
DIARI DE SESSIONS DE LA
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTS

DEL PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS

D.L.P.M. 351-1992 Fq.Con.núm.33/27 IV Legislatura Any  1998 Número 66 / Fascicle 7

Presidència
de l'Honorable Sr. Antoni Marí i Calbet.

Sessió celebrada dia 16 de desembre del 1998 a les 12 hores.

Lloc de celebració: Seu del Parlament

SUMARI

I.- ELABORACIÓ DEL DICTAMEN DEL PROJECTE DE LLEI de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de
les Illes Balears per al 1999, RGE núm. 4580/98. fascicle 1

II.- ELABORACIÓ DEL DICTAMEN DEL PROJECTE DE LLEI de diverses mesures tributàries i administratives, RGE
núm. 4581/98.



2022 HISENDA I PRESSUPOSTS / Núm. 66 / fascicle 7 / 16 de desembre del 1998

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. THOMÀS I ANDREU:

Margalida Thomàs substitueix Eberhard Grosske.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies.

EL SR. ROVIRA I DE ALÓS:

Sí, Mauricio Rovira substituye a Manuel Jaén Palacios.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies.

Començarem, idò, a tractar la secció 19, Conselleria de
Treball i Formació. A la totalitat de la secció es mantenen les
esmenes següents: número de registre 5495 d'Esquerra Unida
de les Illes Balears i 5734 del Grup Parlamentari Socialista. Per
defensar l'esmena 5495 té la paraula la diputada Sra. Thomàs.

LA SRA. THOMÀS I ANDREU:

Gràcies, Sr. President. Com a esmena a la totalitat de la
secció ens reservam tota l'argumentació per al debat en plenari.
Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Thomàs. Per defensar l'esmena 5734, també a
la totalitat de la secció, té la paraula el diputat Sr. Quetglas.

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Gràcies, Sr. President. Queda defensada en els seus propis
termes i argumentarem a plenari.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Quetglas. Sra. Salom.

LA SRA. SALOM I COLL:

Gràcies, Sr. President. El nostre grup no donarà suport a
aquestes esmenes i el company que m'ha de substituir no ha
arribat.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Salom, pel seu esforç perquè se l'escolti...

Passarem a la votació de les esmenes 5495 del Grup
Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears i 5734
del Grup Parlamentari Socialista.

Vots a favor?

Vots en contra?

No hi ha abstencions.

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

Són 5 vots a favor i 7 en contra; cap abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Queden rebutjades aquestes esmenes.

A programes no classificats es manté l'esmena següent:
esmena número 5116 del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista. Per a la seva defensa té la paraula el Sr. Pere
Sampol.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Sí, Sr. President. Pressupostam el funcionament del
Consell econòmic, ecològic i social amb una partida inicial
de 20 milions de pessetes. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Sampol. Pel Grup Parlamentari Popular té
la paraula la Sra. Salom.

LA SRA. SALOM I COLL:

Gràcies, Sr. President. El Grup Popular votarà que no a
aquesta esmena i dir que en principi en els pressuposts
d'enguany sí que es crea la partida del Consell econòmic i
social amb una dotació important i creim que en el seu
desenvolupament aquest objectiu que pretén l'esmena del
PSM es podrà veure complit. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Salom. Passaríem a la votació de l'esmena
5116 del Grup PSM-Entesa Nacionalista.
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Vots a favor de l'esmena?

Vots en contra?

No hi ha abstencions.

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada l'esmena.

En el programa 3151, direcció i serveis generals de Treball,
no s'hi han presentat esmenes.

En el programa 3152, administració de les relacions laborals
i condicions de treball, s'hi mantenen les esmenes següents:
esmenes del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes
Balears números 5496, 5498, 5499, 5501, 5540, 5497, 5500 i
5502. Sra. Thomàs, té vostè la paraula per a la seva defensa.

LA SRA. THOMÀS I ANDREU:

Gràcies, Sr. President. És tot un conjunt d'esmenes en les
quals feim referència a l'aplicació dels objectius fixats pel Pacte
per l'ocupació que si a la memòria d'aquesta conselleria venien
reflectits com a pacte d'ocupació de l'any 96, allò que nosaltres
hem fet ha estat adaptar-lo als plans d'ocupació presentats per
les centrals sindicals a la mesa de diàleg social, que adapten
aquell del 96 a la realitat per a l'any 99. Així, la primera esmena
fa referència a 750 milions de pessetes per tal d'ajudar a la
transformació de contractes eventuals en indefinits; la següent,
un compromís que estava reflectit en el 96, incomplert fins ara,
i que per part de la Conselleria de Treball continuen dient que
el pensen fer però no arriba mai, que seria l'estudi del problema
i propostes d'actuació respecte a l'economia submergida, uns 15
milions de pessetes. 

A continuació 34 milions de pessetes per tal de
desenvolupar programes d'actuació en drogodependències en el
món laboral, i 500 milions de pessetes per a programes
d'inserció laboral i desenvolupament local a través dels consells
insulars d'aquestes illes. 

La 5540 seria una partida oberta inicialment amb 500
milions de pessetes per tal de negociar amb la Tresoreria de la
Seguretat Social que el Govern balear assumís la
complementarietat de les prestacions socials dels fixos
discontinus en base a l'argumentació que va presentar aquest
grup parlamentari en una proposició no de llei debatuda en
aquest parlament el mes de novembre i rebutjada per part del
grup majoritari. A continuació una esmena de 30 milions de
pessetes per tal d'augment l'ajut a la integració de treballadors
discapacitats i amb minusvalideses i a través dels ajuntaments
i dels consells insulars. I igualment coneixem que per part del
Govern balear s'està estudiant un pla referit a la immigració i,
en aquest sentit, avançam que hi podria haver una partida de 75
milions de pessetes per promoció sociolaboral del col•lectiu
immigrant extracomunitari en aplicació d'allò que segurament
creim que plantejarà el futur pla d'immigració.

A continuació 30 milions de pessetes que és una partida
que sempre reivindicam que es doni des d'aquesta
conselleria ja que des de la Conselleria d'Educació sempre,
sistemàticament, es rebutja l'esmena en aquest sentit, de
normalització lingüística en el món laboral com a element
d'integració dels treballadors i treballadores de la nostra
comunitat que provenen d'altres llocs, tant de l'Estat
espanyol com d'altres països, per tal d'una major integració
a la nostra comunitat. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. JUANEDA I CABRISAS:

Gràcies, Sr. President. Per justificar de qualque manera
el nostre vot contrari a totes i cada una d'aquestes esmenes,
perquè independentment que en molts de casos les baixes
que es proposen a determinades partides, i açò ho deim cada
any, desvirtuen altres accions i altres actuacions que té
previstes el Govern a diferents programes, però
independentment d'açò he de dir, i sense entrar en detall de
totes i cada una de les esmenes, però sí que el que és el
Pacte per l'ocupació té tot el seu desplegament a través
d'aquest pressupost amb diverses mesures, que evidentment
en alguns casos es podrien dotar amb més pressupost però
que ja es té per part del Govern la priorització i, com dic, el
desenvolupament pressupostari del Pacte de l'ocupació; per
tractar un cas concret, la transformació de contractes
eventuals en indefinits existeix una partida de 600 milions
destinada a aquesta funció. 

L'esmena que fa referència a la lluita contra l'economia
submergida s'ha de dir que nosaltres creim innecessari un
estudi específic perquè hi ha diversos mecanismes legals
que es duen a la pràctica per a la lluita contra l'economia
submergida, i en altres casos altres esmenes proposen la
transferència als consells, als ajuntaments, de determinades
polítiques d'ocupació que, evidentment, açò es podria tractar
en un debat a part, però que avui i tal com estan assignades
les competències a les diferents administracions, tampoc no
és possible i no és via esmenes el mecanisme pel qual s'han
de fer aquestes transferències. 

En definitiva, ja dic, sense entrar en detall creim que no
està suficientment justificat o, en qualsevol cas, no respon
ben bé a les nostres prioritats, no pel sentit ni pel contingut
de les accions que es proposen, sinó per la limitació de
recursos i que el Govern té ja la priorització feta i
l'assignació de partides en cada cas, i aquesta priorització
mereix el nostre suport. Per tant el vot contrari a totes les
esmenes.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Juaneda. Passarem..., a la votació de les
esmenes que vénen de ser debatudes, esmenes del Grup
Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears números
5496, 5498, 5499, 5501, 5540, 5497, 5500 i 5502.

Vots a favor?

Vots en contra?

No hi ha abstencions.

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

Són 5 vots a favor i 8 en contra; cap abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Queden rebutjades, per tant, aquestes esmenes que venim de
sotmetre a votació.

Esmenes del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista
números 5117, 5118, 5119, 5126, 5120, 5104, 5110, 5123,
5125, 5122, 5124 i 5106. El Sr. Pere Sampol té la paraula per
a la seva defensa.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Gràcies, Sr. President. En aquest conjunt d'esmenes
proposam en primer lloc una partida molt important de 300
milions de pessetes per incrementar els incentius a la
transformació de contractes temporals en indefinits; hem de
tenir en compte que aquest és un dels problemes més
importants que tenim, la precarietat del treball, que repercuteix
en el fet que siguem la Comunitat Autònoma on dins aquest any
la mitjana salarial és més baixa i que a més té un comportament
regressiu respecte a la mitjana estatal, amb la repercussió
després damunt unes pensions molt per sota de la mitjana i,
aleshores, des de les administracions -encara que entenem que
aquest hauria de ser un compromís de l'Administració de
l'Estat, però des del Govern balear, esperant que una negociació
amb el Govern de l'Estat acabi d'una manera positiva, hauríem
de començar a posar les bases per una major estabilitat dels
contractes laborals.

També preveim una altra partida important, igualment 300
milions de pessetes, per incrementar els programes d'inserció
laboral en col•laboració amb els ajuntaments; els ajuntaments
són les institucions que perceben més directament la realitat
d'un atur i moltes vegades ja d'un atur estructural, que els
distints programes no hi arriben, i aleshores l'única manera és
mitjançant aquests programes d'inserció laboral, en els quals
també hi han de jugar un paper important els consells insulars,
d'aquí que a la tercera esmena que defensam hi hagi també 300
milions de pessetes perquè els consells puguin incrementar
aquests programes d'inserció laboral.

Cream una altra partida important, de 500 milions de
pessetes, per a creació d'un fons de protecció social dels
fixos discontinus. A la formació sociolaboral del col•lectiu
d'immigrants extracomunitaris, proposam 50 milions de
pessetes. 

Una de les formes per lluitar contra l'atur és fomentar
l'ocupació mitjançant les cooperatives i societats anònimes
laborals; que els treballadors siguin els seus propis
empresaris és una de les fórmules més efectives per lluitar
contra l'atur. Proposam destinar-hi 300 milions de pessetes.

El món dels agricultors també necessita un foment i per
això proposam 50 milions de pessetes per impulsar
activitats formatives dins les associacions d'agricultors.
Proposam també 15 milions de pessetes per incrementar la
partida de creació d'ocupació mitjançant cooperatives i
societats anònimes laborals.

Proposam un increment de 33 milions de pessetes -així
en total quedaria una partida de 100 milions de pessetes
comptant el que ja hi ha en el pressupost- per promoure la
promoció d'ocupació dirigida a aturats de llarga durada.
També 100 milions de pessetes per incrementar els
incentius a la integració dels minusvàlids. 10 milions de
pessetes per increment de rendes de subsistència a
cooperatives i, finalment, 100 milions de pessetes a mesures
de prevenció de riscos laborals. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. JUANEDA I CABRISAS: 

Sí, Sr. President, per dir un poc els mateixos arguments
que hem dit a l'anterior argumentació de les altres esmenes,
i és que en molts de casos també es tracta de modificacions
que es proposen a partides que corresponen a fons finalistes
de la Unió Europea que tenen, com deim, una finalitat
concreta i que no poden ser alterats d'una forma voluntària
per part del Govern balear i, per tant, han de ser destinats a
la finalitat per la qual estan prevists. Per tant, en aquest cas
hi ha qüestions quasi de caràcter tècnic i que fan impossible
l'aprovació de determinades esmenes, tot i dir que la major
part de les accions que es proposen per part del Grup
Parlamentari del PSM ja s'estan duent a terme, no tal vegada
d'una forma concreta com s'especifica aquí per determinats
col•lectius però sí de forma genèrica; en el cas de la inserció
laboral de col•lectius desfavorits hi ha diferents mesures,
diferents programes de foment de l'ocupació d'aquests
sectors. 
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Per altra banda, tot el que són mesures de millora de la
situació social dels fixos discontinus aquest govern, el Govern
balear el que fa i està apostant és perquè sigui d'una banda
també el propi mercat el que a través de mesures de foment de
la ruptura de l'estacionalitat idò pugui anar pal•liant aquesta
situació. En qualsevol cas també existeixen algunes partides
amb quantitats pressupostàries importants per anar fent també
aquest tipus d'accions de millorar la situació socials dels fixos
discontinus. Per tant, un poc pels mateixos motius que hem
expressat anteriorment, també votaríem en contra de totes i
cada una d'aquestes esmenes.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Juaneda. Passam a votació, idò, les esmenes del
Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista números 5117,
5118, 5119, 5126, 5120, 5104, 5110, 5123, 5125, 5122, 5124 i
5106.

Vots a favor de les esmenes?

Vots en contra?

No hi ha abstencions.

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

Són 4 vots a favor, 7 en contra i cap abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Queden rebutjades per tant aquestes esmenes.

I passam a un grup d'esmenes del Grup Parlamentari
Socialista, les números 5731, 5738, 5873, 5730, 5872 i 5875.
Sr. Quetglas, té vostè la paraula.

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Moltes gràcies, Sr. President. Aquest grup d'esmenes, jo
crec que molt importants, algunes d'elles de profund calat, fan
referència a qüestions importantíssimes en relació al
compliment del Pacte per l'ocupació incomplit pel Govern de
la Comunitat Autònoma. Començant per la primera, 35 milions
de pessetes per a la realització d'un llibre blanc, una proposta
informativa important dels nous jaciments d'ocupació a les Illes
Balears, seguida per una altra de 150 milions de pessetes per
donar compliment a la promesa reiteradament formulada davant
aquest parlament i davant l'opinió pública de la creació d'un
servei públic balear de l'ocupació. 

Una esmena important, 1.300 milions de pessetes, per a
la constitució d'un fons de protecció social de fixos
discontinus i elaboració d'un servei de necessitats; es tracta
-com les senyores i els senyors diputats saben, de subvenir
a la necessitat d'equiparar les prestacions socials i molt
especialment les prestacions per desocupació i pensions dels
fixos discontinus mitjançant fer front a les necessitats de
subscripció, d'abonament de les quantitats corresponents a
la Seguretat Social.

200 milions de pessetes, això és l'esmena 5730, per
foment d'iniciatives de jaciments d'ocupació mitjançant la
subvenció de contractacions. 1.000 milions de pessetes per
fomentar la conversió de llocs de feina temporal en fixos
discontinus i 25 milions de pessetes per a l'elaboració de la
diagnosi del mercat de treball i necessitats de formació per
tal d'adequar els programes de formació, que moltes
vegades resulten inadequats en relació a les necessitats de
formació i a les necessitats del mercat laboral en aquesta
comunitat autònoma. Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Quetglas. Sr. Juaneda, té vostè la paraula per
contestar.

EL SR. JUANEDA I CABRISAS:

Gràcies, Sr. President. Per dir que la primera esmena, la
5731, consideram que en aquests moments no és prioritària
la realització d'aquest llibre blanc sobre nous jaciments
d'ocupació. Quant al Servei públic balear d'ocupació, ja hi
ha en el subconcepte 24000 del programa 3152 una partida
de 200 milions de pessetes que ja ha sortit en altres
moments d'aquest debat destinada al futur consell econòmic
i social, i també al sistema integrat d'ocupació; per tant,
existeix aquesta previsió pressupostària, que creim nosaltres
que permetrà complir amb aquest objectiu, amb aquesta
finalitat que pretén el Grup Socialista.

Sobre la protecció social dels fixos discontinus i el
foment de contractes fixos i transformació de contractes
eventuals en fixos, ja hem dit quina era la nostra postura; a
més, a través d'una esmena d'aquest grup parlamentari s'han
introduït dues partides, una de 168 milions i una altra de
195 milions, destinades a aquest tipus d'accions. Per tant,
amb açò queda argumentat el nostre vot en contra d'aquestes
esmenes.

I sobre la 5875, on es proposa destinar 25 milions a
l'elaboració de la diagnosi del mercat de treball i les
necessitats de formació, també he de dir que la direcció
general de Formació ja preveu dins el pressupost
l'elaboració d'estudis de necessitats, tant dins el que és amb
els programes del fons social europeu com amb altres
iniciatives comunitàries d'ocupació i, per tant, aquesta
diagnosi, aquestes necessitats ja tenen també les
corresponents partides pressupostàries per al seu estudi i
detecció i per tant també anunciar que nosaltres tampoc no
donarem suport a cap de les esmenes que presenta el Grup
Socialista. Gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Juaneda. Passarem a votació les esmenes que
vénen de ser debatudes, totes del Grup Parlamentari Socialista
amb els números següents: 5731, 5738, 5873, 5730, 5872 i
5875.

Vots a favor?

Vots en contra?

No hi ha abstencions.

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queden rebutjada per tant aquestes esmenes.

En el programa 3221, programes comunitaris de foment de
l'ocupació, es mantenen les esmenes següents: esmenes del
Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista números 5107,
5113, 5108, 5215, 5121 i 5112. Sr. Alorda, té vostè la paraula
per a la seva defensa.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. El nostre grup valora la tasca que es
fa de formació a les escoles taller dels consells insulars, però
som conscients que no tenen recursos aquests consells per dur-
la a terme si no són aportats per l'Administració de l'Estat o pel
Govern balear. Per tant, demanam que s'ampliïn aquestes
aportacions per part del Govern perquè és l'única manera de
mantenir i fomentar aquestes escoles taller.

Per altra banda es fan una sèrie de mesures d'afectacions o
d'addicions per a col•lectius que consideram que són
especialment damnats per la política per trobar llocs de feina;
és aquest el cas de la inserció laboral dels joves o dels
universitaris que han acabat una carrera i que no troben treball.
Per altra banda, en qüestions de formació creim que hi ha
col•lectius també que necessiten una formació específica o que
estan especialment mancats d'aquests recursos, com són les
dones recluses, un de formació laboral genèric per al món de la
dona o per a dones, i demanam en aquest sentit també la creació
d'un observatori permanent de formació i ocupació a cada illa
en els quals, en col•laboració amb els consells insulars, el
Govern a través d'aquests organismes tengui manera de saber
quins són en cada moment els jaciments de llocs de feina, que
pugui saber on hi ha les demandes de treball, on és que es pot
incidir majorment tant en formació com per a inserció laboral
i, per tant, creim que pot ser un instrument, un institut útil per
millorar el treball a les Illes Balears. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. JUANEDA I CABRISAS:

Gràcies, Sr. President. Sobre el foment de els escoles
taller, dir que açò és una competència de l'Institut Nacional
d'Ocupació i que així es fa en col•laboració amb els consells
insulars, i tots coneixem casos concrets d'aquest tipus de
programes que es desenvolupen entre l'Inem i els consells
insulars.

Després hi ha dues esmenes de foment de la inserció
laboral de joves, universitaris i no universitaris; he de dir
que dins els programes de l'Objectiu 3 del fons social
europeu ja hi ha partides dins aquests pressupostos del 99 de
la Comunitat Autònoma ja hi partides dedicades a aquesta
qüestió. La inserció laboral dels joves, en concret, té una
previsió de quasi 490 milions de pessetes que, pel que veim,
supera àmpliament la partida que proposa el Grup
Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista. Igualment, en el
que fa referència a joves universitaris, existeix un conveni
marc de col•laboració amb la Universitat. Hi ha tota una
sèrie d'accions dirigides a la formació de personal
investigador i, per tant, també es fan accions dins el que són
els objectius 2 i 5B del fons social europeu dirigides a
aquest col•lectiu d'universitaris. 

Sobre la formació laboral de les dones, també -i ho hem
de repetir una vegada més- dins el que són tots els
programes formatius que es duen a terme dins el fons social
europeu també hi ha programes específics per a les dones i
per a altres col•lectius. Per tant, creim també que aquests
pressupostos podran donar compliment al que són aquests
objectius que es proposen aquí. 

I quant a la creació d'un observatori permanent, es tracta
d'una partida que es dóna de baixa i que no podem assumir
perquè no existeix en els pressupostos i, per tant,
tècnicament tampoc no es pot acceptar aquesta esmena. Per
tant, per tots aquests motius i donat que la major part de les
propostes que es fan amb aquestes esmenes ja queden
recollides en els pressupostos, tot i que les quanties podrien
ser discutides i es podria tornar a parlar de prioritats creim
que totes les accions que es proposen estan suficientment
recollides en aquests pressupostos. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Alorda, perdó, Sr. Juaneda. Sr. Alorda, té
vostè la paraula en torn de rèplica.
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EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. No podem compartir de cap manera
que la competència per a formació i per a creació de llocs de
treball o per inserir laboralment sigui únicament de l'Institut
Nacional d'Ocupació; creim que la Conselleria de Treball té
també aquí una responsabilitat i té unes partides, gestiona fons
europeus i, per tant, ha de posar en marxa totes aquelles línies
que siguin útils a aquests objectius. Si es considera que les
escoles taller que gestionen els consells insulars són útils a
aquest objectiu, és lògic, és coherent, que el Govern s'hi
impliqui més enllà que hi hagi també altres aportacions d'altres
organismes. El que és cert que no té recursos per fer-ho perquè
no formaria part ni gairebé de les seves competències més enllà
d'aquells temes que són d'interès insular, són els consells
insulars. El que ens sembla és que és molt positiu el que es fa
i, per tant, creim que el Govern s'hi hauria d'implicar i
col•laborar-hi. És evident que no té cap impediment, no té cap
interdicció legal per fer-ho i si ho considera positiu ho hauria de
fer; nosaltres consideram que seria positiu que ho fes i així ho
proposam.

Per l'altra banda no podem estar d'acord tampoc en el fet
que es digui que en aquests pressupostos hi ha partides
superiors, per exemple a la inserció laboral de joves, respecte
de les que proposam des del nostre grup; no hi ha cap partida,
ni una, dedicada a aquesta destinació, hi ha partides genèriques
i pot ser que la informació que tengui el Grup Popular és que es
faci comptes dedicar una part d'aquestes partides a aquesta
funció, però això no figura en els pressupostos que nosaltres
hem tengut repartits i en els quals ens hem pogut adreçar, que
és el que feim. Per tant, si s'afecten aquestes quanties, crec que
quedarà molt més clar i, en qualsevol cas, compartim aquest
objectiu, i tant de bo si no s'aprova com a mínim l'afectació
quedi aquest compromís i aquesta línia d'actuació prevista, però
no ens consta a nosaltres que figuri com una línia específica
partida del pressupost. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Alorda. Passam a votació de les esmenes del
Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista números 5107,
5113, 5108, 5215, 5121 i 5112.

Vots a favor?

Vots en contra?

No hi ha abstencions?

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

Són 3 vots a favor, 8 en contra i cap abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Queden rebutjades aquestes esmenes.

I passam al debat de l'esmena 5733 del Grup
Parlamentari Socialista. Sr. Quetglas, té vostè la paraula.

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Gràcies, Sr. President. L'esmena contempla 500 milions
de pessetes per endegar un programa sociolaboral per a la
inserció de treballadors en atur a través de l'ocupació i la
formació. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. JUANEDA I CABRISAS:

Sí, Sr. President, també no és que no tengui sentit
aquesta esmena, emperò és una esmena molt genèrica que,
com sap perfectament el portaveu del Grup Socialista,
aquesta funció, la inserció de treballadors en atur a través de
l'ocupació i la formació és un dels objectius fonamentals
d'aquesta conselleria, que queda perfectament recollit dins
els que són tots els programes pressupostaris, o dins aquest
programa pressupostari. Hi ha dins el subconcepte 64017
1.666 milions de pessetes destinats a aquesta finalitat. Ja sé
que són programes genèrics dins l'Objectiu 3 del fons social
europeu, però que, per tant, aquesta esmena genèrica, quan
és una cosa que ja està recollida i prevista en aquests
pressupostos, no té sentit aprovar-la. Per tant, també tendrà
el nostre vot contrari.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Juaneda.

Passam a votar l'esmena 5733, del Grup Parlamentari
Socialista.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat?

EL SR. LLETRAT:

3 vots a favor, 8 en contra, cap abstenció.
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EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada l'esmena.

Al programa 3241, Direcció i serveis generals de formació,
no s'hi han presentat esmenes.

Al programa 3242, formació professional i ocupacional, s'hi
mantenen les esmenes següents: Números de registre 5331, del
Grup Parlamentari Mixt, que decau, en no ser-hi ningú per fer-
ne la defensa, i esmenes del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista 5109, 5111, 5114, 5115 i 5105. Sr. Alorda, té
vostè la paraula per fer-ne la defensa.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. La primera fa referència a una
formació destinada específicament a joves agricultors, aquest
és el futur de la pagesia, el futur del sector primari, i creim que
és important que estiguin avesats a les noves tècniques o a tota
la informació que cal per exercir en aquest moment l'activitat
primària amb garanties d'èxit empresarial.

En aquest sentit mateix va la segona, que és més una
formació no tan dedicada a l'activitat pròpiament agrícola com
a la formació empresarial dels agricultors.

Una tercera es refereix..., i mantenim aquest suport
addicional a promoure l'accés de la dona al mercat laboral en
condicions d'igualtat. Hem de reconèixer que en aquest moment
està lluny encara aquest objectiu de veure's acomplert, diguem-
ne, amb satisfacció.

I un darrer punt són convenis amb corporacions locals... No,
encara en falta un altre. Convenis amb corporacions locals per
a la formació i inserció de joves en situació de risc social.
Creim que els qui més bé coneixen aquesta problemàtica, els
qui més bé saben quin és aquest col•lectiu, són els ajuntaments,
i també poden saber, a resultes del coneixement de la realitat
econòmica del municipi quins han de ser aquests programes de
formació i d'inserció laboral, allò que difícilment tenen els
ajuntaments són recursos i, per tant, creim interessant que sigui
el Govern qui els doti d'aquests doblers.

Per últim, aquest sí, la formació de gerents de cooperatives
i de societats anònimes laborals. Des del nostre grup valoram
positivament l'existència d'aquesta mena d'empreses o d'aquesta
mena de col•laboracions, de fet, l'Estatut d'Autonomia,
recentment, si s'aprova la modificació..., tendrà una obligació
el Govern de donar suport a aquest tipus d'entitats, i creim que
una cosa que ha de ser una garantia del seu bon funcionament
és tenir gerències professionalitzades i de qualitat. Per tant,
demanam que es faci un programa de formació a aquests
gerents. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. JUANEDA I CABRISAS:

Gràcies, Sr. President. Em sap greu haver de repetir un
poc les mateixes paraules que hem dit fins ara en aquest
debat sobre aquesta secció, perquè és ver, tots els col•lectius
aquests, joves agricultors, les dones, els joves en situació de
risc social, tots aquests col•lectius, tenen cabuda dins el que
són els programes que es preveuen dins el fons social
europeu, que tenen com a fons finalistes les seves dotacions
assignades a cada una de les qüestions, i que queda recollit.
No tendria massa sentit quan ja hi ha una previsió feta, quan
es van desenvolupant, i ho sabem tots, diverses accions
formatives a tots aquells col•lectius de què parlam durant
aquest temps avui aquí, idò, ja tenen la previsió, com dic.
Fer una afectació concreta d'aquestes quantitats, creim que
no és necessària, tot i que, com dic, es duen a terme aquest
tipus d'accions.

Per tant, en el mateix sentit que hem expressat a tot el
que són aquestes esmenes que s'han debatut fins ara, també
tendran el nostre vot contrari.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Juaneda.

Passarem a la votació de les esmenes del Grup
Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista números 5109,
5111, 5114, 5115 i 5105.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queden rebutjades, per tant, aquestes esmenes.

Aquí acabam amb la secció 19.

Començam amb la secció 20, Conselleria d'Agricultura,
Comerç i Indústria.

A la totalitat de la secció, s'hi mantenen les esmenes
següents: números 5178, del Grup Parlamentari PSM-
Entesa Nacionalista, i 5664, del Grup Parlamentari
Socialista.
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Per defensar l'smena 5178, del Grup Parlamentari PSM-
Entesa Nacionalista, té la paraula el diputat Sr. Alorda.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. Ens passarem la il•lusió i ganes que
ens fa en aquest moment defensar aquesta esmena a la totalitat,
perquè creim que és més oportú reservar-la per al plenari.
Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Alorda.

Per defensar l'esmena 5664, del Grup Parlamentari
Socialista, té la paraula el diputat Sr. Quetglas.

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Gràcies, Sr. President. En la mateixa línia de contenció,
reservarem la nostra argumentació per al plenari. La donam per
defensada.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat.

Passarem a votar les esmenes a la totalitat de la secció 20
números 5178, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, i 5664, del Grup Parlamentari Socialista.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Queden rebutjades aquestes esmenes.

Al programa 5311, millora d'infraestructures agràries, s'hi
mantenen les següents esmenes: Esmenes del Grup
Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista números 5147, 5148,
5149, 5150, 5152, 5326 i 5143. Per fer-ne la defensa, té la
paraula el diputat Sr. Alorda.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. Són una sèrie de propostes per
millorar els camins rurals, les primeres de totes, camins
rurals a l'illa de Mallorca, a l'illa de Menorca i a les illes
d'Eivissa i de Formentera. Creim que la situació dels camins
rurals és en aquest moment molt greu, la veritat és que estan
en una situació deplorable, i creim que el Govern s'hi hauria
d'implicar, ja que els ajuntaments estan depassats de les
seves possibilitats de donar compliment a aquestes
necessitats. Especialment, ens interessen, naturalment,
aquells camins que donen serveis a activitats realment
agràries, d'explotacions agràries reals, i no tant a aquells que
fan en aquest moment ja gairebé de carrers de zones
residencials.

Per altra banda, també demanam el cofinançament de
l'electrificació rural per a sistemes d'energies alternatives,
no just per a l'energia elèctrica pròpiament, diguem-ne
clàssica, sinó qualsevol mena d'energia alternativa, creim
que és la que ha de poder tenir garantia, l'electrificació rural,
i tenir línies de suport per part del Govern.

També incrementar les zones de reguiu amb aigües
depurades. Nosaltres creim que l'esforç que es fa, tot i els
anuncis, no és encara l'adequat. L'aigua depurada,
evidentment, ha de ser qualitat, ha de tenir totes les
garanties sanitàries, però, a partir d'aquí, s'ha de procurar
ajudar que s'incrementin aquestes zones de reguiu, sempre
per damunt o amb més interès que el que són els camps de
golf. Desgraciadament, no és aquesta la prioritat del Grup
Popular.

També demanam un reforç al Pla d'electrificació rural,
i aquí precisam que convé que es garanteixi que es
beneficiïn només explotacions agràries reals, explotacions
econòmiques.

Un objectiu que no dotam econòmicament, sinó que tan
sols demanam que figuri com un dels objectius de la
conselleria, és la defensa de la titularitat pública dels camins
rurals. En aquest moment, hi ha moltíssims de camins que
estan en litigi sobre quina és la titularitat, si pública o
privada, i estam convençuts que molts dels quals, si hi
hagués un esforç de prova, de documentació i d'entrevistes,
fins i tot, per saber que ha estat utilitzat de manera pacífica
durant molts anys, seria clar i fàcil garantir la "publificació"
d'aqeusts camins. Per tant, demanam que la conselleria s'hi
impliqui. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. SOLER I CLADERA:

Sí, Sr. President. El nostre grup no podrà donar suport a
aquestes esmenes.
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En millores de camins rurals, s'ha de crear un pla de
desenvolupament de camins rurals, elaborat d'acord amb les
necessitats exposades pels ajuntaments, i per a aquest pla hi ha
dotació pressupostària suficient, per dur-lo a terme.

També entenem el mateix pel que fa a la qüestió
d'electrificació rural. La Direcció General d'Indústria,
juntament amb la Direcció General d'Agricultura, duu a terme
un programa d'electrificació rural que, des del nostre punt de
vista, consta de les dotacions pressupostàries necessàries per a
la seva consecució.

Pel que fa a infraestructures per a millora a zona de reguiu,
hem de dir que el Pla de reguiu de les Illes Balears preveu la
reutilització d'aigües residuals. Vàrem veure com a la
Conselleria de Medi Ambient hi ha inversions previstes per tal
d'avançar en la depuració terciària, i la conseqüència d'això és
dur en marxa aquest pla de reguiu en aquest sentit.

En definitiva, són activitats que contempla el Govern, que
creim que tenen dotació pressupostària suficient i, en
conseqüència, votarem en contra d'aquestes esmenes.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Soler.

Passarem a la votació de les esmenes del Grup Parlamentari
PSM-Entesa Nacionalista números 5147, 5148, 5149, 5150,
5152, 5326 i 5143.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queden rebutjades aquestes esmenes.

Passam al debat d'un grup d'esmenes del Grup Parlamentari
Socialista, números 5671, 5672, 5742, 5668, 5669 i 5670. Sr.
Quetglas, té vostè la paraula.

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Moltes gràcies, Sr. President. La primera de les esmenes
pretén 95 milions de pessetes per finançar l'electrificació rural
per sistemes d'energies alternatives.

L'esmena 5672, 500 milions de pessetes per al
finançament de millores per a la modernització
d'equuipaments de reg, per racionalitzar l'ús i consum
d'aigua en l'agricultura, així com l'ús d'aigües depurades en
activitats agrícoles.

L'esmena 5742, 60 milions de pessetes per a
l'electrificació Pla verd a Menorca.

I les tres darreres fan referència a la millora de camins
rurals, en el mateix sentit que defensades pel Grup
Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista.

148 milions de pessetes per a millores de camins rurals
a l'illa de Mallorca.

71.500.000 per a la millora de camins rurals a l'illa de
Menorca.

I 71.500.000 pessetes per millorar camins rurals a les
illes d'Eivissa i Formentera. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. SOLER I CLADERA:

Són pràcticament del mateix to i contingut que les del
Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, i per no haver
de ser reiteratius, donarem per reproduïts els mateixos
arguments.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Soler.

Passarem a votació les esmenes que acaben de ser
debatudes, del Grup Parlamentari Socialista, números 5671,
5672, 5742, 5668, 5669 i 5670.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queden rebutjades aquestes esmenes.
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En el programa 5312, Pla de desenvolupament de les zones
rurals de les Illes Balears, s'hi mantenen les esmenes següents:
esmenes núm. 5144 i 5142 del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista. Sr. Sampol, té la paraula.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Gràcies, Sr. President. A la primera, proposam destinar 25
milions de pessetes a la creació d'un banc de quotes lleteres de
les Illes Balears. Entenem que per part del Govern s'hauria
d'evitar la desertització progressiva  del foravila i en aquest cas,
encara no fa molt, deu fer uns dos mesos, només a Menorca es
varen vendre més d'1 milió de quilos de quotes lleteres. En
aquests casos, si existís aquest banc, el mateix Govern les
podria adquirir per després poder traspassar a agricultors que
volguessin continuar l'activitat de producció de llet.

Amb la segona de les esmenes, proposam destinar 20
milions de pessetes al foment, comercialització i producció de
l'agricultura ecològica. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. SOLER I CLADERA:

Gràcies, Sr. President. Votarem en contra de l'esmena 5144,
entre d'altres coses perquè el banc de quotes lleteres de les Illes
Balears ja està en funcionament en aquests moments. I, per
altra part, pel que fa al foment, comercialització i producció de
l'agricultura ecològica, dir que els fons destinats a aquesta
activitat es detallen en el programa de mesures mediambientals
entre el Mapa i la Unió Europea i la dotació que hi ha és
ajustada als programes i als convenis establerts, és dir que es ve
fent una línia d'actuació en aquest sentit i la dotació
corresponent està prevista. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Soler. Passarem a la votació de les esmenes
5144 i 5142 del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista.

Vots a favor?

Vots en contra?

No hi ha abstencions.

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 8; vots en contra, 5; abstencions, cap.

EL SR. PRESIDENT:

Queden rebutjades aquestes esmenes. Passam al debat de
l'esmena 5842 del Grup Parlamentari Socialista. Sr. Quetglas,
té vostè la paraula.

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Gràcies, Sr. President. L'esmena 5842 és una vegada
més un intent d'omplir de contingut i donar sentit al decret
de mesures especials per a l'illa de Formentera, demanam 5
milions de pessetes per a l'elaboració del pla d'accions per
a la millora de la confluència entre els sectors agrari
productiu i la demanda interna de l'illa de Formentera, un
dels objectius exposats en aquest decret i en els quals, com
tants d'altres, pràcticament la totalitat dels altres, el Govern
no hi ha donat cap resposta traduïda en quantitats
pressupostàries per fer possibles aquelles declaracions de
bons desitjos que és el decret. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Quetglas. Passarem a votació l'esmena 5842
del Grup Parlamentari Socialista.

Vots a favor?

Vots en contra?

No hi ha abstencions.

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 5; en contra, 8; abstencions, cap.

EL SR. PRESIDENT:

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

Al programa 7111, Direcció dels Serveis Generals i ajuts
estructurals, s'hi mantenen les esmenes següents: núm. 5355
del Grup Parlamentari Mixt, que decau; no veig ningú per
defensar-la; esmena núm. 5507 del Grup Parlamentari
d'Esquerra Unida de les Illes Balears. Sra. Thomàs, té la
paraula.

LA SRA. THOMÀS I ANDREU:

Gràcies, Sr. President. Aquesta esmena és per a dotació
econòmica d'un pla que incentivi els contractes laborals del
sector rural i agrari i, per tant, consideram que amb 200
milions de pessetes, hi hauria manera de revitalitzar i
contractar persones per treballar en el món rural de les tres
illes. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Thomàs. Sr. Soler, per contestar.
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EL SR. SOLER I CLADERA:

Gràcies, Sr. President. Aquesta qüestió és precisament un
dels objectius de la conselleria i està previst dins el pressupost
en justa mesura. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Soler. Votació de l'esmena 5507 del Grup
Parlamentari d'Esquerra Unida.

Vots a favor?

Vots en contra?

No hi ha abstencions.

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 5; en contra, 7; abstencions, cap.

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada l'esmena. I passam al debat de les esmenes
del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, núms. 5153,
5154, 5139 i 5155. Sr. Sampol, té la paraula.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Gràcies, Sr. President. Aquest conjunt d'esmenes, la primera
proposam dotar amb 20 milions de pessetes per facilitar la
millora dels habitatges rurals de les explotacions agrícoles en
funcionament, i deim explotacions agrícoles, no residències a
foravila, la intenció és arrelar els pocs pagesos que queden dins
l'entorn rural i fer-los més fàcil les condicions de vida.
Proposam una partida de 30 milions de pessetes per realitzar
una experiència pilot de foment de l'activitat agrària,
compatible amb el manteniment del medi natural. I això
significa indemnitzacions compensatòries, pel fet de mantenir
el medi natural acurat i compatible amb una explotació agrària.

Proposam 10 milions de pessetes per a la ubicació de dos
dipòsits de nitrogen líquid a Menorca, que és una necessitat. I
finalment, una transferència a ajuntaments de 30 milions de
pessetes per promocionar els mercats de venda directa dels
productes agroalimentaris. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Sampol. Sr. Soler.

EL SR. SOLER I CLADERA:

Gràcies, Sr. President. Votarem en contra d'aquestes
esmenes, entre d'altres coses perquè són actuacions que es
duen a terme, existeixen ja ajudes concedides per part del
Govern balear respecte del desenvolupament d'habitatges
rurals i es fa comptes continuar en aquesta línia. Per altra
part, es vénen duent a terme ajudes que fomenten l'activitat
agrària compatible amb el manteniment del medi natural, no
creim necessari crear una experiència pilot, perquè ja es
duen a terme actuacions en aquesta mesura. Per altra part,
està prevista la instal•lació per a l'any 99, d'un dipòsit de
nitrogen líquid a Ciutadella, i hi ha també dotació
pressupostària per a la promoció de productes autòctons a
mercats, precisament aquesta és una de les qüestions que
entra dins els objectius de la Conselleria amb pressupost
concret assignat. En conseqüència, votarem en contra
d'aquestes esmenes.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Soler. Votació de les esmenes del Grup
Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, núms. 5153, 5154,
5139 i 5155.

Vots a favor?

Vots en contra?

No hi ha abstencions.

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 5; en contra, 7; abstencions, cap.

EL SR. PRESIDENT:

Queden rebutjades aquestes esmenes. I passam al debat
d'un conjunt d'esmenes del Grup Parlamentari Socialista,
núms. 5674, 5676, 5683, 5732, 5681, 5691, 5682 i 5677. Sr.
Quetglas, té la paraula.

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Gràcies, Sr. President. Per a la constància en el Diari de
Sessions enumeraré les esmenes a què acaba de fer
referència. 9 milions de pessetes per a millores al butlletí
informatiu del món rural. 1 milió per a la millora i
coordinació de serveis descentralitzats de les agències
comarcals. 175 milions per a la creació d'oficines de
finestreta única a cada illa, d'informació i assessorament a
empresaris i agricultors. 11.500.000 per al centre
d'informació i documentació agrària i pesquera, per a la
formació d'una biblioteca. 1 milió per a foment de la
formació professional agrària. 100 milions  per a l'increment
de recursos corrents de l'encomana de gestió de l'agricultor.
5 milions per a un estudi de tractament biològic del fems de
les explotacions ramaderes. 56,5 milions per millorar els
habitatges rurals a les explotacions agràries. Gràcies, Sr.
President.
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EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. SOLER I CLADERA:

Gràcies, Sr. President. Votarem en contra d'aquestes
esmenes perquè estam davant actuacions que es duen a terme,
i la dotació que hi ha prevista des del nostre punt de vista, és
suficient.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Soler. Passarem a la votació de les esmenes del
Grup Parlamentari Socialista, núms.  5674, 5676, 5683, 5732,
5681, 5691, 5682 i 5677.

Vots a favor?

Vots en contra?

No hi ha abstencions.

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 5; en contra, 7; abstencions, cap.

EL SR. PRESIDENT:

Queden rebutjades aquestes esmenes.

Al subprograma 712101, Pla integral de desenvolupament
del sector agrari de les Illes Balears, s'hi mantenen les següents
esmenes: del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista,
núms. 5156, 5157, 5158, 5159, 5169, 5161, 5162, 5163, 5164,
5140, 5151, 5165, 5166, 5167, 5168, 5169 i 5170. Sr. Sampol,
té la paraula.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Gràcies, Sr. President. Proposam destinar 24 milions de
pessetes a la unió de cooperatives agràries de Balears per al seu
funcionament ordinari. 25 milions de pessetes al foment de les
races autòctones a les Illes Balears. 5 milions de pessetes a la
potenciació del consell agrari de les Illes Balears. 20 milions de
pessetes a foment del sindicalisme agrari. 25 milions de
pessetes per a ajut al manteniment de les entitats cooperatives
de segon grau. 50 milions de pessetes per convocar les
eleccions sindicals agràries, la democràcia encara no ha arribat
a foravila. 150 milions de pessetes a fomentar el consum
d'aliments de qualitat controlada. 20 milions de pessetes a la
instal•lació d'una estació pilot d'avisos contra plagues a cada
illa. 20 milions de pessetes per abaratir el cost de les
assegurances agràries. 20 milions a la creació d'una línia d'ajuts
a les propietats privades incloses a parcs naturals de les Illes
Naturals i a altres espais naturals. 20 milions de pessetes a
fomentar la substitució dels sistemes de reguiu tradicionals per
altres que impliquin un menor consum d'aigua. 26 milions per
a ajuts a la comercialització de llet dins el sector turístic. 20
milions per a suport a les associacions de foment de la sanitat
animal. A foment de les associacions de defensa vegetal, 20
milions de pessetes. 30 milions per promoure el pacte
intersectorial turisme-agricultura, especialment dins els sectors
lleter i hortofructícola. 20 milions per promoure la
comercialització de productes agroalimentaris mitjançant les
cooperatives. I finalment, 25 milions de pessetes per ajudar al
funcionament dels consells reguladors de les denominacions
d'origen. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. SOLER I CLADERA:

Gràcies, Sr. President. Per dir que votarem en contra
d'aquestes esmenes, moltes d'elles són actuacions
contemplades en els pressuposts de la Comunitat
Autònoma, a la Conselleria d'Agricultura, i dir únicament
una matisació pel que respecta a ajudes per fer possible la
convocatòria d'eleccions sindicals agràries, dir que el
Govern presentarà el projecte de llei de cambres agràries i,
a continuació, es convocaran les eleccions sindicals, en
qualsevol cas, és prèvia l'aprovació del projecte de llei en
aquest sentit. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Soler. Passaríem a la votació de totes les
esmenes que acabam de debatre, del Grup Parlamentari
PSM-Entesa Nacionalista, que són les núms. 5156, 5157,
5158, 5159, 5169, 5161, 5162, 5163, 5164, 5140, 5151,
5165, 5166, 5167, 5168, 5169 i 5170.

Vots a favor?

Vots en contra?

No hi ha abstencions.

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 5; en contra, 7; abstencions, cap.

EL SR. PRESIDENT:

Queden rebutjades, per tant, aquestes esmenes. I passam
al debat d'un grup d'esmenes del Grup Parlamentari
Socialista, núms. 5679, 5680, 5673, 5675, 5692, 5678, 5684,
5686 i 5847. Sr. Quetglas, té la paraula per defensar-les.
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EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Gràcies, Sr. President. La primera de les esmenes defensa
una partida de 15 milions de pessetes per a foment de races
autòctones a les Illes Balears. La segona, 25 milions de pessetes
a Ucabal, per al seu funcionament. La tercera, 4 milions de
pessetes per als premis Aliments de Balears. La cinquena de les
esmenes, 92 milions de pessetes per a foment i campanyes de
promoció de productes agraris autòctons, estudi de la capacitat
productiva i dels mercats potencials. La sisena, la 5692, 100
milions de pessetes com a increment de recursos cap a la
promoció i qualitat dels productes amb denominació d'origen.
5678 és l'esmena d'ajuts a la comercialització de llet cap al
sector turístic, 27 milions de pessetes. 56,5 milions de pessetes
proposam a l'esmena 5684 per millorar l'estructura sanitària a
granges d'animals per tal d'impulsar pràctiques compatibles
amb la conservació del medi ambient. L'esmena 5686, 23
milions de pessetes per a convenis amb associacions agràries i,
per últim, l'esmena 5847, 80 milions de pessetes per a la creació
d'un parc de quota lletera. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. SOLER I CLADERA:

Gràcies, Sr. President. Votarem en contra perquè són
actuacions que estan previstes o es vénen duent a terme per part
de la conselleria corresponent. Sí indicar que precisament
aquest premi als Aliments de Balears, la conselleria té en
aquests moments en estudi la creació de premis en aquest sentit
en el sector agroalimentari. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Soler. Votació de les esmenes que acaben de ser
debatudes, del Grup Parlamentari Socialista, i que són les
números 5679, 5680, 5673, 5675, 5692, 5678, 5684, 5686 i
5847.

Vots a favor? Gràcies

Vots en contra?

No hi ha abstencions.

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor 5, en contra 7, abstencions cap.

EL SR. PRESIDENT:

Queden rebutjades aquestes esmenes.

Al subprograma 712102, foment de l'agricultura
ecològica, es mantenen les següents esmenes: esmena
número 5329, de Grup Parlamentari Mixt, que decau en no
haver-hi ningú per fer-ne la defensa; i l'esmena 5685, del
Grup Parlamentari Socialista. Sr. Quetglas, té vostè la
paraula.

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Gràcies, Sr. President. L'esmena pretén la dotació al
Consell Regulador de l'Agricultura Ecològica per un import
de 17 milions de pessetes. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Quetglas. Passarem a votació l'esmena 5685.

Vots a favor? Gràcies.

Vots en contra?

No hi ha abstencions.

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor 5, en contra 7, abstencions cap.

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada l'esmena.

Al programa 7122, millora de la productivitat i
explotació dels recursos marins, es mantenen les esmenes
següents: esmena 5330, del Grup Parlamentari Mixt, que
decau en no ser defensada; dues esmenes del Grup
Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, número 5171 i
5172. Sr. Sampol, té vostè la paraula.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Gràcies, Sr. President. Proposam destinar 50 milions de
pessetes per a la creació de reserves marines, seria la
primera reserva marina que existiria a cadascuna de les Illes
Balears, i en segon lloc destinam 30 milions de pessetes per
ajuts a la creació de petites indústries de transformació de
peix capturat a les Illes Balears.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. SOLER I CLADERA:

Gràcies, Sr. President. Votarem en contra d'aquestes
esmenes, entre d'altres coses perquè les reserves marines
precisament són una qüestió que és un dels objectius de la
Conselleria, i que està perfectament determinat a dins
aquests pressuposts. Gràcies, Sr. President.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Soler. Votació de les esmenes 5171 i 5172, del
Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista.

Vots a favor?

Vots en contra?

No hi ha abstencions.

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor 5, en contra 89, abstencions cap.

EL SR. PRESIDENT:

Queden rebutjades aquestes esmenes, i passam al debat de
les esmenes 5687, 5688 i 5693, del Grup Parlamentari
Socialista. Sr. Quetglas, té vostè la paraula.

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Gràcies, Sr. President. La primera de les esmenes defensa
67 milions de pessetes per potenciar els esculls de protecció.
L'esmena 5688 65 milions de pessetes per potenciar les reserves
marines anunciades pel Govern; i l'esmena 5693 20 milions de
pessetes destinats al patrimoni històric nàutic pesquer a
Menorca. Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. SOLER I CLADERA:

Gràcies, Sr. President. Votarem en contra, són actuacions
que estan previstes dins els objectius generals de la Conselleria.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Soler. Passam a la votació de les esmenes 5687,
5688 i 5693, del Grup Parlamentari Socialista.

Vots a favor?

Vots en contra?

No hi ha abstencions.

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor 5, en contra 8, abstencions cap.

EL SR. PRESIDENT:

Queden per tant rebutjades aquestes esmenes. 

Al programa 7221, regulació i normativa industrial, es
manté l'esmena 5173, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista. Té la paraula el diputat Sr. Sampol.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Gràcies, Sr. President. Aquesta esmena proposa dotar
amb 20 milions de pessetes la creació d'una finestreta única
industrial a cada illa, d'acord amb els consells insulars
respectius, per tal de facilitar la creació d'empreses
industrials, i la informació a totes elles. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Passam a la votació de l'esmena
5173, que s'acaba de debatre.

Vots a favor de l'esmena? Gràcies.

Vots en contra?

No hi ha abstencions.

Resultat?

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada l'esmena. Al programa 7241, promoció
industrial i tecnològica, es mantenen les esmenes següents:
Esmena número 5138 i 5174, de Grup Parlamentari PSM-
Entesa Nacionalista. Sr. Sampol, té vostè la paraula.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Gràcies, Sr. President. Proposa la primera dotar amb 15
milions de pessetes la realització d'auditories energètiques
als ajuntaments; i en la segona proposam fomentar la
creació de petites indústries dedicades al reciclatge, amb
una dotació de 100 milions de pessetes.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. SOLER I CLADERA:

Gràcies, Sr. President. Són qüestions que ja vàrem veure
en relació a esmenes d'altres grups a la Conselleria de Medi
Ambient. Hi votarem en contra.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Soler. Passam a la votació de les esmenes 5138
i 5174, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista.

Vots a favor?

Vots en contra?

No hi ha abstencions?

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queden rebutjades aquestes esmenes. I passam al debat de
les esmenes del grup Parlamentari Socialista, números 5736,
5694 i 5871. Sr. Quetglas, té vostè la paraula.

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Gràcies, Sr. President. La primera és una esmena de totalitat
al programa de promoció industrial i tecnològic, i serà
defensada argumentalment a plenari. L'esmena 5694, 180
milions de pessetes per endegar un polígon industrial a es
Mercadal, Menorca. I l'esmena 5871, 800 milions de pessetes
per al foment de la conversió de llocs de feina temporals en
fixos discontinus.Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. SOLER I CLADERA:

Gràcies, Sr. President. El desenvolupament del polígon
industrial d'es Mercadal es duu a terme amb dotació
pressupostària suficient, en conseqüència votarem en contra
d'aquesta esmena. I la 5871 és una qüestió que s'hauria d'haver
duit a la Conselleria de Treball i Formació, és a dir, que no li
veim el sentit en aquesta secció pressupostària.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Soler. Votació de les esmenes del Grup
Parlamentari Socialista 5736, 5694 i 5871.

Vots a favor?

Vots en contra?

No hi ha abstencions.

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queden rebutjades aquestes esmenes.

Al programa 7242, promoció i regulació d'artesania, es
mantenen les esmenes següents: esmenes 5509 i 5541, del
Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears.
Sra. Thomàs, té vostè la paraula.

LA SRA. THOMÀS I ANDREU:

Gràcies, Sr. President. La primera fa referència a una
esmena a la totalitat del programa, ja que pensam que no
recull, no és adequat a les necessitats de creació d'ocupació
en aquest sector d'artesania, i la segona esmena seria
transferir als consells insulars les competències en artesania,
i per tant transferir íntegrament tota la quantitat que està
pressupostada. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. SOLER I CLADERA:

Gràcies, Sr. President. La 5509 entenem que s'havia
d'haver plantejat dins la secció corresponent a treball, i pel
que respecta a la 5541, crec que ja he manifestat al
començament del debat a la Conselleria de Foment en
matèria de carreteres quina és la nostra postura sobre
qüestions no transferides. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Soler. Votació de les esmenes 5509 i 5541,
del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears.

Vots a favor?

Vots en contra?

No hi ha abstencions.

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queden rebutjades aquestes esmenes. I passam al debat
de les esmenes 5175 i 5176, del Grup Parlamentari PSM-
Entesa Nacionalista. Sr. Sampol, té vostè la paraula.
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EL SR. SAMPOL I MAS:

Gràcies, Sr. President. La proposta és fomentar l'artesania
amb dues actuacions: la primera amb dotacions als ajuntaments,
de 50 milions de pessetes per fomentar els mercats de venda
directa dels artesans, i la segona amb un increment dels ajuts
destinats al foment de l'artesania.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Sampol. Passam a votació les esmenes 5175 i
5176 del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM.

Vots a favor? Gràcies.

Vots en contra?

No hi ha abstencions.

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queden rebutjades aquestes esmenes. Passam a la defensa
de l'esmena 5737, del Grup Parlamentari Socialista. Sr.
Quetglas, té vostè la paraula.

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Gràcies, Sr. President. És una esmena de totalitat al
programa d'artesania que serà defensada argumentalment a
plenari.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Quetglas. Votació de l'esmena 5737.

Vots a favor?

Vots en contra?

No hi ha abstencions.

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada l'esmena.

Al programa 5711, reforma i modernització de les
estructures i promoció del comerç, es mantenen les esmenes
següents: esmenes número 5356 i 5358, del Grup
Parlamentari Mixt. Decauen, en no haver-hi ningú per fer-ne
la defensa. Esmena número 5508, 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. És una esmena de totalitat
d'aquest programa, ja que consideram que no respon a les
necessitats de creació d'ocupació dins aquest sector. Moltes
gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Thomàs. Votació de l'esmena 5508, del
Grup Parlamentari d'Esquerra Unida.

Vots a favor? Gràcies.

Vots en contra?

No hi ha abstencions.

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada l'esmena. Esmenes número 5146 i 5177,
del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista. Sr.
Sampol, té vostè la paraula.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Gràcies, Sr. President. A la primera destinam 150
milions de pessetes per col•laborar en la creació d'una xarxa
comercial a l'exterior per tal de fomentar la comercialització
i exportació de productes agraris, industrials i artesanals de
les Illes Balears; i en la segona proposam dotar amb 50
milions de pessetes el condicionament de mercats
municipals. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Sampol. Sr. Soler, té vostè la paraula.
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EL SR. SOLER I CLADERA:

Gràcies, Sr. President. Votarem en contra d'aquestes
esmenes, atès que el que proposen són actuacions que es duen
a terme, i des del nostre punt de vista amb dotació
pressupostària suficient.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Soler. Votació de les esmenes 5146 i 5177, del
Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista.

Vots a favor?

Vots en contra?

No hi ha abstencions.

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

5 a favor, 9 en contra, cap abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Queden, per tant, rebutjades aquestes esmenes. I
passam a les esmenes del Grup Parlamentari Socialista,
números 5735, 5698 i 5876. Sr. Quetglas, té vostè la paraula.

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Gràcies, Sr. President. L'esmena 5735 és de totalitat al
programa de reforma i modernització de les estructures i
promoció del comerç, i serà defensada argumentalment en
plenari. L'esmena 5698, 135 milions de pessetes per recinte
firal a Menorca, i l'esmena 5876, 200 milions de pessetes per
foment de la conversió de llocs de feina temporals en fixos
discontinus. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. SOLER I CLADERA:

Gràcies, Sr. President. Votarem en contra. El foment de
l'ocupació i conversió de llocs de feina és una qüestió que es ve
duent a terme des de la Conselleria de Treball, i pel que fa al
recinte firal a Menorca, hi ha suficient dotació pressupostària
per a aquesta qüestió, que és una qüestió ja iniciada i
convinguda entre el Govern i el Consell Insular de Menorca.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. President. Votació de les esmenes del Grup
Parlamentari Socialista números 5735, 5698 i 5876.

Vots a favor? Gràcies.

Vots en contra?

No hi ha abstencions.

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

5 a favor, 9 en contra, cap abstenció,

EL SR. PRESIDENT:

Queden rebutjades aquestes esmenes.

A la secció 31, serveis comuns, despeses diverses, al
programa 4322, desenvolupament tècnic urbanístic i
infraestructura del parc Bit, es manté l'esmena 5216, del
Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista. Sr. Sampol,
té vostè la paraula.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Gràcies, Sr. President. En realitat aquesta esmena també
podria passar com una esmena a la totalitat al parc Bit tal
com s'ha configurat, que al final més que ser un polígon allà
on es poguessen ubicar empreses relacionades amb la
telemàtica, ha quedat reduït aquest projecte a una
urbanització, a seques, i per tant la nostra concepció del
parc Bit és que les Illes Balears haurien de ser un gran parc
Bit, i que el treball a distància precisament és això, treball
des de casa, i no des d'una urbanització més o manco de
luxe. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. JUANEDA I CABRISAS:

Gràcies, Sr. President. Nosaltres no podem acceptar de
cap manera que es digui que l'estratègia Bit o que el parc Bit
és una simple urbanització, sinó que està clar que el Govern
amb aquesta acció, amb aquesta estratègia vol dur endavant
tota una sèrie d'accions, i fomentar una sèrie d'activitats de
futur, del que s'ha vingut a denominar el sector quaternari.
Per tant nosaltres, i ja en altres ocasions hem manifestat el
nostre suport a aquesta estratègia del Govern, a aquestes
accions, i defensam la concepció que en té el Govern, que
en té el Partit Popular, i no la que en té el PSM sobre el que
s'hauria de fer per fomentar aquest tipus de noves
tecnologies; i per tant, i com en altres anys quan s'han
plantejat qüestions relacionades amb el parc Bit, nosaltres
mantenim el nostre criteri de donar suport a l'acció del
Govern, i per tant votarem en contra d'aquesta esmena.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Juaneda. Votació de l'esmena 5216.

Vots a favor?

Vots en contra?

No hi ha abstencions.

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada l'esmena.

La secció 32, ens territorials, al programa 9121,
transferències a consells insulars, es mantenen les esmenes
següents: esmena 5357, del Grup Parlamentari Mixt, és
rectificada, canviant la partida de baixa, que passa a ser la
secció 00, subconcepte 64000. L'esmena decau, en no haver-hi
ningú per defensar-la. Esmena 5515, del Grup Parlamentari
d'Esquerra Unida, té la paraula la Sra. Thomàs per la seva
defensa.

LA SRA. THOMÀS I ANDREU:

Gràcies, Sr. President. També és una esmena que s'ha hagut
de rectificar, canviant les partides de baixa, que és de la secció
00, i el contingut de l'esmena és molt semblant al d'altres grups
parlamentaris. Es tracta de millorar el finançament de totes
aquelles competències ja transferides als consells insulars, amb
una partida de 250 milions de pessetes. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. JUANEDA I CABRISAS:

Gràcies, Sr. President. Com saben també, perquè és un debat
recurrent, són unes esmenes que es presenten en cada
pressupost, ja hem dit en altres exercicis, i ho reiteram avui
aquí, que aquest no és el procediment regulat i previst per
millorar el finançament, per millorar les dotacions dels consells
insulars per l'exercici de competències atribuïdes per part del
Parlament, i per tant també el vot contrari a aquesta esmena, per
no tractar-se del procediment adequat. Com saben, la dotació ve
fixada en la corresponent llei d'atribució de competències hi ha
una fórmula de revisió i també un mecanisme de fixació de les
dotacions definitives, però no a través d'una esmena als
pressupostos. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Juaneda. Passarem a la votació de l'esmena
5515.

Vots a favor de l'esmena?

Vots en contra?

No hi ha abstencions?

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada l'esmena. I passam al debat de les
esmenes 5218, 5219, 5220 i 5235, del Grup Parlamentari
PSM-Entesa Nacionalista. Sr. Sampol, té vostè la paraula.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Gràcies, Sr. President. Tres d'aquestes esmenes suposen
complir amb les lleis d'atribucions de competències als
consells insulars i evitar la duplicitat de competències. Per
exemple, la primera quant a la gestió de l'1% cultural,
nosaltres entenem que els consells insulars són els
competents en matèria de patrimoni cultural des de la
transferència que es va produir l'any 1994. Aleshores
aquests 510 milions de pessetes que el Govern té prevists en
el subprograma 912101 entenem que s'haurien de transferir
íntegrament als consells insulars. De la mateixa manera pel
que fa a les competències en urbanisme, el Govern conserva
el programa 912101, dotat amb 138 milions de pessetes, i
nosaltres entenem que íntegrament hauria de ser gestionat
pels consells insulars, igual que una segona part del
programa 912101 per 60.750.000 pessetes en matèria
urbanística, i urbanisme és una competència exclusiva de
cadascun dels consells insulars. I finalment amb l'esmena
5220 proposam la creació d'un fons de compensació
intermunicipal, gestionat pels consells insulars, dotat amb
1.000 milions de pessetes. Amb això compliríem una
demanda no només de la Federació de Municipis, sinó de
molts d'acords plenaris de distints municipis que ens han
arribat als grups parlamentaris, i que nosaltres amb aquesta
esmena ens en feim ressò. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Sampol. Votació de les esmenes 5218, 5219,
5220 i 5235, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista.



2040 HISENDA I PRESSUPOSTS / Núm. 66 / fascicle 7 / 16 de desembre del 1998

Vots a favor? Gràcies.

Vots en contra?

No hi ha abstencions.

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queden rebutjades aquestes esmenes.

A la secció 34, deute públic, no s'han presentat esmenes.

A la secció 35, serveis comuns, despeses de personal, no s'hi
han presentat esmenes.

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

A la secció 74, entitat autònoma Servei Balear de la Salut,
s'hi ha presentat l'esmena a la totalitat 5863, del Grup
Parlamentari Socialista. Sra. Barceló, té vostè la paraula.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Gràcies, Sr. President. Com totes les esmenes a la totalitat,
defensarem la seva argumentació i contingut al Plenari.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Barceló. Passarem a la votació de l'esmena
5863.

Vots a favor?

Vots en contra?

No hi ha abstencions.

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada l'esmena.

Al programa 4111, direcció de serveis generals de sanitat i
consum, s'hi manté l'esmena 5480, del Grup Parlamentari
d'Esquerra Unida. Té vostè la paraula, Sra. Thomàs, per a la
seva defensa.

LA SRA. THOMÀS I ANDREU:

Gràcies, Sr. President. És una esmena al Serbasa, a
l'entitat autònoma, de dotació de 2 milions de pessetes per
tal de crear el Consell Autonòmic de Salut. Pensam que ja
que la Conselleria com a tal no ho té previst, almanco dins
aquesta entitat autònoma pogués posar-se en funcionament
dins l'any 99.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Thomàs. Sí, Sr. Palau?

EL SR. PALAU I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Dir que encara en aquests
moments la Comunitat Autònoma no té les competències en
matèria sanitària i seguretat social, per tant entenem que no
és encara el moment de crear aquest consell de salut. Per
altra banda dir que sí, l'Insalud té un òrgan creat, que és la
Comissió Executiva Provincial del Consell General del
Sistema Nacional de Salut, però com és natural i es pot
entendre, és a l'Insalud a qui pertoca dotar econòmicament
aquest òrgan, no a la Comunitat Autònoma.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. President. Votació de l'esmena 5480, del
Grup Parlamentari d'Esquerra Unida.

Vots a favor?

Vots en contra?

No hi ha abstencions.

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada l'esmena.

I passam al programa 4121, assistència hospitalària,
esmenes 5543 i 5544, del Grup Parlamentari Esquerra
Unida de les Illes Balears. Sra Thomàs, té vostè la paraula.

LA SRA. THOMÀS I ANDREU:

Gràcies, Sr. President. Són dues esmenes d'aplicació
d'allò que està previst en el Pla de salut mental aprovat
recentment en aquest parlament, i que significa la creació de
quatre centres de dia, amb una dotació econòmica de 160
milions de pessetes, i creació d'unitats d'atenció residencial
comunitària, anomenats pisos tutelats, amb 22 milions de
pessetes. Precisament pensam que ja que al Pla de salut
mental s'hi afegia un annex amb la dotació pressupostària
que després no s'ha vist reflectit al projecte de pressupostos,
almanco amb aquestes dues esmenes donaríem compliment
a aquell annex. Moltes gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Thomàs. Votació de les esmenes 5543 i 5544,
del Grup Parlamentari Esquerra Unida.

Vots a favor?

Vots en contra?

No hi ha abstencions.

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queden rebutjades aquestes esmenes.

A la secció 75, entitat autònoma Institut Balear d'Afers
Socials, s'hi mantenen les esmenes següents: 5349, del Grup
Parlamentari Mixt, que decau, perquè no es fa la seva defensa.
Esmena 5483, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida. Sra.
Thomàs, té vostè la paraula.

LA SRA. THOMÀS I ANDREU:

Gràcies, Sr. President. És una esmena de 1.400 milions de
pessetes, tota la partida que té prevista l'Institut Balear d'Afers
Socials, per tal que sigui transferida als consells insulars la
gestió de la totalitat de les places concertades de gent gran i el
servei d'ajuda a domicili que encara té l'IBAS. En aquest sentit
pensam que després la proporcionalitat de cada consell faria el
repartiment d'aquests 1.500 milions.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. JUANEDA I CABRISAS:

Gràcies, Sr. President. Per dir que no consideram la forma
adequada aquesta d'una esmena a aquests pressupostos de
proposar aquesta transferència. Aquestes competències varen
ser transferides per part de l'Inserso a la Comunitat Autònoma,
i és a la Comunitat a qui correspon, i no als consells insulars,
l'exercici d'aquestes funcions. Per tant es podrà discutir en un
altre moment si s'han d'atribuir aquestes competències als
consells, però no via esmena, com es proposa per part del Grup
d'Esquerra Unida.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Juaneda. Votació de l'esmena 5483, del
Grup Parlamentari d'Esquerra Unida.

Què passa? Ah!

Vots a favor? Gràcies.

Vots en contra?

No hi ha abstencions.

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Perdonin, però és que no sabia què passava, amb aquest
silenci i tothom amb una cara...

Esmenes del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista números 5183, 5184, 5187, 5185, 5186 i 5181.
Sr Alorda, té vostè la paraula.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. Són una sèrie d'esmenes modestes
respecte de les addicions que pretenem, per grans objectius.
Confiam que el fet que siguin assumibles pel Govern, siguin
aprovades per unanimitat d'aquesta cambra. Una és
l'increment del servei d'ajuda a domicili de la Mancomunitat
del Pla, que consideram que en aquests moments és
deficitari, i que necessitaria un suport addicional per part del
Govern. Per una altra banda, per intentar que les persones
majors no hagin d'ingressar dins residències, sinó que
puguin mantenir el seu habitatge normal, el seu "ca seva",
creim que és important donar un plus d'ajut a aquesta
creació d'habitatges tutelats per a persones majors, perquè
no hagin de desplaçar-se a residències. Per altra banda
construcció de centres de dia comarcals, també amb la
mateixa intenció que, malgrat tenguin una assistència de dia
de caràcter de lleure, però també d'assistència sanitària i
d'alguna manera tutela dins aquests centres de dia
comarcals, no hagin de menester desplaçar-s'hi a dormir-hi.
Creim que és important que n'hi hagi a Inca, a Manacor, a
les principals ciutats també a la resta d'illes, i que per tant hi
ha d'haver aquesta partida inicial de 50 milions de pessetes,
o addicional respecte dels que es pretenen construir en
aquests moments.
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Per altra banda tenim la subvenció de bolquers a
minusvàlids menors de 18 anys. Ho consideram una necessitat
important que s'hauria d'afectar dels recursos existents. També
el transport i assistència de minusvàlids que assisteixen a
centres especialitzats, en ocasions han de pagar aquests
desplaçaments, i consideram que ha de ser la societat la que es
faci càrrec d'aquesta despesa. I també els centres de dia
comarcals per a minusvàlids físics i psíquics, que consideram
des del nostre grup que han de tenir un major suport per part del
Govern. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. JUANEDA I CABRISAS:

Gràcies, Sr. President. Sobre l'esmena 5183, sobre el servei
d'ajuda a domicili a la mancomunitat del Pla, ja en aquests
moments l'Institut Balear d'Afers Socials està fent una aportació
d'aproximadament un 44% del total de despeses, molt superior
de l'aportació mitjana que fan les corporacions locals per a
aquest programa, per tant, creim ja que és una aportació
considerable, i més tenint en compte també que de la
justificació de les despeses durant l'exercici 98, el que duim
d'exercici per part de la mancomunitat, la justificació, com dic,
és inferior a l'execució dels programes, inferior a la quantitat
que teníem prevista i, per tant, sembla no justificat proposar
una sobredotació per a aquest servei, per a aquesta funció,
perquè ja dic no tenen justificat suficientment el que és
l'exercici 98, independentment que, com he dit al principi,
l'aportació ja és elevada al voltant d'un 44% de tot el programa
de despeses.

Quant al col•lectiu de persones majors, tant el que fa a
habitatges tutelars com a centres de dia comarcals, dir-li que el
Pla integral per a les persones majors recentment aprovat en
aquest parlament, ja té una sèrie d'accions previstes, també
podem entendre que es podrien afegir, dedicar unes partides
suplementàries però sempre ens topam amb el mateix, tenim els
recursos limitats i és una priorització que ha fet el Govern, dins
el que són les accions marcades dins aquest pla, i, per tant,
creim que es compliran els objectius amb les dotacions que hi
ha actualment, sense haver-hi d'afegir. és ver que seria bo que
hi hagués més recursos per destinar a aquests col•lectius, però
en aquests moments no és possible.

I sobre les altres esmenes, també, i en el mateix sentit, un
poc dient que el Govern ja té les previsions corresponents i la
seva política concreta en aquests col•lectius, i creim que no
estan del tot justificades. Per tant, també el vot contrari a aquest
grup d'esmenes del PSM.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Juaneda. Sí, Sr. Alorda.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. Només dues puntualitzacions, en
primer lloc, respecte de la Mancomunitat del Pla, allò que
ens consta és que de vegades el fet de no tenir dotació
pressupostària suficient, fa que el servei es redueixi a les
possibilitats pressupostàries, és a dir, en comptes d'anar a
cercar tots els usuaris que podrien ser susceptibles d'una
ajuda domiciliària, allò que es fa és restringir l'accés a
aquelles persones més necessitades en vista dels recursos
econòmics de què poden disposar ajuntaments petits que
han d'aportat més del 50%, com es reconeix, d'aquesta
despesa. Per tant, nosaltres creim que no seria de més fer
aquesta aportació addicional perquè són municipis amb
població molt envellida.

Per altra banda, aquest diputat hauria de tornar a néixer
per no aprofitar aquest punt per reivindicar el centre
comarcal a Inca, crec que és imprescindible que Inca compti
amb un centre de dia de tercera edat, consideram, jo crec
que des de la zona, si em permeten la paraula i des del
respecte institucional i a l'oposició política, un insult que
mentre se'n tramiten a d'altres municipis també de molta
importància i molt d'interès, però que no tenen el que té Inca
i la població assistida de la nostra població, crec que hauria
de revisar aquest pla i s'haurien de revisar les quanties
pressupostàries per garantir l'execució d'un centre de dia a
Inca. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Alorda. Votació de les esmenes del Grup
PSM-Entesa Nacionalista, núms. 5183, 5184, 5187, 5185,
5186 i 5181.

Vots a favor?

Vots en contra?

No hi ha abstencions.

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 5; 9 en contra; cap abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Queden, per tant, rebutjades aquestes esmenes. 

I passam a les esmenes als pressuposts dels ens de dret
públic amb personalitat jurídica pròpia de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears. A la secció 81, Institut
Balear de Promoció de Turisme, Ibatur, a la totalitat s'hi ha
presentat l'esmena 5769 del Grup Parlamentari Socialista,
esmena a la totalitat de la secció. Sra. Barceló, té la paraula.
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LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Gràcies, Sr. President. Defensarem aquesta esmena al
plenari, atesa la dificultat que, a més, aquest ens públic té de
control, de criteri objectiu a hora d'aplicació de tots els seus
recursos i, per tant, es durà el debat a plenari.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Barceló. Sr. Palau.

EL SR. PALAU I TORRES:

Sí, dir que votam en contra d'aquesta esmena i que també
ens reservam en plenari per explicar quins són els arguments
pels quals votam en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Palau. Votació de l'esmena 5769 del Grup
Parlamentari Socialista, a la cessió 81.

Vots a favor?

Vots en contra?

No  hi ha abstencions.

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada l'esmena. Al programa 7513, promoció de
turisme, s'hi mantenen les esmenes del Grup Parlamentari
Socialista següents: núms. 5770, 5771, 5772, 5773, 5774, 5775,
5776 i 5777. Té la paraula la diputada Sra. Barceló.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Gràcies, Sr. President. Bàsicament tot el que fa referència
als pressuposts de l'Ibatur, com ja hem assenyalat a la
intervenció anterior, és d'una total inconcreció i una total manca
de compromís per part del Govern de la Comunitat Autònoma,
el que són les campanyes de promoció turística. I creim que hi
ha qüestions que s'haurien de comprometre d'una manera
específica i, per tant, són tot esmenes que obligaven, d'alguna
manera, a establir compromisos en tot el que és el treball de
promoció de l'Ibatur. I aquí parlam de campanya extraordinària
de promoció de Menorca a Alemanya, campanya extraordinària
de promoció de Menorca als països escandinaus, campanya
extraordinària de promoció d'Eivissa i Formentera als mercats
de Benelux, campanya de promoció turística específica en els
mercats nacional i europeu d'una qüestió que evidentment i
d'entrada només serveis per fer promoció (...) i ni així, com és
la reserva de la biosfera a Menorca; campanya extraordinària de
promoció de turisme actiu, d'esport a l'aire lliure, d'esports
nàutics i de busseig i de turisme alternatiu, culturals, de
senderisme, de salut, bàsicament totes lligades a combatre
l'estacionalitat i, per tant, creim que haurien de ser
compromisos específics del Govern amb aquesta gran quantitat
de recursos que dedicam a la promoció. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Barceló. Sr. Palau.

EL SR. PALAU I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Efectivament, hi ha una sèrie
d'esmenes que d'alguna manera demanen unes partides
finalistes per a determinades actuacions, i jo vull dir que
aquestes actuacions es vénen duent endavant ja des d'Ibatur.
Cal recordar que Ibatur té un pressupost bastant obert, un
pressupost que està aprovat pel seu mateix consell
d'administració, i que, d'alguna manera, en qualsevol
moment pot destinar partides a una activitat o a l'altra,
nosaltres entenem que és una manera més àgil de poder dur
endavant no solament aquestes activitats que se'ns demanen
amb aquestes esmenes, que entenem que es fan i tal vegada
amb partides superiors, sinó altres activitats que no es
recullen aquí i que també són necessàries.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Palau. Votació de les esmenes que s'acaben
de debatre núms. 5770, 5771, 5772, 5773, 5774, 5775, 5776
i 5777, del Grup Parlamentari Socialista.

Vots a favor?

Vots en contra?

No hi ha abstencions.

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Queden rebutjades aquestes esmenes.

A la secció 82, Centre Balears Europa, CBE, no s'hi han
presentat esmenes. A la secció 83, Institut Balear de l'Aigua
i l'Energia, Ibagua, al programa 4411, proveïment d'aigües,
s'hi mantenen les esmenes núms. 5517 i 5518 del Grup
Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears. Sra.
Thomàs, té la paraula.
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LA SRA. THOMÀS I ANDREU:

Gràcies, Sr. President. Són dues esmenes per promocionar
campanyes d'estalvi de l'aigua en una primera de 50 milions. I
la segona, per a foment d'implantació dels comptadors
individuals de l'aigua, precisament també amb el mateix
objectiu de l'estalvi. Per tant, són 100 milions de pessetes en
total, en les dues esmenes, que creim que ha de ser un dels
objectius d'aquest Institut Balear de l'Aigua i l'Energia.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Thomàs. Votació de les esmenes 5517 i 5518
del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida.

Vots a favor?

Vots en contra?

No hi ha abstencions.

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queden rebutjades aquestes esmenes.

A la secció 84, Institut Balear de Sanejament, Ibasan, a la
totalitat de la secció s'hi manté l'esmena 5867 del Grup
Parlamentari Socialista. Té la paraula la Sra. Barceló.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Gràcies, Sr. President. La veritat és que justificar la
supressió de l'Ibasan és com a molt fàcil, i ja farem
l'argumentació al plenari. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. SOLER I CLADERA:

També serà fàcil, Sr. President, contraargumentar al plenari.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Soler. Votació de l'esmena 5867 del Grup
Parlamentari Socialista.

Vots a favor?

Vots en contra?

No hi ha abstencions.

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

6 a favor, 9 en contra, cap abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada, per tant, l'esmena.

Al programa 4412, sanejament d'aigües, hi ha
presentades les esmenes 5520 i 5523 del Grup Parlamentari
Esquerra Unida. Sra. Thomàs, té vostè la paraula.

LA SRA. THOMÀS I ANDREU:

Gràcies, Sr. President. Són dues esmenes, la primera de
50 milions per fomentar la reutilització de l'aigua depurada,
i la següent, de 2.000 milions de pessetes destinats a la
depuració terciària. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. SOLER I CLADERA:

Gràcies, Sr. President. Ja vàrem veure en tractar la
Conselleria de Medi Ambient que hi havia actuacions
previstes en aquest sentit, tant de foment de la reutilització
com d'inversions en matèria de depuració terciària. Votarem
en contra d'aquestes esmenes.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Soler. Votació de les esmenes 5520 i 5523
del Grup Parlamentari Esquerra Unida.

Vots a favor?

Vots en contra?

No hi ha abstencions.

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

6 a favor, 9 en contra, cap abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Queden rebutjades aquestes esmenes, i passam al debat
de les esmenes 5712 i 5713 del Grup Parlamentari
Socialista. Sra. Barceló, té la paraula.
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LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Gràcies, Sr. President. Demanam, i dues són les qüestions
puntuals que hi ha dins aquest capítol, la depuració i el
sanejament de Sant Rafel a Eivissa i la construcció d'una
depuradora a Sant Joan de Labritja,

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. SOLER I CLADERA:

Gràcies, Sr. President. Pel que respecta a Sant Rafel, en
principi, la solució més adequada és la conducció, una vegada
estigui fet el clavegueram que de moment no en té, sigui la
conducció cap a l'edar d'Eivissa, destinam en aquest sentit per
a l'any 99, una partida pressupostària per fer front a aquesta
qüestió. I pel que respecta a Sant Joan de Labritja, s'ha iniciat
la seva construcció durant l'exercici 98, i ja no està prevista per
al 99. Votarem en contra d'aquestes esmenes.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Soler. Votació de les esmenes 5712 i 5713 del
Grup Parlamentari Socialista.

Vots a favor?

Vots en contra?

No hi ha abstencions.

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

6 a favor, 9 en contra, cap abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, queden rebutjades aquestes esmenes.

A la secció 85, Institut Balear de la Naturalesa, Ibanat, no
s'hi han presentat esmenes. A la secció 86, Institut Balear de
l'Habitatge, Ibavi, a la totalitat hi ha presentada l'esmena núm.
5868 del Grup Parlamentari Socialista. Sra. Barceló.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Gràcies, Sr. President. Demanam la seva supressió.

EL SR. PRESIDENT:

La supressió de l'Ibavi? Gràcies. Votació de l'esmena 5868,
del Grup Parlamentari Socialista.

Vots a favor?

Vots en contra?

No hi ha abstencions.

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

6 a favor, 9 en contra, cap abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada l'esmena. Al subprograma 4311,
habitatge i arquitectura, s'hi mantenen les esmenes següents:
esmena núm. 5335 del Grup Parlamentari Mixt, decau per
no haver-hi ningú per fer la seva defensa; i l'esmena 5530
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 300 milions de
pessetes per incrementar els recursos econòmics per a
adquisició de sòl, destinat a la construcció d'habitatges
socials que pensam en general que tota la Comunitat
Autònoma en té prou necessitat.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. SOLER I CLADERA:

Gràcies, Sr. President. Em remet als arguments
expressats quan hem debatut les qüestions de política del sòl
per a construcció d'habitatges a la Conselleria de Foment.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Soler. Votació de l'esmena 5530 del Grup
Parlamentari d'Esquerra Unida. Perdó. Votació.

Vots a favor?

Vots en contra?

No hi ha abstencions.

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

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

Queda rebutjada l'esmena que acabam de sotmetre a
votació. I passam al debat de l'esmena 5661 del Grup
Parlamentari Socialista. Sra. Barceló.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Gràcies, Sr. President. És un debat que ja hem mantingut
dins la Conselleria de Foment, és la necessitat de compra de sòl
per a l'execució d'habitatge de protecció oficial,
fonamentalment. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Barceló. Sr. Soler.

EL SR. SOLER I CLADERA:

Em remet al debat anterior.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Votació de l'esmena 5661.

Vots a favor?

Vots en contra?

No hi ha abstencions.

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada l'esmena.

A la secció 87, Serveis Ferroviaris de Mallorca, SFM, al
programa 5133, ordenació i inspecció del transport, s'hi
mantenen les esmenes següents: esmenes núms. 6662 i 5663 del
Grup Parlamentari Socialista. Sra. Barceló, té vostè la paraula.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Gràcies, Sr. President. Són dues actuacions molt puntuals,
però no per açò deixen de ser importants. La primera avala la
construcció de nous davalladors a Marratxí, sobre la línia
ferroviària Palma-Inca, i la segona és la supressió dels passos
de nivell sense barreres d'ús públic a la línia ferroviària també
de Palma-Inca.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Barceló. Votació de les esmenes 5662 i
5663.

Vots a favor?

Vots en contra?

No hi ha abstencions.

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queden, per tant, rebutjades aquestes esmenes. 

A la secció 88, Institut Balear de Desenvolupament
Industrial, IBDI, a la totalitat hi ha presentada l'esmena
5137 del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista. Sr.
Alorda.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. L'Institut Balear de
Desenvolupament Industrial, tot i que ens consta que la
gerència dedica 25 hores al dia i que fa tot el que pot, creim
que no està adequat al nivell dels serveis i que no ha arribat
a fer tota la tasca que s'havia de fer en el desenvolupament
industrial. Bé, perquè en quedi constància al Diari de
Sessions diria que les primeres afirmacions eren iròniques.
Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Alorda. Votació de l'esmena 5137.

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.
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EL SR. PRESIDENT:

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

A la secció 89, Gestió Sanitària de Mallorca, Gesma, a la
totalitat de la secció hi ha presentades les esmenes 5506
d'Esquerra Unida, 5257 del Grup PSM-Entesa Nacionalista, i
5786 del Grup Parlamentari Socialista. Per defensar l'esmena
5506, té la paraula la Sra. Thomàs.

LA SRA. THOMÀS I ANDREU:

Gràcies, Sr. President. És una esmena a la totalitat d'aquesta
empresa, Gesma, i pensam que falta un desglossament de les
partides per donar un mínim de transparència a la despesa, i
amb aquest sentit, tota l'argumentació la reservam per al
plenari.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Thomàs. Per defensar l'esmena 5257, té la
paraula el Sr. Alorda.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. També per dir que no acceptam o no
compartim la priorització de criteris de Gesma i per tant, també
el detall d'aquestes argumentacions les farem al plenari.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Alorda. I per defensar l'esmena 5786, del Grup
Parlamentari Socialista, la diputada Sra. Barceló, té la paraula.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Gràcies, Sr. President. En els mateixos termes, demanam
que quedi per defensada i la defensarem i argumentarem ja en
plenari.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. PALAU I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Per anunciar que votarem que no a
totes aquestes esmenes.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Palau. Votació de les esmenes a la totalitat de
la secció 89: 5506 d'Esquerra Unida, 5257 del Partit PSM-
Entesa Nacionalista, i 5786 del Grup Parlamentari Socialista.

Vots a favor?

Vots en contra?

No hi ha abstencions.

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queden rebutjades aquestes esmenes.

Al programa 4121, assistència hospitalària, s'hi
mantenen les esmenes següents: esmenes del Grup
Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista núms. 5258, 5277,
5278, 5279, 5280, 5281 i 5282. Sr. Alorda, té la paraula.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. La primera és per donar formació
als professionals sobre malalties que no eren habituals a les
Illes Balears però que darrerament, per mor de molts de
motius que ara no analitzarem, estan a l'ordre del dia i, per
tant, convé que els professionals de la xarxa sanitària del
Govern hi estiguin capacitats. Per l'altra banda, també es
demana creació, en tota una sèrie d'esmenes, per donar
suport a la salut mental, creim que ha estat la gran oblidada
durant anys i panys de la gestió del Govern i en general de
la gestió pública, i per això demanam en aquest moment
centres de dia a Inca, a Manacor, a Menorca i a Eivissa i a
Formentera per a malalts mentals, creim que són
imprescindible aquestes instal•lacions, com també la creació
de llars tutelades per malalts mentals de caràcter comarcal,
difícilment podran ser només a nivell municipal, i a totes les
illes.

També es demana la creació d'un hospital de dia de
psiquiatria, per a infants i joves, perquè creim que aquesta
unitat ha de garantir una millor atenció a aquests col•lectius
que tenen unes necessitats diferents i diferenciades.

També demanam la transformació dels pavellons d'aguts
de l'Hospital Psiquiàtric en una unitat mixta, única, perquè
creim que la separació actual d'homes i dones fa difícil una
coordinació interna i externa, i aprofitar també per millorar
aquests pavellons d'aguts.

Per una altra banda es demana creació d'unitats
residencials psicogeriàtriques per a malalts d'alzheimer que
cada vegada és una malaltia que necessita de més i més
recursos públics, i d'altres patologies que impossibiliten que
les persones majors visquin o continuïn vivint en els entorns
familiars. Creim que la societat ha de donar resposta a
aquestes demandes i és imprescindible que s'augmenti la
dotació pressupostària.

També demanam la creació d'un centre terapèutic, dirigit
a psiquiatria infantil i juvenil, perquè en la mateixa línia
d'esmenes anteriors, som conscients que aquest col•lectiu no
pot tenir el mateix nivell de servei que tenen en aquest
moment les persones adultes.
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Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Alorda. Votació de les esmenes del Grup
Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, 5258, 5277, 5278,
5279, 5280, 5281 i 5282.

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:

Queden rebutjades aquestes esmenes.

Esmenes als pressuposts de les societats anònimes públiques
de la Comunitat Autònoma. A la societat anònima pública
SPO01, Fires i Congressos de Balears, SA, Ficobalsa, no s'hi
han presentat esmenes. A la societat anònima pública SPO2,
Parc Bit, Desenvolupament, SA, no s'hi han presentat esmenes.
A la societat anònima pública SPO3, Institut de Biologia
Animal de Balears, SA, Ibabsa, a la totalitat de la societat s'hi
manté l'esmena 5666, del Grup Parlamentari Socialista.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Demanam la seva supressió, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Barceló. Votació de l'esmena a la totalitat de
l'Ibabsa, 5666.

Vots a favor?

Vots en contra?

No hi ha abstencions.

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada l'esmena.

A la societat anònima pública SPO4, Serveis de Millora
Agrària, SA, Semilla, a la totalitat hi ha presentades les
esmenes 5665 del Grup Parlamentari Socialista, i 5141 del
Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista. Per defensar
l'esmena 5665 del Grup Parlamentari Socialista, té la
paraula la Sra. Barceló.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Gràcies, Sr. President. Demanam la supressió.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Barceló. Sr. Sampol, per defensar l'esmena
5141, té vostè la paraula.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Sí, igualment demanam la supressió d'aquesta empresa
pública.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Sampol. Votació de les esmenes 5665 i 5141
dels Grups Parlamentaris Socialista i PSM-Entesa
Nacionalista, respectivament.

Vots a favor?

Vots en contra?

No hi ha abstencions.

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queden rebutjades les esmenes.

A la societat anònima pública SPO5, Serveis
d'Aqüicultura Marina, SA, Seamasa, a la totalitat de la
societat s'hi mantenen les esmenes següents, núms. 5667 del
Grup Parlamentari Socialista, i 5145 del grup Parlamentari
PSM-Entesa Nacionalista. Sra. Barceló, per defensar
l'esmena 5667.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Gràcies, Sr. President. La total inactivitat de l'empresa
ja de per si justifica la seva supressió.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Barceló. Sr. Sampol, per defensar l'esmena
5145.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Igualment defensam la supressió d'aquesta empresa.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Sampol. Votació de les esmenes 5667 del Grup
Parlamentari Socialista i 5145 del Grup PSM-Entesa
Nacionalista.

Vots a favor?

Vots en contra?

No hi ha abstencions.

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Queden rebutjades les esmenes.

Finalment es procedeix a la votació de totes i cadascuna de
les sessions del projecte de llei de pressuposts de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears per a l'exercici del 1999. Així,
com dels dels ens de dret públic, amb personalitat jurídica
pròpia i els de les societats anònimes públiques, amb les
modificacions que en resultin de l'aprovació d'esmenes durant
la tramitació d'aquest projecte de llei. Jo no sé si les votacions
han de ser les mateixes. Podríem fer una votació de tot? Tot a
la mateixa votació?

La secció 2 a part.

Secció 2, Parlament de les Illes Balears.

Vots a favor?

S'aprova per unanimitat.

Repetesc, Secció 02, Parlament de les Illes Balears.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions.

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

12 vots a favor, cap en contra i 3 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Queda, per tant, aprovada la secció 02, Parlament de les
Illes Balears.

A continuació, votarem conjuntament, les hem de repetir
o no importa? Bé, secció 03, Sindicatura de Comptes; secció
04, Consell Consultiu de les Illes Balears; secció 11,
Presidència del Govern balear; secció 12, Conselleria de
Turisme; secció 13, Conselleria d'Educació, Cultura i
Esports; secció 14, Conselleria d'Economia i Hisenda;
secció 15, Conselleria de Medi Ambient, Ordenació del
Territori i Litoral; secció 16, Conselleria de la Funció
Pública i Interior; secció 17, Conselleria de Foment; secció
17, Conselleria de Sanitat i Consum; secció 19, Conselleria
de Treball i Formació; secció 20, Conselleria d'Agricultura,
Comerç i Indústria; serveis comuns, despeses diverses,
secció 31; secció 32, ens territorials; secció 34, deute
públic; secció 36, serveis comuns, despeses de personal;
secció 71, entitat autònoma Institut d'Estudis Baleàrics;
secció 74, entitat autònoma Servei Balear de la Salut; secció
75, Institut Balear d'Afers Socials; EDP81, Institut Balear
de Promoció del Turisme, Ibatur; EDP82 Centre Balears
Europa; EDP83, Institut Balear de l'Aigua i l'Energia,
Ibagua; EDPO84, Institut Balear de Sanejament, Ibasan;
EDP85, Institut Balear de Conservació de la Naturalesa;
EDP86, Institut Balear de l'Habitatge, Ibavi; EDP87,
Serveis Ferroviaris de Mallorca, SFM; EDP88, Institut
Balear de Desenvolupament Industrial; EDP89, Gestió
Sanitària de Mallorca; SP1 Fires i Congressos de Balears,
SA, Ficobalsa; SP2, Parc Bit Desenvolupament, SA; SP3,
Institut de Biologia Animal de Balears, SA; SP4, Serveis de
Millora Agrària, SA, Semilla; SP5, Serveis d'Aqüicultura
Marina, SA, Seamasa.

Vots a favor?

Vots en contra?

No hi ha abstencions.

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queden aprovades les diferents seccions i empreses
públiques. 
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Havent acabat el debat i les votacions de l'articulat i de totes
les seccions i empreses públiques, queda dictaminat el Projecte
de llei de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de
les Illes Balears per a l'any 1999. En conseqüència, es procedirà
a la seva remissió al Molt Hble. Sr. President del Parlament per
tal de ser inclòs a l'ordre del dia de la sessió plenària en què
s'hagi de debatre.

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

Senyores i senyors diputats, moltes gràcies per la seva
col•laboració. I s'aixeca la sessió. Moltes gràcies.
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