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EL SR. PRESIDENT:

Recomença la sessió de la Comissió d'Hisenda i
Pressupostos per tractar els pressupostos de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears per al 1999. Abans d'entrar en el
debat, jo deman si hi ha substitucions.

EL SR. SANSÓ I SERVERA:

Sí, Sr. President. Antoni Sansó substitueix Pere Sampol.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies.

EL SR. ROVIRA I DE ALÓS:

Sí, Sr. President. Mauricio Rovira substituye a Manuel Jaén
Palacios.

EL SR. TRIAY I LLOPIS:

Francesc Triay substitueix Francesc Antich.

EL SR. MESQUIDA I FERRANDO:

Joan Mesquida substitueix Joana Barceló.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies.

Començarem a tractar les esmenes presentades a les
seccions, i així, a noves seccions i no classificades es manté
l'esmena 5514 del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les
Illes Balears. Té la paraula el Sr. Grosske per a la seva defensa.

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Sí, l'esmena allò que pretén és pressupostar un compromís
polític que ens sembla innecessari defensar, que és la creació
del Síndic de Greuges. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. SALOM I COLL:

Moltes gràcies, Sr. President. En principi el nostre grup no
acceptarà aquesta esmena i, en qualsevol cas, quan es posi en
marxa aquesta sindicatura de comptes, que també és compromís
del Grup Popular, s'habilitarien les partides pressupostàries
corresponents. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. diputada. Passarem a votació l'esmena
5514.

Vots a favor de l'esmena?

Vots en contra?

Abstencions?

Ho té clar o tornam a...?

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada l'esmena.

A la secció 02, Parlament de les Illes Balears, es
mantenen les esmenes 5252 del Grup Parlamentari PSM-
Entesa Nacionalista, i 5476 del Grup Parlamentari
d'Esquerra Unida. El debat es farà conjunt. Per defensar
l'esmena 5252 té la paraula el Sr. Alorda.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. Des del nostre grup consideram
que l'Oficina de defensa del menor no ha de dependre de
l'Executiu i, per tant, no ha de ser un òrgan autònom de la
Conselleria de la Funció Pública, sinó que ha d'estar
directament adscrit a la tutela en el Parlament de les Illes
Balears i, per tant, creim que ha de tenir una secció en
aquesta secció dels zeros i, per tant, dels instituts que
d'alguna manera estan lligats al Parlament directament i no
en el Legislatiu que comencen a partir de l'11, no? Per tant,
aquest és el sentit de la nostra esmena. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Alorda. Per defensar l'esmena 5476, Sr.
Grosske té la paraula.

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Sí, en els mateixos termes que ha expressat el Sr.
Alorda. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Grosske. Sra. Salom, per contestar.
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LA SRA. SALOM I COLL:

Moltes gràcies, Sr. President. Des del Grup Popular creim
que allò important és que s'hagi posat en funcionament aquesta
oficina de defensa del menor; crec que això és bo i positiu per
tot un conjunt, tot un col•lectiu de persones que tenguin una
oficina específica per a la problemàtica en concret que tenen i
que, en principi, la dependència de la Conselleria de Funció
Pública i Interior creim que és adequada per donar un bon
servei a aquest col•lectiu, amb la qual cosa votarem que no a
aquestes dues esmenes presentades.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Salom. Passam a la votació conjunta de les
esmenes 5252 i 5476.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Gràcies. Resultat?

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queden rebutjades les esmenes.

A la secció 03, Sindicatura de Comptes, no s'han presentat
esmenes. 

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

A la secció 11, Presidència del Govern balear, a la totalitat
de la secció es mantenen les esmenes següents: número 5864
del Grup Parlamentari Socialista i 5458 del Grup Parlamentari
d'Esquerra Unida de les Illes Balears. Pel Grup Socialista, es
pot votar?

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Moltes gràcies, Sr. President. Ens agradaria deixar
constància que estimam més oportú defensar aquestes esmenes
a la totalitat en el plenari corresponent i, per tant, aquest tipus
d'esmenes no les defensarem en comissió. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Passam a la votació de les esmenes a
la totalitat a la secció 11, 5864 i 5458.

Vots a favor de les esmenes?

Vots en contra?

Abstencions?

Gràcies. Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

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

Una abstenció, perdó. És a dir, 6 a favor, 9 en contra, 1
abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, queden rebutjades aquestes esmenes.

Al programa 1114, control i supervisió dels mitjans
oficials de comunicació, no s'han presentat esmenes. 

En el programa 1121, serveis generals de Presidència, es
mantenen les esmenes següents: esmenes 5451, 5469, 5453
i 5470 del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes
Balears. Per a la seva defensa té la paraula el diputat Sr.
Grosske.

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Moltes gràcies, Sr. President. Efectivament crec que es
poden defensar conjuntament aquestes esmenes. La primera
fa referència a la transferència de 15 milions de pessetes als
ajuntaments per a millora i manteniment dels arxius
municipals; la segona, la 5469, fa referència a..., és una
esmena d'afectació per a la rehabilitació i entrada en
funcionament de l'edifici d'es Torretó a Menorca; la 5453 és
una esmena nosaltres consideram que políticament
important, de 863 milions de pessetes per a la creació d'un
fons de cohesió municipal per combatre les desigualtats
territorials i els desequilibris que tenen els municipis
bàsicament per la seva desigual participació en el
desenvolupament turístic i urbanístic; i finalment, la 5470
és una transferència al Consell Insular de Menorca per a
adquisició d'instal•lacions militars desafectades i reinversió
en instal•lacions d'ús públic. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. SALOM I COLL:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors
diputats, en aquest conjunt d'esmenes el Grup Popular
votarà que no. La primera d'elles, que fa referència a millora
i manteniment d'arxius municipals, una partida de 15
milions de pessetes, diré que en el Govern ja hi ha tota una
sèrie de partides habilitades a fi i a efecte que aquest
objectiu es pugui complir intentant millorar tot el que és la
xarxa dels nostres arxius municipals, i que la base que es
proposa d'aquesta partida afectaria a Fires i Congressos,
amb al qual cosa tota una sèrie d'activitats que estan
planificades per part d'aquest institut no es podrien dur
endavant.
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Quant al Torretó, diré que el Govern balear ja té un projecte
per a aquest edifici ubicat a l'illa de Menorca i que creim que
amb aquest projecte ja hi ha tota una sèrie de partides
habilitades per poder dur endavant aquesta instal•lació. 

Quant al fons de cohesió municipal per combatre les
desigualtats territorials, aquí se'ns proposa una partida de 800
i busques de milions de pessetes. Hem de dir que creim que des
del Govern balear s'està impulsant tot un conjunt de projectes
i de programes per intentar ajudar els distints ajuntaments de
les Illes Balears, tant de Mallorca, de Menorca, com d'Eivissa
i Formentera per intentar que aquestes desigualtats territorials
que hi pugui haver entre unes illes i les altres i, a la vegada,
entre els distints municipis de les Illes Balears, idò cada vegada
sigui menys, i sense tenir aquesta partida específica de fons de
cohesió municipal creim que l'objectiu d'aquest en molts de
casos es veu, o s'intenta veure complert.

I quant a l'esmena d'instal•lacions militars a l'illa de
Menorca, diré que si acceptàssim aquesta esmena de 200
milions de pessetes resultaria que aquella partida, aquells
doblers que té prevists el Govern de les Illes Balears, el Govern
balear per ajudar a pagar les obres de la nova seu del Consell
Insular de Menorca es veurien canviades, aquestes partides, per
comprar instal•lacions militar, i nosaltres creim que s'han de
prioritzar les ajudes i, en principi, el Govern balear té previst
donar 200 milions de pessetes al Consell Insular de Menorca
per a la nova seu de la institució. Creim que això és prioritari i
que acceptar aquesta esmena implicaria, en lloc de fer una nova
seu del Consell Insular de Menorca comprar tot un conjunt
d'instal•lacions militars i, avui per avui, creim que la prioritat
que té en aquest camp el Consell Insular de Menorca s'ha de
respectar i la prioritat és fer aquesta nova seu de la institució.
Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Salom. 

Acabat el debat d'aquestes esmenes procedirem a la votació.
Jo demanaria que si algun grup parlamentari desitja fer votació
separada d'alguna esmena que ho faci arribar a aquesta
presidència i, si no, votaríem conjuntament. Sr. Grosske...

Gràcies; votació de les esmenes del Grup Parlamentari
d'Esquerra Unida de les Illes Balears al programa 1121,
esmenes 5451, 5469, 5453 i 5470.

Vots a favor de les esmenes?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queden rebutjades aquestes esmenes.

També al programa 1121, esmenes del Grup
Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, números 5132,
5197, 5196 i 5193. Per a la seva defensa té la paraula el
diputat Sr. Alorda.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. La 5132 va en la mateixa línia ja
apuntada, la compra d'immobles militars desafectats tant a
Menorca com a Eivissa; en aquest moment hem vist o se'ns
ha explicat a la memòria que hi havia alguna aportació per
a Mallorca i, com que semblava que la portaveu del Partit
Popular l'única dificultat que tenia era respecte de la baixa
que es proposava, nosaltres estam convençuts que en
aquesta baixa que nosaltres proposam no hi ha d'haver
inconvenient: hi ha més de 8.000 milions de pessetes
previstos per a inversions immaterials i algun raconet
trobarem de 200 milions de pessetes per obrir o per dotar
aquesta partida. Per tant ja veim que, com que per ventura
no hi haurà aquesta dificultat de la baixa, podrem intentar
veure recompensat aquest esforç.

Quant a la 5197 proposam una aportació per a la
restauració del casal Joan Alcover, que creim que se li ha de
donar una empenta dins l'any 99. 

La 5196, la rehabilitació de fars en desús, creim que és
un patrimoni que s'està tudant, és un patrimoni a uns indrets
normalment extraordinaris com ha de ser, evidentment, a
vorera de mar i als llocs exactes on s'han ubicat aquests fars,
que són, per tant, un atractiu i un actiu turístic, paisatgístic
de les Illes Balears i veim amb molt d'interès que el Govern
balear s'implicàs en la seva rehabilitació. 

La 5193 intenta fer una regulació més objectiva, més
condreta del que és un decret d'ajudes que el nostre grup
considera desafortunat, que és el de municipis de la serra de
Tramuntana. Realment hi ha un decret que regula fins i tot
l'altura a la qual ha d'estar el municipi, el nombre de
llogarets que ha de tenir, i la veritat és que resulta bastant a
la carta. Creim que el que s'ha de fer és un decret amb
mesures més objectives, que aculli totes les Illes Balears
que puguin estar en condicions semblants; en aquest sentit
parlam de municipis de menys de 1.500 habitants i amb
pressupost general menor de 300 milions de pessetes. Creim
que el resultat òptim hauria de ser transferir aquests recursos
als consells insulars i dir, deixar palès el recurs finalista que
els plans d'obres i serveis han de dotar d'un plus aquests
ajuntaments, determinats ajuntaments, els que el Govern
consideri adequats, per ventura, perquè hi hagi àrees d'acció
especial o mesures i institucions de caràcter semblant. En
qualsevol cas, no ens sembla adequat els municipis
concrets, que són pocs, de la serra de Tramuntana que tenen
aquesta mena d'ajuts a través del Govern quan les
competències de cooperació municipal són pròpies dels
consells insulars. Moltes gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. SALOM I COLL:

Gràcies, Sr. President. El Grup Popular votarem que no a
aquestes esmenes. 

La primera d'elles, que fa referència a les instal•lacions o als
immobles militars, diré que és voluntat del Govern balear poc
a poc intentar adquirir aquells edificis que consideri que són
d'interès per part del Govern; evidentment els recursos són
limitats i sempre s'ha de fer això en col•laboració amb el
Ministeri de Defensa, que sé que hi ha converses i reunions per
intentar adquirir algun dels immobles, i quan s'arribi -supòs- a
un acord en algun d'ells, el Govern estic segura que habilitarà
totes aquelles partides pressupostàries que consideri adients per
poder fer aquesta adquisició. En principi nosaltres posar 200
milions de pessetes d'alta i 200 de baixa d'un conjunt de
partides que no sabem exactament quines activitats afectaria,
quines activitats hauríem de deixar de fer o quines inversions
hauríem de deixar de fer per poder acceptar aquesta esmena, en
principi nosaltres no ho acceptarem.

Quant a la restauració del casal Joan Alcover, he dir que la
partida de baixa que se'ns proposa correspon a tot un conjunt de
despeses plurianuals que ja estan compromeses i que qui ha de
fer les gestions oportunes, perquè aquest edifici és propietat -si
no ho tenc mal entès- de l'Obra Cultural Balear, i que amb
aquesta entitat hem de fer les oportunes converses per arribar
a acords per intentar restaurar aquest edifici que, efectivament,
és emblemàtic i que té uns determinats valors però, en tot cas,
ja dependrà de les gestions que faci aquesta entitat amb la
conselleria corresponent, tant del Govern o potser amb el
consell insular.

En tema de fars en desús, efectivament creim que aquests
fars són un bon patrimoni de la nostra comunitat, que s'hauria
de fer un esforç per part de tots per intentar rehabilitar-los i
arreglar-los, creim que la política que ha iniciat el Govern
balear és bona, se n'intenta una privatització parcial per intentar
que amb determinades activitats que s'organitzin allà poder
rehabilitar i donar un bon ús a aquests fars. 

I la darrera esmena, la que fa referència a la serra de
Tramuntana, nosaltres creim, des del Grup Popular, que les
ajudes que es donen als ajuntaments que pertanyen a la serra
de Tramuntana és un bon pla, són uns ajuntaments amb unes
característiques molt particulars, ajuntaments on hi ha un
nombre d'habitants molt reduït, on tenen un pressupost petit;
en comparació a això, el nombre de visitants que tenen tots
aquests municipis de la serra de Tramuntana els mesos
d'estiu, és a dir, que han de suportar una població flotant
sobretot els mesos de juny, juliol i agost molt important amb
el que suposa d'haver de tenir tota una infraestructura
sobredimensionada per uns determinats mesos a l'any, i
enguany creim que hi ha una partida de 137 milions de
pessetes que hauria de ser, potser, més important, però que
en principi pot donar abast a tot un conjunt de necessitats
d'aquests municipis. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Salom. Sr. Alorda, per replicar té la
paraula.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. Em pensava que, com que hem
estat d'acord en tot amb la Sra. Salom o gairebé en tot, que
alguna se'ns arribarà a aprovar; no sé si és que no serà ara
però serà en plenari, perquè haver d'assumir que estam a
favor de tot i no votar-nos-en cap és un poc incomprensible.
Jo només, i per aquesta primera tanda, supòs que llavors no
utilitzarem rèpliques, però el que sí ens agradaria és que no
se'ns replicàs que s'està a favor d'una esmena que no es
votarà perquè es farà, ja ho farà el Govern quan ho trobi
oportú, malgrat ara els pressupostos inicials no ho diguin.
Creim que és un despropòsit i és francament molt poc
respectuós amb la institució que aprova els pressupostos,
que no és el Govern, que és el Parlament, i és aquí on estam
decidint quines són les línies i quines són les actuacions que
es tendran dins l'any 99. 

Dir-nos que el 663200 d'aquest programa, subprograma
1121 està perfectament definit, se sap exactament pesseta
per pesseta a on anirà i per això no es pot votar el casal Joan
Alcover, mentre que no importa ampliar aquesta partida per
comprar immobles militars a Menorca i a Eivissa ens
sembla, com a mínim, difícil de comprendre. Si tanmateix
per poder comprar immobles desafectats hi ha d'haver, a
part de la voluntat -jo no la vull negar, si hi ha voluntat- hi
deu haver d'haver també pessetes. Nosaltres deim que hi
posin pessetes i així després, quan hi hagi la trobada de
voluntats, també es podran firmar talons perquè, si no, no
veim que amb la voluntat es pugui fer res.



1914 HISENDA I PRESSUPOSTS / Núm. 66 / fascicle 2 / 15 de desembre del 1998

Quant a l'Obra Cultura ens consta absolutament la
predisposició d'aquesta entitat a arribar a enteses per a la
utilització del casal Joan Alcover i, clar, si només és la voluntat
d'una de les parts és molt difícil que això arribi enlloc. Confiem
que sigui el Govern el que vegi la vàlua d'aquesta edifici, la
importància de posar-lo en marxa com a casal cultural i hi
dediqui diners.

Respecte a allò que s'està fent en fars, la veritat és que no ho
coneixem ni compartim aquesta qualificació positiva que en fa
el Partit Popular i demanam que aquests 50 milions de pessetes
sí que ajudarien a tenir-ho en compte. 

Per altra banda, respecte del que és la cooperació municipal
estam convençuts que la serra de Tramuntana, com altres
municipis petits que fil per randa es pot dir el que ha dit la
portaveu del Partit Popular respecte d'aquests municipis que
reben aquesta ajuda suplementària, és important que la rebin i
la continuïn mantenint i, per ventura, ampliada, però s'ha de fer
a través dels mecanismes i a través d'institucions existents per
no crear una xarxa absolutament exagerada de tramitacions
burocràtiques. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Alorda. Acabat el debat procedirem a la votació
de les esmenes del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista
al programa 1121 números 5132, 5197, 5196 i 5193.

Vots a favor d'aquestes esmenes?

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:

Queden rebutjades aquestes esmenes.

I passam al debat de les esmenes del Grup Parlamentari
Socialista també a la secció 1121, al programa -perdó- 1121,
números 5695, 5696, 5697 i 5740. Sr. Quetglas, té vostè la
paraula per a la seva defensa.

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Gràcies, Sr. President. Són un conjunt d'esmenes destinades
a l'adquisició i inversions en béns patrimonials a l'illa de
Menorca que queden defensades en els seus propis termes.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Quetglas. Passam, idò, a votació les esmenes
del Grup Parlamentari Socialista al programa 1121, números
5695, 5696, 5697 i 5740.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Gràcies. Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Queden rebutjades les esmenes.

Al programa 1122, coordinació institucional i relacions
amb el Parlament, es mantenen les esmenes següents:
números 5457, 5456, 5455 i 5454 del Grup Parlamentari
d'Esquerra Unida de les Illes Balears. Sr. Grosske, té vostè
la paraula per a la seva defensa.

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Sí, es defensen en els seus termes. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Sra. Salom.

LA SRA. SALOM I COLL:

Gràcies, Sr. President. Diré que el nostre grup votarà en
contra d'aquestes esmenes perquè moltes d'elles creim que
el Govern balear ja té habilitades unes partides que són
suficients per dur endavant totes i cada una de les coses que
des d'aquí se'ns demanen. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Salom. Votació de les esmenes 5554,
5456..., perdó, torn a començar: votació de les esmenes
5457, 5456, 5455 i 5454 del Grup Parlamentari d'Esquerra
Unida al programa 1122.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Gràcies. Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queden, per tant, rebutjades aquestes esmenes.
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I passam al debat de les esmenes 5200 i 5192 del Grup
Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista. Sr. Alorda, té vostè la
paraula.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. A la primera esmena miram de fer
una afectació respecte de la partida destinada a les cases
balears; creim que és important dotar-les, a totes elles, en la
mesura d'allò possible; és una esmena modesta, de 5 milions de
pessetes, per dotar d'una biblioteca i d'una fonoteca amb temes
de les Illes Balears. Creim que és important que aquestes cases
balears estiguin dotades d'aquest material i voldríem fer, per
tant, aquesta aportació del nostre grup als pressupostos.

Per l'altra banda, creim que la següent és per increment la
partida de la Federació d'entitats locals. Creim que és bo que el
Govern contribueixi perquè el sistema de relació de les entitats
locals de les Illes Balears estigui ben organitzat i, per tant,
trobam oportú que s'incrementi en 10 milions de pessetes la
partida prevista. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. SALOM I COLL:

Moltes gràcies, Sr. President. He de dir que el Govern, al
qual dóna suport el Partit Popular, al llarg d'aquests darrers
anys creim que ha fet una política molt activa en temes de les
cases balears a l'exterior, creim que s'han anat impulsant d'una
manera molt activa i també econòmicament aquestes cases, que
es tenen reunions constants i permanent i que s'intenta en cada
moment donar una resposta a les necessitats d'aquestes cases
balears en la mesura de les disponibilitats pressupostàries del
Govern balear, però ens consta que dia a dia es van fent
inversions per intentar que estiguin amb unes bones dotacions
de distint tipus.

I quant a incrementar la partida de la Federació d'entitats
locals, he de dir que el pressupost de despeses de la Federació
d'entitats locals en els darrers anys s'assegura suficientment
dotat per al seu desenvolupament i per a les seves activitats i
creim que no fa falta dedicar-hi 10 milions de pessetes més,
creim que amb el pressupost que té pot dur endavant tots i cada
un dels programes i de les activitats que té programats. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Sr. Alorda, per replicar té la paraula.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. Bé, nosaltres creim que
efectivament s'ha fet una feina, des del nostre grup hem
tengut moltes iniciatives i hem donat suport a activitats dins
les cases balears, i jo crec que és bo mantenir aquesta unitat
d'acció, és a dir, que sigui percebut per les cases balears
com un tema que preocupa el Parlament i que preocupa el
conjunt de les forces polítiques i no just al Partit Popular. És
per això que jo animaria el grup majoritari per aprovar
mesures com ara aquesta que, a part que siguin aquests 5
milions de pessetes que afecten aquesta biblioteca i
fonoteca, que creim que és una mesura positiva, també
d'alguna manera visualitza una col•laboració de tots els
grups envers aquestes cases regionals. Nosaltres creim que
aquesta vocació no s'ha de perdre en cap moment i que seria
molt positiu que fos aprovada una esmena, com dic,
modesta, de 5 milions de pessetes, per dotar aquestes
biblioteques.

Per altra banda estam completament d'acord en el fet que
el pressupost que maneja la Federació d'entitats locals
serveix per a allò que fa, però és que nosaltres volem que
faci més coses de les que fa i no les pot fer si no incrementa
el seu pressupost; és per aquest motiu que demanam que
s'ampliï. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Alorda. Passam a votació de les esmenes
5200 i 5192 del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista al programa 1122.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Gràcies. Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queden rebutjades aquestes esmenes.

Al programa 1216, direcció i serveis generals de la
Conselleria de Presidència, es mantenen les esmenes
següents: esmenes números 5190 i 5191 del Grup
Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista. Per a la seva
defensa té la paraula el diputat Sr. Alorda.
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EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. En el disseny definitiu de quin hagi
de ser, almenys en un temps important, el disseny institucional
de les Illes Balears queda en aquest moment encara massa obert
quin ha de ser el paper dels consells insulars. Per al nostre grup
hi ha dos debats que no s'acaben de cloure, ni tan sols s'acaben
d'encetar prou, que és quines són les relacions i quin és el
model definitiu de repartiment de competències Govern-
consells i quin és el sistema definitiu de finançament. Realment
és insultant per a un insularista que de les competències
autonòmiques, o que del volum de despesa autonòmica, només
un 2% es destini als consells insulars. Per tant, dit amb unes
altres paraules, que només un 2% de les competències
autonòmiques siguin gestionades pels consells insulars. Creim
que això és molt greu, creim que és un frau a l'esperit de
l'Estatut però, en qualsevol cas, l'Estatut no ha quedat en
entredit oficialment perquè el que té és un sistema
vocacionalment confederal, on un article 39 recull la
possibilitat de gestionar gairebé tot el ventall de competències,
però això, tard o d'hora, un dia o l'altre, s'haurà d'acabar
definint. Creim que, com a mínim per començar aquest debat,
és important fer un estudi sobre aquest model de Govern-
consells insulars, i sobre un estudi del finançament d'aquestes
competències. 

Per altra banda, respecte de les competències ja cedides, ja
gestionades o atribuïdes als consells insulars, el nostre grup està
convençut que són deficitàries i que estan mal dotades. El
Govern continua mantenint que no, que això estan perfectament
definides i molt ben dotades, i que han estat fins i tot generosos,
i creim que seria bo fer un estudi del cost efectiu d'aquestes
competències transferides per veure, amb un estudi científic,
econòmic, etc., veure si aquesta suficiència és o no tal. Moltes
gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. SALOM I COLL:

Moltes gràcies, Sr. President. El nostre grup, el Grup
Popular votarà que no a aquestes dues esmenes, respecte del
model definitiu de Govern i consells insulars, nosaltres creim
que cada grup parlamentari o cada formació política, cada
quatre anys, quan es presenta a les eleccions, presenta quin serà
el seu model, quines són aquelles competències que ara a la
propera legislatura que s'han d'anar transferint als consells
insulars, i des del Partit Popular dir que normalment cada any
o cada quatre anys, el compromís que nosaltres anam assumint
i que deim als electors, l'anam complint al llarg dels quatre anys
de la legislatura.

Respecte del sistema definitiu de finançament hi ha un
acord, hi ha una llei on es diu que es fixarà un màxim que
serà abans de dia 1 de gener de l'any 2001, quan s'ha de
tenir el sistema definitiu de finançament cap als consells
insulars, aquesta és la nostra voluntat, que abans de dia 1 de
gener del 2001, es tengui clar aquest sistema definitiu de
finançament i serà en aquesta data i no ara, en aquests
pressuposts i via una esmena, quan s'ha d'encarregar aquest
estudi.

I respecte del sistema que s'usa per fer aquest cost
efectiu, el càlcul d'aquest, no s'usa cap sistema estrany, sinó
que s'usa la mateixa metodologia que s'ha dissenyat en el
marc del Consell de Política Fiscal i Financera, i per aquest
motiu, Sr. President, el nostre grup no votarà a favor
d'aquestes dues esmenes.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Salom. Sr. Alorda.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. El Grup Popular probablement
està d'acord com el Consell de Política Fiscal i Financera
avalua el cost efectiu de les competències, nosaltres creim
que han estat molt mal transferides les competències de
l'Estat a la Comunitat Autònoma, creim que aquest país ha
estat maltractat amb les transferències que ha rebut, però bé,
el Grup Popular n'està ben satisfet i cofoi, i és el que utilitza
perquè l'assumeix i n'està d'alguna manera, el patenta i
l'utilitza amb els consells insulars. Allà ell i, efectivament,
cadascú es presenta als seus electors. Però un tema que sí,
que no ens sembla correcte, és avaluar el 2% de la
competència autonòmica, del pressupost autonòmic als
consells insulars i dir, despatxar que un mantenir-se que hi
ha un bon finançament perquè així ho diu una llei i fins més
envant, fins a l'any 2001 no es revisarà. Jo li record que
aquest 2001 és senzillament la darrera data que ha posat el
PP, perquè la canvia cada dia. La Llei de consells insulars,
si no record malament, eren cinc anys que proposava, ja per
una llei es va prorrogar aquest darrer termini, 4 anys, hi va
haver una llei per prorrogar el termini, i una altra llei per
tornar-lo a prorrogar ara ja al 2001, molt bé, vostè diu que,
bé, aquesta és la vocació ara d'arribar al 2001, jo no sé si la
vocació és el 2000, proposar que sigui el 2010, de moment
el PP no ha complir cap dels terminis que la legislació ha
imposat, senzillament ha allargat el termini i ha complit la
llei, naturalment, senzillament l'ha canviada. Per tant,
nosaltres creim que això no és seriós i que el debat, fins i
tot, fins i tot si fos el 2001, el debat hauria de ser molt
anterior, ens hi haurien de seure, de fer els estudis, avaluar,
criticar els criteris de valoració de la competència, amb
molta d'antelació per llavors poder fer una entesa dins l'any
2000, de cara a 1 de gener del 2001, perquè sigui
satisfactòria per a tothom. Jo crec que en això sí que s'hi han
de posar en temps, i no s'hi han de posar quan faltin dos
mesos per al 2001 i aprovar, bé, que mentre la ponència ho
estudia, ho deixam per al 2005. Creim que els consells
insulars han estat els grans oblidats del desplegament
administratiu, institucional d'aquest país, i creim que això
no pot continuar així.
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Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Alorda. Sra. Salom, per contrarèplica, té la
paraula.

LA SRA. SALOM I COLL:

Moltes gràcies, Sr. President. Des del Grup Popular creim
que les transferències i la valoració de les transferències que es
van fent des del Govern balear, aquestes transferències que es
passen als consells insulars, el sistema que s'usa de la valoració
és un sistema objectiu que s'usa aquí, i que s'usa a altres
comunitats autònomes, i s'ha de triar un sistema de càlcul. I
nosaltres creim que aquest és el més correcte. Que els consells
insulars tenguin o presentin el 2% del pressupost de la
comunitat, en part, una culpa, jo crec que és seva, en tant que
des d'aquest parlament s'ha intentat que els tres consells
insulars que hi ha assumeixin les competències i resulta que hi
ha hagut una falta de voluntat política per part d'un consell
insular a assumir competències com les de turisme o les de
transport. El Consell Insular de Menorca i el d'Eivissa així ho
han entès i així ho han volgut fer, perquè han volgut que les
seves illes, els seus consells, tenguin competències en matèries
tan importants com les de turisme i les de transport, han estat
valents i han assumit les seves responsabilitats i les seves ganes
de gestionar políticament aquestes dues àrees, i el Consell
Insular de Mallorca, per determinats motius que no vull entrar
a discutir aquí, no ha volgut assumir aquestes competències,
que jo crec que han fet que Mallorca vagi una passa enrera, en
aquest cas, respecte de Menorca i d'Eivissa. I la culpa d'això no
és del Grup Popular, sinó de la resta de grups parlamentaris.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Salom. Passarem a votació les esmenes 5190
i 5191 del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat?

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queden rebutjades aquestes esmenes.

I passam al programa 1261, serveis tècnics, no s'hi han
presentat esmenes. Al programa 1262, publicacions i
BOCAIB no s'hi han presentat esmenes. Al programa 1263,
secretaria i administració, no s'hi han presentat esmenes. Al
programa 1265, desenvolupament de les tecnologies de la
informació i comunicació, s'hi ha presentat l'esmena 5131
del Grup Parlamentari Nacionalista, per defensar-la, té la
paraula el diputat Sr. Alorda.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. Aquí sí que hi ha uns consorcis
que són del gust del nostre grup, perquè aquells consorcis
que el que pretenen és unir ajuntaments, bastants
d'ajuntaments, que participen del Govern de la institució, i
que és una manera d'autocooperació municipal, sobretot si
després també hi ha una, i una manera d'accedir a fons
externs, del consells insulars, del Govern i d'altres fons,
aquestes ens semblen positives, i no les ficcions jurídiques
que es creen senzillament per posar en contacte dues
institucions, que no és la visió del consorci que sempre és
una visió plural i una visió de me's de dos, de més de tres i
normalment de més de quatre, aquesta és la idea dels
consorcis d'informàtica locals, que creim que poden tenir
una missió molt positiva de cara a la informatització dels
ajuntaments. Per tant, trobam que el Govern s'hi hauria
d'implicar, en aquest moment els té ignorats, i creim que
hauria d'implicar-s'hi, nosaltres proposam una quantitat
modesta pel que és la informatització municipal, són 60
milions de pessetes que s'haurien de dividir entre les tres
illes, i confiam que hi hagi aquesta empenta, ja que hi hagi
tant de màrqueting telemàtic per part del Govern com a
mínim, s'impliqui un poc amb la informatització municipal.
Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Alorda. Sra. Salom.

LA SRA. SALOM I COLL:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, des
del Grup Popular creim, i així ho tenim entès, que des de la
Direcció General de Tecnologies ja contemplen al seu
pressupost actuacions amb els consorcis, enganxant la xarxa
amb els ajuntaments de les Illes Balears. Creim que ja està
més o manco contemplat l'objectiu que pretén el Sr. Alorda
amb aquesta esmena, i per això nosaltres li votarem que no.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Salom. Sr. Alorda, en torn de rèplica.
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EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. En altres ocasions, un podria dubtar
dels seus propis coneixements i ara quedar un poc en entredit
o en dubtes respecte de la resposta del Partit Popular, però per
uns altres indrets i per aquesta acumulació de càrrecs, pròpia
d'aquest país nostre, resulta que precisament som el president
del consorci d'informàtica local de Mallorca, i jo li puc
assegurar que no hi ha cap mena de línia des de la Direcció
General de Telecomunicacions, ni hi ha estat un any, ni
l'anterior, ni l'altre, senzillament hi ha hagut un acord puntual
per a unes determinades tasques que han significat implementar
unes estacions telemàtiques als ajuntaments que han finalitzats,
Silme em consta que és exactament el mateix cas, hi ha hagut
alguna aportació puntual absolutament anecdòtica, i en el cas
d'Eivissa senzillament no existeix el consorci d'informàtica
local, el que sí hi ha són unes relacions amb el Consell Insular
que també són de caràcter anecdòtic, nosaltres parlam d'un
compromís de caràcter fix, de caràcter institucional i que es
doni suport a aquesta manera d'informatitzar els ajuntaments,
no només que hi hagi bones relacions que, sobretot si no hi ha
doblers per enmig, no vol dir que no hi siguin, no és una qüestió
que no hi hagi bones relacions, consideram que hi ha d'haver
una implicació financera, econòmica i que valori el Govern que
aquesta feina de dur als ajuntaments la informàtica, els millors
que ho poden fer són els mateixos ajuntaments, i els mateixos
ajuntaments consorciats perquè tenguin economia d'escala i
perquè tenguin una unió amb els seus objectius. Per tant,
confiam que rectifiqui d'alguna manera aquesta visió ja tan
autocomplaent respecte de la situació actual, que no és tal, i
s'impliqui d'alguna manera amb doblers.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Alorda. Passam a votació l'esmena 5131 que
s'acaba de debatre.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions? No n'hi ha.

Resultat?

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada l'esmena. Passam al debat de l'esmena
5836 del Grup Parlamentari Socialista. Sr. Quetglas, té vostè la
paraula.

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Gràcies, Sr. President. El Decret 3997 atorgava el
reconeixement de les dificultats de doble insularitat i
problemes especials derivats del seu tamany a l'illa de
Formentera, i implementava, posava en marxa tota una sèrie
de mecanismes de compensació reflectits en forma,
fonamentalment, de despesa del Govern de la Comunitat
Autònoma, inversions, etc., una de les quals feia referència
a la implantació de nous sistemes de telecomunicacions.
Aquest decret ha quedat buit de contingut al llarg d'aquest
any i busques de la seva posada en marxa, el Govern no ha
fet res, i nosaltres, des del Grup Parlamentari Socialista,
plantejam una sèrie d'esmenes per donar-li contingut
pressupostari perquè el Govern faci front a aquelles
responsabilitats a les quals ell mateix es va comprometre
arrel, si no record malament, d'un consell de govern celebrat
a l'illa de Formentera, i que hauria de demostrar el Govern
que no eren només necessitats escenogràfiques i
propagandístiques, les que varen dur a la redacció i
l'aprovació d'aquest decret, sinó que existeix una voluntat de
donar-li contingut. Aquest és el sentit d'aquesta i d'una sèrie
d'esmenes que el Grup Parlamentari Socialista ha presentat
per donar sentit i contingut a aquest decret, perquè,
contràriament, si no se li dóna un contingut econòmic,
quedarà palès davant l'opinió pública i de manera molt
especial davant els ciutadans de l'illa de Formentera, el
caràcter exclusivament propagandístic d'aquest decret.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Quetglas. Sra. Salom.

LA SRA. SALOM I COLL:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors
diputats, jo estic convençuda des del Partit Popular, que el
Govern balear no fa decrets per temes propagandístics, sinó
que fa els decrets per a aquells temes i aquelles qüestions
que considera necessaris a una determinada zona, com és a
l'illa de Formentera que ha de tenir  o té forçosament una
doble insularitat amb els problemes que això comporta. I en
aquest sentit, el Govern balear ja contempla accions dins el
seu pressupost de l'any 99, accions que inclouen fer
determinats convenis, convenis, per exemple,
d'infraestructures avançades, on permetrà tot un conjunt
d'accions, de sistemes de telecomunicacions a l'illa de
Formentera. No passi pena, Sr. Quetglas, que el Govern al
qual dóna suport el Grup Popular, donarà compliment a
cadascun dels punts d'aquest decret 39/97, que per això
aprova aquest decret, per donar-li el compliment i no per fer
propaganda. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Salom. Sr. Quetglas, torn de rèplica.
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EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Gràcies, Sr. President. Només per deixar clar que mentre no
vegem reflectit als pressuposts les intencions d'aquell decret,
continuarem passant pena. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Quetglas. Sra. Salom.

LA SRA. SALOM I COLL:

Sí, jo crec que té un esperit de passar pena el Sr. Quetglas,
però, no obstant, crec que al llarg de l'any 99, es podrà veure
satisfet el seu objectiu, perquè veurà partides i veurà xifres que
donen compliment a això. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Salom. Passarem a votació l'esmena 5836 del
Grup Parlamentari Socialista.

Vots a favor?

Vots en contra?

No hi ha abstencions.

Resultat?

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada aquesta esmena.

Al programa 1266, manteniment del Palau de Marivent, no
s'hi han presentat esmenes. Al programa 1341, relacions
extracomunitàries, no s'hi han presentat esmenes. I al programa
1342, cooperació per al desenvolupament, s'hi mantenen les
esmenes següents: esmenes 6471 i 5459 del Grup Parlamentari
d'Esquerra Unida. Sr. Grosske, té vostè la paraula.

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Sí, gràcies, Sr. President. Són dues esmenes importants des
del nostre punt de vista. La primera és la creació del Consell de
cooperació de la Comunitat Autònoma, que en definitiva seria
un òrgan de participació política i de participació ciutadana dels
grups parlamentaris i dels agents socials implicats en les
polítiques de cooperació, per tal d'assessorar el Govern, per tal
de participar en la presa de decisions a l'hora d'utilitzar els
recursos que aquesta comunitat destina a polítiques de
cooperació.

I la segona de les qüestions, és l'increment de la partida
destinada a cooperació per tal d'arribar a l'1% dels
pressuposts. Lògicament, això no és una qüestió de caprici,
lògicament no obeeix al fet que ara que el Govern ha arribat
al 0'7 hi hagi l'obligació d'arribar a l'1%, sinó que obeeix al
plantejament següent: la famosa recomanació de les
Nacions Unides per superar els desequilibris del
desenvolupament a nivell planetari, fa referència al 0'7 del
producte interior brut, això vol dir, naturalment, que no
basta amb una aportació del 0'7% per part de les diferents
institucions, sinó que és necessària una major implicació, i
ja fa anys que la reivindicació del moviment social de
solidaritat en el món desenvolupat cap al món
subdesenvolupat és de la destinació de l'1% del pressupost
de les institucions. Aquí ens hem de felicitar d'haver arribat
al 0'7, i és l'hora de donar la segona passa i arribar a l'1%.
Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. SALOM I COLL:

Gràcies, Sr. President. El nostre grup no donarà suport
a aquestes dues esmenes, a més creim que si s'ha de crear un
consell de cooperació de la Comunitat Autònoma, en tot cas
seria un consell consultiu, si és consultiu, crec que ja no
faria falta que hi hagués dotació econòmica, hauria de ser
zero, perquè si és consultiu no s'ha de pagar ningú, però, en
tot cas, creim que el sistema que usa avui per avui el Govern
balear per destinar unes quantitats molt importants a temes
de partides de desenvolupament, creim que és el sistema
correcte, a través d'un decret on s'estipulen quines entitats
poden participar en aquestes ajudes, creim que és el sistema
correcte i no fa falta, en aquests moments, crear aquest
consell de cooperació de la Comunitat Autònoma.

Quant a incrementar aquesta partida, jo crec que avui
tots ens hauríem de felicitar, que ens els pressuposts del 99
es destini un 0'7% a temes de cooperació i de solidaritat,
evidentment sempre aquestes partides es podrien
incrementar, perquè sempre les necessitats són més que les
disponibilitats pressupostàries, i jo, com a portaveu del
Grup Popular, voldria ressaltar que fa tres anys que se'ns
demanava que els pressuposts contemplassin un 0'7% a
temes de cooperació i de solidaritat, nosaltres, des del Grup
Popular sempre vàrem dir que era un objectiu a complir al
llarg de tota la legislatura, a poc a poc, al llarg de l'any 95,
96, 97, 98, s'han anat incrementant anualment aquestes
partides, i enguany, el 99, el Partit Popular i el Govern
balear han complit amb la seva paraula de destinar el 0'7%
dels pressuposts a aquesta qüestió. En aquest sentit, el Grup
Popular no donarà suport a aquesta esmena d'Esquerra
Unida. Gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Salom. Sr. Grosske, torn de rèplica, té la
paraula.

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Gràcies, Sr. President. Molt breument, els consells
consultius també necessiten partida pressupostària, i la prova és
que el Consell Econòmic i Social, per exemple, que també és
un consell consultiu, té partida pressupostària a totes les
institucions i a tot els àmbits on està instal•lat.

I respecte del compliment de la promesa d'arribar al 0'7 al
final de la legislatura, la veritat és que no hauria de ser notícia,
malgrat que efectivament ho és, i nosaltres no tenim cap
problema per felicitar el Govern per complir el seu compromís
i arribar al 0'7 al final de la legislatura, simplement pensam que
s'ha d'anar més lluny i arribar a aquest 1% per les raons que
abans he indicat. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Acabat el debat passam a la votació de
les esmenes 5471 i 5459 del Grup Parlamentari d'Esquerra
Unida de les Illes Balears.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat?

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queden rebutjades aquestes esmenes. Esmenes 5179, 5180
i 5199 del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista. Sr.
Alorda, té vostè la paraula.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. Crec que amb el mateix paquet
presentaré les esmenes i em posicionaré respecte de les del
Grup Parlamentari Socialista, perquè són sobre el mateix tema,
i és l'aportació d'aquest 0'7 als distints fons insulars de
solidaritat. Creim que efectivament és una bona notícia haver
arribat al 0'7, el que també compartim que s'hauria
d'incrementar, però creim que el que no és adequat és
l'aportació que es preveu donar al fons mallorquí de solidaritat,
al fons menorquí i al fons pitiús, quan existeixi, perquè el que
no ens sembla raonable és mantenir els 10 milions que tenia
originàriament, parlam que l'any 94 la Comunitat Autònoma
destinava la irrisòria quantitat de 34 milions de pessetes a la
solidaritat. En aquell moment, fer una aportació gairebé
simbòlica al fons, podria haver estat entès, el que no s'entén és
que amb 1.300 milions de pessetes es continuïn donant 10
milions al fons insulars. Per tant, creim que aquesta quantitat
s'ha d'augmentar, però tampoc no compartim, i aposta ens
abstendrem a les del Grup Socialista, que s'hagi de desmantellar
la partida que maneja el mateix govern, creim que és positiu, és
correcte que el Govern tengui una política de cooperació i de
solidaritat, però ha de participar amb molta més generositat i
amb molta més aportació a les que duen les entitats locals de
les Illes Balears i que fan un repartiment objectiu basat, creim
que amb molt bon criteri, per part, en aquests moments, del

fons. És per això que proposam aquesta esmena de 100
milions per al fons mallorquí, i 50 milions per al fons menorquí.

Dins una altra línia, creim que una part d'aquest fons,
també feim una addició a aquest subprograma per dedicar
10 milions de pessetes a possibilitar l'obertura de botigues
de comerç just, creim que és una iniciativa que ajuda al
desenvolupament i per tant, pensam que ha de tenir el suport
d'aquest parlament i del Govern balear.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Alorda. Sra. Salom.

LA SRA. SALOM I COLL:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors
diputats, des del Grup Popular creim que aquests fons
insulars de solidaritat han de continuar el seu camí, creim
que no és bo que la voluntat d'incrementar per part del
Govern d'una manera tan important aquest fons. El Govern
balear i en aquest sentit des del Grup Popular estam
totalment d'acord segueix un camí, destina el 0'7% del
pressupost a temes de solidaritat, la manera com s'han de
distribuir aquests doblers creim que és una manera molt
raonable, hi ha un decret amb tota una sèrie de mesures
concretes, hi ha uns terminis, hi ha tota una sèrie de
requisits i de projectes que el Govern balear subvenciona, i
creim des del Grup Popular que l'important és la finalitat, i
tant és que sigui el fons mallorquí, o el fons eivissenc, o el
fons menorquí de solidaritat, o que sigui directament el
Govern balear, a través d'un sistema que en aquests
moments és el que considera més adequat, que és un sistema
de cooperació bilateral indirecte, que podríem dir, a través
de les distintes ONG o associacions que duen a terme
activitats a països en vies de desenvolupament. L'important
és la finalitat, després qui fa o no fa ja no és tan important.
En principi, creim que és correcte el sistema que s'usa des
del Govern balear, i no donarem suport a aquesta esmena
del Grup del PSM, de 100 milions de pessetes, de dotar el
fons mallorquí de solidaritat o el fons menorquí amb 50
milions de pessetes.
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Respecte de la de botigues de comerç just i solidari, dir que
ens consta que el Govern balear al llarg del pressupost de l'any
98, ha anat concedint ajudes a entitats que promouen el foment
d'aquest comerç just i solidari, però no creim que sigui el
govern propi, qui hagi d'obrir botigues de comerç just, creim
que han de ser determinades entitats, determinades associacions
que vulguin posar en marxa, que vulguin obrir aquestes
botigues de comerç just i que per obrir-les demanin unes ajudes
o unes subvencions al Govern balear. En aquest sentit, dir-li
que quan aquestes entitats van al Govern i demanen ajudes per
obrir aquestes botigues, em consta que s'han donat
determinades subvencions per a aquesta finalitat. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Salom. Sr. Alorda.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. El que distingeix el Partit Popular
probablement del nostre grup, és un element primer
d'insularisme, nosaltres creim que el fons insular és un bé en ell
mateix, que cada illa té una personalitat molt diferenciada que
li hauria de permetre, també, tenir una política de solidaritat, la
manera d'implicar els ajuntaments i d'implicar el consell insular
també en un fons, és el fet que existeixi aquest fons insular,
però després, per poder fer una política pròpia o una mena
d'incidència real, necessita una massa crítica mínima, aquesta
és la que nosaltres pensam que també el Govern ha de
contribuir a crear perquè aquest fons tenguin sentit, si no tenen
una mínima massa crítica no tenen sentit per ells mateixos, i
probablement hauria d'acabar cedint aquell ajuntament o cedint
aquell consell insular els doblers al Govern perquè sigui el
Govern qui faci la política balear de solidaritat. Nosaltres no
creim que sigui un bon principi, creim que és interessant que hi
hagi aquestes relacions a nivell municipal insular, amb uns fons
prou dotats com per fer polítiques de solidaritat i, per tant,
creim que s'hi ha de contribuir. Estam completament d'acord
que el Govern també ha de poder fer la seva política de
solidaritat, a posta li deixam el gruix d'aquesta partida, realment
molt més del que ha gestionat mai, després d'haver detret
aquestes quantitats que nosaltres proposam amb l'esmena, podrà
gestionar molt més del que havia gestionat mai, perquè
recordem que les quantitats del Govern havien estat sempre
molt baixes i, per tant, creim que hi hauria dues iniciatives
positives.

Per l'altra banda, el nostre grup no pretén que el Govern obri
cap botiga, de fet, la partida és del capítol 7, per tant són
transferències de capital, i del que es tracta és que ajudi a obrir-
les, a d'altri, naturalment, no el mateix govern que faci de
botiguer. Per tant, aquests 10 milions de pessetes van en aquest
sentit, si el Govern té intenció de tenir-los, l'únic que ha de fer
és aprovar l'esmena, i ho dirà una línia dels pressuposts, creim
que no és tan negatiu que els pressuposts diguin amb què es
gastaran, amb comptes de amb quanties tan genèriques que no
se sap ben bé a què es destinen. El nostre grup vol fer aquesta
aportació, i si el Govern hi ve a bé i ho troba oportú, creim que
la seva manera de demostrar-ho, de fer-ho palès, és votar a
favor i no senzillament dir que ho farà d'una altra manera.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Alorda. Passam a votació les esmenes del
Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, 5190, 5189 i
5199.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat?

EL SR. LLETRAT:

2 vots a favor, 9 en contra i 3 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Queden rebutjades, per tant, aquestes esmenes. 

Passam al debat de les esmenes 5855, 5853 i 5854 del
Grup Parlamentari Socialista. Sr. Mesquida, té vostè la
paraula.

EL SR. MESQUIDA I FERRANDO:

Gràcies, Sr. President. Aquestes esmenes fan referència
a la transferència de les quantitats d'ajuda al Tercer Món als
diferents fons mallorquí i menorquí. A mi sí que
m'agradaria fer un comentari molt breu sobre aquest tema de
la política del 0'7. Naturalment, el nostre grup s'alegra, com
no podria ser d'altra forma, que el Govern aporti l'any 99, el
0'7% del seu pressupost a ajuda al Tercer Món, el que sí
també ha de dir és que lamenta que sigui precisament el
darrer any de legislatura, això vol dir que s'han perdut tres
anys i que sigui, precisament, un any electoral. Fet aquest
retret, jo crec que coincidesc amb la portaveu del Grup
Popular, que l'important és que els doblers arribin i, pel que
fa a les nostres esmenes, queden defensades amb els propis
termes.

EL SR. PRESIDENT:

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



1922 HISENDA I PRESSUPOSTS / Núm. 66 / fascicle 2 / 15 de desembre del 1998

LA SRA. SALOM I COLL:

Moltes gràcies, Sr. President. Agrair als distints portaveus
que almanco reconeguin l'esforç que ha fet el Govern balear per
intentar complir aquell compromís que va adquirir al seu
moment, que al llarg dels quatre anys de legislatura
aconseguiria destinar el 0'7% del seu pressupost a temes de
solidaritat, ara bé, una vegada s'ha complit aquest objectiu, la
següent passa quina és, que tot aquest gruix de doblers que el
Govern balear dedica a aquests temes, no els dediqui el Govern
balear, sinó que passin cap a les institucions insulars. Nosaltres
creim que és lícit i és just que sigui directament el Govern
balear, a través d'un decret amb unes característiques jo crec
que obertes i molt objectives, a través d'aquest sistema de
cooperació bilateral indirecte amb les distintes ONG que dugui
endavant tots aquests de solidaritat. I, en qualsevol cas, repetir
que l'important no és qui fa aquesta distribució d'aquests
doblers, l'important és la finalitat, els objectius, els programes
que es compleixen amb aquestes quantitats de doblers que
aporta el Govern balear. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Salom.

Passam a la votació de les esmenes 5855, 5853 i 5854 del
Grup Parlamentari Socialista.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat?

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queden rebutjades aquestes esmenes.

Al programa 3131, centres assistencials, s'hi mantenen les
esmenes següents: núms. 5465 d'Esquerra Unida de les Illes
Balears, i 5859 del Grup Parlamentari Socialista. Per defensar
l'esmena 5465 té la paraula el diputat Sr. Grosske.

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Gràcies, Sr. President. Bé, l'esmena 5465 fa referència a la
transferència del Consell Insular de Menorca de la gestió de
l'escola infantil Magdalena Humbert de Maó, en la mesura que
pensam que aquesta escola compleix fonamentalment una
finalitat de caràcter social, i això justifica aquesta transferència.
Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Grosske. 

Per defensar l'esmena 5859 té la paraula el diputat Sr.
Mesquida.

EL SR. MESQUIDA I FERRANDO:

Sí, coincidim amb el plantejament de l'esmena, i queda
ja defensada.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. SALOM I COLL:

Sí, moltes gràcies, Sr. President. El nostre grup votarà
que no a aquestes dues esmenes perquè al seu moment, quan
es feren les transferències en matèria de serveis socials als
consells insulars, en aquell moment la voluntat de Menorca
va ser no acceptar que es transferís aquest centre Magdalena
Humbert, de Maó. Creim que des del Grup Popular s'ha de
respectar la voluntat que en el seu moment va tenir el
Consell Insular de no voler assumir la gestió d'aquesta
escola infantil. També creim que no és via esmena al
pressupost que s'han de fer les transferències als consells
insulars, creim que hi ha altres vies, però el camí dels
pressuposts de la Comunitat Autònoma no són la via més
adequada per proposar transferències als consells insulars,
i sí que voldria destacar la bona feina, la bona gestió i la
bona tasca que du a terme l'escola infantil Magdalena
Humbert de Maó. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Salom. Passam a votació les esmenes 5465,
d'Esquerra Unida de les Illes Balears, i la 5859, del Grup
Parlamentari Socialista.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions? Gràcies.

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queden rebutjades aquestes esmenes.

Esmenes número 5466, d'Esquerra Unida, i 5858, de
Grup Parlamentari Socialista. Sr. Grosske, per defensar
l'esmena 5466 té la paraula.
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EL SR. GROSSKE I FIOL:

Gràcies, Sr. President. Si em permet, defensaria també la
5467 i la 5474, encara que hi hagi coincidències amb el Grup
Parlamentari Socialista, per una raó, perquè en definitiva són
transferències d'escoletes als consells insulars, i també del
menjador de transeünts, i pensam que obeeix al mateix criteri
que l'esmena anterior. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Grosske. Sr. Mesquida, per defensar l'esmena
5858, i si vol també...

EL SR. MESQUIDA I FERRANDO:

Ja queden defensades amb els seus propis termes aquestes
esmenes.

EL SR. PRESIDENT:

Esmena, doncs, 5856, del Grup Parlamentari Socialista,
també queda defensada? I la 5857 també? Llavors passaríem a
la votació... Sí, Sr. Alorda?

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. Per posicionar-nos, només per
explicar que a la 5465, 66 i 74 d'Esquerra Unida, amb les
representatives del Grup Parlamentari Socialista el nostre grup
s'abstendrà, perquè hem valorat que les escoles infantils,
malgrat la seva vessant social indiscutible en aquest cas, com
a societats laborals, creim que han de ser tractades ja en el seu
caràcter d'educació, d'escoletes, vaja, d'escoles infantils, i per
tant hem fet una esmena perquè fossin gestionades des
d'Educació i no des de Presidència. Des d'aquesta vessant
educativa creim que no és correcta ara ja promoure la seva
transferència als consells insulars, sinó en qualsevol cas als
ajuntaments. Per tant, per això ens abstendrem, tot i valorar el
sentit de les esmenes, i votarem a favor de la 5467 d'Esquerra
Unida, i 5856 del Grup Parlamentari Socialista, que fa
referència al menjador de transeünts. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Alorda. Sra. Salom?

LA SRA. SALOM I COLL:

Moltes gràcies, Sr. President, i per ser breu: El Grup
Parlamentari rebutja aquest conjunt d'esmenes amb els
mateixos arguments que ha emprat per rebutjar l'esmena 5465
d'Esquerra Unida. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Salom. Passarem a votació les esmenes
5466 i 5858, d'Esquerra Unida i del Grup Parlamentari
Socialista.

Vots a favor de les esmenes? Gràcies.

Vots en contra?

Abstencions? Gràcies

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

I ara aquí farem votació separada de cadascuna de les
esmenes, perquè si ho entès bé, vostè ha dit que votarien la
5474 d'Esquerra Unida i la 5856 del Grup Parlamentari
Socialista també...

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Sr. President, votarem la 5467 d'Esquerra Unida, i 5856
del Grup Parlamentari Socialista. Les altres poden ser
votades conjuntament.

EL SR. PRESIDENT:

Però ajunten aquestes dues també que m'ha dit?

Llavors, votació de les esmenes 5467 d'Esquerra Unida
i 5856 de Grup Parlamentari Socialista.

Vots a favor d'aquestes esmenes? Gràcies.

Vots en contra?

Abstencions? Gràcies.

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queden rebutjades aquestes esmenes.

Votació de les esmenes 5474, del Grup Parlamentari
d'Esquerra Unida, i 5857, del Grup Parlamentari Socialista.
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Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions? Gràcies.

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queden rebutjades aquestes esmenes.

Debat de l'esmena 5833, del Grup Parlamentari Socialista.
Sr. Mesquida, té vostè la paraula.

EL SR. MESQUIDA I FERRANDO:

Gràcies, Sr. President. Aquesta esmena fa referència
precisament a una cosa que s'ha debatut en el Parlament en
múltiples ocasions, que és intentar el que es podria entendre
com a administració única, és a dir intentar que els esforços que
es puguin fer per diferents administracions, en aquest cas en
relació a afers socials, que són competències que estan
transferides gran part, o en la majoria, als consells insulars,
puguin ser exercides per una única institució, nosaltres
plantejaríem la supressió de l'Institut Balear d'Afers Socials i la
transferència dels seus recursos i funcions als consells insulars.
Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Mesquida. Sra. Salom?

LA SRA. SALOM I COLL:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats, Des del
Grup Popular creim que en aquests moments l'Institut Balear
d'Afers Socials està duent a terme una bona tasca, que enguany
s'ha incrementat d'una manera important el seu pressupost en
1.800 milions de pessetes per desenvolupar el Pla integral de
persones majors. Es fan també crec que són dos nous centres,
i tot això són feines que duu a terme aquest institut. S'està
gestionant tot un conjunt de centres residencials i centres de
dia, i creim que fins que s'hagi implementat i hagin acabat de
fer un conjunt d'inverionms no és el moment per parlar de
transferències als consells insulars; i reiterar l'argument que via
pressuposts, via esmenes al pressupost de la Comunitat
Autònoma, no és el camí adequat per fer transferències als
consells insulars. Creim que hi ha un altre mecanisme, molt
més adequat, molt més correcte, però no via esmena als
pressuposts. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Salom. Passam a votació l'esmena 5833, del
Grup Parlamentari Socialista.

Vots a favor? Gràcies

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

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

Al programa 3141, promoció i ajuts socials, es mantenen
les esmenes següents: esmena núm 5452, 5472 i 5473, del
Grup Parlamentari Esquerra Unida de les Illes Balears. Sr.
Grosske, té vostè la paraula per la seva defensa.

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Moltes gràcies, Sr. President. Les tres esmenes, la
primera, la 5452, fa referència a dotar pressupostàriament
l'elaboració d'informes d'avaluació del compliment dels
plans sectorials que s'estan desenvolupant, en el sentit que
pensam que aquesta avaluació és extraordinàriament
important, perquè a mig i llarg termini aquesta feina sigui
profitosa. La segona de les esmenes és per millorar la
dotació del servei transitori comunitari, i la tercera és per
posar en marxa el Pla de lluita contra la pobresa i l'exclusió
social, amb una dotació de 400 milions de pessetes. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. SALOM I COLL:

Moltes gràcies, Sr. President. El nostre grup no donarà
suport a aquestes esmenes. Quant a l'elaboració dels
informes, que vostè ens demana 12 milions de pessetes, hem
de dir que ja es preveu el crèdit necessari per dur a terme
aquests informes i els estudis, a l'hora de mirar aquests
plans que s'elaboren. És a dir, que no fa falta destinar-hi 12
milions de pessetes, perquè aquests informes i aquests
estudis sobre els plans sectorials, sobre el grau de
compliment, ja es duen a terme sense la necessitat d'haver
de dotar una partida específica de 12 milions de pessetes.

Quant a incrementar el servei transitori comunitari,
evidentment es podria veure la necessitat d'incrementar
això, però els recursos evidentment són limitats. El Govern
balear ja hi destina una aportació, i en principi creim des del
Grup Popular que no donarem suport a aquesta esmena
presentada per Esquerra Unida.
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I quant al Pla de lluita contra la pobresa i exclusió social, de
400 milions de pessetes, hem de dir que l'aportació pel Pla de
lluita contra la pobresa i exclusió social s'aprova per resolució
del Consell de Ministres, mitjançant la qual es destina a cada
comunitat autònoma la dotació per a l'execució d'aquests
projectes, per la lluita contra la pobresa i l'exclusió social, i que
a Balears l'aportació corresponent, la cofinançació la fan amb
les distintes corporacions locals que participen a tots i cadascun
d'aquests projectes. I per aquests motius, Sr. President, el nostre
grup no donarà suport a aquestes tres esmenes presentades per
Esquerra Unida. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Sra. Diputada. Passam a la votació de les esmenes
5452, 5472 i 5473, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de
les Illes Balears.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions? Gràcies

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

2 vots a favor, 9 en contra, i 3 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Queden rebutjades, per tant, aquestes esmenes.

Passam al debat de les esmenes 5211, del Grup Parlamentari
PSM-Entesa Nacionalista, i 5860, del Grup Parlamentari
Socialista. Per defensar l'esmena 5211 té la paraula el diputat
Sr. Sansó.

EL SR. SANSÓ I SERVERA:

Gràcies, Sr. President. En aquesta esmena demanam una
transferència als ajuntaments de 100 milions de pessetes, ja que
entenem que són els ajuntaments les administracions més a
prop per prevenir la pobresa i l'exclusió. Per tant, demanam que
es faci aquesta transferència.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Sansó. Per defensar l'esmena 5860 té la paraula
el diputat Sr. Mesquida.

EL SR. MESQUIDA I FERRANDO:

Gràcies, Sr. President. Nosaltres coincidim també amb
l'objectiu de dotar el Pla de lluita contra la pobresa i exclusió
social amb la mateixa quantitat també de 100 milions de
pessetes.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Mesquida. Sra. Salom?

LA SRA. SALOM I COLL:

Moltes gràcies, Sr. President. Pels motius que he exposat
anteriorment, el nostre grup no donarà suport a aquestes
dues esmenes. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Salom. Passarem a votació les esmenes
5211, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, i
5860, del Grup Parlamentari Socialista.

Vots a favor de les esmenes? Gràcies.

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat de la votació?

Jo demanaria a les senyores i senyors diputats que per
facilitar la tasca d'aquest president, que està (...) amb la grip
aquesta, que prestassin una mica d'atenció. Repetirem la
votació. Esmenes 5211, del PSM, i 5860, del Grup
Parlamentari Socialista.

Vots a favor?

Vots en contra?

No hi ha abstencions.

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Queden rebutjades aquestes esmenes.

Passam al debat conjunt de les següents esmenes:
números 5212, 5213, 5189, 5194, 5195, 5208, 5209 i 5210,
del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista. Sr. Sansó,
té vostè la paraula per a la defensa.

EL SR. SANSÓ I SERVERA:

Gràcies, Sr. President. Això són una sèrie d'esmenes,
amb les quals el que pretenem és que hi hagi transferències
als consells insulars i als ajuntaments, i en aquest sentit
demanam unes quantitats. I llavors també a l'esmena 5189
el que demanam és reduir la despesa econòmica per
fotografies del president de la Comunitat Autònoma.
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EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. SALOM I COLL:

Gràcies, Sr. President. Dir que el tema del Pla nacional
gitano les ajudes que es donen, les distintes aportacions, vénen
estipulades d'una manera molt concreta, i que tots els
ajuntaments que vulguin participar en aquests projectes així ho
poden fer, en la manera en què estan distribuïdes aquestes
ajudes. Dir que no es poden acceptar de cap de les maneres les
esmenes que presenta el PSM, la 5189, de reduir les despeses
del tema de les fotografies, perquè la partida que utilitzen és
inadequada, i a més la quantitat també és inadequada.
Evidentment no es destina aquesta quantia a fer fotos al
president. Creim que aquesta és més bé una esmena d'imatge
política del seu grup, i no una esmena de contingut real. I a la
resta de les esmenes el nostre grup tampoc li donarà suport.
Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Salom. Passam a la votació de les esmenes del
Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, que s'acaben de
debatre, i que són les següents: 5212, 5213, 5189, 5194, 5195,
5208, 5209 i 5210.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions? No n'hi ha

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queden rebutjades aquestes esmenes que acabam de
sotmetre a votació.

Procedim al debat conjunt de les següents esmenes, del
Grup Parlamentari Socialista: 5866, 5834, 5739, 5861, 5835,
5779, 5780, 5781, 5782, 5848, 5849, 5850, 5851, 5852, 5705,
5706 i 5862. Sr. Mesquida, té vostè la paraula per a la seva
defensa.

EL SR. MESQUIDA I FERRANDO:

Gràcies, Sr. President. Això és un conjunt, si no ho he
comptat malament, de 17 esmenes d'un fort contengut
social, i que fan referència, per exemple, a la creació d'un
comitè tècnic de salut mental, el dotaríem amb 5 milions de
pessetes; l'increment del Pla d'integració gitano de les Illes
Balears, aquest és un tema que als socialistes ens preocupa
especialment; increment del Pla de prestacions socials
bàsiques; dotació de 100 milions de pessetes del Pla de
lluita contra la pobresa; dotació del Pla gerontològic amb 50
milions de pessetes al Consell Insular de Mallorca, 25 i 25;
creació d'una unitat de treball social consolidat. Després hi
ha un conjunt d'esmenes que fan referència a una carència
jo crec que històrica de la nostra comunitat autònoma en tot
el que fa referència a residències de la tercera edat i centres
de dia, nosaltres plantejaríem residències, per exemple, del
Pla de Mallorca, el centre del dia d'es Castell, d'Alaior, del
Raiguer, de Llevant. També plantejam una esmena que fa
referència a dotar el Pla d'immigraació internacional, a
gestionar pels consells insulars, amb una partida de 100
milions de pessetes. I si m'he deixat qualque esmena,
quedaria defensada amb els seus propis termes. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. SALOM I COLL:

Gràcies, Sr. President. El nostre grup votarà que no a tot
aquest conjunt d'esmenes. Dir que alguna d'elles, com la
creació d'un comitè tècnic de salut mental, que se'ns demana
a l'esmena socialista, més que correspondre, crec, a la
Conselleria de Presidència, és una esmena que s'hauria
d'haver fet a la Conselleria de Sanitat, perquè creim que
seria molt més adient.

Quant a incrementar les partides al Pla d'integració
gitana, dir que és un pla a nivell nacional, i el Govern balear
el que fa és col•laborar amb les partides que li corresponen
dins aquest pla nacional. 

Després es demana que hi hagi una partida per al Pla
gerontològic, destinada al Consell Insular de Mallorca, al de
Menorca i al d'Eivissa. Des del Grup Popular podem dir que
el Govern balear ja té previst tot un conjunt de partides per
intentar ajudar perquè es puguin dur endavant a cadascuna
de les Illes aquests plans gerontològics per a les nostres
residències.

Quant a la creació d'una unitat de treball social. que
demanen que es creï aquesta unitat, dir que a l'Ibas ja està
creada, i que està fent una bona feina aquesta unitat de
treball social, i si ja està creada, no fa falta acceptar aquesta
esmena de 20 milions de pessetes, perquè seria redundar en
allò mateix.
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Després també hi ha una esmena que fa referència a cobrir
el dèficit històric d'Asinpros, i l'any 97 ja es varen dur a terme
inversions als centres que gestiona Asinpros, per la qual cosa
creim que no és necessari aquest increment a aquesta
associació, i dir que any rere any el Govern balear és sensible
amb aquests col•lectius, i que fa uns anys, l'any 97, va intentar
el Govern a través d'un conveni assumir o intentar pal•liar
aquest dèficit històric.

I després hi ha tot un conjunt d'esmenes que fan referència
a millores de centres de dia, de tercera edat en concret, i crec
que es pot dir que amb aquest pla integral de persones majors
que duu a terme el Govern balear, i que el Grup Popular li dóna
total i absolut suport, creim que es podran millorar tots i
cadascun dels centres i de les residències de les nostres
persones majors, amb la qual cosa el nostre grup en principi no
donarà suport a aquest conjunt d'esmenes puntuals que ha
presentat el Grup Socialista. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Salom. Sr. Mesquida, per replicar té la paraula.

EL SR. MESQUIDA I FERRANDO:

Gràcies, Sr. President. Jo no entraré una per una a debatre
si les accions que nosaltres demanam es fan o no es fan. Sí
m'agradaria fer referència a dues de temes relacionats amb
marginació. El que fa referència, per exemple, al Pla
d'integració gitana, l'existència d'un pla nacional no és obstacle
perquè des del Govern es puguin suplementar, o les aportacions
puguin ser superiors. I també posar de manifest que per part del
Grup Parlamentari Popular no hi ha cap interès en afrontar tot
el que fa referència a la problemàtica de la immigració
internacional.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Mesquida. Passarem, doncs, a la votació de les
esmenes del Grup Parlamentari Socialista que s'acaben de
sotmetre a debat, i que són les següents: 5866, 5834, 5739,
5861, 5835, 5779, 5780, 5781, 5782, 5848, 5849, 5850, 5851,
5852, 5705, 5706 i 5862.

Vots a favor? Gràcies

Vots en contra?

No hi ha abstencions?

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queden rebutjades aquestes esmenes.

Al programa 3231, promoció i serveis a la joventut, es
mantenen les esmenes següents: esmena 5468, del Grup
Parlamentari d'Esquerra Unida. Té la paraula el diputat Sr.
Grosske.

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Gràcies, Sr. President. Hi ha una qüestió d'ordre que
m'agradaria aclarir, si pot ser. Hi ha una esmena del Grup
Parlamentari Socialista, jo crec que a l'anterior programa, al
3141, que és la 5860, que no l'he vista a dins la relació, ni
crec que hagi estat objecte de debat, i m'agradaria saber què
ha passat amb aquesta esmena. 

5860, del Grup Parlamentari Socialista. És subprograma
314101, i és dotació al Pla de lluita contra la pobresa i
l'exclusió social.

EL SR. MESQUIDA I FERRANDO:

Sr. President, jo crec que aquesta esmena l'hem debatuda
fora d'aquest conjunt de 17 esmenes. Per tant, l'hem
debatuda.

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Però està al programa 3141.

EL SR. MESQUIDA I FERRANDO:

Sí, però estava agrupada amb una altra del PSM.

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Ah, estava agrupada? Perfecte.

EL SR. PRESIDENT:

Quina ha dit?

EL SR. GROSSKE I FIOL:

5860.

EL SR. PRESIDENT:

5860, ha estat votada i debatuda al programa 3141,
conjuntament amb la 5211, del Grup Parlamentari PSM-
Entesa Nacionalista.

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Moltes gràcies, Sr. President, per l'aclariment. I si em
permet, passaré a defensar aquesta esmena que vostè em
convidava.
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EL SR. PRESIDENT:

Esmena 5468.

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Efectivament, és la transferència als consells insulars de la
promoció i serveis per a la joventut, que pensam que és una
acció política del Govern que perfectament ha de caber dins les
competències dels consells insulars. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Grosske. Passarem a votació l'esmena 5468, del
Grup Parlamentari d'Esquerra Unida.

Vots a favor de l'esmena?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada l'esmena. I passam a debatre un conjunt
d'esmenes del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, que
són les següents: 5182, 5198, 5204, 5203, 5205, 5206, 5207 i
5286. Sr. Sansó, té vostè la paraula per a la seva defensa.

EL SR. SANSÓ I SERVERA:

Gràcies, Sr. President. Aquest munt d'esmenes va encaminat
a incrementar les partides principalment als ajuntaments, i
també als consells insulars. Per a nosaltres n'hi ha una
d'important, que és la 5198, que demanam el traspàs als
consells insulars per gestionar els programes de joventut, a la
qual posam 50 milions de pessetes. Les altres esmenes van un
poquet a potenciar la incorporació tant dels joves immigrants
com la reinserció social dels joves. I acabam també amb
l'esmena 5286, en què demanam la construcció o habilitació
d'un centre per al Consell de la Joventut d'Eivissa i Formentera.
Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Sansó. Sra. Salom?

LA SRA. SALOM I COLL:

Gràcies, Sr. President. El nostre grup votarà que no a
aquest conjunt d'esmenes presentades pel PSM, perquè
l'únic que demanen és que doblers que el Govern balear
dedica a política de joventut passin d'estar gestionades pel
Govern balear a mans de consells insulars o passin a mans
d'ajuntaments. Des del Grup Popular creim que l'important
en aquests moments l'important és la política que es fa en
matèria de joventut, i des del nostre grup creim que en
aquests moments la política que du a terme la Direcció
General de Joventut és una política activa, és una política
participativa, i que intenta donar una resposta a les
necessitats plantejades pel jovent d'avui en dia, i en aquest
sentit votarem que no a aquest conjunt d'esmenes. Gràcies,
Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Sra. Salom. Passam, idò, a la votació de les
esmenes que s'acaben de debatre, i que són del Grup
Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, les següents: 5182,
5198, 5204, 5203, 5205, 5206, 5207 i 5286.

Vots a favor?

Vots en contra?

No hi ha abstencions?

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queden rebutjades aquestes esmenes.

I passam al debat d'un conjunt d'esmenes del Grup
Parlamentari Socialista, que són els números següents:
5707, 5711, 5699, 5714, 5715, 5716 i 5710. Sr. Mesquida,
té vostè la paraula.

EL SR. MESQUIDA I FERRANDO:

Gràcies, Sr. President. Aquest conjunt d'esmenes, que
fan referència a temes de joventut, volen posar de manifest
per una banda el que són esmenes que afectarien tota la
Comunitat Autònoma, com són per exemple l'ampliació de
la xarxa de punts d'informació juvenil. Jo crec que l'actual
xarxa, per dir-li qualque cosa amb més contingut del que és
la realitat, és absolutament insuficient per a la població
juvenil atesa. També pensam que s'hauria de dotar una
partida de 10 milions de pessetes per als cursos de formació
de monitors juvenils. I després hi ha un conjunt d'esmenes
que fa referència al que podria ser la construcció d'un centre
cultural a Formentera, una sèrie de reformes a l'alberg
juvenil d'es Torretó, la construcció d'un centre juvenil a
Eivissa, i la millora i adequació del campament de Cala
Jondal a Eivissa. Moltes gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. SALOM I COLL:

Moltes gràcies, Sr. President. El nostre grup votarà que no
a tot aquest conjunt d'esmenes, però volem dir que s'estan fent
una sèrie de gestions a l'illa de Formentera per intentar trobar
un lloc d'espai i reunió per als joves, que en aquest sentit
Conselleria hi fa feina d'una manera important, que encara no
s'ha trobat la ubicació, però que un dels objectius en matèria de
Joventut a l'illa de Formentera és poder trobar un lloc físic
perquè es puguin reunir els nostres joves. Dir que d'aquest
conjunt d'esmenes, el tema del Torretó, que ja s'ha trobat i es fa
feina per part del Govern en l'ús que han de donar a aquestes
instal•lacions; i quant a la construcció de nous centres,
evidentment sempre els recursos són limitats, però a través de
distints convenis i distintes actuacions s'intentarà donar una
resposta a totes i cadascuna de les necessitats que plantegen
tant els joves individualment com els joves a través de les
distintes associacions, col•lectius, grups d'esplai..., que això
crec que és la feina que s'està fent des de la Direcció General de
Joventut del Govern balear. Evidentment els recursos sempre
són limitats, però creim que la tasca que fa el Director General
de Joventut és bona i que cada dia es posen damunt la taula
noves actuacions, noves ajudes per als joves, s'intenta fer
convenis amb institucions, amb bancs, en fi, amb distintes
entitats, per donar un bon servei als joves de la nostra
comunitat. I també, en temes de formació, creim que es duen a
terme tota una sèrie d'iniciatives innovadores que ajuden a què
els nostres joves puguin estar ben formats, puguin tenir una
bona preparació per al dia de demà trobar un lloc de feina. I en
aquest sentit, el nostre grup no donarà suport a aquestes
esmenes.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Salom. Passarem, doncs, a la votació de les
esmenes que s'acaben de debatre, totes del Grup Parlamentari
Socialista, i que són les següents: 5707, 5711, 5699, 5714,
5715, 5716 i 5710.

Vots a favor? Gràcies.

Vots en contra?

No hi ha abstencions.

Resultat de la votació?

EL LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queden rebutjades aquestes esmenes. Al programa 3232,
promoció, protecció i activitats per a la dona, s'hi han presentat
les esmenes següents: 5461, 5462, 5460, 5463 i 5464 del Grup
Parlamentari Esquerra Unida. Per a la seva defensa, té la
paraula el diputat Sr. Grosske.

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Sí, es defensen en els seus termes, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. SALOM I COLL:

Sí, moltes gràcies, Sr. President. Dir que el nostre grup
no donarà suport a aquest conjunt d'esmenes perquè hi ha un
pla de la dona, on, des de les distintes seccions
pressupostàries, hi ha habilitades tot un conjunt de partides
per donar compliment a tota una sèrie d'objectius del tema
del pla d'igualtat de la dona. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Salom. I passam a la votació de les
esmenes que s'acaben de sotmetre a debat i que són les
següents: 5461, 5462, 5463 i 5464, totes del Grup
Parlamentari Esquerra Unida de les Illes Balears.

Vots a favor?

Vots en contra?

No hi ha abstencions.

Resultat de la votació?

EL LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queden rebutjades aquestes esmenes. Esmenes 5201,
5188 i 5202 del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM. Sr.
Sansó, té vostè la paraula.

EL SR. SANSÓ I SERVERA:

Sí, Sr. President. Aquestes tres esmenes plantegen
actuacions per la lluita contra la violència domèstica.
També demanam un conveni amb l'Ibavi per donar prioritat
a pisos d'acollida per a dones maltractades; i un pla de lluita
contra la violència domèstica. Crec que són tres esmenes
importants, que dins la lluita aquesta que deim crec que
s'haurien d'ampliar les partides quant a poder aconseguir
evitar aquests maltractaments.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Sansó. Sra. Salom, té vostè la paraula.
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LA SRA. SALOM I COLL:

Sí, moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors
diputats, el nostre grup no donarà suport a aquestes tres
esmenes perquè l'objectiu que pretenen, doncs, a través del pla
de la lluita contra la violència domèstica, que en aquests
moments s'elabora per part del Govern balear, s'intentarà donar
una resposta a aquest problema, que és avui el tema de la
violència domèstica, el tema dels maltractaments a les dones i
dir que s'elabora aquest pla i que creim que amb tota una sèrie
de mesures, amb tota una sèrie d'objectius per intentar donar
resposta a una problemàtica que, per desgràcia, és una realitat
encara avui en dia dins la nostra societat.

Quant als habitatges de l'Ibavi, que es doni una determinada
prioritat a aquest col•lectiu de dones maltractades, dir que
s'estudia, que es negocia amb la Conselleria de Foment; que
això implica una modificació del decret existent en aquest
moment i que, per part del Conseller de Foment i de la
Consellera de Presidència, s'intenta mirar de modificar aquest
decret, perquè sí efectivament les dones puguin tenir accés o
una puntuació major a l'hora d'obtenir un habitatge a l'Ibavi. I
en aquest sentit, Sr. President, el nostre grup no donarà suport
a aquestes esmenes presentades pel Grup Nacionalista-PSM.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Salom. Passarem a votar les esmenes que
s'acaben de debatre, que són totes del Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM, i que són les números següents: 5201, 5188
i 5202.

Vots a favor de les esmenes?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat de la votació?

EL LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queden rebutjades les esmenes que acabam de sotmetre a
votació. Esmenes del Grup Parlamentari Socialista números
5567, 5565, 5566, 5568, 5574 i 5575. Sr. Mesquida, té vostè la
paraula.

EL SR. MESQUIDA I FERRANDO:

Gràcies, Sr. President. Possiblement aquest tema
relacionat amb la violència domèstica i la desigualtat de les
dones, sigui una de les problemàtiques que la societat
demandi una actuació més contundent en el que són els tres
poders: el legislatiu, l'executiu i el judicial. Els temes de
violència domèstica crec que no són nous, pareix com si
existís una certa alarma social sobre els maltractaments i es
produeixin en els darrers anys; no és un tema nou. Jo crec
que s'ha avançat molt en aquesta matèria i avui en dia les
dones afronten la denúncia, cosa que abans no passava; avui
es produeix cada vegada més una no dependència de l'home
des del punt de vista econòmica i des del punt de vista
també de possibilitats d'acudir a pisos, assistits; i nosaltres
demanam que es continuï amb una actuació més decidida:
nosaltres plantejam, per exemple, que es doti amb 50
milions de pessetes el programa per eradicar la violència
domèstica; l'habilitació de pisos per a dones maltractades a
Menorca, a Eivissa i Formentera amb 50 milions de
pessetes; la creació d'un servei d'atenció telefònica a la dona
24 hores; i hi ha altres dues esmenes que fan referència als
recursos econòmics: dotació de 50 milions de pessetes als
consells insulars per a oficines d'informació i atenció a les
dones a Mallorca. I en darrer terme, hi ha una esmena que
fa referència a dotar amb 10 milions de pessetes els
programes de planificació familiar a cada illa. Moltes
gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Mesquida. Sra. Salom.

LA SRA. SALOM I COLL:

Sí, moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors
diputats, el nostre grup no donarà suport a aquest conjunt
d'esmenes perquè moltes de les actuacions que en aquest
moment se'ns proposen, amb dotacions econòmiques
concretes, nosaltres creim que d'una manera global, a través
del segon pla d'igualtats d'oportunitats de la dona, on hi ha
implicació de totes i cada una de les conselleries del Govern
balear, creim que es du una política activa i que al final els
recursos que s'hi destinen, sent una política on hi ha una
implicació directa de totes i cadascuna de les conselleries,
és més important.

Dir que en el tema de la violència es redacta, s'elabora
aquest pla de lluita contra la violència domèstica. Crec que
aquest serà el marc de referència que ens servirà a tots, en
general, per intentar eradicar aquest problema que hi ha avui
per avui dins la nostra societat. En el tema d'habitatge hem
de dir que l'Ibavi, com ja he dit anteriorment, té converses
amb la Conselleria de Presidència per intentar que al decret
de concessió d'habitatges, doncs, es pugui prioritzar de
qualque manera que les dones amb maltractaments puguin
tenir preferència a l'hora d'adquirir un habitatge. I dir que
tampoc no podem acceptar el tema de les informacions de
24 hores, perquè en aquests moments hi ha un servei
d'emergència, que és el 112, que creim que això està a
disposició de tots i cada un dels ciutadans; hi ha una xarxa
d'infraestructura que permet, a través de l'associació de
víctimes del delicte, o d'aquests centres d'informació amb
aquests telèfons especialitzats, que crec que poden
canalitzar aquesta informació que a un moment determinat
pot necessitar el conjunt de dones amb determinada
problemàtica dins la nostra societat.
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Dir que l'objectiu que es proposen aquest conjunt d'esmenes
del Grup Socialista creim que a través dels pressuposts inicials
que presentam aquí o que discutim es poden veure
complimentats. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Salom. Passarem a votació les esmenes del
Grup Parlamentari Socialista que s'acaben de debatre, i que són
les següents: 5567, 5565, 5566, 5568, 5574 i 5575.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions? Gràcies.

Resultat de la votació?

EL LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queden rebutjades aquestes esmenes. Al programa 4531,
atenció i servei al ciutadà, no s'hi han presentat esmenes. Al
programa 4532, eleccions i partits polítics, no s'hi han presentat
esmenes. Al programa 5212, foment de l'ús de les tecnologies
de la informació i comunicació, no s'hi han presentat esmenes.

I arribats a aquest punt de l'Ordre del Dia, s'aixeca la sessió.
I començarem a les quatre i mitja, amb la Secció 12,
Conselleria de Turisme. Gràcies per la seva col•laboració.
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