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EL SR. PRESIDENT:

Comença la sessió de la Comissió d'Hisenda i Pressupostos,
per tractar el Projecte de llei de pressupostos generals de la
Comunitat Autònoma per l'any 1999.

Abans d'entrar en el debat, pregunt si hi ha substitucions.
Sí?

EL SR. TRIAY I LLOPIS:

Francesc Triay substitueix Francesc Antich.

LA SRA. THOMÀS I ANDREU:

Margalida Thomàs substitueix Eberhard Grosske.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies.

Al programa 4552, de la secció 13, hi ha les esmenes 5351,
5350 i 5352, del Grup Parlamentari. No hi ha ningú. Decauen,
no?

EL SR. LLETRAT:

Decauen.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a tot un grup d'esmenes del Grup Parlamentari
d'Esquerra Unida de les Illes Balears, que són les números
5410, 5400, 5411, 5412, 5413, 5401, 5402, 5403, 5404, 5405,
5406, 5407, 5408, 5409, 5414, 5415, 5416, 5417 i 5418. Sra
Thomàs, té vostè la paraula per a la seva defensa,

LA SRA. THOMÀS I ANDREU:

Gràcies, Sr. President. És un conjunt ample d'esmenes que
fa referència al programa de normalització lingüística, de la
Conselleria d'Educació i Cultura, i per tant tot el conjunt
d'esmenes que presenta el Grup Parlamentari d'Esquerra Unida
va en el sentit de millorar o d'ampliar o d'obrir major suport a
la normalització lingüística. En aquest sentit, n'hi ha sobre
l'edició de disc en català, sobre l'ensenyament per a estrangers
als centres d'educació d'adults en català, sobre la transferència
als consells insulars per impulsar un  programa de
senyalitzacions estàndard en català dels BIC, dels béns d'interès
cultural. També és per ampliar l'abast del suport genèric a la
producció editorial en llengua catalana a les Illes Balears, per
tant també seria transferència als tres consells insulars, així com
una altra transferència als tres organismes de programes pilot
de normalització lingüística d'àmbit municipal.

Per altra banda, hi ha una esmena de suport a les
televisions locals legalment establertes que donin una
programació exclusivament en llengua catalana, i elaboració
de material didàctic, com pot ser un CD-ROM, i la seva
distribució a totes els centres escolars de les Illes sobre les
modalitats insulars i locals de la llengua catalana. La 5403
fa referència a un estudi de toponímia menor al conjunt de
les Illes; i després un conjunt d'esmenes que fan referència
a campanyes de normalització lingüística en els àmbits
juvenils, a obrir centres d'autoaprenentatge a Menorca, a
Eivissa i Formentera. Igualment la impulsió de programes
de normalització lingüística al món de l'esport, i la
realització i distribució de curtmetratges en català produïts
a les Illes Balears.

Després en ve tot un conjunt sobre el circuit itinerant de
teatre en català, la declaració internacional dels drets
lingüístics, com editar-la i distribuir-la en general a les tres
illes; i una novetat, la creació de l'arxiu oral de les Illes
Balears, en coordinació amb els consells insulars. A
continuació altres esmenes que fan referència als programes
de senyalització i informació turística en català a les zones
més turístiques de les Illes, i finalment una esmena per
impulsar programes de normalització lingüística al món
laboral, i per tant aquest programa es faria conjuntament
amb les organitzacions sindicals.

Són un conjunt d'esmenes que totes elles fan referència
a la millora i a l'ampliació del programa de normalització
lingüística. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Thomàs. Sr. Palau, té vostè la paraula per
contestar.

EL SR. PALAU I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Va dir que hi ha un conjunt
d'esmenes que van relacionades totes elles amb la política
lingüística de la nostra comunitat, i que la majoria d'aquests
programes que ha anunciat ja es varen iniciar en exercicis
passats, i també concretament dins aquest exercici de l'any
1998 a través de la Direcció General de Cultura i de Política
Lingüística del Govern balear. Unes d'aquestes actuacions
es duen a terme directament per les diferents conselleries,
algunes del Govern balear, com pot ser convenis amb
televisions locals; i unes altres es duen endavant a través de
convenis com pugui ser amb diferents corporacions locals.
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Nosaltres entenem que totes elles són prou interessants, i
que naturalment hi ha unes partides, que supòs que baix el seu
punt de vista no deuen ser suficientment importants per dur
endavant tots aquests programes. No obstant això, s'ha de dir,
com he dit amb anterioritat, que la Conselleria té unes
prioritats, té unes quantitats compromeses concretament per
diversos programes, i que fins ara estam satisfets de quina és la
política que es du a terme per part del Govern balear quant a
política lingüística. Per tant, votarem en contra d'aquestes
esmenes.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Palau. Passarem a la votació de les esmenes que
s'acaben de debatre, i que són la 5410, 5400, 5411, 5412, 5413,
5401, 5402, 5403, 5404, 5405, 5406, 5407, 5408, 5409, 5414,
5415, 5416, 5417 i 5418.

Vots a favor? Gràcies

Vots en contra?

No hi ha abstencions.

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queden rebutjades, per tant, aquestes esmenes. I passam a
les esmenes del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista
que enumeraré a continuació: números 5306, 5307, 5308, 5309,
5310, 5311, 5312, 5313, 5314, 5315, 5316, 5317, 5318, 5319 i
5320. Sr. Pons, té vostè la paraula.

EL SR. PONS I PONS:

Gràcies, Sr. President. En els pressupostos de les Illes
Balears d'ençà de l'any 1996, em sembla que és, hi ha una
quantitat important destinada a desenvolupar una política de
normalització lingüística. Enguany aquesta quantitat minva
d'una manera considerable, sembla que 170 milions de pessetes.
Però allò que és cert és que en aquests tres darrers anys, en els
quals en els pressupostos hi ha hagut aquestes quantitats, això
no s'ha convertit en una política visible. Podem parlar de la
política de normalització lingüística com una política invisible.
No s'ha concretat en fets i en actuacions públiques, i en gran
part això s'explica perquè una quantitat considerable dels
pressupostos destinats a normalització lingüística en realitat ha
estat objecte cap a activitats culturals que pròpiament no eren
competència de la Conselleria de Cultura, i a més a més ha
succeït un any rere l'altre que hi havia una gran quantitat de
recursos que no estaven concretats en actuacions diríem
específiques. 

Aleshores, el conjunt d'esmenes que el nostre grup presenta
bàsicament el que pretenen és donar una aplicació concreta,
específica, a diverses actuacions en l'àmbit de la
normalització lingüística, i aposta proposam que es destinin
quantitats d'aquesta partida global destinada a normalització
lingüística per tal de desenvolupar línies en el món de
l'esport, entre la població juvenil, en el foment de l'ús social
de la llengua catalana, entre la població d'origen
castellanoparlant, a la vegada que s'incrementi l'aportació
als consells insulars per tal de poder incrementar la seva
partida, o crear la seva partida, que en algun consell insular
no existeix, al suport genèric a la producció editorial i
fonogràfica en llengua catalana, que es doni suport a les
publicacions en llengua catalana, tant les d'aparició diària,
com les d'àmbit local, com les d'àmbit insular, balear o
general d'aparició no diària; que s'intenti que dins el camp
del cinema l'actuació del Govern balear no es redueixi a una
acció puntual anual, que és la pel•lícula de Walt Disney que
es projecta durant les festes nadalenques i de cap d'any, i
sigui una línia continuada de suport amb normalitat al llarg
de l'any d'aquest tipus de cinema en llengua catalana. A la
vegada un altre conjunt d'esmenes que feim és a
desenvolupar campanyes específiques a àrees geogràfiques
que creim que la desaparició de presència social de la
llengua pròpia és absolutament preocupant, com passa a
l'àmbit de les badies de Palma, o a l'àmbit d'Eivissa i zones
costaneres de Mallorca. A la vegada tot un conjunt
d'iniciatives per impulsar línies de suport a l'ús de la llengua
catalana al món dels mitjans de comunicació, en els quals la
llengua catalana continua sent un element residual, i cada
vegada que es concedeixen llicències noves encara s'hi torna
més, de residual, com succeeix recentment amb el conjunt
de freqüències concedides.

També proposam que es doti de recursos a la creació de
centres d'autoaprenentatge a les illes de Menorca, Eivissa i
Formentera, on no n'hi ha, i creim que tendrien la seva
funció, sobretot de cara a la integració i a la formació
lingüística de la població adulta; i a la vegada proposam una
línia per tal de donar suport a totes les entitats cíviques,
culturals, per dir-ho d'alguna manera professionals, que
vulguin desenvolupar línies de normalització interna, i que
el Govern balear alguna vegada ha insinuat que començava,
però que sempre han quedat gairebé a la línia de partida,
com és a l'àmbit de la justícia, o en relació al Col•legi de
Notaris, etcètera. Totes aquestes línies nosaltres creim que
seria molt lògic que es desenvolupassin en coordinació amb
els consells insulars, consells insulars que un any més
queden fora de la possibilitat de col•laboració en matèria de
normalització lingüística amb el Govern, cosa que sí és
possible que passi amb els ajuntaments, però els consells
insulars continuen sent marginats d'aquesta partida de
normalització lingüística, per tal que conjuntament amb el
Govern puguin reforçar les iniciatives que com a consells
insulars, i a partir dels seus propis pressupostos, ja
desenvolupin.

Per tot això -i ja acabaré- creim que amb totes aquestes
esmenes, una política que durant tres anys ha existit com a
partida pressupostària, però que ha estat una política
invisible a efectes de visualització social, es converteixi en
una política realment existent. Gràcies, Sr. President.
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EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. PALAU I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Efectivament hi ha un conjunt
d'esmenes, i el nostre grup vol dir que hi votarà en contra, en el
sentit que havíem expressat amb anterioritat quant a les
esmenes d'Esquerra Unida de les Illes Balears.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Palau. Passarem a la votació de les esmenes del
Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, números 5306,
5307, 5308, 5309, 5310, 5311, 5312, 5313, 5314, 5315, 5316,
5317, 5318, 5319 i 5320.

Vots a favor d'aquestes esmenes? Gràcies

Vots en contra?

No hi ha abstencions?

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queden rebutjades, per tant, aquestes esmenes.

I al programa 4561, música, teatre i cinematografia, es
mantenen les esmenes següents: Esmenes número 5398 i 5399,
del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears.
Sra. Thomàs, té vostè la paraula per a la seva defensa.

LA SRA. THOMÀS I ANDREU:

Gràcies, Sr. President. La primera esmena fa referència a
cobrir les despeses dels músics de les illes de Menorca, Eivissa
i Formentera que siguin seleccionats per formar part de
l'Orquestra Jove de les Illes Balears. Per tant, seria una dotació
de 5 milions de pessetes per tal d'ajudar aquests joves en els
desplaçaments, i la segona seria igualment assegurar els
desplaçaments i estades de l'Orquestra Simfònica de les Illes
Balears en el conjunt del territori de les Illes, per tant de
qualque manera assegurar aquests desplaçament i estades a les
quatre illes. Seria una esmena de 15 milions de pessetes. Moltes
gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Thomàs. No havent-hi més debat, passarem
a la votació de les esmenes 5398 i 5399, del Grup
Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears.

Vots a favor? Gràcies

Vots en contra?

No hi ha abstencions.

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queden, per tant, rebutjades aquestes esmenes.

I passam a la votació de les esmenes 5831 i 5704, del
Grup Parlamentari Socialista. Té la paraula el diputat Sr.
Tur i Torres.

EL SR. TUR I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Aquestes esmenes fan referència
una d'elles a la necessitat de dotar una partida per donar
suport als estudiants de Menorca i d'Eivissa i de Formentera
que necessàriament s'han de desplaçar a fora de la seva illa
per atendre als estudis de música, i per tant proposam que
se'ls pugui subvencionar almanco dos desplaçaments anuals
amb aquest objecte. I l'altra esmena proposa la creació de
l'escola oficial del teatre, perquè si bé és cert que el
conservatori es va crear com a Conservatori de Música i Art
Dramàtic, l'oferta d'estudis de teatre no s'ha desenvolupat,
i creim que aquesta és una assignatura pendent que tenen les
nostres illes, i proposam que es doti aquesta partida de 60
milions de pessetes per poder crear l'escola oficial del teatre.
Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Tur. Sr. Palau, té la paraula per contestar.

EL SR. PALAU I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Només en relació altra volta a les
beques, dir que l'aprovació del règim especial de les Illes
Balears, com ja he dit abans, ja contempla que a partir del
pròxim pla nacional de beques s'haurà de compensar de
forma específica la insularitat que pateixen els estudiants de
les illes menors. I quant a l'escola oficial de teatre, dir-li que
el Conservatori de Música, Dansa i Art Dramàtic ja té el seu
propi pressupost, i per tant dins aquest pressupost pot
escometre les iniciatives que cregui convenients.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Palau. Passarem a la votació, doncs, de les
esmenes 5831 i 5704, del Grup Parlamentari Socialista.

Vots a favor?

Vots en contra?

Repeteix la votació de les esmenes 5831 i 5704.

Vots a favor? Gràcies.

Vots en contra? Gràcies.

No hi ha abstencions.

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queden rebutjades, per tant, aquestes esmenes.

Al programa 4571, promoció, foment i ajuts a l'esport, s'hi
mantenen les esmenes següents: esmenes del Grup Parlamentari
d'Esquerra Unida de les Illes Balears, núms. 5442, 5443, 5446,
5444, 5445, 5447, 5448, 5441 i 5449. Sra. Thomàs, té vostè la
paraula, per defensar-les.

LA SRA. THOMÀS I ANDREU:

Gràcies, Sr. President. Són un conjunt d'esmenes totes elles
referides a la promoció, foment i ajuts a l'esport, de les quals
voldríem destacar la 5447, que fa referència a impulsar una
campanya contra la violència en el món de l'esport, que
malauradament una altra vegada torna a ser notícia per la recent
mort del Sr. Aitor Zabaleta, a Madrid. Per altra banda, hi ha
tota una sèrie d'esmenes dedicades al foment de l'esport també
universitari, i igualment voldríem destacar la 5441 que fa
referència que s'ajudi i es doti a iniciatives municipals per la
supressió de barreres arquitectòniques en totes les instal•lacions
esportives. Seria destinar 30 milions de pessetes a aquest ajut,
perquè no quedi cap instal•lació esportiva municipal que encara
mantengui barreres arquitectòniques. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Thomàs. Sr. Palau, per contestar, té vostè la
paraula.

EL SR. PALAU I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Hi ha una sèrie d'esmenes que
totes fan referència a l'esport i al foment de l'esport,
solament referir-me a algunes, perquè totes elles estan
contemplades, diguem, a ajudes dins els pressuposts
d'aquesta comunitat. I dir, per exemple, que el Govern té
previstes ajudes als olímpics que puguin participar a la
propera olimpíada, que quant a ajudes específiques de
l'esport per a les dones, dir que no es fa cap tipus de
distinció amb els pressuposts de la Comunitat Autònoma, ja
sigui per (...), per tant les partides que hi ha destinades
poden ser utilitzades per als dos sexes, que la violència és
un problema, tots, fins i tot, recordam dates molt recents i
tràgiques, però també s'intenta, no ja solament dins aquest
pròxim pressupost, sinó dins els pressuposts anteriors,
també, i dins les iniciatives ja es tenien en compte tot tipus
d'activitats que d'alguna manera pogués tenir una tendència
a evitar aquesta violència, ajudes també per a investigació
de l'esport a través de l'escola de Balears d'esport, etc.

Per tant, votarem en contra d'aquestes esmenes.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Palau. Passarem a la votació d'aquest
conjunt d'esmenes que s'acaben de debatre i que són totes
del Grup d'Esquerra Unida de les Illes Balears, núms. 5442,
5443, 5446, 5444, 5445, 5447, 5448, 5441 i 5449.

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:

Queden, per tant, rebutjades aquestes esmenes. I passam
al debat de les esmenes 5321 i 5322 del Grup Parlamentari
PSM-Entesa Nacionalista. Sr. Pons, té vostè la paraula.
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EL SR. PONS I PONS:

Gràcies, Sr. President. Són dues esmenes molt concretes,
una pretén incrementar la dedicació del Govern al foment i la
difusió de l'esport universitari, creim que és un sector en el qual
no s'ha dedicat l'atenció que convendria, i sobretot tenint en
compte que comença a haver-hi una massa, diríem
universitària, molt considerable, i el segon, pretén fomentar tant
la pràctica com la difusió dels esports autòctons de les Illes
Balears, perquè creim que dins un món on l'oferta esportiva es
diversifica tant i es mundialitza tant, també convendria que no
quedassin engolits per aquesta dinàmica, que sobretot els
mitjans de comunicació fomenten i consoliden. Gràcies, Sr.
President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Pons. No havent-hi més debat, passarem a
votació les esmenes 5321 i 5322 del Grup Parlamentari PSM-
Entesa Nacionalista.

Vots a favor?

Vots en contra?

No hi ha abstencions.

Resultat?

EL SR. LLETRAT:

7 vots a favor, 9 en contra, cap abstenció. Queden rebutjades
aquestes dues esmenes que acabam de sotmetre a votació.

I passam al debat de les esmenes del Grup Parlamentari
Socialista, núms. 5570, 5571, 5572, 5573, 5756, 5569, 5703 i
5757. Sr. Tur, té vostè la paraula per defensar-les.

EL SR. TUR I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Aquest és un conjunt d'esmenes que
es defensen bàsicament en els seus propis termes, i que
enumeraré una per una. Una pretén possibilitar la publicitat i
propaganda, tant al Poliesportiu Prínceps d'Espanya com a
l'escola de Vela Calanova. Hem de constatar que el Govern ha
previst en aquestes dues partides, 200.000 pessetes i 1.000
pessetes, respectivament; és evident que amb aquestes partides
és absolutament insuficient, i nosaltres proposam que es doti
una partida que sigui més coherent amb les necessitats que es
proposen.

Per una altra banda, una esmena que té dos objectius
bàsicament, un és que es redueixi la partida destinada a grans
esdeveniments esportius, creim nosaltres, innecessari per no ser
prioritari en el món de l'esport i, en canvi ser més prioritari la
dotació per beques als esportistes, per això proposam l'alta per
una banda i la baixa per l'altra.

El mateix amb l'esmena següent, també pretén reduir la
despesa que va destinada a grans esdeveniments esportius
i destinar una part d'aquesta despesa a augmentar la dotació
per desplaçaments interinsulars dels esportistes. És una
assignatura pendent que posam de manifest exercici rera
exercici, que els esportistes, quan han de competir entre
illes, els representa un cost de difícil suport per als clubs
esportius, especialment si són clubs d'aficionats.

Una altra esmena proposa l'elaboració d'un pla de
millora d'equipaments i instal•lacions esportives.

Una altra que proposa situar dins de la Direcció General
d'Esports, el que gasta l'Ibatur en activitats esportives,
perquè així permetria una millor coordinació, entenem que
no és correcte que el que són activitats esportives estiguin
disperses dins diferents seccions del pressupost, sinó que el
que és més raonable és que estiguin unificades totes sota la
Direcció General d'Esports, i per això proposam que la
partida que va pressupostada a l'Ibatur sigui reubicada dins
la Direcció General d'Esports.

Una que proposa la dotació d'una partida per a la
construcció d'un nou poliesportiu a Maó, Menorca, i la pista
de rodadura per a cicloturisme a Ciutadella, mitjançant un
conveni amb l'ajuntament.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Tur. Sr. Palau, té la paraula per contestar.

EL SR. PALAU I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Aquest conjunt d'esmenes,
algunes d'elles fan referència a publicitat de diferents
instal•lacions esportives que hi ha a l'illa de Mallorca, com
són els Prínceps d'Espanya i el Calanova, vull dir que
aquestes instal•lacions ja tenen, gaudeixen del seu propi
pressupost, i dins el seu pressupost, com és natural, ja tenen
les partides necessàries, bé sigui per publicitat o per altres
activitats. Quant a beques, ja n'havíem parlat abans, la
Direcció General d'Esports té les partides necessàries que
creu suficients per donar beques a aquells esportistes que
destaquen, d'alguna manera i que han de sortir de les nostres
illes. Els desplaçaments entre illes, és veritat que és un tema
molt important, però cal dir que l'any 98 ja s'ha augmentat
molt sensiblement i també el 99 hi ha un increment de
pressupost en el sentit que pensam que d'alguna manera es
podran atendre totes les necessitats.

Després parla d'Ibatur, d'ubicar les activitats d'Ibatur
dins Esports. Cal tenir en compte que Ibatur és l'Institut
Balear de Promoció de Turisme, per tant té un pressupost
propi i té una sèrie d'activitats, això no vol dir que les
activitats que se celebrin promogudes des d'Ibatur no puguin
ser activitats esportives però que tenen com a finalitat
principalment la promoció de les nostres illes, tant
localment com exteriorment, per tant, molt bé que siguin,
diguem, activitats esportives, però, com és natural, han
d'estar enquadrades on estan que és dins la promoció
turística.
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I quant al poliesportiu de Maó, cal dir que efectivament és
un tema que està, com és natural, sensibilitzat el Govern balear,
el nostre grup també i que cal continuar la línia que s'ha seguit
per a tots els poliesportius que s'han fet a les nostres illes,
conveni Ministeri d'Educació, Govern balear, i l'ajuntament
corresponent.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Palau. Passam a la votació d'aquest conjunt
d'esmenes del Grup Parlamentari Socialista, que són els núms.
5570, 5571, 5572, 5573, 5756, 5569, 5703 i 5757.

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:

Queden rebutjades, per tant, aquestes esmenes i amb
aquestes esmenes hem acabat la secció 13.

Començarem la secció 14, Conselleria d'Economia i
Hisenda. Al programa 1215, actuacions administratives
relatives a casinos, jocs, apostes i espectacles, no s'hi han
presentat esmenes.

Al programa 5511, elaboració i difusió estadística, s'hi
mantenen les esmenes següents: 5503 del Grup Parlamentari
d'Esquerra Unida de les Illes Balears. Sra. Thomàs, té vostè la
paraula.

LA SRA. THOMÀS I ANDREU:

Gràcies, Sr. President. És una esmena de 50 milions de
pessetes per tal d'elaborar i posar en marxa el pla estadístic
balear, és una reivindicació de cada any, pràcticament, del
nostre grup parlament que mai no es veu satisfeta. Moltes
gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. SALOM I COLL:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors
diputats, el nostre grup considera que abans de posar en
marxa amb 50 milions de pessetes aquest pla d'estadística
balear, seria bo que aquest parlament tramitàs i aprovàs una
llei d'estadística per a la nostra comunitat autònoma. Ens
consta que en aquest moment hi ha un avantprojecte o hi ha
un esborrany d'aquesta llei, i que serà a conseqüència
d'aquesta, una vegada el Govern l'hagi aprovada i que
aquest parlament hagi vist aquesta llei, hagi passat per una
fase de ponència, de comissió i d'esmenes, i que tenguem
aprovada aquesta iniciativa legislativa, serà a través del
desplegament d'aquesta que s'haurà de posar en marxa
aquest pla d'estadístic balear. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Salom. Veig que estam vostè i jo, com
diuen els castellans, para el arrastre. Ja passarà.

Procedirem a la votació de l'esmena 5503, del Grup
Parlamentari d'Esquerra Unida.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat?

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

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

Passam a les esmenes 5214 i 5217, del Grup
Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista. Sr. Alorda, té vostè
la paraula.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. El nostre grup està convençut, i
creim que fins i tot ho hem demostrat amb dades que la
balança fiscal de les Illes Balears i que les despeses dels
serveis transferits a la comunitat autònoma, en pessetes per
habitant, són clarament negatius per a les Illes Balears.

Això no obstant, creim que és important tenir-ho prou
argumentat i estudiat estadísticament perquè totes aquestes
dades puguin ser utilitzades en benefici d'aquest país en ls
negociacions que hi hagi d'haver amb les entitats
supracomunitàries, tant estatals com europees.
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Creim que per això és important tenir aquest estudi
comparatiu. Serà d'escàndol en molts de sentits. Jo crec que
aquest cofoïsme que s'expressava respecte de l'estudi del cost
efectiu demostrarà que ha estat molt mal calculat també per al
que és l'estat de les comunitats autònomes, en concret, per a la
nostra. Per tant, en qualsevol cas, serà bo, com a mínim per
tapar la boca als nacionalistes, si això no fos així. N'estam tan
convençuts, que ho es, que volem l'estudi, el demanam, l'instam
que el faci, i així tendrem totes les dades que calguin per poder-
ho argumentar amb més coneixement de causa. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. SALOM I COLL:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats.
El nostre grup no donarà suport a aquestes dues esmenes, i
entenem que tenir un informe sobre la balança fiscal seria un
document interessant, però que aqueixes dades, perquè fossin
interessants i perquè servissin a la nostra comunitat autònoma
haurien de ser ben reals, i per tenir dades que siguin ben reals
respecte de la balança fiscal fa falta que aquesta balança fiscal
no només sigui realitzada per part de la nostra comunitat
autònoma d'una manera unilateral, sinó que hi hauria d'haver
una confrontació de dades entre les distintes administracions,
i s'hauria d'intentar articular un sistema, un instrument, d'abast
nacional i de cooperació amb altres comunitats i Balears, i
també amb Madrid, i com que de moment, com que no tenim
articulat aquest mecanisme de cooperació de dades, creim que
fer un estudi que després no sigui real, no seria bo.

Per tant, no donarem suport a aquest tipus d'esmena.

Respecte de l'altra, per fer  un estudi comparatiu de cost de
serveis transferits a les comunitats autònomes, aquest tema es
va plantejar en el Consell de Política Fiscal i Financera i va ser
rebutjat no sé per quina comunitat autònoma. Si no hi ha una
cooperació entre tots, és impossible tenir un instrument de
validesa amb unes dades reals que ens permetin, a la nostra
comunitat i a d'altres, saber com està aquest estudi comparatiu
de costos de serveis.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. El nostre grup considera bastants
al•lucinants els arguments que s'utilitzen per part del Partit
Popular per estar-hi en contra. Precisament, el que intentam
demostrar és que hem estat estafats per aquell que ara es
nega a e'laborar l'informe, és a dir, vostè ens diu que no
poden elaborar l'informe perquè això hauria de ser de
caràcter estatal, s'hauria de fer amb la col•laboració
d'aquells que nosaltres creim que precisament estan
beneficiats, d'alguna manera, a través del nostre perjudici,
és lògic que no els interessi, a alguna comunitat autònoma,
jo estic convençut que a més d'una comunitat autònoma no
interessa que dins la seu del Consell de Política Fiscal i
Financera es faci aquesta mena d'estudi, és per això que
deim que ens convé, a nosaltres, fer-lo i fer l'esforç d'aportar
al Consell de Política Fiscal l'estudi fet a les Illes Balears,
on es demostrarà i es farà palès el nivell d'injustícia del
nostre finançament. Després, els altres, que quelcom
argumentin, que contraataquin, que facin tot allò que
considerin oportú en defensa dels seus drets, però és evident
que a qui interessa, ha d'aportar la prova. És com demanar
a l'acusat que sigui qui aporti les proves que l'autoinculpen.

Ens sembla, a nosaltres, que..., comprenem que no sigui
d'interès d'algunes comunitats autònomes, de l'Estat, creim
que no, creim que té l'obligació de fer-lo, però atès que fa
tants anys que no el fa i que vostès són incapaços de
convèncer el seu partit perquè el faci, pensam que, com a
mínim que es faci des d'aquí, i des d'aquí reivindicarem els
nostres drets. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Alorda.

Passam a la votació de les esmenes 5214 i 5217, del
Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat?

Perdó? Tornarem a repetir la votació.

Sí, Sr. Quetglas, s'havia votat, el que passa és que si cada
volta que hi ha algú que no aixeca el braç hem de repetir la
votació, podem votar fins demà al matí.

Tornarem a repetir la votació.
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Esmenes 5214 i 5217, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat?

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Queden rebutjades aquestes esmenes.

Al programa 6111, Direcció i serveis generals d'Economia
i Hisenda, no s'hi han presentat esmenes.

Al programa 6121, revisió i política econòmica, no s'hi han
presentat esmenes.

Al programa 6122, planificació, programació i política
pressupostària, no s'hi han presentat esmenes.

Al programa 6123, control intern i compatibilitat, no s'hi
han presentat esmenes.

Al programa 6124, gestió de tresoreria, no s'hi han presentat
esmenes.

Al programa 6131, gestió i inspecció de tributs, no s'hi han
presentat esmenes.

Al programa 6132, suport a la gestió tributària i tutela
financera dels municipis, no s'hi han presentat esmenes.

Al programa 6311, política financera, no s'hi han presentat
esmenes.

Passam a la secció 15, Conselleria de Medi Ambient,
Ordenació del Territori i Litoral.

A la totalitat de la secció, s'hi mantenen les esmenes
següents: Esmena 5234, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista; esmena 5360, del Grup Parlamentari Mixt; 5521,
del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears, i
5636, del Grup Parlamentari Socialista.

Per fer la defensa de l'esmena 5234, té la paraula, pel Grup
Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista..., esmena 5234, esmena
a la totalitat de la secció. Sr. Alorda, té la paraula.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. Com hem fet amb les altres esmenes
a la totalitat, reservam el debat per al plenari. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies.

L'esmena següent, la 5360..., no hi ha qui la defensi?
Decau.

Esmena 5521, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida.
Sra. Thomàs, té vostè la paraula.

LA SRA. THOMÀS I ANDREU:

Gràcies, Sr. President. Igual que amb les altres esmenes
a la totalitat, ens reservam tota l'argumentació per al debat
en plenari.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Thomàs.

I esmena 5636, del Grup Parlamentari Socialista. Sr.
Triay, té la paraula.

EL SR. TRIAY I LLOPIS:

Gràcies, Sr. President. Bé la nostra esmena a la totalitat
es basa en dos aspectes, insuficiència d'objectius i
incoherència entre els objectius i les partides
pressupostàries, i en el ple farem una exposició detallada del
perquè d'aquestes dues motivacions.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. SOLER I CLADERA:

Sí, gràcies, Sr. President, per indicar que el nostre grup
es reserva els contraarguments a aquestes esmenes de
totalitat a la secció per a la sessió plenària. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Soler.

Passarem a votació de les esmenes 5234, del Grup
Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, 5521, del Grup
Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears, i 5636,
del Grup Parlamentari Socialista.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat?

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queden rebutjades aquestes esmenes.
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Al programa 4321, ordenació del territori i urbanisme, s'hi
mantenen les esmenes següents: Número 5336, del Grup
Parlamentari Mixt, que, en no ser-hi ningú per a la seva
defensa, decau, i esmena 5513, del Grup Parlamentari
d'Esquerra Unida de les Illes Balears. La Sra. Thomàs'té la
paraula.

LA SRA. THOMÀS I ANDREU:

Gràcies, Sr. President. Aquesta esmena és per dotar de
contingut real la partida destinada a desclassificació
d'urbanitzables, i en aquest sentit proposam la quantitat de
1.000 milions de pessetes, que s'obtendrien proporcionalment
de les partides d'inversions immaterials de tot el pressupost. És
evident que és una partida inicial, i es veuria, en aquest punt,
bastarien aquests 1.000 milions de pessetes, però pensam que
és una partida mínima, també, com per dur a terme una política
de desclassificació d'urbanitzables, per a la protecció del nostre
territori. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. SOLER I CLADERA:

Gràcies, Sr. President. Indicaré que el nostre grup votarà en
contra d'aquesta esmena perquè entenem que abans de definir
quins són els criteris per a les desclassificacions que s'hauran de
dur a terme, qüestió que correspondrà, com és lògic, a la Llei de
directrius d'ordenació del territori, amb aquesta partida oberta,
que, a més, és ampliable, des del nostre punt de vista, queda
perfectament instrumentalitzat el que llavors haurà de venir. En
conseqüència, hi votarem en contra, perquè consideram
suficient aquesta partida oberta. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Soler.

Passarem a votació de l'esmena 5513, del Grup Parlamentari
d'Esquerra Unida de les Illes Balears.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat?

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

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

Passam al debat de les esmenes 5236, del Grup
Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, i 5512, del Grup
Parlamentari d'Esquerra Unida.

Per defensar l'esmena 5236, té la paraula el diputat Sr.
Alorda.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. Des del nostre grup, creim que
qui ha d'elaborar els plans territorials són els consells
insulars dins cada illa, per tant, qui ho faci. Creim que el
que és raonable, per tant, és fer aquesta transferència al
Consell Insular de Mallorca perquè elabori el Pla territorial
parcial de Mallorca i que, a més, s'abandoni la idea que
nosaltres qualificaríem d'absurda, amb tots els respectes que
mereix l'oposició política, d'esquarterar l'illa en sis
comarques absolutament inexistents, absolutament fictícies
i absurdes, a nivell d'ordenació territorial. Per tant, creim
que amb aquesta mesura de transferir aquests 25 milions de
pessetes, es permetria una redacció acurada, correcta d'un
pla territorial parcial únic per a l'illa de Mallorca. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Alorda.

Per defensar l'esmena 5512, té la paraula la diputada Sra.
Thomàs.

LA SRA. THOMÀS I ANDREU:

Gràcies, Sr. President. És una esmena molt coincident
amb la del grup parlamentari anterior.

Gràcies, Sr. President. És una esmena coincident amb la
del grup parlamentari anterior, hi posam la mateixa quantitat
de pessetes, els 25 milions, per tal que es transfereixi al
Consell de Mallorca, i d'aquesta manera que el Pla territorial
de Mallorca pugui fer-se amb les degudes garanties
econòmiques. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Thomàs. Sr. Soler, té vostè la paraula per
contestar.
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EL SR. SOLER I CLADERA:

Gràcies, Sr. President. El nostre grup votarà en contra
d'aquestes esmenes per entendre que l'ordenació del territori és
competència del Govern. En aquest sentit, la figura del Pla
territorial de Mallorca no es contempla a cap de les figures de
la Llei d'ordenació del territori; en conseqüència, no s'hi preveu
cap partida pressupostària. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Soler.

Passarem a votació de les esmenes 5236, del Grup
Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, i 5512, 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:

Gràcies. Queden rebutjades aquestes esmenes.

Passam al debat de les esmenes números 5582, del Grup
Parlamentari Socialista, i 5511, del Grup Parlamentari
d'Esquerra Unida.

Per defensar l'esmena 5582, té la paraula el diputat Sr.
Triay.

EL SR. TRIAY I LLOPIS:

Gràcies, Sr. President. Aquesta és una esmena per traspassar
als consells insulars una partida de 48 milions en matèria
d'urbanisme per a ajuts als planejaments municipals, per
considerar que aquesta és una matèria, la de l'urbanisme, que ha
estat transferida als consells insulars per llei del Parlament i
que, per tant, correspon a aquests fer tota la política relacionada
amb l'urbanisme, entre la qual l'ajut al planejament municipal.
Per tant, això és una retenció competencial o econòmica per
part del Govern que no es correspon amb les competències que
li han quedat després d'aquesta llei. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Triay.

Per defensar l'esmena 5511, té la paraula la diputada Sra.
Thomàs.

LA SRA. THOMÀS I ANDREU:

Gràcies, Sr. President. És la mateixa quantitat que fa a la
proposta el nostre grup parlamentari, ja que amb la mateixa
argumentació pensam que el planejament urbanístic s'ha de
distribuir a través dels consells insulars, que són els que
tenen la competència en aquest sentit. Per tant, coincidim
totalment amb l'argumentació del grup parlamentari
anterior.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. SOLER I CLADERA:

Gràcies, Sr. President. El nostre grup votarà en contra
d'aquestes esmenes perquè entenem que les assignacions
econòmiques dels consells insulars en matèria d'urbanisme
es varen establir en el moment d'efectuar la transferència.
Per altra banda, d'aquesta partida en concret de 48 milions
de pessetes, que han esmentat els altres portaveus, s'ha de
fer l'observació que la gran majoria d'aquesta quantitat
correspon a obligacions contretes per la comunitat
autònoma a través de despeses plurianuals. En
conseqüència, entenem que no procedeix votar a favor
d'aquestes esmenes. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Soler.

Passam a la votació de les esmenes 5582, del Grup
Parlamentari Socialista, i 5511, 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, 8 en contra, cap abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Queden rebutjades, per tant, aquestes esmenes.

I passam a debatre les esmenes números 5583, 5637 i
5638, del Grup Parlamentari Socialista. Sr. Triay, té vostè
la paraula.
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EL SR. TRIAY I LLOPIS:

Gràcies, Sr. President. Bé, la 5638, no l'he trobada, està
retirada.

EL SR. PRESIDENT:

La 5638 està retirada?

EL SR. TRIAY I LLOPIS:

Apareix a l'informe de ponència. Per tant, són la 5583 i la
5637.

La primera té per objecte traspassar als consells insulars
recursos per redactar amb autonomia els plans territorials que
hi ha en marxa i els plans d'ordenació del medi natural i plans
especials que estableix la Llei d'espais naturals.

I la segona, la 5637, té per objecte dotar amb 500 milions de
pessetes un fons relacionat amb el que és la desclassificació de
sòls urbanitzables, però què té una matisació que la diferencia
de les esmenes que han presentat els altres grups, en el sentit
que la proposta del Grup Socialista condiciona aquest pagament
d'indemnitzacions a sentències judicials que així ho estableixin.
Per tant, no és una esmena que tengui per objecte arribar a
acords ni adquirir, en aquest cas concret d'aquesta esmena, sòl
urbanitzable, sinó que té per objecte tenir garanties
econòmiques per afrontar aquells casos, algun n'hi pot haver, en
què una desclassificació feta amb voluntat de contenir el
creixement donàs lloc a una resolució indemnitzatòria dels
tribunals. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. SOLER I CLADERA:

Gràcies, Sr. President. En relació amb la primera esmena, la
5583, entenem que correspon al Govern dur a terme la
formulació d'aquests plans territorials i plans especials, en
col•laboració amb els consells insulars, per la qual cosa
entenem que no és adequat el traspàs de recursos econòmics als
consells insulars referits a aquesta qüestió.

Per altra part, a l'esmena 5637, hi votarem en contra perquè
entenem que atès que es preveu o és necessari o es requereix un
procediment de negociació, no és possible, des del nostre punt
de vista, arribar (...) del 99 a indemnitzacions judicials per la
desclassificació de sòl urbanitzable. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Soler.

Passarem a la votació de les esmenes del Grup Parlamentari
Socialista números 5583 i 5637.

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.

Al programa 4411, proveïment d'aigües, s'hi mantenen
les esmenes següents: Esmena 5337, del Grup Parlamentari
Mixt... Decau, en no ser-hi ningú per fer-ne la defensa;
esmena 5838, 5839 i 5840, del Grup Parlamentari
Socialista. Sr. Triay, té vostè la paraula.

EL SR. TRIAY I LLOPIS:

Bé, són esmenes que estan relacionades, òbviament, amb
la distribució d'aigua potable i amb el cost de l'aigua
potable, tant en alta com en baixa.

La primera esmena es refereix a la distribució d'aigua en
baixa, per tant domiciliària, a l'illa de Formentera, i es
proposa un conveni amb el Consell Insular d'Eivissa i
Formentera per cobrir el 50% del cost de les obres
necessàries.

La 5839 fa referència al cost, especialment alt, que té
l'aigua potable a Formentera, a causa del cost de dessalació;
per tant, es tracta de subvencionar aquest cost per igualar-lo,
amb certa manera, amb un cost mitjà del que és l'aigua
potable a les Illes Balears.

I la tercera, la 5840, és, en el cas de Formentera també,
per donar compliment al decret 39/97, per a inversions
necessàries per proveir d'aigua en alta. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Triay. Sr. Soler.

EL SR. SOLER I CLADERA:

Gràcies, Sr. President. Per indicar que votarem en contra
d'aquestes esmenes, entre altres coses perquè les inversions
per al proveïment d'aigua estan globalitzades en el capítol
d'inversions, i en el cas concret i específic de Formentera,
són ateses mitjançant actuacions del consorci creat a tal
efecte, en el qual el Govern de la comunitat està integrat i
aporta el 50% del finançament d'aqueixes.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Soler. Vol apagar el micròfon? Gràcies.

Passarem a la votació de les esmenes 5838, 5839 i 5840.

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, per tant, aquestes esmenes que acabam
de sotmetre a votació.

Al programa 4412, sanejament d'aigües, s'hi han presentat
les següents esmenes: Esmenes números 5338, del Grup
Parlamentari Mixt, que, en no ser-hi ningú per fer-ne la
defensa, decau, 5241 i 5287, del Grup Parlamentari PSM-
Entesa Nacionalista. Sr. Alorda té vostè la paraula.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. Són dues esmenes relatives a
depuració d'aigües.

La primera és de caràcter genèric i per fomentar la
depuració de caràcter terciari. Creim que és el gran repte que
tenim en aquest moment amb la depuració d'aigües residuals,
per poder reutilitzar les aigües. Si es vol utilitzar, sobretot, en
agricultura i en altres regs, serà imprescindible que la qualitat
sanitària de les aigües sigui inqüestionable, cosa que en aquest
moment no es produeix. Pot ser que les aigües siguin correctes,
en algunes ocasions, dubtosament, per als camps de golf, però
no per a tota una sèrie de conreus, que si no arriben a tenir
qualitat suficient, mai no es podrà, realment, fer una envestida
i una feina ambiciosa en aquest sentit. Per tant, proposam una
inversió de 500 milions de pessetes per millorar la depuració
d'aquestes..., de les (...) existents.

Per altra banda, només hem presentat una proposta concreta
d'afectació respecte de les inversions que es preveuen en
"edars", exactament a la depuradora d'Eivissa ciutat, que
consideram que per la seva situació, és imprescindible una
actuació immediata. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. SOLER I CLADERA:

Gràcies, Sr. President. En relació amb la primera
esmena, que tracta d'afectar 500 milions de pessetes al que
és el foment de la depuració terciària, he d'indicar que hi ha
redactat el Pla de depuració terciària, que es duu a terme en
funció de les disponibilitats pressupostàries, i en aquest
sentit, per a l'any 99, hi ha previstes inversions, poc més o
manco, per aquesta quantia, és a dir, no arriben exactament
als 500 milions, però s'hi fan a prop.

Per altra part, pel que fa a la reconversió de la
depuradora d'Eivissa ciutat, he de dir que les actuacions en
relació amb aquesta qüestió s'han previst i que al llarg del
99 es preveu destinar de l'ordre de 400 milions de pessetes
a la depuradora d'Eivissa, per la qual cosa, des del nostre
punt de vista, no té sentit acceptar aquesta esmena. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Soler.

Passam a la votació de les esmenes 5241 i 5287, del
Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat?

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Queden rebutjades aquestes esmenes.

Passam al debat de les esmenes 5580 i 5541, del Grup
Parlamentari Socialista. Sr. Triay, té vostè la paraula.

EL SR. TRIAY I LLOPIS:

Gràcies, Sr. President. Aquestes dues esmenes,
relacionades amb el (...) residuals, que és el programa que
tractam.

La primera té per objecte la liquidació del deute que
encara hi ha pendent entre el Govern de la comunitat
autònoma i els ajuntaments que havien construït
depuradores al seu càrrec i que, per tant, tenen dret, d'acord
amb la Llei del cànon de sanejament, a l'assumpció de les
quantitats pendents o al rescabalament per part de
l'ajuntament de les inversions realitzades a càrrec seu.
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La segona esmena és una esmena d'afectació per deixar
clarament establert l'objectiu de depuració de fangs de les
depuradores, perquè la qüestió de fangs de les depuradores, una
vegada que se soluciona el que és la depuració, encara que sigui
una depuració insuficient, és el problema ambiental més
important que surt de la política de depuració d'aigües residuals
i que, per ara, té un tractament molt insuficient. Per tant,
proposam aquesta partida de 700 milions de pessetes,
comprometre-la ja a tractament de fangs de depuradores.
Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Triay. Si vol pitjar el botonet... Gràcies.

Sr. Soler, té vostè la paraula per contestar.

EL SR. SOLER I CLADERA:

Gràcies, Sr. President. En primer lloc, en relació amb
l'esmena 5580, del Grup Parlamentari Socialista, que el Govern
té previstes les quantitats necessàries per fer front en la seva
totalitat a les anualitats que tenen contretes els ajuntaments, i a
mesura que es produeixen els venciments dels crèdits que tenen
formalitzats, es fan els pagaments corresponents. En
conseqüència, la inversió derivada de la construcció d'aquestes
depuradores recau íntegrament en la comunitat autònoma.

Per altra part, pel que fa a l'esmena 5541, de tractament de
fangs, he d'indicar que dins el pressupost del 99 hi ha dues
previsions en aquest sentit: d'una banda, una quantia per part de
la comunitat de 140 milions de pessetes per a la utilització de
fangs per a la producció de compost, i de l'altra banda, per part
de l'Ibasan hi ha un pla de reutilització de fangs que compren
la recollida dels que s'han produït a les seves plantes i que
siguin transportats bé a plantes de compost o aplicar-los a
l'agricultura.

En definitiva, creim que són previsions que estan recollides
en aquest pressupost, que el Govern té previst dur a terme i, en
conseqüència, votarem en contra d'aquestes esmenes. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Soler.

Passam a votació de les esmenes que s'acaben de debatre,
que són la 5580 i 5641, del Grup Parlamentari Socialista.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat?

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Queden rebutjades aquestes esmenes.

Passam al programa 4431, educació i promoció
mediambiental, on es mantenen les esmenes següents:
Esmena número 5339, del Grup Parlamentari Mixt, que, en
no ser-hi ningú per fer-ne la defensa, decau, i esmena
número 5524, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de
les Illes Balears. Sra. Thomàs, té vostè la paraula.

LA SRA. THOMÀS I ANDREU:

Gràcies, Sr. President. És una esmena de 25 milions de
pessetes per tal d'incrementar els recursos en educació i
promoció mediambiental en general. Pensam que és una de
les tasques primordials que ha de fer aquesta conselleria.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Thomàs. Passam a la votació de l'esmena
5524 del Grup Parlamentari Esquerra Unida de les Illes
Balears.

Vots a favor? Gràcies.

Vots en contra?

No hi ha abstencions.

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada l'esmena que acabam de sotmetre a
votació. Esmena 5243 del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM. Sr. Alorda, té vostè la paraula.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. És una esmena modesta de 10
milions de pessetes que intenta donar suport a les
associacions en defensa de la natura. Creim que les
institucions tenim un deute pendent amb aquestes
associacions que han sensibilitzat la població, que han
protegit el territori i que han contribuït d'una manera
decisiva a una presa de consciència social que tan de bo
ajudi a preservar el territori i a aturar el procés de
degradació i de depredació a què està sotmès. Per això,
creim que és important donar-les suport i proposam aquesta
partida de 10 milions de pessetes. Moltes gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. SOLER I CLADERA:

Gràcies, Sr. President. Dir que votarem en contra aquesta
esmena, atès que als programes 533102 i 533101 hi ha previstes
partides que suposen un total amb aquest concepte d'11 milions
i mig de pessetes, que és una xifra molt aproximada a la que
planteja el Grup Nacionalista-PSM. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Soler. Sr. Alorda?

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. Som conscients que hi ha propostes
de subvenció, possibilitats en aquest sentit, però com què
dubtam que si no hi ha una afectació concreta, aprovada pel
Parlament, el Govern se'n desentengui, perquè tenim
evidentment l'experiència històrica del suport que han rebut;
estaríem més tranquils que aquesta afectació, que per tant en res
incrementa ni disminueix les partides del pressupost, fos
aprovada pel Govern o pel Parlament, pel Partit Popular; i
aleshores tendríem la tranquil•litat que aquestes grans
manifestacions de sensibilització de la població es podran
repetir, es podran ampliar, es podran millorar i hi haurà una
sensibilització social superior que redundarà, indiscutiblement,
en la preservació del paisatge i del medi ambient. Moltes
gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. SOLER I CLADERA:

Gràcies, Sr. President. Bé, nosaltres hem indicat, en primer
lloc que està previst; hem indicat dins quins programes en
concret està previst i hem indicat la xifra aproximada, 11
milions i mig que està prevista, que com es pot veure és molt
aproximada a la que proposa el Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM. Creim que el compromís és clar, que hem
esmentat els programes en concret i aquest recel no el veim
justificat. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Soler. Passarem a la votació de l'esmena 5243
del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM.

Vots a favor?

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:

Queda per tant rebutjada l'esmena que acabam de
sotmetre a votació. I passam al debat de l'esmena 5720 del
Grup Parlamentari Socialista. Sr. Triay, té vostè la paraula.

EL SR. TRIAY I LLOPIS:

Gràcies, Sr. President. Aquesta és una esmena de
quantitat petita, 5 milions de pessetes, per tal d'iniciar dins
l'any 1999 les tasques de formació i educació ambiental a la
reserva natural de Ses Salines d'Eivissa i Formentera. Creim
que les declaracions d'espais naturals per la llei estatal,
parcs naturals o reserves, doncs, no tenen les seves funcions
clarament exercides si no hi ha una clara política d'educació
ambiental i de formació sobre els valors i les raons per les
quals aquests espais mereixen ser protegits. I per tant creim
que en el cas de Ses Salines d'Eivissa i Formentera, encara
que sigui un espai declarat per l'Estat, els màxims
interessats perquè en aquest espai es faci aquesta tasca
d'educació som els ciutadans de les Illes Balears i per tant
que el Govern de la Comunitat Autònoma s'hi hauria
d'implicar.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. SOLER I CLADERA:

Gràcies, Sr. President. El Grup Parlamentari Socialista
amb aquesta esmena proposa una afectació concreta, el que
té previst la conselleria en aquest sentit, dins el que són els
programes educacionals i de promoció, són actuacions de
caire general sobre la totalitat del patrimoni natural de les
Illes Balears. És a dir, no hi ha una dotació individualitzada
a cada parc o àrea especial, sinó que aquestes actuacions
tenen un caire general i actuen i incideixen sobre la
globalitat del patrimoni natural de les Illes. En
conseqüència, entenem que no és necessària aquesta
afectació concreta que es demana per a un espai en concret,
i és una qüestió que es tracta dins el que és el foment
general de l'educació mediambiental i la promoció
mediambiental. En conseqüència, votarem en contra aquesta
esmena. Gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Soler. Passarem a votació l'esmena 5720 del
Grup Parlamentari Socialista.

Vots a favor de l'esmena? Gràcies.

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat de la votació.

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queda per tant rebutjada l'esmena. Al programa 4433,
dinamització territorial, hi ha presentada l'esmena 5510 del
Grup Parlamentari Esquerra Unida de les Illes Balears. Sra.
Thomàs, té vostè la paraula.

LA SRA. THOMÀS I ANDREU:

Gràcies, Sr. President. És una esmena que destina tots
aquells doblers que el Govern té destinats per al Pla Mirall a la
transferència als consells insulars perquè aquests siguin els qui
gestionin aquest Pla Mirall. Essent un pla que ajuda als
ajuntaments, consideram que l'organisme, la institució que es
considera supramunicipal i la que té, en aquest sentit, les
competències de cooperació municipal són aquelles les que han
de gestionar aquest pla respecte dels ajuntaments.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. SOLER I CLADERA:

Gràcies, Sr. President. Estam davant una esmena habitual,
quasi de totalitat, i que el que demana en aquest cas és que es
faci la partida corresponent o les partides corresponents
d'actuacions relacionades amb el Pla Mirall directament dels
consells insulars. El nostre grup entén que si els consells
insulars es volen adherir a actuacions del Pla Mirall ho poden
fer també afegint fons propis. I en conseqüència votarem en
contra aquesta esmena. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Soler. Votació de l'esmena 5510 del Grup
Parlamentari Esquerra Unida.

Vots a favor? Gràcies.

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat de la votació.

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada l'esmena. I passam al programa 4434,
energia, que s'hi mantenen les esmenes següents: esmena
5340 del Grup Parlamentari Mixt. Té la paraula la diputada
Sra. Munar.

LA SRA. MUNAR I RIUTORT:

Gràcies, Sr. President. Es tracta d'una partida duplicar-la
per tal d'estalviar l'energia elèctrica.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Munar. Sr. Soler, si vol contestar, té la
paraula.

EL SR. SOLER I CLADERA:

Sí, gràcies, Sr. President. Dins la partida que hi havia
dins el pressupost per a l'any 98 s'han cobert el 100% de les
sol•licituds plantejades en aquesta qüestió. Així i tot en el
pressupost per a l'any 99 es fa un increment del 9% i
entenem que l'increment serà suficient per tal de cobrir les
peticions que es plantegin en aquest tema. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Soler. Votació de l'esmena 5340 del Grup
Parlamentari Mixt.

Vots a favor? Gràcies.

Vots en contra?

No hi ha abstencions.

Resultat de la votació.

EL SR. LLETRAT:

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

Queda rebutjada l'esmena 5340. Passam a l'esmena 5516 del
Grup Parlamentari Esquerra Unida de les Illes Balears, Sra.
Thomàs, té vostè la paraula.

LA SRA. THOMÀS I ANDREU:

Gràcies, Sr. President. És una esmena molt semblant a
l'anterior del Grup Parlamentari Mixt, però on el Grup
Parlamentari d'Esquerra Unida hi destina 600 milions de
pessetes per al foment de l'estalvi energètic i les energies
alternatives. Per tant, consideram que ha de ser una inversió
important del Govern, d'aquesta conselleria, per tal de
promoure les energies alternatives i l'estalvi energètic a les
nostres Illes.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. SOLER I CLADERA:

Sí, Sr. President. Ja he indicat a l'anterior esmena, que era
bastant semblant a aquesta quant al sentit, que per al 99 es
preveu un increment del 8% de la partida que durant el 98 va
ser suficient per cobrir el 100% de les peticions plantejades.
Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Soler. Votació de l'esmena 5516.

Vots a favor?

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:

Queda rebutjada l'esmena 5516. I passam al debat de les
esmenes 5237, 5238, 5239 i 5240 del Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM. Sr. Alorda, té vostè la paraula.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. Són una sèrie de propostes en
matèria d'energia que pretenen totes elles cercar l'estalvi, la
gestió de la demanda i el foment de les energies
alternatives. La primera és la creació d'un servei d'auditories
energètiques, pel qual el Govern assessori contínuament i a
totes les entitats per a aquest estalvi, per a una optimització
i eficiència en matèria energètica. La següent són uns ajuts
als ajuntaments per instal•lar sistemes d'enllumenat públic
que redueixin el consum d'energia, mirant d'insistir també
que siguin les administracions les que donin en primer lloc
llum, però llum eficient. En tercer lloc, foment d'energies
alternatives al món rural, un dels grans impactes
indiscutiblement que existeixen en aquest moment
paisatgístics són les esteses elèctriques, però també, per la
seva situació i per les seves mateixes tipologies, són pròpies
o són molt interessants totes les activitats dins el món rural
per permetre la instal•lació d'energies alternatives, i per tant
creim que és aquí on s'ha de treballar.

També una esmena de caràcter global, de 200 milions de
pessetes, per incrementar el foment d'energies alternatives
i per posar-nos iniciatives en avantguarda en aquesta
matèria. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. SOLER I CLADERA:

Gràcies, Sr. President. En primer lloc, en relació a aquest
bloc d'esmenes, pel que respecte a les auditories
energètiques, dir que el nostre grup té els seus dubtes que
aquestes auditories es facin directament per part de
l'Administració autonòmica. Entenem que és una qüestió
que pot ser perfectament feta pel sector privat, i l'únic que
hauria de fer l'Administració és una certa supervisió, que
entenem que es pot fer a través del propi servei d'energia.

Pel que fa als ajuntaments sí que hi ha previstes
actuacions per tal de fer avaluacions amb ajuntaments, i dels
resultats que surtin d'aquestes avaluacions llavors
s'extrauria, no ara, sinó llavors, la conseqüència de quines
són les necessitats per tal de poder assignar partides
pressupostàries concretes. Per tant, entenem que en certa
manera aquesta esmena és prematura en aquest sentit, és a
dir que hi ha la voluntat de fer aquestes anàlisis i
posteriorment de les anàlisis en vendrien les conseqüències.

I pel que fa al foment d'energies renovables o d'energies
alternatives del món rural, entenem que hi ha una partida
global, que dins aquesta partida global, com és lògic, hi té
accés el món rural; i entenem que la partida global és
suficient, ateses les peticions que es plantegen. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Soler. Sí, Sr. Alorda?
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EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. Nosaltres creim que és normal per
ventura que siguin suficients per les demandes que han existit,
però que creim que el que s'ha de fer és a l'inrevés, és que el
Govern ha d'insistir que hi hagi moltíssimes més demandes, de
tal manera que després d'incrementar les quanties que el nostre
grup proposa, així i tot no siguin suficients per les demandes
que es produeixin. No es tracta d'estar a l'expectativa esperant
que arribin, sinó que el que demanam del Govern és una actitud
dinàmica, en positiu, de cridar a la societat a prendre mesures
d'aquestes característiques.

Per altra banda, aquests ajuts als ajuntaments crec que han
de ser gairebé simultanis als estudis; molts d'ells ja saben ells
quines són les necessitats que tenen i per tant no veim que
haguem d'esperar que sigui el Govern qui els estudiï perquè
després els doni, els convoqui l'ajuda. De moment, el que veim
són unes partides absolutament ridícules quant a la gestió de
l'energia, un total de tot el servei de 175 milions de pessetes, en
els quals no hi ha cap transferència als ajuntaments prevista;
com creim que tot el programa és absolutament insuficient per
fomentar energies alternatives i energies renovables a un nivell
de programes pilot de ser avantguarda en aquest nivell. Moltes
gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Alorda. Votació conjunta de les esmenes del
Grup Parlamentari Nacionalista-PSM 5237, 5238, 5239 i 5240.

Vots a favor? Gràcies.

Vots en contra? Gràcies.

Abstencions?

Resultat de la votació.

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queden rebutjades aquestes esmenes. I passam al debat de
les esmenes del Grup Parlamentari Socialista 5845, 5639 i
5640. Sr. Triay, té vostè la paraula.

EL SR. TRIAY I LLOPIS:

Gràcies, Sr. President. Tres esmenes per al foment de
l'estalvi energètic. Una en aplicació del decret de mesures
especials per a Formentera, per tal d'afectar una partida per
a les auditories energètiques a Formentera. Una altra per
afectar una partida per a plans municipals d'ecoauditories;
entenem que els ajuntaments són uns grans consumidors
d'energia per ells mateixos, per les seves infraestructures i
tots els serveis que presten i que, per tant, és una de les
administracions, l'Administració local, que més podria fer
no tan sols com exemple sinó també com a resultat objectiu
per estalviar energia a través d'un control d'aquestes
ecoauditories municipals. I l'altra esmena coincideix amb
algunes de les que ja s'han defensat amb anterioritat per
fomentar energies alternatives en el món rural de forma
específica, per tant, per destinar clarament a la població i a
les instal•lacions i a les activitats relacionades amb el món
rural, especialment les agràries i l'habitatge lligat a aquesta
activitat agrària, energies alternatives, i per tant fomentar
l'estalvi en concret dins aquest camp. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. SOLER I CLADERA:

Gràcies, Sr. President. En primer lloc, pel que fa a les
auditories energètiques és una qüestió que ja hem expressat
la nostra opinió en relació amb les esmenes anteriors del
Grup Nacionalista-PSM; i també pel que fa a ajuntaments
per al pla municipal d'ecoauditories. És a dir, en aquest
sentit, dins el programa Ecotur ja existeix una experiència
pilot d'auditories ambientals a municipis turístics; una
vegada obtinguts els resultats i establerta la metodologia
resultarà fàcil traspassar-lo a qualsevol altre nucli urbà. En
aquests moments entenem que fins que no s'obtenguin els
resultats d'aquesta experiència pilot no sembla adequat
assignar ja concretament partides pressupostàries. Gràcies,
Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Soler. Passam a la votació de les esmenes
del Grup Socialista 5845, 5639 i 5640.

Vots a favor? Gràcies.

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 rebutjades aquestes esmenes. Al programa 4435,
qualitat ambiental, s'hi mantenen les esmenes següents: del
Grup Parlamentari Mixt esmena 5344, 5341, 5342 i 5343.
Sra. Munar, té vostè la paraula.
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LA SRA. MUNAR I RIUTORT:

Gràcies, Sr. President. Són quatre esmenes destinades...

(Intervenció inoïble).

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Munar. Passam a la votació de les esmenes del
Grup Parlamentari Mixt 5344, 5341, 5342 i 5343.

Vots a favor? Gràcies.

Vots en contra?

No hi ha abstencions.

Resultat de la votació.

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queden per tant rebutjades aquestes esmenes que acabam de
sotmetre a votació. Esmenes 5525 i 5526 del Grup Parlamentari
Esquerra Unida. Sra. Thomàs, té vostè la paraula.

LA SRA. THOMÀS I ANDREU:

Gràcies, Sr. President. La primera esmena fa referència a
transferir als ajuntaments una partida per fomentar la recollida
selectiva de residus sòlids urbans i serien 800 milions de
pessetes. I la segona seria transferir als consells insulars 1.500
milions per a la implementació de sistemes de reciclatge i
compostatge en la gestió dels residus sòlids urbans. Són,
evidentment, dues esmenes coherents amb la nostra posició en
contra de la incineradora i que per tant es necessita un augment
considerable de les partides cap als sistemes de reciclatge i
compostatge. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. SOLER I CLADERA:

Sí, Sr. President. Dir que des del nostre punt de vista que el
finançament de la recollida selectiva dels residus municipals
està previst dins els convenis marc de col•laboració entre el
Govern de la Comunitat Autònoma i les societats
Ecoembalajes, Ecoembes i Ecovidrio, les quals es poden
adherir de forma voluntària als ens locals. I en aquest sentit és
de tothom conegut de quines partides i de quines quanties o de
quines previsions es faran càrrec tant Ecoembés com Ecovidrio.
En conseqüència, des del nostre punt de vista creim que no
s'han d'admetre aquestes dues esmenes. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Soler. Passam a la votació de les esmenes del
Grup Parlamentari Esquerra Unida de les Illes Balears 5525 i
5526.

Vots a favor? Gràcies.

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat de la votació.

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queden rebutjades aquestes esmenes. I passam al debat
de les esmenes 5244 i 5245 del Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM. Sr. Alorda, té vostè la paraula.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. Dues esmenes per també
fomentar la recollida selectiva, el reciclatge i el
compostatge i per restituir els abocadors. En primer lloc,
creim que el compromís del Govern en el foment de la
recollida selectiva, reciclatge i compostatge és absolutament
insuficient a hores d'ara, per no dir absolutament nul i
negatiu; i el que hauria de fer és aportar-hi recursos, com va
aportar per poder fer la incineradora. Creim que és molt més
útil el tractament de residus consistent en la recollida, el
reciclatge i la reutilització per tant d'aquests residus, i per
tant no s'entén que hi hagi fet una aportació el Govern a
l'eliminació i en canvi no l'hagi feta a aquest foment.

Per l'altra banda, també demanam un augment en
aquesta partida que trobam molt petita, per restituir
abocadors, de 50 milions de pessetes més; perquè del que es
tracta és que tots aquests punts negres, aquests sòls
contaminats que existeixen a les Illes Balears, més enllà
d'intentar que qui sigui responsable arregli la malifeta,
també necessitarà indiscutiblement la col•laboració i la
contribució de l'Administració. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. SOLER I CLADERA:

Gràcies, Sr. President. Bé, en primer lloc, dir que en
relació a l'esmena 5244 del PSM ja hem manifestat abans
quina era una mica les previsions en relació al que era tota
la qüestió de la recollida selectiva. I a més que aquesta
esmena proposa una baixa pràcticament de tot el capítol 2
de la Conselleria de Medi Ambient, la qual cosa, des del
nostre punt de vista, ens pareix una exageració.
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I per altra banda, pel que fa a incrementar en 50 milions les
actuacions en matèria de restitució d'abocadors, dir que està
previst durant el 99 dur a terme o realitzar un inventari de sòls
contaminats, i a partir d'aquí avaluar el cost de la clausura i la
necessitat del seu tancament. I recordar també que el pla de
residus sòlids urbans encomana la gestió als consells insulars,
i preveure per tant la clausura dels abocadors és qüestió dels
consells insulars. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Soler. Passarem doncs a votació les esmenes del
Grup Parlamentari Nacionalista-PSM 5244 i 5245.

Vots a favor? Gràcies.

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 5576, 5581, 5584,
5643, 5644, 5642, 5721 i 5577. Sr. Triay, té vostè la paraula.

EL SR. TRIAY I LLOPIS:

Gràcies, Sr. President. Són tres grups d'esmenes, unes
relacionades amb la gestió dels residus sòlids urbans, unes
altres relacionades amb els residus en general, exclosos els
residus sòlids urbans, i una altra referida a la reserva de la
biosfera de Menorca. En relació al primer grup, en primer lloc
proposam una partida important, perquè creim que el Govern de
la Comunitat Autònoma ha de col•laborar, igual que ho ha fet
en les fases inicials dels plans de residus sòlids, amb la inversió
fixa, amb la inversió nova que s'ha de fer per implantar els nous
sistemes de recollida selectiva, reciclatge, compostatge,
valoració energètica de residus sòlids.

Per altra part, és necessari també que es faci un control de
la qualitat del compostatge que es produeix, en el cas de l'illa
de Menorca, que és on es produeix, procedent de residus sòlids
urbans, per tal de tenir en compte les conclusions que en surtin,
per una part per millorar la qualitat d'aquest compostatge que
s'està produint i, per altra, per treure conclusions per a les noves
plantes de compostatge que són necessàries a les altres illes.

També hi ha una esmena per tal que el Govern liquidi el
deute que té pendent amb el consorci que gestiona els
residus sòlids de l'illa de Menorca, d'acord amb els
compromisos adquirits, però que es van retardant. Per altra,
és necessària ja una primera partida per dur a la pràctica el
pla de gestió de residus sòlids urbans a l'illa d'Eivissa. 

En relació als residus d'altres tipus, no urbans, en primer
lloc una partida específica pel que són els depòsits especials
de residus tòxics i perillosos, una de les qüestions que estan
absolutament sense tractament a les Illes Balears, no per
manca de residus tòxics i perillosos, que n'hi ha i massa,
sinó per manca d'una política per fer el tractament adequat
i el tractament adequat passa en determinats casos per
aquests depòsits especials.

Per una altra part, el tema dels residus d'obres, runes,
que poden ser reciclats en gran part i que donen lloc després
a un resultant objecte d'abocament i que per una primera
fase proposam una partida, per a una primera planta de
reciclatge, per tant de residus de demolició.

I també per a la gestió del pla de residus en general, una
altra partida que és una qüestió que el Govern ha tractat
d'una manera realment tímida en aquests pressuposts.

I una darrera esmena per tal que el Govern de la
Comunitat Autònoma participi, a Menorca, amb les
actuacions relacionades amb la reserva de la biosfera.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. SOLER I CLADERA:

Gràcies, Sr. President. Per fixar la nostra posició en
relació a aquest bloc d'esmenes, en relació a la qüestió de
control i qualitat del compostatge, hem de dir que en aquests
moments el laboratori de qualitat ambiental que depèn de la
Direcció General d'Ordenació del Territori i Urbanisme de
la Conselleria de Medi Ambient, ja du a terme de forma
habitual el control i les anàlisis dels fangs, per a la seva
utilització al sector agrícola, i que la dotació de personal i
infraestructures d'aquest laboratori té capacitat, des del
nostre punt de vista, per dur a terme el control de qualitat
del compostatge.

Pel que fa a la qüestió que es planteja també de
pagament al consorci de residus sòlids de l'illa de Menorca,
del deute del Govern al programa inversor, dir que, segons
s'especifica al pla de l'administració autonòmica, aquesta
aportarà un 30% de la inversió. Aquesta quantitat hem de
dir que ja ha estat satisfeta per part del Govern de la
Comunitat al Consell Insular de Menorca, prèvia
comprovació de les inversions realitzades.
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Llavors, pel que fa a l'altre bloc d'esmenes que fan
referència a altres tipus de residus, dir que en aquests moments
es troba en fase d'elaboració el Pla Director Sectorial per a la
gestió de residus de la Comunitat Autònoma, aquest esmentat
pla director sectorial, inclourà d'una banda les solucions
actualment existents per als residus municipals i proposarà
solucions per a una adequada gestió de tots aquells residus,
inclosos els perillosos. És a dir que en aquest sentit creim que,
des del nostre punt de vista, s'ha de tenir en compte que en
aquest moment estam en aquesta fase d'elaboració d'aquest pla
director sectorial, el qual contemplarà les actuacions
necessàries per dur a terme les actuacions previstes per a les
necessitats que vostè planteja. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Soler. Passarem, doncs, a la votació de les
esmenes del Grup Parlamentari Socialista 5576, 5581, 5584,
5643, 5644, 5642, 5721 i 5577.

Vots a favor? Gràcies.

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat de la votació.

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queden per tant rebutjades aquestes esmenes. I arribats a
aquest punt i crec que tenint ... No?

LA SRA. MUNAR I RIUTORT:

Sr. President, si pogués ser arribar fins a la secció 5141,
donat que n'hi ha dues del Grup Mixt, i me n'hauria d'anar i no
puc deixar-ho en defensa de ningú més, li agrairia.

EL SR. PRESIDENT:

I on diu que està això?

LA SRA. MUNAR I RIUTORT:

Es tracta, bé, de la següent i d'un grup més. Almanco la
següent, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Aquí la següent que té del Grup Mixt és la 5345.

LA SRA. MUNAR I RIUTORT:

I la deixo defensada amb els seus propis termes.

EL SR. PRESIDENT:

Sí, però llavors quina diu que ...

LA SRA. MUNAR I RIUTORT:

L'altra és la número 5359, i seré ràpida en la seva
defensa, Sr. President. Si me la deixa defensar ara.

EL SR. PRESIDENT:

La 5359?

LA SRA. MUNAR I RIUTORT:

Exactament.

EL SR. PRESIDENT:

Es pot fer?

LA SRA. MUNAR I RIUTORT:

Queden defensades les dues en els seus propis termes.

EL SR. PRESIDENT:

Procedim a la votació?

LA SRA. MUNAR I RIUTORT:

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Votació ...

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Sr. President. Demanaríem votació separada.

EL SR. PRESIDENT:

Sí, sí. Votació de l'esmena 5345 del Grup Parlamentari
Mixt.

Vots a favor?

Vots en contra?

No hi ha abstencions.

Resultat?
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EL SR. LLETRAT:

8 vots a favor, 9 en contra i cap abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. I l'esmena 5359. Votació de l'esmena 5359 del
Grup Parlamentari Mixt.

Vots a favor?

Vots en contra?

No hi ha abstencions.

Resultat?

EL SR. LLETRAT:

A veure.

LA SRA. THOMÀS I ANDREU:

Sí, Sr. President. El Grup Parlamentari d'Esquerra Unida
s'ha abstingut.

EL SR. PRESIDENT:

Esquerra Unida s'ha abstingut. D'acord. Resultat de la
votació?

EL SR. LLETRAT:

1 vot a favor, 15 en contra i 1 abstenció. Repetesc: 1 vot a
favor, 15 vots en contra i 1 abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

D'acord. Queda rebutjada l'esmena 5359 del Grup
Parlamentari Mixt. I arribats a aquest punt, s'aixeca la sessió i
continuarem a les nou menys vint-i-cinc minuts.

LA SRA. THOMÀS I ANDREU:

Sr. President, i no podria ser a les vuit i mitja o a les vuit i
quart?

EL SR. PRESIDENT:

A les nou menys vint-i-cinc minuts. D'acord.
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