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EL SR. PRESIDENT:

Senyores i senyors diputats, comença la sessió de la Comissió
d'Hisenda i Pressupostos per tractar la Llei de pressupostos
generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. 

Havíem acabat a la secció 15, al subprograma 514101, i
s'havia votat l'esmena 6862.

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

No hi ha substitucions?

Llavors continuarem amb l'esmena 6626, del Grup
Parlamentari Socialista. Té la paraula la diputada Sra. Barceló.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Sr. President, senyores i senyors diputats. Aquesta esmena és
d'afectació i és per tal de realitzar estudis de dinàmica del litoral.
Bàsicament és una actuació que va lligada a mesures de
prevenció de la degeneració de les platges, del nostre litoral, i per
tant aquest tipus d'estudis que el Pla de ports esportius ja preveia
que s'havien de realitzar en qualsevol tipus d'actuació sobre la
costa, és una de les qüestions que el Govern de la Comunitat
Autònoma tampoc no ha realitzat mai. Per tant demanam, encara
que sigui a nivell d'afectació i compromís purament polític, que
hi hagi aquest compromís d'avançar en els estudis de dinàmica
del litoral abans d'iniciar qualsevol tipus d'actuació pel que fa
referència a les nostres costes. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. SOLER I CLADERA:

Gràcies, Sr. President. El nostre grup està totalment d'acord
amb les observacions que fa la Sra. Barceló, i en aquest sentit hi
ha partida prevista dins el pressupost de la Conselleria per a
aquestes actuacions, i en conseqüència votarem en contra
d'aquesta esmena.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Sra. Barceló, torn de rèplica.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Estem contents que hi hagi partida pressupostària. Esperarem
que s'executin aquests estudis de dinàmica del litoral, i d'aquí a
un any li demanarem quins han fet, perquè vertaderament el
problema sempre és la manca de recursos per fer aquest tipus
d'estudis, però en tot cas estem contents que el Govern prevegi,
i així d'aquí a un any passarem comptes, d'aquests estudis que
s'hauran realitzat a les nostres costes. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Votació de l'esmena 6626.

Vots a favor?

Vots en contra?

No hi ha abstencions.

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada l'esmena.

Passam a l'esmena 6627, també del Grup Parlamentari
Socialista. Té la paraula la Sra. Barceló.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Gràcies, Sr. President. Aquesta esmena és per tal
d'establir una partida econòmica per balisament de platges
i plans de seguretat del litoral. Sabem que és una
competència estrictament municipal, però abans que açò
sigui l'argumentació de negar-se a aprovar-la per part del
Grup Popular, li hem d'assenyalar que en aquest camp el
Govern de la Comunitat Autònoma du unes actuacions
totalment selectives, és a dir està ajudant al balisament de
platges i a plans de seguretat del litoral a alguns
ajuntaments, sense que hi hagi cap tipus de convocatòria
pública, i per tant l'objecte és un tipus de decisió totalment
particular del Govern, i sense que la resta d'ajuntaments de
les nostres illes puguin acollir-se a aquest tipus d'ajuts que
determinats ajuntaments poden obtenir, i en canvi d'altres
no.

Per tant demanam una partida -de fet és una esmena
d'afectació- per tal que sigui a través d'una convocatòria
pública, d'unes ajudes accessibles a tots els ajuntaments per
col•laborar en aquest treball de balisament i de seguretat al
nostre litoral. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

Gràcies, Sr. President. No és aquesta una qüestió que sigui
competència, com deia molt bé, de la Comunitat Autònoma, ni
tan sols dels ajuntaments i tot; és a dir no són els ajuntaments els
que són competents en aquesta qüestió. Aquesta és una qüestió
de l'Administració de l'Estat, que quan a un determinat
ajuntament se li concedeix treure concessió a una platja, és
precisament l'Administració de l'Estat, a través de la Direcció
General de Costes, qui dóna els oportuns permisos a
l'Ajuntament perquè pugui dur a terme aquesta actuació; i
generalment en aquesta qüestió és quan l'Estat imposa unes
condicions, entre les quals entra el balisament de la platja la
concessió de la qual es dóna. En tot cas és una qüestió que surt
totalment de l'àmbit de la Comunitat Autònoma. El nostre grup
no té constància que el Govern de la Comunitat estigui donant
ajudes en aquest sentit. No en tenim constància, i en
conseqüència creim que no és adient aquesta esmena. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Soler. Sra. Barceló.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Sí, Sr. President. Sí existeix constància, constància en
respostes escrites del Govern de la Comunitat Autònoma, i a més
que han aparegut a tota la premsa de la Comunitat, que
existeixen convenis amb associacions hoteleres i, per exemple,
amb l'Ajuntament de Campos, per finançar un pla de salvament
a algunes platges d'aquesta zona. L'aportació del Govern de la
Comunitat Autònoma es fa a través de l'Ibatur, i concretament
per dos mesos de l'estiu passat l'aportació del Govern va ser de
2,5 milions de pessetes sobre un pressupost de 5 milions per dos
mesos. És una actuació concreta que es va finançar a través del
Govern de la Comunitat Autònoma. Ens sembla molt bé, molt
correcte, tenim aquesta informació directament del Govern,
l'únic que demanam és que a aquest tipus d'ajuts s'hi puguin
acollir tots els ajuntaments, o per tant que el Govern assenyali
quines són les seves responsabilitats d'una manera clara. Si no,
el Govern, evidentment, està actuant a parts i quarts. Açò és el
que d'alguna manera s'assenyala. I si no disposa d'aquesta
informació, li podem fer arribar aquest conveni, que està signat,
repetim, pel Govern de la Comunitat Autònoma, un protocol i el
conveni amb l'Ibatur. Li he parlat de quantitats concretes i de
programes concrets. Per tant, demanam convocatòria pública i
recursos econòmics per a la totalitat dels ajuntaments de les Illes
Balears que vulguin accedir-hi. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Sr. Soler, torn de contrarèplica.

EL SR. SOLER I CLADERA:

Gràcies, Sr. President. No estam parlant de qüestió de
balisament, la diputada al•ludeix a una qüestió molt
concreta, que és una determinada ajuda que du a terme el
Govern de la Comunitat al municipi de Campos, i els du a
través de l'Ibatur, no és una qüestió que tengui res a veure
amb la política de costes, sinó que és en certa mesura una
qüestió que des de fa molts d'anys du a terme el Govern de
la Comunitat amb l'Ajuntament de Campos, degut al fet que
és dels pocs municipis que tenen litoral dins Mallorca que
no té un desenvolupament turístic per causes de tots
conegudes, és una qüestió puntual, és una qüestió no
generalitzable, i que el nostre grup entén també que no és
generalitzable a altres municipis. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Soler. Passarem a la votació de l'esmena
6627.

Vots a favor?

Vots en contra?

No hi ha abstencions.

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

7 vots a favor i 9 en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Queda, per tant, rebutjada l'esmena.

Passam al debat l'esmena 6694, del Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM. Per a la seva defensa té la paraula el
diputat Sr. Alorda.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. Es tracta d'una afectació perquè
el Govern encomani un projecte de regeneració natural de
platges. Està vist que en aquests darrers anys hi ha hagut
greus problemes amb les platges que desapareixen del
litoral, a través d'una molt mala política a nivell de
preservació de l'arena, i fins i tot que després s'ha de reposar
amb extraccions que són molt impactants allà on s'extreu, a
qualsevol indret del litoral, tant pre les posidònies com per
moltíssims d'altres impactes que produeix, i que tanmateix
estan resultant actuacions absolutament inútils, perquè la
mateixa dinàmica del litoral s'en torna aquesta arena
dipositada. Creim que hi ha, estam convençuts que hi ha
sistemes molt més intel•ligents d'actuar sobre el litoral,
sobre les platges, i creim que aquesta gent que està
preparada, els estudiosos del tema, podrien il•lustrar i
assessorar el Govern perquè deixàs de fer despropòsits com
el que en algun moment ha finançat, o com a mínim que
s'han finançat des de l'Administració de l'Estat. Creim que
seria bo que hi hagués aquest projecte de regeneració
natural de platges, per a assessorar tant els municipis com
tothom que vulga incidir sobre el litoral. Moltes gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. SOLER I CLADERA:

Gràcies, Sr. President. El nostre grup no donarà suport a
aquesta esmena, atès que aquest estudi, més que projecte, aquest
estudi que planteja el Grup Parlamentari Nacionalista-PSM està
previst fer-lo, i així es recull a la renovació del conveni de
col•laboració que se subscriu entre la Comunitat Autònoma i el
Ministeri de Medi Ambient per a la gestió integral de les costes
de Balears. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Soler. Passarem a la votació de l'esmena 6994.

Vots a favor?

Vots en contra?

No hi ha abstencions.

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada l'esmena.

Al subprograma 514201, gestió de les instal•lacions
portuàries, s'hi mantenen les esmenes següents: Esmena 6630,
del Grup Parlamentari Socialista. Té la paraula la diputada Sra.
Barceló.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Gràcies, Sr. President. Aquesta esmena és per tal d'ajudar
amb el finançament de l'ampliació d'una dàrsena a Ferreries, al
torrent de Santa Galdana. Bàsicament aquest era un vell
compromís del Govern de la Comunitat Autònoma que s'ha anat
allargant amb els anys, i que crèiem que era una de les qüestions
que podria donar una sortida ràpida a un projecte d'ordenació
d'una dàrsena que vertaderament avui per avui està totalment
desordenada, i amb un deteriorament clar (...). Gràcies.

Gràcies, Sra. Diputada. Passarem a votar l'esmena 6630.

Vots a favor?

Vots en contra?

No hi ha abstencions.

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada l'esmena.

A continuació l'esmena 6628, també del Grup
Parlamentari Socialista. Té la paraula la Sra. Barceló.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Gràcies, Sr. President. Aquesta esmena és per augmentar
les inversions en els ports de què és titular la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears. Açò va lligat a una antiga
promesa de qui va ser president de la Comunitat Autònoma,
poc temps, concretament el Sr. Soler, que ens prometia la
Comunitat Autònoma inversions portuàries en unes
quantitats importants. El fet i la realitat és que el Govern de
la Comunitat Autònoma extreu més en taxes dels serveis
que dóna als nostres ports, que el que inverteix en el seu
conjunt. Creim que açò és una situació totalment anòmala
a una comunitat autònoma en què els serveis portuaris dels
ports de titularitat de la Comunitat Autònoma francament
són molt deficients. Per tant, reclamam que com a nivell
mig i de manera genèrica s'augmentin en 200 milions més
aquestes inversions a realitzar en els ports de què és titular
la nostra comunitat autònoma. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Passarem a la votació de
l'esmena 6628.

Vots a favor?

Vots en contra?

No hi ha abstencions.

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

7 vots a favor, 9 en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada l'esmena.

Debat de l'esmena 6629, del Grup Parlamentari
Socialista. Té la paraula la Sra. Barceló.
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LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Gràcies, Sr. President. Aquesta és una esmena vertaderament
complexa. Demanam 3.000 milions per a la construcció d'un dic
amb amarraments al port de Ciutadella. Aquesta fonamentalment
és una esmena política, però m'agradaria explicar per què. Creim
que una infraestructura que és necessària per a l'estructura
portuària de Ciutadella, és a dir, comptar amb un dic i amb
amarraments d'una manera clara, no es faci a costa d'especular,
creant dues noves urbanitzacions. Creim que hauria de ser a
través de la inversió pública únicament i exclusivament com es
financés aquesta obra pública, no a partir de generar noves
expectatives urbanitzadores, que vertaderament res tenen a veure
amb les necessitats reals del que hauria de ser la reforma del port
de Ciutadella. Per tant, creim que el Govern l'únic que fa amb els
projectes que té en marxa és gairebé despistar o desviar, a partir
de finançament de particulars amb expectatives urbanitzadores,
infraestructures que haurien de ser de la seva responsabilitat.

D'aquesta esmena, evidentment, queda oberta la localització
del dic, la magnitud de l'obra, però sí deixar clar que el que és
infraestructura portuària hauria de ser única i responsabilitat del
Govern, deixant totalment alliberat el creixement urbanístic, no
ha de condicionar el de la infraestructura portuària, perquè estan
hipotecant vertaderament el creixement urbanístic i turístic d'una
població com és Ciutadella. Per tant, reclamam compromís
públic d'un Govern amb una obra d'infraestructura portuària,
sense afectar creixements turístics. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. SOLER I CLADERA:

Gràcies, Sr. President. La senyora Diputada que planteja
l'esmena sap perfectament quina és la postura del nostre grup en
relació amb aquesta qüestió, així com si ha mirat els pressuposts
amb deteniment haurà vist que hi ha una partida simbòlica dins
l'any 98 per a aquesta qüestió, que el cost del dic que hi ha
previst i que es té pressupostat és aproximadament d'uns 2.100
milions de pessetes, dels quals el Govern manté la postura
d'aportar-ne un màxim de 950. La resta anirà a càrrec de
l'adjudicatari del concurs, i en conseqüència la postura és la
mateixa que s'ha vengut mantenint en aquest darrer temps, que
no és una qüestió que s'ha de finançar íntegrament amb capital
del Govern de la Comunitat Autònoma, que es pot fer via
concurs on hi entrin altres qüestions, i que el Govern de la
Comunitat té una xifra màxima d'aportació, que en aquest cas
concret està limitada a 950 milions. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. 

Passam a votació l'esmena 6629.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat de la votació.

EL SR. LLETRAT:

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

(Remor de veus)

EL SR. LLETRAT:

Repetesc la votació, el resultat de la votació.

Seran 4 vots a favor, 10 en contra, 2 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Pujades.

Queda rebutjada l'esmena.

Al programa 5331, Protecció i defensa del medi natural,
s'hi mantenen les esmenes següents: Esmena 6992, del Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM. té la paraula el Sr. Alorda
per fer-ne la defensa.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. La idea d'aquesta afectació per a
la creació de reserves marines és que s'expressi des dels
propis pressupostos un compromís ferm, escrit, malgrat no
estigui quantificat en aquest cas, sobre que, a aquesta
partida, s'hi comani la tasca de crear les primeres reserves
marines de les Illes Balears.

Ja se'ns pot contestar com sempre, que aquest
compromís ja hi és, que ho fa el Govern, això, però de
moment no ho veim, i creim que és bo que, dins el màxim
document al qual es donen els compromisos quantificats
que pren el Govern balear, hi consti aquest objectiu de
política pressupostària, i per tant, creim que és bo que
s'afecti aquest concepte de creació de reserves marines.
Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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



1526 HISENDA I PRESSUPOSTS / Núm. 53 / fascicle 9 / 10 de desembre del 1997

EL SR. SOLER I CLADERA:

Gràcies, Sr. President. Nosaltres ens remetem a la mateixa
contestació donada a una esmena idèntica del Grup Parlamentari
Socialista. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Soler.

Passam a la votació de l'esmena 6992.

Vots a favor?

Vots en contra?

No hi ha abstencions.

Resultat de la votació.

EL SR. LLETRAT:

7 vots a favor i 9 en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada l'esmena.

Passam al debat de l'esmena 6633, del Grup Parlamentari
Socialista. Té la paraula la Sra. Barceló.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Gràcies, Sr. President. És una esmena que ja s'ha debatut en
un altre programa, són subvencions, suport, a les associacions
que treballen per a la defensa de la natura. Creim que és una
actuació important. Col•laboren en un dels objectius prioritaris
i estratègics que diu que té el Govern de la Comunitat Autònoma,
i a partir d'aquí, igual que tantes altres entitats, tenguin el suport
del Govern. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. SOLER I CLADERA:

Gràcies, Sr. President. Nosaltres no donarem suport a aquesta
esmena. Hem dit ja avui al matí davant una esmena d'afectació
de 10 milions de pessetes d'un altre grup parlamentari que el
Govern té previst per a aquesta qüestió un total de 9 milions de
pessetes, i en conseqüència, creim que és una quantitat de la
suficient entitat, fins i tot hi havia altres grups d'un caire
marcadament ecologista que demanaven  1 milió de pessetes més
del que hi ha pressupostat. En conseqüència, creim nosaltres que
n'hi ha prou amb la quantitat que té previst el pressupost.
Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Soler.

Passarem a votació l'esmena 6633.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat de la votació.

EL SR. LLETRAT:

7 vots a favor i 9 en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada l'esmena.

Passam a l'esmena 6632, del Grup Parlamentari
Socialista. Té la paraula la Sra. Barceló.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Gràcies, Sr. President. Aquesta esmena és per a la
creació de 10 milions de pessetes per al desenvolupament de
projectes i actuacions de Menorca, reserva de la biosfera.

No és que estigui en el punt més pujant aquest projecte,
però sí que hi ha projectes concrets que pretenen i
necessiten de finançament per avalar una idea que creim que
és positiva per a l'illa de Menorca. Per a açò, són necessaris
els recursos econòmics i, per tant, també el compromís del
Govern de la Comunitat Autònoma en aquest objectiu d'un
consell insular (...) poblacions de l'illa de Menorca, que
creim importants. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada.

Passarem a la votació de l'esmena 6632.

Vots a favor?

Vots en contra?

No hi ha abstencions.

Resultat de la votació.

EL SR. LLETRAT: 

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

Queda rebutjada l'esmena.

Passam a l'esmena 6991, del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM. Té la paraula el diputat Sr. Alorda.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. Es tracta d'una esmena per aportar una
quantitat de 20 milions de pessetes a la recuperació d'Es
Carnatge, un espai natural degradat, dins la zona entre Can
Pastilla i el Coll d'en Rabassa, que creim que ha quedat descuidat
per la gestió del Govern, no és que ho creiem, és que sembla que
és palès per a qualsevol que hi passi. Creim que s'hauria de
mantenir el compromís de recuperació d'aquest espai, per al qual
un temps semblava que s'havia ja trobat un desllorigador i que
ara ha tornat a quedar aturat. Confiam que aquesta esmena sigui
aprovada, i suposaria un nou redreçament d'aquesta situació.
Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat.

Passarem a votar l'esmena 6991.

Vots a favor?

Vots en contra?

No hi ha abstencions.

Resultat de la votació.

EL SR. LLETRAT:

6 vots a favor, 9 en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada l'esmena.

Esmena 6993, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM. Sr.
Alorda, té la paraula.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. Amb la mateixa fe indestructible en la
sensibilitat del Partit Popular per a aquesta mena d'esmenes
mediambientals que nosaltres, el nostre grup, no cessa, com a
mínim, en el seu compromís de presentar-ne, també demanam un
pla de recollida d'olis usats a les embarcacions, amb 10 milions
de pessetes. Creim que el compromís amb els residus especials
que té el Govern hauria d'incrementar-se, com s'ha proposat ja
des d'altres grups, en moltíssimes d'actuacions que en aquest
moment no es duen a terme, i aquesta n'és una més. Moltes
gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat.

Passarem a votar l'esmena 6993.

Vots a favor?

Vots en contra?

No hi ha abstencions.

Resultat de la votació.

EL SR. LLETRAT:   

6 vots a favor, 9 en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada l'esmena.

I aquí hem acabat la secció 15.

Passam a debatre la secció 16, Conselleria de la Funció
Pública i Interior.

A la totalitat de la secció, s'hi manté l'esmena 6650, del
Grup Parlamentari Socialista. Per fer-ne la defensa, de
l'esmena, té la paraula la Sra. Barceló.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Gràcies, Sr. President. L'esmena a la totalitat de fort
contingut polític serà un debat que tindrà lloc en el plenari
d'aquesta institució, per tant, les argumentacions i els
lligams que justifiquen aquesta esmena a la totalitat seran
objecte de debat en el plenari. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. JUANEDA I CABRISAS:

Sí, Sr. President. Moltes gràcies. En el mateix sentit,
també he de dir que nosaltres, en el plenari també, hi direm
per què creim que no s'ha d'acceptar aquesta esmena a la
totalitat i s'ha de mantenir el projecte de pressupost, pel que
fa a la secció 16, Funció Pública i Interior, amb els termes
amb què ve proposada pel Govern. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat.
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Passam a votar l'esmena a la totalitat de la secció 16, número
6650.

Vots a favor?

Vots en contra?

No hi ha abstencions.

Resultat de la votació.

EL SR. LLETRAT:

6 vots a favor i 9 en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada l'esmena.

Al programa 1112, Direcció i serveis generals de Funció
Pública,  no s'hi han presentat esmenes.

Al programa 1212, Gestió de personal de l'Administració, no
s'hi han presentat esmenes.

Al programa 1214, Formació del personal de l'Administració,
s'hi mantenen les esmenes següents: Número 7002, del Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM. Té la paraula el Sr. Alorda.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. No creim que calgui esforçar-se gaire
en demanar un increment en la partida de formació de personal
de l'Administració autonòmica, ja que creim que és una missió
fonamental, i més quan va creixent aquest cos de funcionariat.
Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. JUANEDA I CABRISAS:

Gràcies, Sr. President. Apart que no hi especifiquen a quina
partida es produeix la baixa, no sabem d'on hem de treure aquests
10 milions, li hem de dir que la partida destinada a formació del
personal de la Comunitat Autònoma enguany, o l'any 1998, es
veu notablement incrementada respecte de l'exercici en curs. Per
tant, creim que aquesta dotació és suficient. Apart que també s'ha
de dir que aquestes partides, aquest pressupost per a formació del
personal també es veu incrementat al llarg de l'exercici amb
convenis que se celebren a l'Institut d'Administració Pública, i
per tant, creim que l'esmena és inapropiada i que la dotació
existent és suficient per cobrir els objectius prevists en matèria
de formació del personal de la Comunitat Autònoma. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. Tan sols per aclarir al Sr.
Juaneda, i per si hi hagués més ocasions respecte de la baixa
que es produeix, és sobre el subconcepte 64000. Es pot
agafar del lloc on consideri el Govern més oportú, si fos
aprovada la partida, fins i tot n'admetríem transaccions,
seguint el mestratge del Sr. Quetglas en aquest sentit. Creim
que era apropiada aquesta mena de (...). Pensi que aquest
subconcepte té més de 7.500 milions de pessetes en aquest
moment per a inversions anomenades immaterials, i estic
ben convençut que no passarien gens de pena per trobar
exactament d'allà on fos més convenient imputar aquests 10
milions, sobre el 7.500.

Si és que consideren que és més bé des dels grups de
l'oposició des d'on se n'hagin d'imputat, no tendrem cap
inconvenient, en el moment en què se n'hagi de parlar, si és
que hi ha cap possibilitat que s'aprovi, de dir exactament de
quin subprograma, centre de cost i secció s'ha d'aplicar la
baixa a aquest 64000.

Senzillament preteníem, i crèiem que era més raonable,
que fos el propi Govern qui, dins les seves prioritats, ens fes
el suggeriment. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Alorda. Sí, Sr. Juaneda, en torn de
contrarèplica.

EL SR. JUANEDA I CABRISAS:

Gràcies, Sr. President. Per dir que el motiu pel qual
nosaltres rebutjarem aquesta esmena no només és que no
ens especifiqui quina es la partida que dóna de baixa, sinó
que la resta d'arguimentació i de les qüestions que he posat
de manifest també ens indueixen i ens duen que hi votem en
contra. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies.

Passam a votació l'esmena 7002.

Vots a favor?

Vots en contra?

No hi ha abstencions.

Resultat de la votació.
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EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada l'esmena.

Passam al debat de l'esmena 7003, també del Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM. Sr. Alorda, té vostè la paraula.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. És evident que els ciutadans de les
Illes Balears s'han de poder adreçar a l'Administració autonòmica
en llengua catalana, en la llengua pròpia d'aquest país, i que no
han de tenir cap mena d'inconvenient per ser-hi atesos; no s'hi
escau, no s'hi val, el fet que no conegui la llengua qui el rep, és
a dir, el funcionari de torn o el treballador, molt menys tampoc
que no pugui funcionar ordinàriament i normalment en llengua
catalana per al manca de formació dels treballadors al servei de
l'Administració.

Tenim molt clar des del nostre grup que això s'hauria de
garantir a través de l'accés, que en el moment de l'accés ja hi
hauria d'haver aquest requisit. No ho ha considerat així el Partit
Popular, i en aquest moment no s'està exigint, com a mínim al
nivell que nosaltres consideraríem oportú, però fos com fos, si és
per als de nou ingrés com, sobretot, per a la gran quantitat de
funcionaris i de treballadors de l'Administració que no varen
tenir aquest requisit en el moment d'accedir-hi, és evident que
l'Administració ha de fer un esforç molt important per capacitar
lingüísticament tot aquest personal.

És per això que nosaltres proposam una esmena d'afectació,
que és insuficient, naturalment, creim que hauria de ser molt
superior, però que, com a mínim, se sàpiga que hi haurà aquesta
aportació a aquesta feina de normalització lingüística dels
empleats públics de la Comunitat Autònoma. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. JUANEDA I CABRISAS:

Sí, gràcies, Sr. President. Es demana en aquest cas afectar 15
milions per a un pla específic de normalització lingüística, i
nosaltres hem de dir que, i com sap el Sr. Alorda, dins el pla
general de formació del personal al servei de la Comunitat
Autònoma, ja hi ha inclosos cursos i altes tipus d'accions
formatives en matèria de normalització lingüística. Per tant,
creim que és suficient que dins el pla de formació s'hi incloguin,
com és així, aquests cursos, i en conseqüència, no creim
necessari afectar 15 milions específicament per a un pla de
normalització lingüística, sinó que es vagi fent dins el pla
general. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Juaneda.

Passam a la votació de l'esmena 7003.

Vots a favor?

Vots en contra?

No hi ha abstencions.

Resultat de la votació.

EL SR. LLETRAT:  

6 vots a favor, 9 en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada l'esmena.

Al subprograma 124101, Cooperació i relació amb les
corporacions locals, s'hi mantenen les esmenes següents:
Esmena número 6654, del Grup Parlamentari Socialista.
Sra. Barceló, té la paraula.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Gràcies, Sr. President. Bàsicament, és per a la creació de
l'Escola de Policia Local de la Comunitat Autònoma. Sabem
que funciona un conveni avui amb l'Ajuntament de Palma
que lliga tot el que és l'Escola de Formació de la Policia
Local dels diferents municipis de la Comunitat Autònoma,
però creim que una comunitat autònoma com la nostra
hauria de tenir clar el fet que aquesta és una responsabilitat
seva, i a l'hora que s'està funcionant en una comunitat que
és interinsular. Per tant, creim  que a nivell de plantejament
global, i açò, de fet, era una de les idees clares que tenia
l'anterior conseller de Funció Pública, era l'adequació
d'aquest conveni a la constitució, finalment, d'una escola de
policia local de la Comunitat Autònoma, tenint en compte
aquesta realitat pluriinsular que avui és la nostra Comunitat
Autònoma. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. JUANEDA I CABRISAS:

Gràcies, Sr. President. Efectivament, hi ha un conveni
amb l'ajuntament de Palma, que cobreix, de moment, les
necessitats, però tot i això no es renuncia, per part del
Govern, a la creació de l'escola, que es produirà quan sigui
aprovada la llei d'ordenació de les emergències. A partir de
l'aprovació d'aquesta llei, i quan es defineixi el model i
l'estructura, el funcionament d'aquesta escola, serà el
moment de donar-li cobertura pressupostària. Per tant,
votarem en contra d'aquesta esmena. Gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Sra. Barceló.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Gràcies, Sr. President. Aquest projecte de llei d'emergències
ja està dictaminat en comissió, serà, per tant, aprovat. És el
projecte, d'alguna manera, del Partit Popular i, a aquestes altures,
haurien de saber quina és l'execució pressupostària que tendrà.
Creim que fa prou anys que això roda, i estaria bé que es
començassin a comprometre amb aquest projecte a partir de la
llei pressupostària. Simplement, a nivell indicatiu. Per tant, creim
que valdria la pena, sobretot vista la postura positiva del grup
Popular que es pogués donar suport a aquesta esmena. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Passam a la votació de l'esmena 6654.

Vots a favor?

Vots en contra?

No hi ha abstencions.

Resultat de la votació.

EL SR. LLETRAT:

6 vots a favor, 9 en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada l'esmena.

Esmena número 6655 del grup parlamentari Socialista. Sra.
Barceló, té vostè la paraula.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Gràcies, Sr. President. Bàsicament és una esmena que ja s'ha
debatut per part d'altres grups polítics. Era major aportació
econòmica per a la formació del personal de la Comunitat
Autònoma. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Passaríem a votació l'esmena 6655.

Vots a favor?

Vots en contra?

No hi ha abstencions.

Resultat de la votació.

EL SR. LLETRAT:

6 vots a favor, 9 en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada l'esmena.

Esmena número 7001, del grup parlamentari
Nacionalista-PSM. Té la paraula el diputat Sr. Alorda.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. És de tots coneguda la necessitat
que passen les policies locals, la necessitat d'infraestructures
i dotacions, que són del tot insuficients, diríem que d'una
manera crònica. Era important aquesta línia d'ajudes que
tenia i que té el Govern Balear, que s'ha centrat, aquest
darrer any, bàsicament en implantar el 112, i creim que això
ha ajornat algunes necessitats d'inversió que tenien les
policies locals de tots els municipis de les Illes Balears.

Creim que ara era important fer una empenta superior a
la que preveuen aquests pressuposts i per això fèiem una
aportació addicional de 50 milions de pessetes que, malgrat
estigui mal expressat... Hauria de ser, en comptes "per
transferir als ajuntaments..." "per dotació de policies locals".
Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. JUANEDA I CABRISAS:

Gràcies, Sr. President. Vull dir que la Conselleria té
previst, dins aquestes partides, dins aquest programa,
l'adquisició de determinats béns, la realització d'algunes
inversions que, després, repercuteixen en millora dels
ajuntaments, perquè, de fet, mitjançant convenis de cessió,
en molts casos, aquestes inversions, aquests béns que
adquireix el Govern, es posen a disposició dels ajuntaments.
Per tant, el Govern té aquesta línia d'ajudes i col•laboració
amb els municipis. És veritat que ens agradaria que pogués
ser superior i que s'hi pogués destinar més pressupost, però
donades les prioritats i les restriccions, creim que les
mesures que s'adopten en aquests moments són suficients
per millorar els serveis municipals. Gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Juaneda. Passam a la votació de l'esmena 7001.

Vots a favor?

Vots en contra?

No hi ha abstencions.

Resultat de la votació.

EL SR. LLETRAT:

6 vots a favor, 9 en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Queda, per tant, rebutjada l'esmena.

Passam al debat de l'esmena 6656, del grup parlamentari
Socialista. El Sr. Quetglas té la paraula.

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Gràcies, Sr. President. Es tracta d'una esmena d'afectació de
30 milions de pessetes per destinar a la cooperació amb els
ajuntaments per tal d'obrir una línia d'ajuts per a adquisició de
vehicles ràdio per equipar adequadament la policia local.
Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Quetglas. Passarem a votació l'esmena 6656.

Vots a favor?

Vots en contra?

No hi ha abstencions.

Resultat de la votació.

EL SR. LLETRAT:

6 vots a favor, 9 en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada l'esmena.

En el subprograma 222201, espectacles i activitats
classificades, no s'hi han presentat esmenes.

En el subprograma 223101, coordinació dels serveis de
protecció civil i emergències, s'hi manté l'esmena número 6657,
del grup parlamentari Socialista. Té la paraula el Sr. Quetglas.

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Gràcies, Sr. President. Dins la mateixa línia que
l'anterior, és una esmena d'afectació de 30 milions de
pessetes per tal d'obrir una línia de transferència als
ajuntaments i als Consells Insulars per a la creació de places
per dotar els equips de coordinadors en matèria de protecció
civil. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Passarem a votació l'esmena 665.

Vots a favor?

Vots en contra?

No hi ha abstencions.

Resultat de la votació.

EL SR. LLETRAT:

6 vots a favor, 9 en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada l'esmena.

En el subprograma 313201, adopció i protecció de
menors, s'hi mantenen les esmenes següents: esmena
número 6653, del grup parlamentari Socialista. Té la
paraula el diputat Sr. Quetglas.

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Gràcies, Sr. President. És una esmena d'afectació de 500
milions de pessetes per al desenvolupament del pla d'atenció
a la infància, redistribuir-lo entre la Comunitat Autònoma
de les Illes Balears i els Consells Insulars en funció del
repartiment de competències. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. JUANEDA I CABRISAS:

Gràcies, Sr. President. No podem donar suport a aquesta
esmena, entre d'altres coses perquè no hi ha cap partida de
la qual es puguin destinar 500 milions per a l'objectiu
proposat. En qualsevol cas votarem en contra per la
impossibilitat i la inviabilitat de dur endavant aquesta
proposta.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Juaneda. Votarem l'esmena 6653.

Vots a favor?

Vots en contra?

No hi ha abstencions.

Resultat de la votació.

EL SR. LLETRAT:

6 vots a favor, 9 en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada l'esmena.

Esmena 6368, del grup parlamentari Esquerra Unida. Té la
paraula el diputat Sr. Grosske.

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Gràcies, Sr. President. L'esmena pretén establir una línia
d'ajudes a entitats col•laboradores per millorar l'atenció als
menors. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Grosske. Votarem l'esmena 6368.

Vots a favor?

Vots en contra?

No hi ha abstencions.

Resultat de la votació.

EL SR. LLETRAT:

6 vots a favor, 9 en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada l'esmena.

Esmena número 6996 del grup parlamentari Nacionalista-
PSM. Té la paraula el diputat Sr. Alorda.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President.  És una esmena per millor dotar als ens
col•laboradors de recursos suficients per desenvolupar el
programa de reforma de menors. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Alorda. Passam a votació l'esmena 6996.

Vots a favor?

Vots en contra?

No hi ha abstencions.

Resultat de la votació.

EL SR. LLETRAT:

6 vots a favor, 9 en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada l'esmena.

Esmena número 6367 del grup parlamentari Esquerra
Unida. Té la paraula el diputat Sr. Grosske.

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Gràcies, Sr. President. És una esmena que té un sentit
semblant a l'anterior. Crec que es defensa en els seus
termes. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Grosske. Sr. Juaneda, té la paraula.

EL SR. JUANEDA I CABRISAS:

Gràcies, Sr. President. Vull dir que aquesta esmena, com
altres que vénen a continuació, i donada la nova situació
creada o que es crearà a partir de dia 1 de gener del 98, quan
seran els Consells Insulars qui gestionaran la competència
en matèria de protecció de menors, crec que algunes
d'aquestes esmenes haurien de ser retirades. En qualsevol
cas, si no és així, nosaltres les votarem en contra, perquè la
nova distribució de competències fa que les previsions
pressupostàries hagin d'anar d'una altra manera, i així es
recollirà en els pressuposts. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Juaneda. Votació de l'esmena 636.

Vots a favor?

Vots en contra?

No hi ha abstencions.

Resultat de la votació.
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EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada l'esmena.

Esmena 6995, del grup parlamentari Nacionalista-PSM. Té
la paraula el Sr. Alorda.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. També es reserva si s'han de retirar
aquestes esmenes a mesura que avanci la llei dels Consells
Insulars. Nosaltres, en aquests moments, seguim mantenint que
el titular doti les entitats col•laboradores de recursos  econòmics
per desenvolupar el programa de primera acollida de menors,
tant si ho fa en primera instància perquè continua essent el
competent, com si transfereix aquest sobrefinançament si ho
deixa de ser. Nosaltres, en qualsevol cas, plantejam les esmenes
als pressuposts de qui té pressupost en aquest aspecte. Moltes
gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. JUANEDA I CABRISAS:

Gràcies, Sr. President. Per dir això, que nosaltres mantenim,
igual que he fet en la intervenció anterior, que no donarem suport
a aquestes esmenes, tal com vénen formulades, perquè la
competència passarà als Consells i, com que previsiblement serà
així, seria distorsionadors dels pressuposts aprovar aquestes
esmenes, i mantendrem la nostra postura contrària a totes i
cadascuna d'aquestes, i per tant quasi no fixarem postura respecte
de les que estiguin afectades per aquesta circumstància. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Votació de l'esmena 6995.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat de la votació.

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada l'esmena.

Esmena número 6439 del grup parlamentari Esquerra
Unida. Sr. Grosske, té la paraula.

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Gràcies, Sr. President. Es defensa en els seus termes.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Passam a la votació de l'esmena 6439.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat de la votació.

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada l'esmena.

Esmena 6789 del grup parlamentari Socialista. Té la
paraula la Sra. Barceló.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Gràcies, Sr. President. Bàsicament és per un programa
d'educadors de carrer tant a Mallorca com a Menorca,
Eivissa i Formentera. Són activitats que poden anar lligades
al que fa referència a la transferència de menors però, tal
com s'ha assenyalat en anteriors intervencions, en aquests
moments, qui té els recursos econòmics i encara no el
tancament de les activitats que van lligades a aquesta
transferència, mantenim aquesta esmena. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Votació de l'esmena 6789.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat de la votació.

EL SR. LLETRAT:

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

Queda rebutjada l'esmena.

Passam al debat de l'esmena 6998 del grup parlamentari
Nacionalista-PSM.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. El nostre grup pensa que el pla
d'atenció a la infància està infradotat dins aquests pressuposts.
De fet, no té programes suficients per adreçar la situació que
pateixen i que, d'alguna manera, han de (...) les institucions
públiques, i confiam que, amb aquest suport a l'alça de 300
milions de pessetes, com a mínim es podran solucionar alguns
dels problemes existents en aquests moments. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. JUANEDA I CABRISAS:

Gràcies, Sr. President. Per anunciar el nostre vot en contra a
aquesta esmena, donat que molts dels programes del pla integral
d'atenció a la infància i adolescència estan en funcionament en
aquest moment i que, en qualsevol cas, també hi ha hagut un
increment substancial de les partides destinades a aquest
concepte, i creim que les quantitats pressupostades en aquest
moment es consideren suficients per acabar de posar en marxa el
pla i per millorar alguns programes que ja estan en
funcionament. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Votació de l'esmena 6998.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat de la votació.

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada l'esmena.

Esmena número 6651 del grup parlamentari Socialista. Té la
paraula la Sra. Barceló.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Gràcies, Sr. President. És una esmena modesta, però
creim que important. Són 10 milions per donar suport a
polítiques de prevenció a infància i família. Bàsicament,
creim que això podrà anar lligat al que fa referència a la
transferència de menors, però, evidentment, el nostre treball
com a oposició en aquests moments, i per tal de vigilar i
assegurar el màxim de recursos econòmics per als consells
insulars, a qui seran transferides aquestes responsabilitats,
continuarem mantenint, fins al darrer moment, aquestes
reivindicacions sobre programes concrets, que hem de
recordar que el Govern de la Comunitat Autònoma mai no
va quantificar quan va plantejar plans de la infància i de
l'adolescència. Des del moment que hi ha aquesta mancança
per part del Govern a l'hora de quantificar recursos per a
actuacions determinades, no han de trobar rar els senyors
del Partit Popular que es continuïn presentant esmenes sobre
actuacions concretes quantificades per tal de suplir la feina
que hauria d'haver fet el Govern, manat pel plenari del
Parlament, en el seu moment. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. diputada. Votació de l'esmena 6651.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada l'esmena. Esmena 6652 del Grup
Parlamentari Socialista. Té la paraula la Sra. Barceló.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Gràcies, Sr. President. Bàsicament, i no argumentaré les
motivacions de fons d'aquestes esmenes, tan just citar la
necessitat de convenis amb els ajuntaments per a immersió
laboral i educativa dels joves amb factor de risc. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. diputada. Sr. Juaneda, per contestar té la
paraula.
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EL SR. JUANEDA I CABRISAS:

Sí, Sr. President. Gràcies per dir, entre d'altres coses, que es
proposa que s'afectin 15 milions d'una partida que només té
351.000 pessetes, amb la qual cosa o no pot ser o suposa
incrementar la xifra dels pressuposts sense equilibrar-la per la
part d'ingressos, i en aquest sentit no és possible. Per altra banda,
dir també que la motivació o l'objecte d'aquesta esmena la té
prevista la conselleria a una partida de capítol 6, que respon a un
programa que hi ha en marxa per a la formació sociolaboral de
joves en situació de risc, i que està previst invertir, juntament
amb la Conselleria de Treball i Formació i el Fons Social
Europeu, un total de 100 milions de pessetes. Creim que es fan
coses en aquest sentit, en la intenció que demana el Grup
Socialista, i per tant, pel que he dit al principi, per la
impossibilitat d'afectar 15 milions d'una partida que només té
350.000 pessetes; i pel que dic, ja es fan moltes coses en aquesta
matèria, votarem en contra de l'esmena. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Votació de l'esmena 6652.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

4 vots a favor; 8 en contra i 1 abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada l'esmena. Debat de l'esmena 6659 del Grup
Parlamentari Socialista. La Sra. Barceló té la paraula.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Gràcies, Sr. President. Aquí entram en un capítol bàsicament
d'infraestructures, d'inversions o de les infraestructures
pròpiament dites per tal de donar cobertura a serveis. En aquest
cas i en relació a Menorca, hem d'assenyalar la deficiència
d'infraestructures que tenim per donar cobertura als menors de 12
a 18 anys. Aquesta és una realitat; per altra banda, és un
compromís que s'ha fet a anys anterior per part del Govern de la
Comunitat Autònoma per tal d'executar aquest centre d'acollida,
però els fets demostren que aquest compromís del Govern no s'ha
executat. Per tant, reclamam davant el fet de la passivitat del
Govern de la Comunitat Autònoma en aquesta actuació que
vertaderament es comprometi amb una partida pressupostària,
que es construeixi, que es posi en funcionament aquest centre
d'acollida de menors a Menorca. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. diputada. Votació de l'esmena 6659.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada l'esmena. Passam al debat de l'esmena
6658 del Grup Parlamentari Socialista. Té la paraula la Sra.
Barceló.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Gràcies, Sr. President. Són 30 milions per a programes
de prevenció a menors desemparats. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. diputada. Votació de l'esmena 6658.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat?

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada l'esmena. Debat de l'esmena 6997 del
Grup Parlamentari Nacionalista-PSM. Té la paraula la Sra.
Bover.

LA SRA. BOVER I NICOLAU:

Gràcies, Sr. President. El sentit d'aquesta esmena és una
aportació de 2 milions de pessetes per a un pla d'activitats
de prevenció de maltractaments de menors, aprofitant ja la
xarxa d'assistència social que els ajuntaments ja tenen
organitzada. Gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. JUANEDA I CABRISAS:

Sí, Sr. President. Per dir que el Govern ja du a terme un
programa experimental per a la prevenció dels maltractaments a
menors i que és fruit aquest programa d'un conveni que hi ha
signat amb el Ministeri de Treball i Afers Socials, per tant és una
qüestió que ja es du a terme, i ara destinar 2 milions a realitzar
un pla concret, doncs creim que no és convenient ni oportú.
Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. diputat. Votació de l'esmena 6997.

Vots a favor? Gràcies.

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada l'esmena. I passam al debat de l'esmena 7000
del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM. Sra. Bover, té vostè la
paraula.

LA SRA. BOVER I NICOLAU:

Gràcies, Sr. President. Tornam dir que som conscients que hi
ha una deficiència en infraestructura dirigida als menors
infractors i, per tant, amb aquesta esmena es demana un alberg
per joves i al•lots de més de 16 anys que estiguin en règim de
protecció de menors i reforma. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. diputada. Passam a votar l'esmena 7000.

Vots a favor de l'esmena?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada l'esmena. Al subprograma 313202,
reforma de menors, s'hi manté l'esmena 6999 del Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM. Sra. Bover, té vostè la
paraula.

LA SRA. BOVER I NICOLAU:

Gràcies, Sr. President. Som conscients que des del
Govern es plantegen cursos de formació per a dotació a
funcionariat, però volem especificar que amb el tema del
personal que fa feina amb menors pensam que aquests
cursos de formació no estan suficientment (...) i aquest és el
sentit d'aquesta esmena. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. diputada. Sr. Juaneda, té la paraula.

EL SR. JUANEDA I CABRISAS:

Sí, Sr. President. Gràcies per dir, com ha reconegut la
Sra. Bover, que és una qüestió que s'ha de consignar un altre
programa, en qualsevol cas la formació del personal al
servei de l'Administració de la Comunitat Autònoma
correspon a l'Institut Balear d'Administració Pública, i posar
en aquest secció una partida específica detraient 2 milions
d'altres partides que són necessàries per al funcionament de
la conselleria, doncs no creim que sigui el lloc adequat.
Creim que és inoportú que sigui en aquest cas concret, en
aquest programa, l'esmena per a formació del personal, que
té una altra secció, un altre apartat específic per a aquestes
tasques. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. diputat. Votació de l'esmena 6999.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada l'esmena. I hem acabat la secció 16,
entram a la secció 17, Conselleria de Foment. A la totalitat
s'hi mantenen les esmenes següents: esmena 6380 del Grup
Parlamentari Esquerra Unida; 6584 del Grup Parlamentari
Socialista i 6974 del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM.
Per defensar l'esmena 6380, té la paraula el diputat Sr.
Grosske.
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EL SR. GROSSKE I FIOL:

Sr. President demanam que es doni per defensada l'esmena,
malgrat que els arguments que són llargs i complexes ja els
exposarem en el plenari. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. diputat. Per defensar l'esmena 6584, té la paraula
el diputat Sr. Antich.

EL SR. ANTICH I OLIVER:

Gràcies, Sr. President. Exactament en la mateixa línia, dir que
efectivament nosaltres creim que aquest pressupost de la
Conselleria de Foment no respon a les necessitats i expectatives
dels ciutadans de les Illes, però que les argumentacions
polítiques s'exposaran més àmpliament en el plenari.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. diputat. I per defensar l'esmena 6974 del Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM, té la paraula el diputat Sr.
Alorda.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. També és evident que ara podríem fer
molt llarg, explicant totes les discrepàncies amb la política de
transports i de carreteres que tenim amb el Govern balear, però
creim que és un debat polític que convé tenir en el ple del
Parlament perquè no confiam ara de convèncer el Partit Popular
a retirar aquesta secció dels pressuposts. Per tant, serà allà on, en
tot cas, ja torejarem aquest tema. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. diputat. Passarem a la votació de les esmenes
6380, 6584 i 6974, esmenes a la totalitat de la secció 17.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat?

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queden rebutjades aquestes esmenes. Als programes no
classificats s'hi mantenen les esmenes següents: 6872 del
Grup Parlamentari Mixt. Té la paraula la Sra. Munar.

LA SRA. MUNAR I RIUTORT:

Gràcies, Sr. President. Es tracta d'una esmena de
reducció de 4.000 milions de pessetes per tal de reduir la
partida destinada a planificació i construcció
d'infraestructura en carreteres.

(Rialles de la diputada)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. SOLER I CLADERA:

Gràcies, Sr. President. Ens sembla un poquet dràstica
aquesta rebaixada que es proposa a la partida destinada a
planificació i construcció d'infraestructura en carreteres, en
conseqüència, la votarem en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. diputat. Passam a la votació de l'esmena
6872.

Vots a favor? Gràcies.

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

1 vot a favor; 13 en contra i 3 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada l'esmena. Passam a l'esmena 6877 del
Grup Parlamentari Mixt. Sra. Munar, té vostè la paraula.

LA SRA. MUNAR I RIUTORT:

Gràcies, Sr. President. Per a just tot el contrari, demanar
la necessitat d'incrementar la inversió en carreteres per tal
de disminuir els dèficits històrics existents en aquestes illes,
amb 1.000 milions de pessetes.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Sr. Soler, té vostè la paraula.

EL SR. SOLER I CLADERA:

Gràcies, Sr. President. Així com hem dit que no a aquella
reducció tant dràstica, també deim que no a aquest increment de
1.000 milions, donat que aquest dèficit històric existent a les
Illes, que sí que ho reconeixem, creim que a través del conveni
de carreteres serà el marc adequat per atendre'l. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Soler. Votació de l'esmena 6877.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions? Gràcies.

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

5 vots a favor; 10 en contra i 2 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada l'esmena que acabam de sotmetre a votació.
Esmena 6879 del Grup Parlamentari Mixt. Sra. Munar, té vostè
la paraula.

LA SRA. MUNAR I RIUTORT:

Gràcies, Sr. President. Es tracta de 100 milions de pessetes
per establir una línia d'ajudes i de col•laboració amb empreses de
transport aeri, radicades a les Illes Balears, per tal de garantir les
connexions entre les Illes i també amb la península d'una forma
adient. Aquesta esmena el que pretén és no haver de volar amb
turbo hèlix a la península. Estic convençuda que el Partit Popular
serà sensible a aquesta esmena i que desitjaria donar-li suport.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. SOLER I CLADERA:

Gràcies, Sr. President. El nostre grup no donarà suport a
aquesta esmena, entre d'altres coses, no és compatible amb el
règim de liberalització del transport aeri, aprovat recentment per
la Unió Europea; i per altra part, entrar en línies d'ajuda directa
a empreses en aquest sentit no creim que sigui una qüestió, des
del nostre punt de vista, competència de la Comunitat Autònoma.
Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Soler. Votació de l'esmena 6879.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 1; en contra, 10; i abstencions, 6.

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada l'esmena. Al programa 4311, habitatge,
s'hi han presentat les esmenes següents: esmena 6967 del
Grup Parlamentari Nacionalista-PSM. El Sr. Alorda té la
paraula.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. Per al nostre grup és evident una
manca absoluta, com a mínim una insuficiència absoluta, de
les polítiques actives de sòl, sobretot tenint en compte l'allau
de demanda que es genera els darrers anys a les nostres
illes, fins i tot la política afavorida de segones residències a
nivell de tota la Unió Europea que es fomenta a nivell de les
Illes Balears. Això suposa un encariment del sòl, que hauria
de quedar compensat o compensat en part amb polítiques
molt actives, molt importants, molt agressives d'adquisició
de sòl i de posar aquest sòl en mans de promocions de
caràcter VPO o fins i tot de caràcter més genèric per
intentar que els residents i la gent que fa anys que resideix
a les Illes Balears, tengui un accés a un habitatge digne i a
uns preus assequibles. Creim que, com a mínim, amb
aquests 100 milions de pessetes, que som conscients que
tampoc no és encara una mesura prou important, però com
a mínim seria un significatiu canvi de postura respecte de la
política de sòl que du a terme en aquest moments el Govern
balear. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. SOLER I CLADERA:

Gràcies, Sr. President. Simplement per dir que hi ha
prevists 600 milions de pessetes per a adquisició de sòl.
Gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Soler.

Votació de l'esmena 6967.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

Sí, per favor, si podria repetir la votació, perquè hi ha un
dubte.

EL SR. PRESIDENT:

Repetirem la votació. Votació de l'esmena 6967.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada l'esmena.

Esmena 6731 del Grup Parlamentari Socialista. Té la paraula
el Sr. Antich.

EL SR. ANTICH I OLIVER:

Gràcies, Sr. President. Es tracta d'una esmena per tal de dur
a terme la rehabilitació de l'estació de tren d'Artà dins el que és
la partida pertinent del pressupost quant a rehabilitacions del
nostre patrimoni, creim que és un edifici que és important que es
rehabiliti i que, a més, allà, sembla que per part de l'Ajuntament
d'Artà s'ha sol•licitat en diverses ocasions al Govern de la
Comunitat Autònoma. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, sr. Antich. Sr. Soler, té vostè la paraula.

EL SR. SOLER I CLADERA:

Gràcies, Sr. President. En aquests moments, actualment,
es negocia un conveni marc de cessió de les estacions i del
seu entorn entre el Govern de la Comunitat i diversos
ajuntaments, per tant entenem que una solució aïllada com
la que es proposa en aquest cas, d'Artà, no és factible, haurà
de ser una qüestió de més ampli abast dins un conveni marc
com el que es negocia en aquests moments, i, en
conseqüència, rebutjarem aquesta esmena.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Soler.

Passam a la votació de l'esmena 6731.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada l'esmena.

Esmena 6730 del Grup Parlamentari Socialista. Sr.
Antich, té la paraula.

EL SR. ANTICH I OLIVER:

Sí, gràcies, Sr. President. Es tracta d'una altra esmena
d'afectació amb el mateix sentit que l'anterior, però aquesta
vegada per a la rehabilitació de l'antic quarter de Betlem,
anualitat del 1998, allà mateix, a Artà. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. SOLER I CLADERA:

Votarem en contra d'aquesta esmena perquè proposa una
afectació per fer una inversió fora dels edificis propis de la
Comunitat Autònoma, quan aquesta partida va destinada a
rehabilitació arquitectònica d'edificis que tengui en propietat
la Comunitat Autònoma.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Soler.

Votació de l'esmena 6730.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Gràcies. Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

5 vots a favor, 7 en contra i 2 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada l'esmena.

Esmena 6586, del Grup Parlamentari Socialista. Sr. Antich,
té la paraula.

EL SR. ANTICH I OLIVER:

Gràcies, Sr. President. Es tracta d'una esmena d'addició de 50
milions de pessetes per tal d'ampliar la partida destinada a
transferències als ajuntaments per supressió de barreres
arquitectòniques i així de qualque manera millorar les actuacions
d'aquests ajuntaments en aquesta qüestió i per tant que la llei que
hi ha vigent en aquesta comunitat autònoma es pugui complir
molt més ràpidament.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. SOLER I CLADERA:

Gràcies, Sr. President. Al marge d'entrar en la qüestió de la
baixa, que no hi entraré, la baixa que es proposa, hem de dir que
en aquest sentit hi ha previst dins els pressuposts 40 milions de
pessetes, és clar que seria factible incrementar la quantitat, ara
també hem de tenir en compte el marc de limitació
pressupostària amb el qual ens movem, i fa que considerem que
aquesta quantia de 40 milions, tot i podent ser ampliable, no
creim que aquest sigui el moment adequat de modificar aquesta
partida. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Soler.

Votació de l'esmena 6586.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada l'esmena.

Esmena 6588 del Grup Parlamentari Socialista. Sr.
Antich, té la paraula.

EL SR. ANTICH I OLIVER:

Gràcies, Sr. President. es tracta d'una esmena d'addició
de 100 milions de pessetes destinada al pla estratègic de sòl
públic per a habitatges de protecció oficial especial o
general i equipaments públics. Bé, es tracta d'una promesa
que cada any ens fa el Govern quan realment es demostra
que l'Ibavi no pot complir amb els objectius que anualment
també es fixa. Per tant, amb la idea d'ajudar que realment es
pugui complir la promesa que, com dic, anualment se'ns fa,
feim aquesta esmena. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. SOLER I CLADERA:

Gràcies, Sr. President. El compromís, no la promesa, el
compromís per al pressupost del 98 a l'Ibavi, en aquest
sentit és de 600 milions de pessetes, hi havia un altre grup
que ens deia que hi destinàssim 100 milions, nosaltres creim
que 600 milions de pessetes és una quantitat adequada, així
ho creu l'Ibavi i, en conseqüència, no acceptarem aquesta
esmena.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Soler.

Votació de l'esmena 6588.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

6 vots a favor, 8 en contra i 1 abstenció.
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EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada l'esmena.

Passam a l'esmena 6711 del Grup Parlamentari Socialista. Sr.
Antich, té la paraula.

EL SR. ANTICH I OLIVER:

Gràcies, Sr. President. Es tracta d'una esmena d'addició de 50
milions de pessetes per a la restauració de la caserna General
Luque d'Inca, aquesta esmena aniria destinada a una primera
anualitat per a l'any 1998, previ un conveni que es pogués firmar
entre el Govern balear i l'ajuntament per a la restauració d'aquest
edifici. Moltes de gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Antich. Sr. Soler.

EL SR. SOLER I CLADERA:

Gràcies, Sr. President. Per contestar aquesta esmena i d'altres
en el mateix sentit, individualitzades i concretes que planteja el
Grup Parlamentari Socialista, dir que per a aquestes qüestions hi
ha partida pressupostària i que les ajudes s'han de tramitar
d'acord amb el previst al Decret 71 i 110/94 de rehabilitacions de
patrimoni arquitectònic, dins el marc d'aquest decret es plantegen
ajudes, els ajuntaments plantegen les seves sol•licituds i es resol
dins el marc de la partida pressupostària prevista. En
conseqüència, no creim adient entrar a trossejar partides o a
especificar partides concretes, perquè també tot està en funció de
les necessitats que plantegin els distints ajuntaments. En
conseqüència, a aquesta esmena i a d'altres que tenen el mateix
signe, entenem que tenir partida genèrica en concret i establir
tota una normativa per a l'accés a aquest tipus d'ajudes, n'hi ha
prou per anar cobrint les necessitats que es plantegen. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat.

Votació de l'esmena 6711.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada l'esmena.

Passam al debat de l'esmena 6608 del Grup Parlamentari
Socialista. Té la paraula la diputada Sra. Barceló.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Gràcies, Sr. President. Defensaré també la 6609.

EL SR. PRESIDENT:

D'acord.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Són dues esmenes que van lligades a rehabilitació i
bàsicament per contrarestar l'argumentació que acaba de
donar el portaveu del Partit Popular. No és cert que els
recursos econòmics bastin d'acord amb les sol•licituds que
fan els diferents ajuntaments, perquè hi ha sol•licituds que
roden per aquest parlament des de fa la tira d'anys, senyal
que vertaderament els recursos existents i fins i tot el
compromisos contrets del Govern, com és el cas del Bastió
de sa Font, la segona fase, de Ciutadella, no s'arribven a
executar. Per tant, insistim que són qüestions que s'haurien
d'afectar i compromisos que s'haurien de contreure per part
del Govern de la Comunitat. Per tant, reclamam aquesta
participació del Govern en la segona fase de rehabilitació
del Bastió de sa Font a Ciutadella, i la rehabilitació del Pati
de sa Lluna a Alaior. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada.

Passam a la votació de les esmenes 6608 i 6609.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queden rebutjades aquestes esmenes.
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I passam al debat de la 6723 del Grup Parlamentari Socialista.
Sr. Antich, té la paraula.

EL SR. ANTICH I OLIVER:

Gràcies, Sr. President. Es tracta d'una esmena d'afectació i
realment va en el mateix sentit de l'exposició anterior, i en aquest
cas seria per a la coberta de l'església de Randa, que es troba en
un estat deplorable i perillós. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Antich.

Votació de l'esmena 6723.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada l'esmena.

Esmena 6386 del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida. Té la
paraula el Sr. Grosske.

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Gràcies, Sr. President. El que pretén aquesta esmena és la
transferència dels recursos d'aquesta secció integrats dins el Pla
Mirall als consells insulars. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Sr. Soler, té la paraula.

EL SR. SOLER I CLADERA:

Gràcies, Sr. President. Ja hem manifestat, avui matí, a la
secció de Medi Ambient, quina era la postura del nostre grup en
relació a això, és a dir, una administració té una idea, posa un
programa en marxa i quan el té en marxa el transfereix, és a dir,
creim que no té sentit i, en conseqüència, votarem en contra
d'aquesta esmena.

EL SR. PRESIDENT:

Votació de l'esmena 6386.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada l'esmena.

Esmena 6387 del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida.
Té la paraula el Sr. Grosske.

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Gràcies, Sr. President. Aquesta esmena té com a objectiu
que es compleixi un dels aspectes fonamentals de la Llei de
supressió de barreres arquitectòniques que és precisament la
confecció del catàleg de barreres a eliminar, que és el que
en definitiva marcarà l'inici, el punt zero dels terminis
prevists a la mateixa llei. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat.

Votació de l'esmena 6387.

Vots a favor?

Vots en contra?

Vots en contra?

Abstencions? Gràcies.

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Esmena 6585, del Grup Parlamentari Socialista. La Sra.
Barceló té la paraula.
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LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Gràcies, Sr. President. Si hi ha algunes qüestions que són
clarament competència dels consells insulars i el Govern
insisteix que les vol fer, com és, hem vist avui matí competències
en matèria d'ajuts als planejaments urbanístic, el mateix Pla
Mirall, en aquest cas, en el cas de les ajudes per a rehabilitació
de façanes, aquesta qüestió és molt més important, perquè afecta
directament els administrats, és a dir, des del moment que les
ajudes al Pla de façanes, a través de la Llei de patrimoni es van
transferir als consells insulars, amb un expedient davant els
ajuntaments, aconseguien aglutinar ajudes de l'ajuntament i del
que era el consell insular. En aquest moment, la participació del
Govern de la Comunitat Autònoma, que es nega a fer-ho a través
dels consells insulars, obliga els ciutadans a tramitar dos
expedients totalment diferents, és a dir, duplicam i dificultam
l'accés dels ciutadans a l'administració. 

Per tant, creim que vertaderament és complicadíssim, va en
contra de l'eficiència administrativa que qualsevol administració
ha de perseguir, encareix els costos administratius i suposen
només dificultats per als ciutadans. Per tant, i encara que només
sigui a nivell de la lògica més pura, aquest pla de façanes que hi
ha inclòs dins el Pla Mirall, creim que forçosament hauria d'anar
gestionat des dels consells insulars i per açò demanam el traspàs
d'aquesta competència, és un cas excepcional perquè va lligat,
repetim, a les sol•licituds dels ciutadans i a aquesta duplicitat
d'expedients que va en contra de tot el que és el funcionament
racional de l'administració pública i sobretot quan aquí ens
plantejam funcionar a través de finestretes úniques, serveis únics
i telemàtica total. Creim que açò són passes clarament enrera,
només per evitar col•laboracions institucionals per diferències de
color polític. I açò creim que mai no ha d'afectar els ciutadans.
Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. SOLER I CLADERA:

Gràcies, Sr. President. Ja és coneguda la postura que té el
nostre grup en relació a l'execució del Pla Mirall, ho hem debatut
avui matí, i ho continuam debatent avui horabaixa. Nosaltres
creim que aquesta és una actuació que ha d'executar directament
el Govern de la Comunitat, sense que això suposi minva de les
garanties de l'administrat. En conseqüència, no donarem suport
a aquesta esmena que planteja el grup Socialista.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Soler. Sra. Barceló.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

En aquest cas, rebatrem. Creim que no té res a veure amb els
altres casos, perquè aquí hi participen els ciutadans d'una manera
directa. Ens agradaria, i des del grup Socialista així els ho
demanam, que ho pensin i que, durant el plenari del pressupost
poguessin fer, com a mínim, un compromís de modificar la
tramitació d'ajudes del pla de façanes del pla Mirall.

Creim que és un cas totalment específic i apart de, fins
i tot, el que són les altres ajudes. El problema és que
dificultam l'administració d'una manera claríssima. Per tant,
creim que per a l'eficiència d'ajuntaments, de Consells, de
Govern, i per facilitar la rapidesa de donar subvencions als
ciutadans, pensassin una proposta -que farien vostès-
d'unificar i facilitar tots els tràmits burocràtics als ciutadans.
Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Procedirem a la votació de
l'esmena 6585.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat de la votació.

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada l'esmena.

Passam a l'esmena 6610 del grup parlamentari Socialista.
La Sra. Barceló té la paraula

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Gràcies, Sr. President. Aquest és un pla que ja hem
comentat avui matí, però en una altra secció. És el pla de
turisme cultural a Menorca, on participa el Govern de
l'Estat, hi participa el Consell Insular i no hi participa el
Govern de la Comunitat Autònoma. Creim que, i
aprofitarem totes les oportunitats que tenguem des de
Menorca perquè el Govern es comprometi amb els plans i
execucions, en l'exercici de competències que són
compartides a nivell inversos Consell Insular-Govern de la
Comunitat Autònoma, aquest s'hi impliqui. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. SOLER I CLADERA:

Gràcies, Sr. President. El nostre grup entén aquesta
insistència del grup parlamentari Socialista en relació a
aquesta qüestió, però no creim que sigui el lloc adequat
plantejar una baixa del pla Mirall i una corresponent alta
dins una qüestió que és competència de la direcció general
d'arquitectura i habitatge. Entenem que no és dins aquesta
àrea concreta el moment de plantejar aquesta qüestió i, en
conseqüència, votarem en contra.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Sra. Barceló.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Supòs que algun dia sabrem on és oportú presentar les coses,
i, en aquest cas, ho hem presentat, i ens obligaran a presentar la
mateixa esmena a 20 programes diferents, si aquestes són les
argumentacions de fons.

Nosaltres reclamam que el Govern participi en programes de
la seva competència, en inversions en la rehabilitació de
patrimoni en programes que impulsin els Consells Insulars. Si
diuen que no, diguin que no, però no ens diguin que no és el
moment oportú ni el lloc oportú. Ens diguin on és el lloc oportú
i així tot serà més ràpid i el debat segurament seria més curt.
Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Votació de l'esmena 6610.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat de la votació.

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada l'esmena.

Passam a l'esmena 6722, del grup parlamentari Socialista. El
Sr. Antich té la paraula.

EL SR. ANTICH I OLIVER:

Gràcies, Sr. President. Es tracta d'una esmena d'addició de 50
milions. És una esmena que feim des de fa temps, va destinada
a traspassar als Consells Insulars les actuacions lligades a la
conservació del patrimoni, per ser de la seva competència. Des
que es va transferir cultura i patrimoni als Consells Insulars,
sembla lògic que el Govern hagués transferit també tots els
doblers als Consells Insulars i que, per tant, en aquests moments,
no tengués actuacions en aquestes qüestions, i que aquests
doblers es traspassassin als Consells Insulars. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. SOLER I CLADERA:

Gràcies, Sr. President. Estam davant una qüestió
complex i antiga, sobre la qual els diputats ja coneixen la
postura que manté el nostre grup parlamentari i el Govern.
En aquest cas, està fent una afectació relacionada amb l'1%
cultural, i nosaltres entenem que cada administració té el
que li toca i, en conseqüència, aquest 1% conseqüència
d'inversions fetes per l'administració de la Comunitat
Autònoma, encara que les competències en matèria de
cultura estiguin transferides als Consells Insulars, en aquest
cas, el patrimoni arquitectònic és competència de la
Comunitat Autònoma i, en conseqüència, entenem que
aquestes partides que proposa aquí no són transferibles als
Consells Insulars. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Soler. Votació de l'esmena 6722.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat de la votació.

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada l'esmena.

Passam a debatre l'esmena 6587, del grup parlamentari
Socialista. El Sr. Antich té la paraula.

EL SR. ANTICH I OLIVER:

Gràcies, Sr. President. Es tracta d'una esmena d'addició
destinada bàsicament a compensar la inversió que el Govern
Balear ha de fer enguany en el pla quadriennal d'habitatge
en relació a la que va fer l'any passat. L'any passat hi havia
una inversió d'uns 450 milions de pessetes, enguany són
400. Nosaltres pensam que les necessitats en temes
d'habitatge no han disminuït, i, per això, no creim que sigui
bona la disminució que veim dins els pressuposts d'enguany.
Per això feim aquesta esmena per tal que la inversió, com a
mínim, sigui la mateixa que l'any passat.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Sr. Soler.

EL SR. SOLER I CLADERA:

Gràcies, Sr. President. Hi ha esmenes de les quals no entenem
la partida a la baixa, en altres no entenem la partida a l'alta, i en
aquest cas concret, la 6857 no entenem ni la partida a la baixa,
el pla Mirall, ni  la partida a l'alta, entre d'altres coses perquè
proposa un increment de l'aportació de la Comunitat Autònoma
al pla quadriennal de l'habitatge que no es pot fer, perquè es
tracta d'un conveni multilateral -no és merament bilateral entre
la Comunitat Autònoma i l'administració Central, és un conveni
multilateral-, amb quatre anys de vigència. Plantejar un
increment que no tengués -com no tendria en aquest cas- el
corresponent increment d'aportació per part de l'Estat no té sentit
i, en conseqüència, per no entendre ni la partida d'alta ni la de
baixa i per intentar modificar un conveni firmat multilateralment
i amb quatre anys de vigència, entenem que aquesta esmena s'ha
de rebutjar. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Soler. Sr. Antich.

EL SR. ANTICH I OLIVER:

Gràcies, Sr. President. Resulta que, en qüestió d'habitatge, ho
tenim fatal, perquè realment per incomplir els objectius que ens
fixam cada any no hi ha cap tipus de problema, però per
augmentar dotacions perquè aquests objectius siguin més amplis
i, per tant, per complir amb els ciutadans i, d'alguna manera
solucionar de millor forma les necessitats d'habitatge, sembla que
és molt mal de fer. No ho entenem.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Sr. Soler.

EL SR. SOLER I CLADERA:

Ja hem dit, Sr. President, en altres esmenes, que, entre d'altres
qüestions, hi havia 600 milions de pessetes prevists dins aquests
pressuposts per a adquisició de sòl públic per tal de contribuir a
l'habitatge de protecció oficial. L'esforç que es fa dins el 98 és un
esforç important.

Per altra part, incrementar aquest esforç dins el pla
quadriennal que planteja aquesta esmena del grup parlamentari
Socialista, seria un esforç que no tendria la mínima inèrcia per
part d'altres administracions. El més important, en aquestes
qüestions, és poder tenir la col•laboració d'altres administracions,
cosa que, en aquest cas, no és possible i, en conseqüència, com
he dit, votarem en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Votació de l'esmena 6587.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat de la votació.

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada l'esmena.

Passam al debat de l'esmena 6865 del grup parlamentari
Mixt. Sra. Munar, té la paraula.

LA SRA. MUNAR I RIUTORT:

Gràcies, Sr. President. És una esmena de substitució de
400 milions de pessetes. Es tracta de doblar les
transferències de capital a famílies i institucions dins el pla
quadriennal de l'habitatge.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Passam a la votació de l'esmena
6865.

Vots a favor?

Vots en contra?

No hi ha abstencions.

Resultat de la votació.

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada l'esmena.

Esmena 6968 del grup parlamentari Nacionalista-PSM.
Sr. Alorda, té vostè la paraula.
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EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. Tenc por que el representant del Partit
Popular no entengui aquesta esmena, perquè el Partit Popular té
dificultats per entendre les polítiques de sòl i d'habitatge. Per
tant, en la mateixa línia que ja han presentat altres grups, que
apart dels compromisos adquirits dins el pla de l'habitatge que,
naturalment, s'hauria de complir escrupolosament, a més a més,
hi hagi polítiques pròpies per part de la Comunitat, unes
polítiques amb les quals s'havia compromès l'anterior Conseller
de Foment -abans no era Foment, però duia les competències
d'habitatge- que hi hauria línies pròpies, amb compromisos
addicionals per part del Govern. Això no s'ha complit, però veig
que, fins i tot, troben incomprensibles les esmenes que van en
aquest sentit, de dotar d'un major contingut aquestes actuacions.

És més, nosaltres creim que a Mallorca, a les Illes Balears en
general, no és sols una política social, de règim especial, que ho
ha de ser, sinó que, a més, és una qüestió estratègica, la qüestió
del sòl i la de l'habitatge, atesa la demanda extraordinària que hi
ha sobre un sòl molt limitat. Per tant, creim que, si alguna cosa
no s'ha d'entendre d'aquesta esmena, és que la quantia sigui tan
limitada com aquests 50 milions. Confiam que així i tot, gràcies
a la seva discreció, podrà ser aprovada pel Partit Popular.
Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. SOLER I CLADERA:

Gràcies, Sr. President. Precisament hem entès un poc més
aquesta esmena que les altres. I dic un poc més perquè no hem
entès la partida concreta on proposen la baixa, és a dir,
desconeixem quin és el subprograma 000000, centre de cost
0000, on es proposa la baixa. No hem entès la baixa.

Per altra part, efectivament, proposam una actuació al marge
del pla quadriennal de l'habitatge. Nosaltres creim que per part
de la Comunitat Autònoma es fa un esforç importantíssim pel
que respecte al pla quadriennal de l'habitatge. Altres grups
plantejaven incrementar l'esforç que es feia en aquest pla.
Nosaltres hem rebutjat aquest increment d'esforç dins el mateix
pla, perquè hem dit que no tendria una efectivitat per part de les
altres administracions i, en aquest cas, es proposa una actuació
aïllada, al marge de tot tipus de pla quadriennal, per tal de
muntar una línia pròpia de la Comunitat Autònoma.

Nosaltres, en aquest moment, no estam d'acord amb aquesta
qüestió. Creim que els esforços s'han de fer dins el marc del pla
quadriennal de l'habitatge. La previsió que hi ha dins el 98 és fer
un esforç important i, en aquest sentit, creim que aquesta
esmena, tal com es planteja, aïllada, que hem estès perfectament
-l'alta, però no la baixa-, la votarem en contra. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Naturalment discrepam en el fons quant que sigui un
esforç importantíssim el que s'aporta al pla quadriennal.
Nosaltres creim que el Govern hauria de fer un addicional
emmarcat dins aquest pla i que, per tant, fossin uns
objectius compatibles i que, fins i tot, intensificassin aquests
objectius i les prioritats que marquen dins el pla. Per tant, no
ho veim incompatible, ni molt menys, sinó complementari.

Quant a les baixes, ja he tengut ocasió d'explicar que la
idea d'aquestes imputacions al 64000 suposaria que fos una
baixa proporcional a aquest subconcepte, que està dotat amb
més de 7.500 milions de pessetes. Per tant, poc forat hi
farien aquests 50 milions que es proposen amb aquesta
esmena. Però, en tot cas, estam oberts al fet que fos el propi
Partit Popular qui ens suggerís en quin concepte, en quin
subprograma, centre de cost i secció considera que faria
menys mal aquesta reducció dins el subconcepte 64000.
Naturalment no defensaré l'adequació de l'esmena, perquè
aquesta ja ha estat acceptada, i el fet que hagi arribat a
aquesta seu significa que és absolutament correcta. Moltes
gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Sr. Soler.

EL SR. SOLER I CLADERA:

Gràcies, Sr. President. A l'hora d'acceptar o rebutjar una
esmena es poden tenir en compte molts criteris: pot ser el de
l'alta, pot ser el de la baixa... Evidentment, el que sí valoram
és l'aportació que fa el Sr. Alorda a aquesta nova tècnica
d'esmena pressupostària, on s'identifica tan clarament la
previsió de baixa com la que fa amb aquesta esmena en
concret. Creim que és un exemple d'esmenes
pressupostàries. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Soler. Passarem a la votació de l'esmena
6968.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat de la votació.

EL SR. LLETRAT:

5 vots a favor, 8 en contra, 1 abstenció.
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EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada l'esmena.

Debat de l'esmena 6589 del grup parlamentari Socialista. Té
la paraula el Sr. Antich.

EL SR. ANTICH I OLIVER:

Gràcies, Sr. President. Es tracta d'una esmena d'addició en la
mateixa línia de l'anterior. He de reconèixer que no és fàcil
defensar aquesta esmena quan, realment, el Govern, amb els
objectius que té marcats dins el pla quadriennal, ja no compleix
els objectius. Per tant, demanar ampliació d'aquests objectius,
sense cap dubte, suposa tenir molt de coratge. Jo entenc que és
veritat que una esmena es pot rebutjar per molts motius, però
crec que aquestes, en aquest cas, es rebutgen per falta de voluntat
política de dur a terme una cosa que es duu a terme en moltes
altres comunitats autònomes. Jo crec que la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears és la darrera quant a aquests ajuts
complementaris. Jo crec que són molt importants, i entre aquests
volem citar exemples com els de persones majors, etc.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. SOLER I CLADERA:

Gràcies, Sr. President. Com ben bé es deixava entreveure
amb la intervenció del Sr. Antich, l'objectiu que es proposa el
Govern per a l'any 98 en aquesta qüestió és, precisament, complir
els objectius del pla quadriennal de l'habitatge. En conseqüència,
aquesta, com les altres esmenes que van en un sentit distint,
d'incrementar o emprendre altres vies en aquesta qüestió, com ha
quedat clar en altres intervencions, seran votades en contra per
part del nostre grup.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Votació de l'esmena 6589.

Vots a favor?

Vots en contra?

No hi ha abstencions.

Resultat de la votació.

EL SR. LLETRAT:

5 vots a favor, 8 en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada l'esmena.

En el subprograma 511101, direcció de serveis general
i de foment, no s'hi han presentat esmenes.

Arribat a aquest punt, decretarem un descans de 15
minuts. A les 18.30 h. en punt recomençarem.



DIARI DE SESSIONS
DEL

PARLAMENT
DE LES

ILLES BALEARS

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

Redacció i Administració
PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS
C/ Palau Reial, 16
PALMA DE MALLORCA

Imp. Parlament de les Illes Balears. Palma


