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EL SR. PRESIDENT:

Comença la sessió de la Comissió d'Hisenda i Pressuposts
per tractar els pressuposts generals de la Comunitat Autònoma
de les Illes Balears per al 1999. Substitucions?

EL SR. TRIAY I LLOPIS:

Francesc Triay substitueix Francesc Antich.

EL SR. ROVIRA I DE ALÓS:

Mauricio Rovira sustituye a Manuel Jaén.

LA SRA. THOMÀS I ANDREU:

Margalida Thomàs substitueix Eberhard Grosske.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies.

Continuarem allà on ens havíem aturat. Al programa 4436,
parcs naturals, àrees recreatives i finques públiques, s'hi
mantenen les esmenes següents: la 5345 del Grup Parlamentari
Mixt, ja ha estat votada; l'esmena 5527 del Grup Parlamentari
d'Esquerra Unida, Sra. Thomàs, té vostè la paraula per
defensar-la.

LA SRA. THOMÀS I ANDREU:

Gràcies, Sr. President. L'esmena 5527 és una esmena per a
augment de la inversió en la gestió dels parcs naturals, àrees
naturals i refugis, així com els seus itineraris, amb un augment
de 50 milions de pessetes.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. SOLER I CLADERA:

Gràcies, Sr. President. Atès que hi ha algunes esmenes que
van amb aquest sentit, a part de la d'Esquerra Unida, indicar
que pel que fa a les inversions en parcs, dins l'any 98 es va
sol•licitar un préstec de 190 milions de pessetes amb la finalitat
de desenvolupar el pla d'ús i gestió dels quatre parcs naturals de
la Comunitat Autònoma. Actualment el projecte es troba en
fase d'execució i, per tant, estan cobertes les necessitats
previstes fins a la data. I pel que fa a les inversions d'àrees
recreatives, s'executa el programa d'inversions previst pel qual
es va sol•licitar també un préstec de 670 milions de pessetes,
per tant, entenem que no és necessari incrementar aquesta
partida. I, a més, independentment d'aquesta qüestió, l'article
14.4 del projecte de pressuposts habilita la Comunitat
Autònoma per tal de poder formalitzar un aval de 500 milions
de pessetes per a aquelles operacions financeres que pugui
formalitzar l'Ibap durant l'any 1999. Per tot això, entenem que
aquesta qüestió està finançada, està contemplada adequadament
dins el pressupost i rebutjarem aquesta i altres esmenes que van
en la mateixa línia, presentades pels distints grups
parlamentaris. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Soler. Passam a votació l'esmena 5527 del
Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears.

Vots a favor?

Vots en contra?

No hi ha abstencions.

Resultat?

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada l'esmena 5527.

Passam al debat de les esmenes del Grup Parlamentari
PSM-Entesa Nacionalista, núms. ...

EL SR. LLETRAT:

Sr. President, si em permet, repetiré la votació perquè el
micròfon no estava encès. La votació ha estat 6 vots a favor,
8 en contra i cap abstenció. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Passam al debat de les esmenes del Grup
Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, núms. 5133, 5135
i 5136. Sr. Alorda, té vostè la paraula per defensar-les.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. Es tracta, la primera, d'una
esmena d'addició per poder millorar la finca d'Es Torretó,
perquè la gestioni, la intenció és que hi hagi unes activitats
de la Conselleria d'Educació, en qualsevol cas es demana
que aquesta millora de la finca vagi a càrrec d'aquesta
partida de la Conselleria de Medi Ambient. Una altra
esmena important per al nostre grup, que ve a intentar
pal•liar les dificultats tant de la preservació mediambiental
com del lleure i de l'esbarjo dels ciutadans de les Illes
Balears, atesa la parcel•lació de les finques, la dificultat,
fins i tot, d'accedir a patrimoni públic, aportam 1.000
milions de pessetes per a la compra de patrimoni natural a
les Illes Balears, creim que és important que el Govern
s'impliqui en aquesta compra i, per tant, una quantitat d'una
certa importància. I, per últim, una esmena de recuperació
del Camí de Cavalls, creim que el Govern s'ha d'implicar en
la recuperació pública d'aquest camí, amb la seva defensa de
la publicitat del camí i amb la seva recuperació i, per tant,
presentam aquesta esmena amb aquestes característiques de
10 milions de pessetes.
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EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. SOLER I CLADERA:

Sí, gràcies, Sr. President. En primer lloc, en relació a la
qüestió de la finca des Torretó on proposen o demanen que se
gestioni per part de la Conselleria d’Educació, dir que per part
del personal tècnic de la Direcció General de Medi Ambient i
de l’Ibanat s’ha informat que aquesta finca no reuneix les
condicions òptimes per dur desenvolupaments inherents a la
Conselleria d’Educació. En conseqüència, entenem que aquest
canvi de gestió, passant allà on està adscrita ara, a la
Conselleria d’Educació i Cultura, no ho trobam adient.

Pel que respecta a l’adquisició de patrimoni natural a
Eivissa, Menorca i Mallorca, dir que s’han sol•licitat dos crèdits
per import de 670 i 425 milions de pessetes, amb la finalitat
d’adquirir patrimoni natural, així com executar inversions sobre
el patrimoni natural adquirit.

I per altra part, pel que respecta a l’esmena 5136 en relació
a la recuperació del camí de cavalls i ajuts a l’ajuntament, dir
que, d’una banda, la situació demanial del camí és objecte de
debat jurídic amb alguns interdictes per part de particulars; i per
altra part, hi ha possibles incompatibilitats d’un ús
indiscriminat, encara que sigui per a vianants. I per tot això
entenem que tampoc no és oportú aprovar aquesta esmena.
Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Soler. Passarem a la votació de les esmenes del
Grup Parlamentari Nacionalista-PSM 5133, 5135 i 5136.

Vots a favor d’aquestes esmenes? Gràcies.

Vots en contra?

No hi ha abstencions.

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queden rebutjades per tant aquestes esmenes. I passam
al debat de les esmenes 5578 i 5579 del Grup Parlamentari
Socialista. Sr. Triay, té vostè la paraula per a la seva
defensa.

EL SR. TRIAY I LLOPIS:

Sí, gràcies, Sr. President. I també defensaria la 5136; ah,
no, aquesta no és nostra! M’he confós. Bé, tenim dues
esmenes idò, que són la de compra de patrimoni natural a
l’illa de Menorca, que són els 425 milions que roden i que
passen d’any en any sense aplicar-se a aquesta adquisició de
patrimoni natural. I l’altra, la de 129 milions, d’afectació,
per comprometre pressupostàriament les inversions a
realitzar en el parc natural de s’Albufera des Grau a
Menorca. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. SOLER I CLADERA:

Gràcies, Sr. President. Dir en relació a l’esmena 5578
que la Conselleria de Medi Ambient i Ordenació del
Territori i Litoral, a través de l’Ibanat, ja va licitar un import
de 425 milions de pessetes per a l’adquisició de patrimoni
natural a Menorca. Es va fer el concurs, aquest concurs va
quedar desert i com és lògic, havent estat subscrit amb
anterioritat aquest préstec, hi ha partida adient per fer front
a les actuacions necessàries en aquest sentit. En principi no
creim que facin falta variacions pressupostàries en aquest
sentit. I pel que fa a les inversions compromeses al parc
natural de s’Albufera des Grau, l’Ibanat també té les
quantitats necessàries a fi d’atendre les inversions derivades
del pla d’ús i gestió. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Soler. Passarem, doncs, a la votació de les
esmenes 5578 i 5579 del Grup Parlamentari Socialista.

Vots a favor? Gràcies.

Vots en contra?

No hi ha abstencions.

Resultat de la votació?
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EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queden rebutjades per tant aquestes esmenes que acabam de
sotmetre a votació. I passam al programa 5112, Direcció i
Serveis Generals de Medi Ambient, que s’hi manté l’esmena
5719 del Grup Parlamentari Socialista. Sr. Triay, té vostè la
paraula.

EL SR. TRIAY I LLOPIS:

Gràcies, Sr. President. És una esmena que té per objecte
dotar amb 50 milions, afectar amb una quantitat de 50 milions,
per soterrar línies elèctriques d’alta tensió a Eivissa i
Formentera, un problema mediambiental pel qual hi ha una alta
sensibilitat en aquestes Illes. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Triay. Passam a la votació de l’esmena 5719 del
Grup Parlamentari Socialista.

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 5719 que acabam de sotmetre a
votació. Al programa 5121, infraestructura i recursos hidràulics,
s’hi mantenen les esmenes següents: esmena 5519 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 de transferir als
consells insulars 100 milions de pessetes per a la restauració de
les xarxes distribuïdores d’aigua potable. En aquest sentit,
pensam que han de ser els consells insulars qui han de dur
endavant aquesta tasca en col•laboració amb els ajuntaments.
Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. SOLER I CLADERA:

Sí, gràcies, Sr. President. És a dir, el que és el
proveïment d’aigua en baixa dels nuclis de població és una
competència, una qüestió clarament municipal. Per altra
banda, en aquest sentit i a pesar d’aquesta qüestió, la
Direcció General de Règim Hidràulic col•labora, a través de
conveni, amb els consells insulars i aporta 300 milions de
pessetes anualment al pla d’obres i serveis, que el nostre
grup entenem que es pot destinar a aquestes qüestions.
Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Soler. Votació de l’esmena 5519 del Grup
Parlamentari Esquerra Unida.

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:

Gràcies, queda rebutjada l’esmena 5519. Sr. Triay, vol
vostè pitjar el botonet? Gràcies.

Passam al debat de l’esmena 5242 del Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM. Sr. Alorda, té vostè la paraula per a la
seva defensa.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. Des del nostre grup som
conscients que els ajuntaments tenen una competències en
la qual tenen molta dificultat de donar compliment, sobretot
per la situació que tenen les clavegueres, la xarxa d’aigües
potables és molt antiga, en alguns casos tan sols inexistent;
i gairebé la immensa majoria de tots els municipis sense
xarxa (…) Creim que aquesta situació exigeix una
col•laboració de les administracions supramunicipals i
comprometre-se seriosament. Estam xerrant d’inversions de
mils de milions de pessetes i per tant xerram d’una inversió
important i que aquest compromís, per tant, ha de ser seriós
i de bon dia de veres. Desgraciadament, el PP el que veu és
que necessita molt més el Mirall o coses que són de
competència absolutament municipal, evidentment, de
competència municipal, la millora dels carrers i l’estètica,
que no les obres d’infraestructura. Nosaltres voldríem que,
com a mínim, s’implicàs una miqueta més, només una
miqueta més, i hem posat una subvenció de 200 milions de
pessetes als plans d’obres i serveis per fer aquestes obres
d’infraestructura als ajuntaments. Creim que és una esmena
molt modesta per les necessitats que realment tenen els
ajuntaments i que, com a mínim, ajudaríem a pal•liar una
miqueta aquesta situació realment d’emergència que (…)
passen per les clavegueres a tots els municipis. 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. Com molt bé ha dit el Sr. Alorda,
estam davant una competència municipal, en la qual han
d’ajudar tant els consells insulars com el Govern de la
Comunitat Autònoma. El Govern de la Comunitat Autònoma en
aquests moments hi ajuda amb 300 milions de pessetes, el Sr.
Alorda proposa que incrementem fins a 500, en conseqüència,
estam d’acord almanco un 60% i evidentment rebutjarem
aquesta esmena. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Si com a mínim el Govern pagàs el que li toca, com és fer
els instituts de secundària, fer centres de salut i fer totes les
obres que li toquen, per ventura els ajuntaments tendrien molt
més que aquests 200 milions de pessetes per fer les obres que
els toca fer a ell; ja que el Govern no es comporta amb lleialtat
respecte de l’Administració local, creim que, com a mínim, li
hauria de donar aquest plus d’ajuda per a les obres
d’infraestructura. És evident que no compartim el 60%,
nosaltres ja hem fet una esmena confiant que fos aprovable per
la poca sensibilitat que ha demostrat el Partit Popular i així i tot
veim que haurem fet llarg. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. SOLER I CLADERA:

Sí, gràcies, Sr. President. Dir que està clara quina és
l’aportació que fa el Govern. Com la fa? La fa als consells
insulars a través del pla d’obres i serveis i va a aquestes
finalitats. Crec que no és el moment aquí ara oportú d’entrar a
debatre la fòbia que té el Sr. Alorda en relació al que són el Pla
10, és a dir que inversions d’aquesta manera, que les financia;
és a dir qui s’endeuta, qui paga, perdó, l’import dels préstecs és
directament el Govern de la Comunitat Autònoma, tant en
matèria d’educació com en matèria d’ensenyament o de sanitat
es duia a terme per l’Administració central. Aquí s’ha continuat
amb aquesta mateixa línia i realment a molts instituts i a moltes
escoles s’actua en aquest sentit. I recordar que en cap cas es
tracta que es carregui l’import d’aquestes inversions a
l’ajuntament, sinó que és el Govern de la Comunitat Autònoma
qui se’n fa càrrec. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Soler. Passam a la votació de l’esmena
5242.

Vots a favor de l’esmena? 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:

Queda rebutjada l’esmena 5242. Passam al debat de les
esmenes del Grup Parlamentari Socialista 5645, 5647 i
5646. Sr. Triay, per a la seva defensa, té la paraula.

EL SR. TRIAY I LLOPIS:

Gràcies, Sr. President. La primera de les esmenes, per a
una afectació de 45 milions, té per objecte abordar tres
estudis que consideram molt importants en matèria
hidràulica, que són l’estudi de les zones inundables, l’estudi
de les zones humides i el seu funcionament hidrològic i
l’estudi de les zones de contaminació per nitrats.

La segona esmena, per una quantia de 100 milions de
pessetes, té per objecte l’estalvi d’aigua a l’àmbit familiar
i per tant amb dues línies d’actuació: una és la subvenció,
l’ajuda per a la instal•lació de comptadors individuals a les
comunitats, a les finques d’habitatges plurifamiliars; i l’altra
per a la implantació de sanitaris de baix consum als
habitatges.

I la tercera esmena, que és molt important en la seva
quantia, per 2.000 milions de pessetes, per tal d’abordar un
dels problemes més importants que hi ha quant la utilització
de l’aigua, que és la generalitzada pèrdua d’aigua a les
xarxes de distribució a causa de la seva antiguitat i al seu
estat. Això és un problema que desborda àmpliament les
possibilitats d’actuació dels ajuntaments i dels consells
insulars i que per tant exigeix una política a l’àmbit de la
Comunitat Autònoma; per això proposam aquesta important
partida, com a primera anualitat d’un pla que haurà de
durar, si això s’aprovàs, quatre o cinc anys per tal de superar
aquesta pèrdua massiva d’aigua a la xarxa de distribució,
quan sabem que l’aigua és un recurs no tan sols escàs, sinó
absolutament inexistent ja, insuficient, que exigeix
inversions caríssimes per fabricar-la i que per tant fabricam
aigua a un preu altíssim, quan realment l’estam perdent a les
xarxes de distribució domiciliària. Gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. SOLER I CLADERA:

Gràcies, Sr. President. En relació a la primera esmena, la
5645, dir que la partida afectada, és a dir, es demana una
afectació de 45 milions d’una partida de 79 milions de pessetes,
on estan contemplats diversos estudis hidrogeològics d’especial
interès. I en conseqüència, entenem que no és oportú fer
l’afectació que demanen, i a més tenint en compte que qualcuna
de les actuacions que proposen, com és la de les zones
vulnerables a la contaminació amb nitrats estan ja realitzats,
algun dels estudis que es proposen per part de l’esmena.

Pel que respecta a la qüestió general de relació entre la
Comunitat Autònoma i els municipis pel que fa tant a aigua
com a clavegueram, és a dir, jo crec que en aquest sentit s’han
de valorar especialment els esforços, en primer lloc, que fa el
Govern de la Comunitat Autònoma via consorcis pel que fa a
aigua en alta per als ajuntaments; i per altra part, l’aportació
que es fa anualment al pla d’obres i serveis dels consells
insulars per l’import de 300 milions de pessetes, i que en
aquests moments ja s’hi deuen dur aplicats per part de la
Comunitat Autònoma 3.000 milions de pessetes. És a dir que
creim que els esforços que es fan són importants en aquest
sentit i en conseqüència rebutjarem aquestes esmenes. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Soler. Passam a la votació de les esmenes del
Grup Parlamentari Socialista 5645, 5647 i 5646.

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 aquestes esmenes. I passam al programa
5141, ordenació del litoral. L’esmena 5359 del Grup
Parlamentari Mixt ja ha estat votada, així que passarem al debat
de l’esmena 5246 del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM. Sr.
Alorda, té la paraula.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. Es tracta de redactar un projecte
de regeneració natural de platges, perquè estam convençuts
que així es mantendria, segons aquests estudis, moltíssim
més l’arena, no fent necessari aquest absurd que suposa
haver de dur, regenerar posant arena treta de la mar, cosa
que, o duita d’altres bandes, que creim que no té ni el nivell
de qualitat i que té un gran impacte ambiental. Moltes
gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. SOLER I CLADERA:

Gràcies, Sr. President. Entenem que no és oportú
incloure aquesta partida, atès que la gestió del domini públic
marítimoterrestre és competència de l’Administració de
l’Estat. I per altra part, està prevista la renovació del
conveni de col•laboració entre la Comunitat i el Ministeri de
Medi Ambient per a la gestió integral de la costa de les Illes
Balears. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Soler. Passarem a la votació de l’esmena
5246 del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM.

Vots a favor?

Vots en contra?

No hi ha abstencions.

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada l’esmena que acabam de sotmetre a
votació. I passam al debat de les esmenes del Grup
Parlamentari Socialista 5585, 5589, 5590, 5591 i 5548. Sr.
Triay, té vostè la paraula per a la seva defensa.
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EL SR. TRIAY I LLOPIS:

Gràcies, Sr. President. Un conjunt d’esmenes, la primera de
les quals té per objecte reclamar i finançar un pla d’ordenació
d’usos del port de Ciutadella i del port de Ciutadella,
precisament, perquè és un port on es promou per part del
Govern de la Comunitat Autònoma una operació singular de
remodelació i d’ampliació; promoure estudis de dinàmica
litoral, o sigui la dinàmica sedimentària, la dinàmica de les
arenes per conèixer precisament com poden afectar aquesta
dinàmica les actuacions que es facin a les platges, al litoral;
plans i projectes d’ordenació del litoral i plans d’ordenació de
platges. Un conjunt de matèries que són competència de la
Comunitat Autònoma i que no s’exerceixen al nostre judici
degudament. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. SOLER I CLADERA:

Gràcies, Sr. President. El nostre grup entén que no sembla
en aquests moments oportú afrontar o preveure per a l’exercici
de l’any 99 un pla d’ordenació d’usos del port de Ciutadella, és
a dir, és una qüestió que en aquest moment, com és sabut, està
el concurs en fase de licitació; no està resolt. Òbviament
s’haurà d’estar en funció de l’adjudicació que es faci del
concurs també per veure solucions proposades i tenir-les en
compte a l’hora de delimitar el pla d’ordenació i usos del port
de Ciutadella. I llavors tota una sèrie d’esmenes que afecten des
d’estudis de dinàmica de litoral o projectes d’ordenació de
litoral que bàsicament afecten dotacions econòmiques per al 99
de cooperacions que fa el Govern de la Comunitat Autònoma
amb el projecte europeu Life, que entenem que no són
oportunes les partides de baixa i que les qüestions que planteja
estan suficientment ateses per les partides previstes per la
Conselleria de Medi Ambient. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Soler. Passarem a la votació conjunta de les
esmenes del Grup Parlamentari Socialista 5585, 5589, 5590,
5591 i 5548.

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:

Gràcies, queden rebutjades aquestes esmenes que
acabam de sotmetre a votació. I passam al programa 5142,
gestió de les instal•lacions portuàries. S’hi mantenen les
esmenes següents: esmena 5130 del Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM. Té la paraula el Sr. Alorda per a la seva
defensa.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. Des del nostre grup creim que no
hi ha un esforç suficient per part del Govern en els serveis
i en les activitats dels ports que són competència de la
Comunitat Autònoma i creim que hi hauria d’haver un plus,
aquests 200 milions de pessetes d’aquesta partida
d’inversions que s’haurien de dedicar necessàriament a
aquesta matèria. És important que no siguin necessaris nous
ports a les Illes Balears i que els existents estiguin dotats
dels serveis adequats, no només serveis amb la paraula
estricte que es podria entendre, sinó tota mena de serveis
que pugui haver-hi en aquests ports. 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 a la qüestió que
planteja el Sr. Alorda, la millora del servei dels ports de
competència de la Comunitat Autònoma, hem de dir que per
a l’any 99 s’ha pressupostat un 43’4% més que la partida
corresponent a l’any passat. Entenem que aquest increment
ha de ser més que suficient per cobrir les necessitats
previstes durant l’any 1999. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Soler. Passam a la votació de l’esmena 5130
del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM.

Vots a favor?

Vots en contra?

No hi ha abstencions.

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada l’esmena que acabam de sotmetre a
votació. I passam al debat de les esmenes del Grup
Parlamentari Socialista 5586, 5587, 5717, 5718 i 5837. Sr.
Triay, té vostè la paraula per a la seva defensa.



1988 HISENDA I PRESSUPOSTS / Núm. 66 / fascicle 5 / 15 de desembre del 1998

EL SR. TRIAY I LLOPIS:

Gràcies, Sr. President. Són un conjunt d’esmenes
d’afectació, per tal de millorar l’ordenació portuària i les
inversions en matèria de ports. Afecten en concret el port de
Ciutadella, on hi ha pendent una necessitat ja històrica d’una
estació marítima i d’altres serveis; igualment a Sant Antoni de
Portmany, necessitat d’una estació marítima. Creim que el
pressupost, defensam que el pressupost de les Illes Balears per
a l’any 99 ha de dur quantificat el compromís del Govern de la
Comunitat Autònoma en relació al nou port de Ciutadella,
l’aportació pública, que és de 950 milions, i per tant creim que
la primera anualitat de 500 milions de pessetes hauria
d’aparèixer en aquest pressupost, ja que és un compromís en el
qual es basa tot el concurs que està en vies de solució. S’ha
d’ordenar i acondicionar la zona portuària de Sant Antoni. S’ha
de donar compliment al decret de mesures especials per a l’illa
de Formentera, mitjançant la construcció de refugis que
permetin la doble via, un tema ja també que fa tants d’anys que
se’n parla que no es dóna solució. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. SOLER I CLADERA:

Sí, gràcies, Sr. President. En relació al conjunt d’esmenes
que fan referència al port de Ciutadella dir que, en principi, es
té previst que, anant bé les coses, la construcció es pugui iniciar
durant l’anualitat de l’any 2000, i per tant, en conseqüència,
s’ha de preveure en tot cas que l’ordenació d’esplanades,
serveis i estació marítima, si la construcció s’inicia a l’any
2000, aquestes es podrien iniciar a l’any 2001. En
conseqüència, creim que avançar aquesta qüestió a l’anualitat
99 no ens pareix oportú.

Per altra part, pel que fa al port de Sant Antoni de Portmany,
està previst explotar en règim de concessió administrativa i el
concurs està previst que surti durant l’any 99. I en definitiva,
per aquestes qüestions i perquè són actuacions contemplades
des d’un altre caire per part del Govern de la Comunitat
Autònoma, votarem en contra d’aquestes esmenes. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Soler. Passarem doncs a la votació de les
esmenes 5586, 5587, 5717, 5718 i 5837 del Grup Parlamentari
Socialista.

Vots a favor? Gràcies.

Vots en contra?

Abstencions? No n’hi ha.

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queden rebutjades les esmenes que acabam de sotmetre
a votació. I passam al programa 5331, protecció i defensa
del medi natural. S’hi mantenen les esmenes següents: 5346
del Grup Mixt, la qual decau; esmenes del Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM 5247, 5248 I 5249. Sr.
Alorda, té vostè la paraula per a la seva defensa.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. La primera esmena pretén la
creació de reserves marines, que figuri com a objectiu
bàsicament d’aquesta partida, d’aquest subprograma, no es
preveuen pessetes, però creim que és important el
compromís seriós de començar amb aquestes reserves, que
seran indubtablement o haguessin estat si s’hagués
començat més aviat un dels actius paisatgístics o
mediambientals de les Illes Balears.

La següent tracta de la recuperació d’un espai natural de
la capital de Mallorca i de les Illes Balears, que és Palma,
que està completament necessitada d’espais de lleure per a
la població; i aquí hi ha un espai previst, en el pla general,
previst d’enrera, i que proposam una partida de 20 milions
de pessetes per a la recuperació d'Es Carnatge, que
consideram que s’hi hauria d’implicar el Govern en la seva
execució.

I per l’altra banda, la darrera, la 5249, tracta de
l’elaboració d’un projecte d’un pla de recollida d’olis usats
a embarcacions, perquè creim que també és una altra de les
mancances mediambientals el fet d’aquest oli usat als ports;
que hi ha un esforç per part dels consells i que hi ha hagut
convenis i clubs nàutics que s’hi han involucrat, però creim
que és més important encara, que encara és necessari aquest
pla de recollida per fer una empenta en aquesta direcció.
Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. SOLER I CLADERA:

Gràcies, Sr. President. La qüestió de les reserves marines
creim que és una qüestió a estudiar per part de la
Conselleria d’Agricultura, és a dir, bé, indubtablement els
pressuposts són globals, és una qüestió que es tractarà quan
es vegi agricultura. I pel que respecta a la recuperació des
Carnatge, també dir que per part de la Conselleria
d’Agricultura es fan avaluacions en aquest sentit per tal de
poder recuperar aquest espai. En conseqüència, votarem en
contra d’aquestes esmenes. Gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Soler. Passarem a la votació de les esmenes
5247, 5248 i 5249 del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM.

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 que acabam de
sotmetre a votació. I passam al debat de les esmenes del Grup
Parlamentari Socialista 5649, 5650, 5844, 5651, 5722 i 5723.
Sr. Triay, té vostè la paraula per a la seva defensa.

EL SR. TRIAY I LLOPIS:

Gràcies, Sr. President. Un conjunt d’esmenes sobre espais
protegits per la llei balear, espais protegits per la llei estatal i
aspectes relacionats amb aquesta qüestió. En primer lloc, una
partida important per adquirir terrenys a espais naturals
protegits per la legislació estatal, o sigui, parcs naturals i
reserves; i en especial als dos parcs naturals de Mallorca,
s’Albufera i Mondragó, on hi ha un altíssim percentatge de
propietat privada i on el Govern de la Comunitat Autònoma,
des de la iniciació d’aquests parcs, no ha incrementat la seva
participació; i que això en alguns casos hi ha problemes amb la
propietat per adquirir noves finques, però amb altres hi ha,
sense cap dubte, propietaris disposats a vendre a un preu
raonable a l’Administració; per la qual cosa, no tan sols els
faríem contents i afavoriríem la gestió del parc, sinó que a més
incrementaríem la propietat pública en aquests espais.

Per una altra part, unes aportacions als ajuntaments per tal
que resolguin els problemes dels accessos públics a platges que
estan situades en espais protegits per la Llei d’espais naturals,
per tant, platges en les quals no hi ha rendiment econòmic sobre
la mateixa platja, ni hi ha actuació immobiliària confinant,
problema especialment punyent a l’illa de Menorca.

Aplicació del decret de mesures específiques per a
Formentera en relació al que és la neteja de la zona costanera
de Formentera i els illots adjacents. Una qüestió que altres
grups han plantejat a un altre subprograma, però que nosaltres
hem situat aquí, que és l'increment de la dotació econòmica
prevista per a les organitzacions de defensa de la naturalesa per
contribuir a aquest moviment associatiu que fa una gran tasca
de creació d’opinions favorables a la conservació del medi
natural i de la naturalesa.

Per a l’experimentació dels sistemes naturals de
regeneració de platges i per tant sistemes que no requereixin
grans obres d’impacte ambiental per a aquesta regeneració.
I per a la gestió de la reserva natural de Ses Salines
d’Eivissa i Formentera. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. SOLER I CLADERA:

Gràcies, Sr. President. Algunes qüestions ja s’han tractat
amb esmenes anteriors. Pel que fa a l’adquisició de terrenys
en espais naturals protegits, dir que en principi la previsió
que hi ha és en base a l’article 14.4 del projecte de llei de
pressuposts que habilita el Govern a formalitzar un aval a
favor de l’Ibanat per import de 500 milions de pessetes; que
això pugui servir per a aquelles operacions de crèdit
necessàries que es puguin dur a terme durant l’any 99
destinades a incrementar el patrimoni natural de la
Comunitat Autònoma.

Pel que respecta a la qüestió de Formentera i dels illots
adjacents, estam davant una qüestió que el Govern fa les
gestions necessàries per tal que aquesta qüestió quedi
reflectida en el conveni subscrit amb l’antic Ministeri
d’Obres Públiques, avui Medi Ambient, encaminat a la
gestió integral de la costa de les Illes Balears, i que, en
aquest sentit, per part de la Direcció General de Costes,
s’aportin els fons necessaris per donar compliment al
contingut de l’esmentat decret en aquest aspecte.

En relació a l’esmena 5651, d’ajudes a les
organitzacions de defensa de la natura, dir que hi ha
pressupostades, com hem vist ja amb anterioritat,
11.500.000 pessetes, que és una xifra aproximada, no molt
llunyana de la que planteja el Grup Parlamentari Socialista.

Respecte a les experimentacions de sistemes naturals per
a regeneració de platges, és una qüestió que entenem que
s’ha de fer dins el marc del conveni entre la Comunitat
Autònoma i l’avui Ministeri de Medi Ambient. En
conseqüència, en relació a aquestes esmenes, també hi
votarem en contra. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Soler. Passarem a la votació de les esmenes
del Grup Parlamentari Socialista 5649, 5650, 5844, 5651,
5722 i 5723.
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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 hem acabat
la Secció 15 i començam la Secció 16, Conselleria de la Funció
Pública i Interior. A la totalitat de la secció s’hi manté l’esmena
5865 del Grup Parlamentari Socialista. Sr. Quetglas, té vostè la
paraula per a la seva defensa.

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Gràcies, Sr. President. Queda defensada i reservam
l’argumentació per al debat de plenari. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Quetglas. Passarem a votació l’esmena 5865,
esmena a la totalitat, del Grup Parlamentari Socialista, a la
Conselleria de la Funció Pública i Interior.

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:

Gràcies, queda rebutjada l’esmena que acabam de sotmetre
a votació. Al programa 1211, Direcció i Serveis Generals de
Funció Pública, no s’hi han presentat esmenes. Al programa
1212, gestió del personal de l’Administració, no s’hi han
presentat esmenes. Al programa 1214, formació del personal de
l’Administració, s’hi mantenen les esmenes següents: esmena
5254 del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM. Sr. Alorda, té
vostè la paraula per a la seva defensa.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. Per incrementar la partida de
formació al personal de l’Administració autonòmica. Moltes
gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. PALAU I TORRES:

Sí, gràcies, Sr. President. Per dir que ja hi ha una partida
de 31 milions de pessetes i que representa en relació a
l’exercici del 1998 quasi un 30% d’increment i que el
Govern i el grup parlamentari considera que la partida és
suficient.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Palau. Passarem a votació, doncs, l’esmena
5254 del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM.

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 per tant l’esmena que acabam de
sotmetre a votació. I passam al debat de l’esmena 5759 i
5760 del Grup Parlamentari Socialista. Sr. Quetglas, té
vostè la paraula per a la seva defensa.

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Gràcies, Sr. President. La primera de les esmenes
proposa un augment de despesa en formació del personal de
la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en 20 milions
de pessetes. I la segona, 10 milions de pessetes per als
centres d’autoaprenentatge de català a Eivissa i a Menorca.
Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. PALAU I TORRES:

Sí, gràcies, Sr. President. Dir que el nostre grup votarà
en contra d’aquestes dues esmenes i els arguments més o
manco ja els he expressat a l’anterior esmena.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Palau. Passam aleshores a la votació de les
esmenes 5759 i 5760 del Grup Parlamentari Socialista.

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 les esmenes que acabam de
sotmetre a votació. Al programa 1241, cooperació i relacions
amb les corporacions locals, s’hi mantenen les esmenes
següents: del Grup Parlamentari Socialista les número 5761,
5762 i 5690. Sr. Quetglas, té vostè la paraula, per a la seva
defensa.

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Gràcies, Sr. President. La primera d’aquestes tres esmenes
reclama 50 milions de pessetes per ajuts per a inversió al parc
mòbil als ajuntaments. La segona, 70 milions de pessetes, per
a l’Escola de Policia Local; i la tercera, 30 milions de pessetes,
per a beques per a la formació de policies locals de Menorca,
Eivissa i Formentera. Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. PALAU I TORRES:

Sí, gràcies, Sr. President. Per dir que ja hi ha dins els
pressuposts de la Conselleria de la Funció Pública unes partides
finalistes, precisament, per a aquests objectius i pensam que la
quantitat és suficient.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Palau. Procedirem a la votació de les esmenes
del Grup Parlamentari Socialista 5761, 5762 i 5690.

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 aquestes esmenes. Al programa 2222,
espectacles i activitats classificades, s’hi manté l’esmena
5478 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 per dotar
mínimament un programa per complir les obligacions que
la Llei d’emergències atorga al Govern de les Illes Balears.
En aquest sentit hi destinam 25 milions de pessetes. Moltes
gràcies,

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Thomàs. Sr. Palau. No. Passam a la votació
de l’esmena 5478 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:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada l’esmena 5478. Al programa 2231,
coordinació dels serveis de protecció civil i d’emergències,
s’hi mantenen les esmenes següents: 5477 del Grup
Parlamentari 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. És una esmena per transferir als
ajuntaments i als consells insulars una quantitat
proporcional, en global serien 40 milions de pessetes, per a
la redacció dels plans municipals i insulars d’emergències
i protecció civil. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Thomàs. Passam a la votació de l’esmena
5477 del Grup Parlamentari Esquerra Unida.
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Vots a favor?

Vots en contra?

No hi ha abstencions.

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada l’esmena. Passam al debat de les esmenes
del Grup Parlamentari Socialista 5763 i 5764. Sr. Quetglas, té
vostè la paraula.

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Gràcies, Sr. President. La primera de les dues esmenes
reclama l’afectació de 50 milions de pessetes per als plans
insulars i municipals de protecció civil i d’emergències. I la
segona, 5 milions de pessetes per al desenvolupament de la Llei
d’ordenació d’emergències. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. PALAU I TORRES:

Per dir que votarem que no a aquestes dues esmenes. No
obstant, principalment una, l’estudiarem per si hi ha la
possibilitat d’aprovar-la davant ple.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Palau. Passarem doncs a la votació de les
esmenes del Grup Parlamentari Socialista 5763 i 5764.

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:

Queden rebutjades les esmenes que acabam de sotmetre
a votació. Passam al programa 3132, protecció de menors,
que s’hi mantenen les esmenes següents: esmena 5475 del
Grup Parlamentari Esquerra Unida de les Illes Balears. Sra.
Thomàs, té vostè la paraula.

LA SRA. THOMÀS I ANDREU:

Gràcies, Sr. President. Aquesta esmena és perquè no
hem entès, i a més a més, pensam que la memòria d’aquest
programa no ho recull, la justificació de l’ús d’aquests
doblers destinats a famílies sense afany de lucre. Si no està
recollida a la memòria la intencionalitat d’aquesta
transferència tenim por que sigui possible privatitzacions de
centres de menors. I en aquest sentit pensam que aquests
doblers han de ser alta per al desenvolupament de
programes del pla d’atenció a la infància amb risc dedicats
a menors de reforma. En aquest sentit, consideram que no
està justificada aquesta despesa a tota la memòria de la
conselleria. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. PALAU I TORRES:

Sí, gràcies, Sr. President. Per dir que nosaltres entenem
que ja dins els subconceptes 26101 i 64017 es contemplen
les quantitats que van íntegrament dedicades a aquesta
finalitat.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Palau. Passarem a la votació de l’esmena del
Grup Parlamentari Esquerra Unida de les Illes Balears 5475.

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. I passam al debat de les
esmenes del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM 5256,
5250, 5251, 5255 i 5253. Sr. Sampol, té vostè la paraula per
a la seva defensa.
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EL SR. SAMPOL I MAS:

Gràcies, Sr. President. Per a la primera esmena demanam
una aportació als consells insulars dirigida a dotar
suficientment les entitats col•laboradores en matèria de primera
acollida de menors, amb una dotació de 50 milions de pessetes.
La segona esmena consisteix en un pla d’activitats per prevenir
el maltractament de menors, aprofitant la xarxa d’assistència
social dels ajuntaments. La tercera proposa la creació d’un
alberg per a joves i al•lots de més de setze anys de protecció de
menors i de reformes, amb una dotació de 25 milions de
pessetes. A continuació, proposam una dotació de 2 milions de
pessetes per a cursos de formació, dirigits al personal que
treballa en reforma de menors, per posar-se al dia de les noves
fórmules d’inserció social i de prevenció. I finalment, proposam
la creació d’una unitat de reforma específica per a al•lots al
centre Es Pinaret, dotada amb 10 milions de pessetes.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. PALAU I TORRES:

Sí, gràcies, Sr. President. Nosaltres entenem que algunes de
les esmenes que es plantegen aquí ja es contemplen i són
competència dels propis consells insulars en base a la llei
d’atribució de competències. I quant a la darrera, que parla de
creació d’una unitat de reforma específica per a al•lots al centre
de reforma Es Pinaret, entenem que el centre de menors des
Pinaret per sí sola ja és una unitat específica, per tant, creim
que acompleix aquesta funció.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Palau. Passarem a la votació de les esmenes del
Grup Parlamentari Nacionalista-PSM 5256, 5250, 5251, 5255
I 5253.

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:

Queden rebutjades aquestes esmenes. I passam al debat de
les esmenes del Grup Parlamentari Socialista 5765, 5768, 5766,
5767 i 5589. Sr. Quetglas, té vostè la paraula.

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Gràcies, Sr. President. La primera de les esmenes,
23.865.000 pessetes per a programes d’educadors de carrers,
mitjançant convenis de col•laboració amb els ajuntaments per
a la inserció de joves, per a atenció a familiars amb risc, a
entitats col•laboradores, totes elles en el capítol 4. La segona de
les esmenes, 200 milions de pessetes, d’afectació dels doblers
del subconcepte 48 del programa, per tal que el
desenvolupament del pla d’atenció a la infància amb risc
s’efectuï mitjançant convenis amb ajuntaments. La tercera, 12
milions de pessetes d’increment, destinats als educadors i
personal de reforma per a les tres Illes. La quarta d’elles, 10
milions de pessetes d’increment d’aportació a entitats

col•laboradores. I per últim, 1.200.000 pessetes al mateix
subprograma de cara al lloguer de locals de menors
transferits al Consell Insular de Menorca. Gràcies, Sr.
President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Quetglas. Passarem a la votació de les
esmenes del Grup Parlamentari Socialista 5765, 5768, 5766,
5767 i 5589.

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:

Queden rebutjades per tant aquestes esmenes. I hem
acabat la Secció 16. Arribats a aquest punt de l’Ordre del
Dia, s’aixeca la sessió i queden convocats per a demà, a les
9.30. Moltes gràcies.
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DIARI DE
SESSIONS

DEL

PARLAMENT
DE LES

ILLES
BALEARS

PREU DE LA SUBSCRIPCIÓ
Un any . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.000 pessetes.
Sis mesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000 pessetes.
Tres mesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 pessetes.
Preu de l'exemplar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 pessetes.
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