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EL SR. PRESIDENT:

Senyores i senyors diputats. Recomençam aquesta sessió
plenària de debat de pressuposts, i passam al debat 15, però
abans vull donar una informació que se m'ha comunicat. Per
part de tots els portaveus, avui el debat es farà fins al debat 24,
inclòs, sense haver-hi votacions. Demà matí recomençarem la
sessió a les 9,30 hores i sobre les 11 es farà la votació de tots
els debats que s'hagin produït. 24 inclòs, m'han dit. 25, 26 i 27
demà. 25 i 26, perdó, m'he equivocat jo. Avui es farà el debat
fins el 24 inclòs, i el 25 i el 26, demà, que començarà a les 9 i
mitja, i la votació serà a les 11.

Rectificam, que és de savis. La votació a les 10 i mitja.
Començam a les 9 i mitja, i votació a les 10 i mitja. Si de cas no
ha acabat el debat final, es farà després d'acabar el debat.

Debat número 15, de totalitat i globalitat, protecció de
menors, secció 16, Conselleria de Funció Pública. S'hi han
presentat esmenes per part del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM i Grup Parlamentari Socialista. Per defensar les esmenes
del Grup Parlamentari Nacionalista que són la 7002, la 7003,
7001, té la paraula el seu portaveu Sr. Gomila.

EL SR. GOMILA I BARBER:

Gràcies, Sr. President. Tres esmenes a aquesta secció, una
per incrementar la partida de formació del personal de
l'Administració autonòmica, una altra per desenvolupar un pla
per a la normalització lingüística dels empleats públics de la
Comunitat Autònoma, nosaltres entenem que els servidors
públics de qualsevol administració han d'entendre i han de
saber escriure i llegir la llengua que parlen els administrats i,
per tant, per aquest fet donam importància a la normalització
dels empleats d'aquesta comunitat autònoma.

I una tercera, d'ajudes als ajuntaments per als temes de
policia local. Hi ha un decret de policia local que exigeix als
ajuntaments uns mínims tant en dotació, sobretot en dotació, i
pensam que se'ls ha d'ajudar en aquest sentit, perquè puguin
complir aquests mínims i perquè puguin disposar dels mitjans
necessaris per exercir aquesta competència de policia local.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per part del Grup Parlamentari
Socialista, Sr. Xavier Tejero, té vostè la paraula.

EL SR. TEJERO I ISLA:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. En primer
lugar, me gustaría hacer mención, si es posible, a que el Grupo
Parlamentario Socialista ha presentado una enmienda a la
totalidad a la conselleria, no a una sección, y que
probablemente procedimentalmente debería de haberse
discutido con anterioridad, pero, en cualquier defenderé la
enmienda a la totalidad, y las demás enmiendas que van
referidas a la misma enmienda a la totalidad, y en el siguiente
debate, el resto de las enmiendas.

EL SR. PRESIDENT:

Si em permet, senyor portaveu, som al debat de totalitat
de la seva esmena 6650, i de globalitat, esmenes 6654,
6655, 6656 i 6657. Les altres esmenes del seu grup seran
debatudes al debat número 16. I aquesta agrupació s'ha fet
pels portaveus.

EL SR. TEJERO I ISLA:

Sí, Sr. Presidente. Bien, la enmienda que presenta el
Grupo Parlamentario Socialista, como cada año, es a toda la
conselleria, repito, es una enmienda a la totalidad a la
sección 16, Conselleria de Función Pública e Interior. Los
argumentos  bás icamente  que  presentamos ,
independientemente de nuestra voluntad positiva o
constructiva, dentro de la mecánica parlamentaria, el Grupo
Socialista presenta cada año, menos un año, al menos que
yo recuerde, enmienda a la totalidad a la conselleria,
conselleria que se ha llamado de muchas maneras, desde
adjunta a la presidencia, gobernación, función pública por
un lago, gobernación por otro, y ahora función pública e
interior.

Los argumentos que hemos indicado en la presentación
de esta enmienda a la totalidad son fundamentalmente por
una dispersión competencial, por una discrepancia entre
objetivos y necesidades y por una carencia de estructura
interna coherente, debido a una serie de partidas que a
nuestro juicio vienen desligadas, podríamos haber incluido
más motivos, algunos de los cuales hemos indicado en otros
debates, y aunque sea a modo referencial, me gustaría citar.

Aparece una, como se ha comentado en otros debates,
una insuficiencia, un no aumento de determinadas
transferencias a los consells insulares, teniendo en cuenta,
como bien saben, que debido a que nuestra comunidad sí
que ha tenido un aumento de financiación. Por otro lado,
determinados gastos y determinadas inversiones del
presupuesto de 1997 no se han cumplido tal como se aprobó
en el ejercicio pasado. Existe un exceso de inversiones
inmateriales, es una de las acusaciones no recurrentes por
no ciertas que solemos hacer invariablemente.

En el presupuesto de 1998 echamos en falta también una
falta de completar el arco de despliegue legal que el
anterior, no, el segundo anterior conseller hizo en los
presupuestos del año anterior, que presentaba cinco
proyectos de ley, de los cuales solamente hay uno aprobado,
i seis decretos que evidentemente, algunos con mayor o
menor acierto, pero están en marcha.



DIARI DE SESSIONS /  Núm. 97 / fascicle 5 / 18 de desembre del 1997 4207

Ante esto, entendemos, si el presupuesto es suficiente, es
adecuado, es válido, nosotros creemos que no, y por eso
presentamos la enmienda a la totalidad, intentamos hacer un
debate. Asimismo, en esta conselleria está incluida la sección
36 que es referida a personal. La sección 36 referida a personal
parece ser, a tenor del seguimiento que nosotros hacemos y de
las manifestaciones que hacen los legales representantes de los
trabajadores a lo largo de todo este año, que no existe una
política de personal, existe un abuso indiscriminado de
interinos y una discrecionalidad excesiva, aunque al parecer
últimamente ha habido un intento de mejorarlo. Por tanto, en
esta conselleria que, según diferentes acepciones, se le ha dado
en llamar conselleria escoba, según el conseller que estaba,
conselleria trampolín, conselleria funeral, conselleria residual
o incluso conselleria año sabático, entendemos que hay unos
presupuestos continuistas, han disminuido, como
evidentemente se dijo, parece ser, en este sentido diríamos que
residual, parece ser que cada año van disminuyendo, no nos
coinciden los datos, y a modo de ejemplo, intentaré hacer tres
o cuatro referencias nada más, habría muchas, algunas en
comparecencia, en comisión, se hicieron, y vale la pena que las
debatamos porque no se aclararon y parece ser que lo que está
escrito, escrito está.

Esta conselleria que como bien saben ha sufrido diferentes
reeestructuraciones, como se ha dicho, y está basada en tres
direcciones generales y una secretaría general técnica,
curiosamente la Dirección General de Menores que hasta este
año era la dirección general que mayor presupuesto tenía no
tiene titular, sino que tiene un asesor, yo, Sr. Presidente, la
verdad es que me asombra que una conselleria de esta entidad,
cuando hay más de la mitad del presupuesto, tiene un titular que
no está cubierto después de una serie de vueltas que ha habido
en titulares.

Respecte a la Secretaría General Técnica, para el final
dejaré la cuestión de la oferta pública de empleo, pero sí que
vale la pena iniciar que en la comparecencia del año pasado y
en el debate presupuestario, el conseller, en aquel momento el
Sr. José Antonio Berastain, decía que en enero habría oferta
pública de empleo, en enero del 97, por supuesto, estamos en
diciembre del 97. La cuestión de la funcionarización también
tiene un apartado aparte.

En cualquier caso, dentro de la Dirección General de
Personal hay un apartado que sí que nos gustaría llamar la
atención sobre él y que está enmendado adecuadamente.
Formación de personal, como le dije en comisión, y repito, un
capítulo que tiene 55.4 millones de pesetas, tiene más capítulo
en capítulo 1 que en el resto de los capítulos, realmente si
entendemos, parece ser que en técnica presupuestaria, capítulo
1 es personal, pero no personal, aparentemente no personal
contratado, porque sería la sección 36, teóricamente, a nuestro
entender, mientras no se demuestre lo contrario, tendría un
capítulo de formación de personal al cual hemos hecho las
enmiendas correspondientes, no podría tener nunca el capítulo
1 más que el capítulo referido a desarrollo de formación de ese
personal. Un elemento a tener en cuenta.

Otro elemento a tener en cuenta, que no por una cantidad
no muy elevada, es determinante, la cuestión de las ayudas
a corporaciones locales, uno de los programas, el programa
1241 que abarca desde el convenio que está establecido con
el ayuntamiento de Palma para el funcionamiento de la
escuela de policía local, que el año pasado recuerdo que el
conseller, entonces Sr. Berastain, anunció que el año 1997
se crearía la escuela balear de policía local, sigue sin
crearse, también tenemos una enmienda a ese respecto,
resulta que estamos haciendo anuncios y evidentemente la
prensa lo refrenda constantemente sobre determinadas
actuaciones que no se llevan a cabo. Yo no sé si por aquello
de que hay un conseller cada trimestre, consellera, en este
caso, o por qué, pero evidentemente hay una serie de
anuncios que no se llevan a cabo. Por tanto, el famoso Pla
Mestre de seguridad que se ha hablado de él, la Academia
balear de la escuela pública, a veces hemos dicho que
queríamos policía autonómica, a veces no, realmente son
bastante desangeladas, al menos, las manifestaciones que se
han hecho.

Con respecto a protección civil, se ha vendido, varias
veces se ha indicado, el plan de seguridad de las Islas
Baleares, cuando sabemos, y este diputado repite cada año
que desde 1985 y desde 1992 determinados planes deberían
estar hechos; sí que quiero hacer una salvedad, y lo cortés
no quita lo valiente, al parecer lo único, entre comillas, que
a nuestro modo ha funcionado y no me duelen prendas al
reconocerlo o no se me caen los anillos, como decía un
portavoz del PP, el 112, esta comunidad ha sido pionera, y
en un momento determinado el conseller, en aquel
momento, que tampoco era el Sr. Berastain, sino el Sr.
Ferrer, compareció el 15 de mayo para explicar el
funcionamiento del 112, se comprometió a comparecer en
septiembre, pero nunca más se supo, ni del Sr. Ferrer ni de
su sucesora, que en este caso es usted. He de decirle, en este
caso, que el funcionamiento del 112 a tenor del
conocimiento que se nos dio y que este diputado, junto con
alguno más ha visto las instalaciones, es una de las cosas en
las que estamos de acuerdo, no podemos estar en contra de
todo, y una cosa no quita la otra.

La Dirección General de Menores, ayer mismo
aprobamos, como bien saben, una ley de atribución de
competencias en materia de tutela, acogimiento y adopción
a los consells insulares, queda otro paquete, el llamado de
reforma, que queda para la Conselleria de Función Pública
e Interior, pero además queda, como ayer dije, todo lo que
no se transfirió ayer que es bastante más de lo que se podría
denominar a primera vista. Entre otras cosas queda el
famoso Plan integral, que evidentemente está pendiente de
cuantificar, por mandato de este parlamento; queda
pendiente la legislación o, a nuestro modo de ver, se ha
dicho en algunos momentos, la derogación del decreto de
creación de la oficina de defensa del menor, no parece
adecuado que una oficina de defensa del menor dependa de
la propia administración, realmente no cabe en ningún sitio
con sentido común. Y el que en determinados momentos se
plantee como programas, programas que se mantienen por
parte de la Comunidad Autónoma en menores, programa de
maltrato, programa Daliers i entidades colaboradoras, nos
parece muy pobre para una conselleria que tiene un
presupuesto total de 1.122 millones de pesetas.
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Respecto al personal, la sección 36, como hemos comentado
anteriormente, es una sección muy curiosa, una sección que
sube el 2,1% independientemente de la provisión de plazas que
ya anunció el conseller Berastain que usted al parecer, según
dijo, a partir de que se incorporó un viernes 13, la nombraron,
espero que no tenga mala circunstancia, porque sabe que en la
cultura anglosajona el viernes 13, es como aquí el viernes 13,
tiene mala suerte, desde un viernes 13 de junio se puso en
marcha y, al parecer, según manifestaciones suyas, llegó a
determinados acuerdos con los sindicatos, pero los sindicatos,
ojo, hace cuatro días le han remitido, hace una semana le han
remitido una carta, a la que luego le haré mención, y no saben
nada de lo que usted opina, y es una cosa preocupante. Lo que
sí está claro es que la sección 36, que el año pasado era de 521
millones para horas extraordinarias, contratos eventuales y
gastos sociales, si va a haber una oferta pública de empleo,
como usted ha manifestado, parece que tendría que haber
disminuido, se supone, en sentido lógico, que los gastos en
horas extraordinarias, en contrataciones eventuales, etc., etc.,
que según determinada interpretación se podría considerar que
son gastos, contrataciones más o menos, contrato de una
manera discrecional, por decirlo de una manera suave, pero
evidentemente hay acusaciones y usted lo sabe.

Bien, en este repaso en concreto, sí que me gustaría terminar
con esta primera intervención a ver si es posible que me aclare,
porque en comisión no me lo aclaró, por qué hay seis plazas
nuevas en la conselleria, en la conselleria habló de una plaza de
inspector de actividades clasificadas, habló de una plaza de jefe
de seguridad, si la academia de seguridad es el jefe de
seguridad, estamos apañados.

Querríamos que nos comentara qué pasa con el famoso
concurso que el Sr. Berastain, en noviembre del 96 dijo que de
todas, de todas las maneras sería en enero del 97. Parece ser,
sabemos que hasta el día 15 de noviembre ha habido un plazo
donde los funcionarios, bueno, ha habido mucha prensa, no
toda, pero sí que hay, bueno hay algo que se ha dicho, yo he
hecho, no exhaustivo, pero desde ahora hace un año, donde dice
sindicatos y función pública se reúnen esta semana para aplicar
la sentencia del Tribunal Superior de Justicia, Sr. Berastain, el
servei públic es mobilitza al carrer, por poner un caso, no le
quiero comentar, pero simplemente en el Diario Baleares el
jueves 20 de marzo del 97, hay una carta firmada a tenor de
determinadas denuncias en la Diputación de Zamora por una
serie de funcionarios que realmente da miedo, se lo lea, si lo
tiene a bien; el 28 de abril, con otro conseller, dice "técnicos de
la Administración autonómica piden la suspensión del decreto
del catalán, los sindicatos no descartan denunciar a Berastain
por practicar enchufismo", son acusaciones serias. Usted, en
unas manifestaciones, que no se darán ventajas a nadie para
cubrir las 400 plazas ocupadas por interinos, parece ser que
según una carta ha tenido diferentes reuniones con los
sindicatos, ha cambiado de jefe de personal, que está en su
mano, pero hay declaraciones respecto de la función pública
contradictorias y que descolocan a los propios funcionarios, la
flexibilización de la función pública se limitará a traslados.

Mire, el día 15 de diciembre de 1997, es decir, hace dos
días, uno de los sindicatos mayoritarios nos remitió una
carta donde muestran su preocupación ante la inminente
reforma del decreto 2790 por el cual se aprueba el
Reglamento de ingreso del personal al servicio de la
Comunidad Autónoma, ésta es una carta de sindicatos que
muestran una preocupación y que, si hace falta, se la puedo
pasar.

En cualquier caso, resumiendo, con esta primera
intervención y haciendo, dando las gracias al Sr. Presidente,
nos parece una conselleria que, como dirían en términos
castizos por el sur de nuestro reino de españa, no es "ni
chicha ni limoná", porque hay una especie de coctel, porque
en sentido estricto, Generalitat de Cataluña, Generalitat
valenciana, Junta de Andalucía, hay determinados aspectos
que realmente chocan, crujen, chirrían, diría yo, no nos
gusta ..., que le diga que no nos gusta el presupuesto, ya lo
sabe, haríamos un presupuesto diferente, tenemos
determinadas enmiendas en este sentido, y en la medida que
pueda reconducir el debate, si puedo, relativo a las
enmiendas, en la segunda intervención o en la tercera, si
tengo lugar, le contestaré.

Gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Sra. Consellera, vol
intervenir o ...? Té vostè la paraula i obre qüestió incidental
amb els dos grups que han intervengut abans de vostè.

LA SRA. CONSELLERA DE LA FUNCIÓ PÚBLICA
I INTERIOR (Maria del Pilar Ferrer i Vanrell):

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. Sr.
Tejero, francament m'ha decepcionat, perquè quan jo vaig
veure una esmena a la totalitat del pressupost, vaig pensar
que tendria alguna base suficientment forta per fer una
esmena a la totalitat, jo pens que una cosa és fer una esmena
parcial, a alguna partida, algun capítol, alguna part concreta,
però una esmena a la totalitat, vostè diu que farien un
pressupost diferent, ben segur que el farien, supòs, sé que de
vegades no estan en condicions de fer-lo, quan es governa
amb un pacte, jo he vist aquí els distints moments que han
hagut de tenir vostès a l'hora de votar, que han hagut de fer
votacions parcials, faria tal vegada el pressupost que li
deixarien fer, no ho sé. Nosaltres sí que hem fet el
pressupost que volem, i crec que és un bon pressupost, i tot
el que m'ha dit, de veritat, és que no li sé contestar, perquè
no m'ha dit res. Jo li contestaré, però ja li vaig dir en
comissió, li vaig contestar en comissió i li contestaré ara.



DIARI DE SESSIONS /  Núm. 97 / fascicle 5 / 18 de desembre del 1997 4209

Em parla de passat, jo no sé si estam debatent els
pressuposts del 97, a un moment m'he embullat, perquè no he
sabut si debatíem el pressupost del 97 o del 98, jo crec que en
aquest moment ens hem d'oblidar un poc del passat, estam
debatent, tendrem ocasions per parlar de tot el que vostè vulgui,
però estam ara, i crec que el temps és valuós, parlam del
pressupost del 98. I em diu, en primer lloc, que el nom, aquesta
amalgama de funció pública i interior, el nom de la conselleria,
jo record que vostès tenien per Madrid aquella de justícia i
interior, això és una ..., i em sembla molt bé, no és que li digui
que em sembla malament, em sembla molt bé, però vostè sap
que això és una competència del president del Govern de poder
organitzar les conselleries com ell vulgui, i crec que és molt
encertada l'existència d'una conselleria de Funció Pública i
Interior, per què no?

Insuficiència de transferències als consells insulars, tampoc
no em sembla que sigui el moment, crec que vostès ja es varen
pronunciar per segona vegada dins aquest pacte que vostès
tenen, al consell insular, el seu grup, i, per tant, ja es varen
pronunciar, han admès ..., la qual cosa pens que està molt bé,
perquè tots els consells insulars han de poder exercitar les
competències com més millor, vostès l'han acceptada al Consell
Insular de Mallorca, vostès dins els consells insulars de
Menorca i d'Eivissa també les tenen acceptades, s'ha arribat a
un acord, jo només li diria una cosa, tant de bo jo hagués pogut
gestionar, parlant de passat, perquè no és el moment, però
parlant de passat, amb 136 milions més que s'han afegit al
Consell Insular de Mallorca, i amb 20 i busques al Consell
Insular d'Eivissa i al Consell Insular de Menorca, tant de bo, li
assegur que n'hagués estat molt satisfeta, i aquest esforç que ha
fet el Govern balear, sembla que no és suficient, s'ha augmentat
moltíssim aquesta partida, i a més li he de dir que ha funcionat
molt bé, menors, com s'ha dut, i prova d'això jo crec que tots els
treballadors i les famílies que han estat tractades, totes estan
molt contentes de la manera com s'ha gestionat.

Em parla de manca de desplegament legal. Miri, jo venc del
món jurídic, i li diria, poques lleis i ben fetes, estam bastant
cansats, crec jo, s'han de fer totes les necessàries, però estam
bastant cansats, vàrem dur tretze anys a nivell de l'estat
espanyol d'una espècie de continuïsme de fer normativa, fer
normativa, des de lleis, decrets, reglaments, tot el que vostè
vulgui. Jo, en tot cas, intentaré almanco refondre alguna cosa,
pel que fa a la meva conselleria, quant a potestat reglamentària,
perquè lleis, poques i ben fetes, que n'hi ha algunes que són
aquí, vostè ho sap, esperen, estan fetes, d'altres que estan en
procés d'elaboració i decrets, i bé, un desplegament, jo crec que
n'hi ha hagut molt a la Conselleria de Funció Pública i Interior,
no és precisament una conselleria que li manqui només a la part
de funció pública, vostè sap molt bé la quantitat de normativa
que tenim, ens en sobra, li ho assegur.

Secció 36, no he entès molt bé el que vostè em volia dir
a la secció 36, i li ho dic de ver, no l'he entès perquè no sé
si confon el que és la secció 36 amb el que és matèria de
personal, no he entès, ha dit algunes coses que, de ver, em
costa molt contestar-li, perquè crec que no ho tenia un poc
clar, em parla de política d'interins, d'abús de contractació
d'interins, això ho fica respecte de l'oferta d'ocupació
pública, si hi ha l'oferta d'ocupació pública, per què és que
aquesta secció es manté amb aquesta quantitat en un 2,1.
Bé, és que no té res a veure, l'oferta pública d'ocupació,
l'oferta pública de col•locació. Són unes places estructurals
que avui estan ocupades per personal interí o eventual, per
tant no té res a veure amb aquesta secció 36 de les noves
necessitats, noves necessitats sempre n'hi ha, perquè el que
surt a oferta pública d'ocupació, Sr. Tejero, és allò que avui
està cobert, i està cobert d'una manera provisional, d'una
manera o interina o amb contracte eventual, per tant no sé
què em vol dir, secció 36 i per un altre costat oferta pública
d'ocupació. De ver que no té res a veure, li ho assegur.

La configuració, l'estructuració interna ja, aquesta falta
de coherència de la Conselleria de Funció Pública i Interior,
miri, l'organització interna, a part que cadascú ho fa com ho
troba més convenient, però pens que el coherent és fer-ho
segons les competències que es tenen, per tant tenim una
competència forta que és funció pública, hi ha un director
general de personal, i una altra competència que també és
molt forta, que és interior, i tenim un director general
d'interior, però que, a més és director general de menors,
perquè a la part de menors hi ha un responsable. Vostè ho
ha vist, no era necessari el nomenament del director general
de menors, les transferències, dia 1 de gener, se'n van als
consells, per transferència la competència se'n va als
consells insulars, dia 1 de gener respecte del que és
protecció de menors, ens queda alguna cosa residual, sí, la
coordinació, efectivament, alguns plans que feim, jo ja no
li tornaré explicar el pla integral, jo crec que no ho entenen
el que és el Pla integral de menors, el que vol dir quantificar
el Pla integral de menors. El Pla integral de menors,
perdoni, Sr. Tejero, però hi ha una part que és pròpia dels
ajuntaments, una altra part que és pròpia de la Comunitat
Autònoma, i una altra part que és pròpia dels consells
insulars. Per tant, no carreguin cap al Govern balear
quantificar aquest pla integral i que sigui responsable del pla
integral. La Comunitat Autònoma fa tot el que té marcat al
Pla integral de menors, ho fa tot, per tant, el mateix, li diria,
passant a una altra àrea, respecte de corporacions a
protecció civil. Vostè sap que protecció civil és una
competència compartida. Vostès aboquen això també cap al
Govern Balear, cap a la Conselleria de Funció Pública i
Interior. Perdoni, els ajuntaments que facin el que han de
fer, els Consells Insulars que facin el que han de fer, i
nosaltres coordinam, però resulta que aquí, l'única
administració que ha fet alguna cosa és la Comunitat
Autònoma, llevat d'algun ajuntament. Per tant, no traspassi
competències que no són pròpies allà on no les ha de
traspassar.
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Li deia que crec que l'estructura és bona, i que crec que la
direcció general de menors no era necessària. Ens queda la part
de reforma, important, ben segur, però jo crec que tal com està
estructurada, amb un director general d'interior i menors, i un
responsable és més que suficient.

Em parlava que el Sr. Berastain va parlar, el mes de gener,
de l'oferta pública de col•locació. Jo ja li vaig dir això en
comissió: estam en les meses de valoració del concurs de
trasllat, vostè sap que no hi pot haver una oferta pública de
col•locació si abans no hi ha hagut un concurs de trasllat. Està
acabat, s'està valorant, aviat es publicarà.

Em parla de funcionarització, també li vaig dir a la
comissió, fa més d'un mes. Hem intentat la funcionarització, els
sindicats s'aixequen de la taula per coses que no vénen al cas de
la funcionarització. Per tant, si a la taula sindical es parla de
funcionarització i es vol parlar abans de conveni de personal
laboral, no és el cas. Com que aquesta és la manera... Ara la
pilota ha tornat una altra vegada a la Conselleria, quan han vist
que hi ha hagut la transferència al Consell Insular de Mallorca.
Ara sí, ara aquells sindicats que deien que no volen la
funcionarització ràpida i un acord amb el Consell Insular
perquè es respecti aquesta funcionarització o aquest intent de
funcionarització. L'administració no hi tenia res a guanyar, molt
bé, és millor que siguin funcionaris, però semblava que
l'administració era una cosa que nosaltres havíem de fer.

Quant a l'oferta pública d'empleo, vostè sap que, una vegada
acabat el concurs de trasllat, es farà una oferta pública
d'empleo, però molt més. Començarem a negociar això amb els
sindicats, però hi ha una cosa que fa molt de temps que es
demana: es farà una promoció interna molt àmplia, prèvia a
l'oferta pública d'empleo. Per tant, jo crec que l'organització de
la Conselleria de Funció Pública i Interior l'any 98 és un any de
molta feina, però també de molta millora per a tot el personal
funcionari.

Ajudes a corporacions locals...

EL SR. PRESIDENT:

Acabi, Sra. Consellera, per favor.

LA SRA. CONSELLERA DE LA FUNCIÓ PÚBLICA I
INTERIOR (Maria del Pilar Ferrer i Vanrell):

Sí, Sr. President. Quan parla vostè d'ajudes a corporacions
locals, sempre deim el mateix: sembla que ajudes és l'ajuda
monetària. Miri, no està dins el meu talant ni ser
intervencionista ni ser subvencionista. Sí que se subvenciona,
i vostè sap que s'ha doblat la partida, perquè li he dit. No són 15
milions, sinó 30 el que es dedicarà a parc mòbil per a
ajuntaments, però això no és el més important, ni molt menys.
Vostè pensi en totes les ajudes que es fan a les corporacions
locals, des de les que es fan als ajuntaments en assessorament...
A més vostè m'ha parlat dels plans. Jo li dic que tenim el pla
Terbal fet, el pla Mestre. Quant a l'acadèmia de seguretat -per
anar molt ràpida, que el President ja m'ha avisat-, esperi a
aprovar la llei d'emergències, i tot d'una es crearà, ja ho crec,
però la crea el propi projecte de llei d'emergències. Esperi,
Sr.Tejero, i tendrà l'acadèmia de seguretat.

Acabaré, per no passar del temps. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera. Pel torn de rèplica, el Sr.
Javier Tejero, del grup parlamentari Socialista, té la paraula.

EL SR. TEJERO I ISLA:

Gràcies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. Menos mal
que su talante es dialogante. Primero, usted recurre a la
demagogia, muy utilizada. Primero me habla de un pacto en
un Consell Insular al cual yo no pertenezco, señora.
Estamos hablando como diputados, y yo hablo como
diputado y usted es una consellera, no es diputada. Eso para
empezar. Entonces no me hable de Mallorca, porque
Mallorca es una isla de las cuatro que configuran la
Comunidad Autónoma. No me mezcle churras con merinas.

Segundo, recurre, en un alarde de demagogia, o al
enemigo anterior, o al exterior, o al interior. En este caso al
anterior: ustedes, durante 13 años, bla, bla, bla... Ya nos lo
sabemos. Y al interior, en lo que se ha referido al Consell
Insular de Mallorca.

Mire, las leyes, como suele decir un compañero letrado,
las necesarias. ¿Cuándo? Cuando sean necesarias. Sin
comentarios. Ha entendido perfectamente lo que le he dicho
y, adrede, no ha contestado a determinadas preguntas que le
he hecho. Dicen, sobre todo en los cursos de Dale Carneige,
que cuando no se sabe qué decir, se ataca, y, evidentemente,
parece que éste ha sido el caso, pero creo que no debamos
darnos por enterados.

Pero hay un par de cosas que le quería aclarar,
simplemente, porque aquí estamos en el Parlament, no en su
Conselleria. El plan integral del menor es un plan que se
presentó en este Parlament, y este Parlament -en el cual
usted ni vota ni se le espera-, por unanimidad, aprobó que el
Govern lo cuantificase, y el Govern no lo ha cuantificado.
Y eso es así de claro y meridiano. Usted ahí, con todos los
respectos, no tiene nada que decir. Tiene que cuantificarlo
y  los diputados exigirán al Presidente, o al Conseller o a
quien sea, al Gobierno responsable que cuantifique ese plan.
A partir de ahí punto.
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Respecto a la dirección general de menores, a nosotros,
realmente, parece que usted ni se ha mirado los anteriores
decretos a que usted fuera Consellera, pero la dirección general
de menores se crea como una estructura dentro de las tres
direcciones generales de la Conselleria, y en esa dirección
general de menores no hay nadie nombrado. No quiere decir
que  no haya habido. Si ha habido, en tiempo del Sr. Ferrer, o
en tiempo de los anteriores, simplemente digo que una
dirección general que aportaba más de la mitad del presupuesto
hasta este ejercicio, no tiene titular. Ustedes sabrán.

Con respecto al empleo, sé perfectamente lo que quiero
decir, pero delante de la ceremonia de la confusión, usted
intenta tirar pelotas fuera. Lo que pasa es que, evidentemente,
yo lo siento mucho, no sé el tiempo que le quedará a usted, pero
el tiempo es de un año y medio máximo, el que les queda. Eso
ha de ser así de claro. Sé perfectamente lo que es la oferta
pública de empleo, entre otras cosas porque, por suerte o por
desgracia, soy funcionario y conozco la ley de función pública,
la de aquí y la del Estado, y sé perfectamente a qué se refiere la
sección 36, que tiene una sección aparte. No quiero utilizar los
calificativos que han utilizado, incluso, representaciones
sindicales para referirse a qué se dedicaban estos fondos, esos
fondos de sección 36.

Con respecto a una cuestión que, claro, no por repetir
mentiras éstas se convierten en verdades, quiero remarcar eso.
Transferencia de menores, quiero que quede claro, para que
quede constancia. El Gobierno, y lo vine a decir ayer, no quería
transferirlo, y usted lo sabe, y no me venga aquí con
explicaciones recobecas, porque el Gobierno no quería
transferirlo, especialmente al Consell Insular de Mallorca, y
bien le venía. Pero les han pillado con el pie cambiado, como
se suele decir.

Sí que quería incluir un par de cuestiones. No me ha
explicado, en la cuestión de personal, simplemente las
matemáticas, a pesar de que la línea, la distancia entre dos
puntos no es la línea recta, pero las matemáticas de suma y
resta sí que funcionan. ¿Cómo es que en 1997 había 34
personas, con 149 millones de presupuesto en menores y en
1998 hay 14 personas, cuando tendrían que quedar 6 a tenor de
los que se transfieren a los Consells, y hay 60 millones? No
creo que el personal que queda en menores sea como los
hongos, que se reproducen como los hongos, por las esporas.

En menores, realmente queda un poco menos de la mitad.
No se transfiere; de 800 millones que tenía el presupuesto del
año pasado, se pasa a 380.7 este año, y le hablo del presupuesto
del 98, y perdone que le diga, pero me da la impresión de que
lo conozco tan bien como usted.

Querría terminar comentándole -no le voy a hacer
ostentación de la prensa que, evidentemente, no es muy
favorable-, pero querría decirle, públicamente, que usted, el
viernes 19 de septiembre, en su visita a Menorca, no como
Consellera de la Comunidad Autónoma, visitando todos los
ayuntamientos, sino visitando determinados ayuntamientos
casualmente del PP, dice "los consells deben esforzarse para
rentabilizar las dotaciones...", -y está entrecomillado- "...con el
dinero que tienen se tendrán que apañar...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Tejero, hauria d'acabar, per favor.

EL SR. TEJERO I ISLA:

Sí, Sr. Presidente, acabaré enseguida. Primera
retractación.

Simplemente quería, a tenor de algo que usted ha dicho
o dicen que ha dicho, porque si lo que está escrito es, como
usted dijo en una ocasión, interpretación de la prensa, en
cualquier caso, hace muy poco, el día 5 de diciembre, la
semana pasada, dijo textualmente "...proseguirán las
conversaciones con los respectivos Consells Insulares para
acelerar el proceso de transferencias de las competencias de
protección de menores". Es decir, no conoce ni la mecánica
parlamentaria, no eran conversaciones, era un trámite de
ley, que se aprobó ayer, en el cual usted, evidentemente, no
votó.

Por último, lamento que el Presidente de la Comunidad
no esté... Ayer, como le he dicho, se aprobó una ley de
transferencias a los Consells Insulares. En esta ley de
transferencia de competencias, en el artículo 18, se habla de
personal que se transfiere, y para ese personal que se
transfiere, especialmente al Consell Insular de Mallorca, la
ley no establece nombres, y desde su Conselleria se ha
pasado a los sindicatos los nombres. Y esto, señora, es
ilegal. Esto no se puede pasar a un comité de personal
porque, entre otras cosas, la ley que aprobamos ayer dice
que debe haber comisiones paritarias que tendrán que
establecer las personas que se transfieren. Y usted, desde la
Conselleria -usted no, porque no lo ha firmado-, pero desde
la Conselleria de Función Pública e Interior se dice: artículo
18: medios personales, y se establece el nombre y apellidos
de las personas que se transfieren al Consell Insular de
Mallorca, de Menorca, y de Ibiza. Delante de esto, todos los
representantes sindicales de Comisiones Obreras, Uso, UGT
y CSIF  le envían una carta, el 5 de diciembre...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Tejero, quasi ha doblat el temps que tenia per a la
seva intervenció. Crec que aquest va ser un tema que es va
debatre ahir en la llei de traspàs de competències i hauria
d'acabar.

EL SR. TEJERO I ISLA:

Gràcies, Sr. President. Lamento tener que... Se lo
agradezco, y acabaré enseguida, pero éste es un dato que
ayer no conocía. Ayer debatíamos una ley, hoy debatimos
una enmienda a la totalidad a una Conselleria.
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Por último, y agradezco el tiempo que me ha dedicado, creo
que si estamos en el Parlament, a pesar de que no se diga, no se
pueden hacer contestaciones que no leeré, para que no se ponga
roja, como la 6100/97, al Sr. Orfila, que no está aquí, pero usted
firma y afirma respuestas parlamentarias que dan vergüenza
ajena. Gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Tejero. Per tancar la qüestió, i en torn de
contrarèplica, té la paraula la Consellera Sra. Ferrer.

LA SRA. CONSELLERA DE LA FUNCIÓ PÚBLICA I
INTERIOR (Maria del Pilar Ferrer i Vanrell):

Gràcies, Sr. President. Sr. Tejero, li continuo dient que crec
que ens hem equivocat de debat, que estam parlant del
pressupost del 98. Poca cosa m'ha dit d'aquest pressupost. Diu
que ens hem centrat especialment en les transferències de
menors a Consells Insulars -ja tenim una llei aprovada-, i si
vostè em diu que ha corregut una llista amb la gent es
transferirà, perdoni, jo encara he de signar la resolució de la
transferència del personal al Consell Insular de Mallorca,
Menorca i Eivissa-Formentera. Tots sabem que, de vegades,
circulen noms i circulen llistes. Jo no en tenc cap coneixement,
no la conec. Per tant, quan jo l'hagi signada me'n faré
responsable.

Em parla que no volien transferir als Consells Insulars
menors... A mi em sap greu entrar en aquest debat, perquè,
simplement, el Consell Insular de Mallorca no va voler acceptar
la dotació. Es demanaven 1.700 milions front als 300 i pico,
se'n varen oferir 136 més, es va donar la possibilitat que es
tornassin a pronunciar, es varen pronunciar afirmativament i
assumpte tancat. No crec que tengui res a veure amb el
pressupost del 98. Sí que hi té a veure aquests 380 milions que
vostè diu que queden per menors. Efectivament, però vostè sap
que s'ha transferit la part de protecció, no la part de reforma.
Per tant, el nostre pressupost ha de tenir una partida per atendre
les necessitats de la part de reforma.

Abans no li he pogut contestar. Respecte de les 6 places que
vostè m'ha parlat, ja li vaig dir en comissió, li vaig dir que salut
laboral, que abans estava a Serbasa, ara està adscrit a la
Conselleria de Funció Pública i Interior. No em digui que no,
ho pot mirar, segurament en el diari de sessions hi és. El servei
de salut laboral abans depenia de Serbasa, i ara està dins la
Conselleria de Funció Pública i Interior. Aquest és el
desfasament de números de personal.

Ens hem centrat tot el temps, o almenys en aquesta rèplica,
en la qüestió de les transferències als  Consells Insulars, de
Mallorca especialment, i en les manifestacions que, segons
vostè, jo he fet als mitjans de comunicació. Ja li vaig dir una
vegada: allò que figura que jo he dit en un mitjà de
comunicació, dubto molt que siguin les meves paraules.
Efectivament, vaig visitar diferents ajuntaments, no només
els del Partit Popular, sinó tots els ajuntaments. En aquell
moment anava a fer una visita a ajuntaments del Partit
Popular, al cap d'una setmana vaig anar a veure tots els
ajuntaments, Sr. Tejero. També li he de dir que aquestes
afirmacions que vaig fer eren exactament les mateixes que
vaig fer a la comissió tècnica interinsular. Vaig dir que hi
havia una quantitat i que aquesta era la que es transferiria,
que el Parlament és sobirà per dir una altra cosa, però jo li
vaig dir el que li vaig dir dins la comissió tècnica
interinsular. Allò que transferíem: mitjans humans, recursos
humans, mitjans econòmics que eren la partida que fèiem
servir per aquesta competència. Per tant, transferíem una
competència, amb uns recursos humans, i amb uns recursos
econòmics, que feien front a aquesta competència. Això era
l'únic que podia dir. Jo, com vostè ha dit molt bé, no som
diputada, no estic aquí. Vostè sí que hi és, a l'hora de
debatre i fer les esmenes als projectes de llei pot fer el que
cregui oportú, votar, i s'aprovarà el que tregui la majoria.
Per tant, jo només podia dir el que podia, que era el que
havia passat a la comissió tècnica interinsular, i era l'únic
que podia dir. Jo no sé què pot passar, al cap d'un temps,
dins el Parlament. Simplement, a l'hora de fer aquestes
afirmacions, era allò que havia acabat de passar a la
comissió tècnica interinsular, de l'únic que tenia
coneixement.

Em sap greu, Sr. Tejero, tal vegada el to d'aquest debat,
d'aquesta rèplica i contrarèplica perquè vostè no m'ha parlat
del pressupost del 98. Vostè m'ha fet un examen de
consciència, i crec que no n'és el moment, hem de parlar de
futur. Del futur m'hagués agradat parlar amb vostè aquí,
d'aquestes esmenes que presenta cara al futur, que és que
debatem, el pressupost del 98, no el que va passar el 97 ni
el 96 ni el 94. Estam en un moment determinat, i ens hem de
fixar en el que estam debatent. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. Passam al debat número 16, de
globalitat, que agrupa la resta d'esmenes... Perdó, grups que
volien intervenir per a la fixació de posicions? Per part del
grup Popular, té la paraula el Sr. Juaneda.

EL SR. JUANEDA I CABRISAS:

Gràcies, Sr. President. Per dir que nosaltres també, tal
com opina la Consellera de Funció Pública i Interior, creim
que el grup Socialista no ha justificat suficientment la seva
esmena a la totalitat en aquesta secció. S'ha dedicat a mirar
enrera, cosa que també està bé, però creim que no és el
moment de fer-ho, i no ha fet un plantejament de futur de
cara als pressuposts que es presenten en aquesta secció i, per
tant, nosaltres no donarem suport a l'esmena a la totalitat.
Compartim i subscrivim, una per una, totes les paraules i
tots els arguments i totes les justificacions que ha donat la
Consellera per defensar i per fer bons aquests pressuposts
que es presenten en aquesta secció. Gràcies, Sr. President.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Juaneda. Ara sí que passam al debat número 16,
de globalitat, la resta de les esmenes de la secció 16,
Conselleria de la Funció Pública i Interior. Per part del grup
Esquerra Unida de les Illes Balears, s'hi mantenen les esmenes
6368, 6367, i 6439. Té la paraula el portaveu del grup Esquerra
Unida de les Illes Balears.

EL SR. PORTELLA I COLL:

Gràcies, Sr. President. Dues esmenes fan referència a
entitats col•laboradores: una, per una part, és una ampliació de
partides per incidir en el treball de reinserció social, l'altra, per
altra part, també a entitats col•laboradores, per a la millorar de
la qualitat de vida dels menors atesos per aquestes entitats.

Una tercera i darrera esmena fa referència a la dotació del
pla integral per a l'infant i l'adolescència en risc per dotar-lo
con nosaltres consideram que s'ha de dotar, perquè es pugui dur
a terme amb garanties de bon resultat, perquè no és possible fer
plans integrals per part del Govern que després paguin els
ajuntaments.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Portella. Passam a les esmenes del grup
parlamentari Nacionalista-PSM, números 6996, 6995, 6998,
6997, 7000 i 6999. Per defensar-la té la paraula la Sra. Bover.

LA SRA. BOVER I NICOLAU:

Gràcies, Sr. President. Vull dir que retiram l'esmena 6995,
però mantenem la resta.

La primera esmena és d'addició, 6996, demanam un
augment de 10 milions de pessetes en el programa 313201,
perquè trobam necessari dotar les entitats col•laboradores de
recursos suficients per desenvolupar programes de reforma de
menors.

L'esmena 6998 també és d'addició de 300 milions de
pessetes per donar suport a programes d'atenció a la infància, ja
que trobam necessari i urgent que s'hi doni una partida
pressupostària durant el 98.

L'altra esmena també d'addició es refereix a una alta de 2
milions de pessetes per a un pla d'activitats per a la prevenció
de maltractament de menors, però per aprofitar la xarxa
d'assistència social que està a tots els ajuntaments. També hi ha
una esmena d'addició, la 7000, de 25 milions de pessetes, per
a la creació d'un albert per a joves i menors, de protecció i
reforma de menors. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Bover. Per part del grup parlamentari
Socialista, es mantenen les esmenes 6653, 6789, 6651,
6652, 6659 i 6658. Per defensar-les té la paraula el Sr.
Tejero.

EL SR. TEJERO I ISLA:

Gràcies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats, intentaré ser
breu, i no com l'altre vegada... En primer lloc, m'agradaria
fer esment al fet que l'esmena 6654, 6665, 6666 i 6667 són
esmenes que estan afegides a les de la totalitat però que
teòricament no correspondrien al debat anterior i ara mateix
són sis esmenes més que, procedimentalment, s'haurien
d'aclarar.

Les esmenes que defensam són per al pressupost de 1998
i es refereixen a diferents aspectes que entenem que són
necessaris en funció del que hem assenyalat. En primer lloc,
l'esmena 6654, és de 70 milions de pessetes, i està referida
a la creació de l'escola de la policia local de la Comunitat
Autònoma. Entenem que ja està bé de fer convenis, que així
com s'ha anunciat repetidament, es creï l'escola de la policia
de la Comunitat Autònoma, no mitjançant conveni, que és
com es fa ara. Simplement és una esmena referida a això.

Segona esmena, 6665, és de 50 milions de pessetes, i és
d'afectació. Intentaré explicar l'argument de l'afectació,
sobretot perquè independentment de l'èxit que m'agradaria
que estàs assegurat, però sembla que no té molt futur. Quan
es fa una esmena, hem intentat que sigui d'afectació, perquè
entenem que no l'hem de quadrar, és una esmena de tipus
polític. Aquesta esmena de tipus polític és doblar
pràcticament la partida pressupostària per a formació del
personal de la Comunitat Autònoma, 50 milions de pessetes.

L'esmena 6656, que és d'afectació, seria també
d'augmentar -hi ha 30 milions de pessetes per al 98- ajudes
als ajuntaments -segons es va dir a comissió- per renda o
compra, augmentar 30 milions de pessetes.

L'esmena 6657 es refereix a protecció civil, també per al
98 i és d'afectació, de 30 milions de pessetes, per transferir
als ajuntaments i consells insulars per als plans de protecció
civil que haurien d'estar fets des de fa almenys quatre o cinc
milions.

L'altre grup d'esmenes estan referides, fonamentalment,
a menors, en termes generals, i encara que es pugui entendre
que determinades competències s'han transferit als Consells
Insulars, com he dit abans, el Govern de la Comunitat
Autònoma es reserva una quantitat per reforma, però també
per protecció, no desapareix. Per tant, la primera esmena
que és de caràcter -no quadrada, no em diguin que no està
quadrada, perquè no és la meva funció quadrar una esmena,
ho serà quan hagi de fer el pressupost-, és de 500 milions de
pessetes per al desenvolupament del pla integral. Supòs que
encara que es digui que no, la majoria dels diputats
entenem, fins i tot els del PP, encara que no hi sigui la
ponent ara mateix, en aquest moment, entenem que el pla
d'atenció a la infància i a l'adolescència en risc 95-99 ha
d'estar valorat -i és un manat del Govern-, i entenem que
una afectació de 500 milions fixaria aquest pressupost.
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L'esmena 6789 és d'afectació. També és un programa
d'educadors de carrer de Mallorca, Menorca, Eivissa i
Formentera, i és de 40 milions de pessetes. No hauríem de
pensar que això està transferit i això no, perquè és deslleialtat
institucional, independentment que l'acceptin o no. Els
programes d'educadors de carrer no només són de prevenció.
S'haurà d'arribar a alguna forma entre els Consells Insulars,
Comunitat Autònoma i ajuntaments. No es pot dir, en un
moment determinat, ho feim tot, i en un altre moment dir ho
han de fer els ajuntaments o ho han de fer els Consells Insulars.
No és lògic.

L'esmena 6651 també és d'afectació. Proposam que hi hagi
10 milions de pessetes per al suport de polítiques de prevenció
a infància i famílies en risc. Crec que té sentit.

A la següent, 6652, els duendes han equivocat una lletra en
aquesta esmena. Realment són 15 milions de pessetes per a
convenis amb els ajuntaments per per inserció, no immersió,
inserció laboral i educativa dels joves amb factor de risc, que
saben tant vostès com jo que existeix aquest problema arreu de
les tres illes.

La penúltima esmena, 6659, és de 20 milions de pessetes,
seria d'inversió, d'afectació de la Comunitat Autònoma, que no
ha transferit cap pesseta en inversions als consells insulars; en
aquest cas seria per al Consell Insular de Menorca, que tant el
conseller Berastain com el conseller Ferrer, en el seu moment,
van dir que invertirien a Menorca. Simplement intentar
respondre a unes manifestacions seves.

I la darrera seria una esmena d'afectació: programes de
prevenció de menors desemparats. No volem fer més explicació
del mateix, però la justificació d'aquestes esmenes
específicament de menors, d'infants i adolescents, ens agrada
més dir-ho, és perquè no volem i no ens agradaria i així hauria
de ser, que, per dir-ho d'alguna forma, el Govern de la
Comunitat Autònoma es tregui de sobre determinades
actuacions que haurien de ser també del Govern de la
Comunitat Autònoma i en col•laboració institucional amb els
consells insulars i els ajuntaments, si cal. Qui té més pressupost
és la Comunitat Autònoma. Gràcies, senyores i senyors
diputats, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per fixar la posició per part del
Grup Parlamentari Popular, té la paraula el seu portaveu Sr.
Juaneda.

EL SR. JUANEDA I CABRISAS:

Gràcies, Sr. President. Vull dir que crec que els grups
haurien d'haver fer un esforç o un poquet més de feina per
reconsiderar les seves esmenes que fan referència a menors,
haurien d'haver aprofundit un poquet més i retirar-ne
algunes que és evident que després de l'acord d'ahir d'aquest
parlament, aquesta competència és ja una llei, està
traspassada als consells insulars, i algunes matèries que es
pretenen esmenar o que es proposen amb esmenes, ja són
competència, o ho seran dia 1 de gener, dels consells.

Per altra banda, en relació al Pla d'atenció a la infància,
el Grup Socialista proposa una afectació. Nosaltres hem de
dir que el aquest pla ja es troba en funcionament en aquest
moment, diferents programes d'aquest pla es duen a terme,
en el 98 hi ha un increment important de la partida i creim
que, de moment, és suficient perquè es pugui continuar
posant en marxa els nous programes i es puguin mantenir
els que ja estan en funcionament.

Tema de maltractaments. Es proposa que s'hi destini
també una partida; es fa, vull dir que són temes que es fan,
en aquest cas en concret mitjançant un conveni amb el
Ministeri de Treball i Afers Socials, que té una quantitat
fixada i es treballa en aquest sentit. 

Per tant, tant perquè bona part de les propostes són
competència ja dels consells, o seran competència dels
consells insulars dia 1 de gener del 98, com perquè les altres
són qüestions que ja s'estan duent a terme, nosaltres en
aquest cas i en aquest debat no aprovarem, no donarem
suport a cap de les esmenes parcials. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Passam al debat número 17
de totalitat, secció 17, Conselleria de Foment. Hi ha
presentades tres esmenes a la totalitat; la primera, del Grup
Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears, la 6380.
Sr. Grosske, té vostè la paraula.

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors
diputats, bé, centraré la meva intervenció en el que són els
grans eixos de l'activitat de la Conselleria amb els quals
nosaltres dissentim políticament quant a l'orientació de
l'acció política i quant a l'assignació dels recursos
pressupostaris, explicant breument quina és la nostra
posició.
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Hi ha una qüestió que es repeteix a altres seccions i de la
qual també participa aquesta, que és la necessitat de transferir
recursos, competències, cap als consells insulars, i de passar la
gestió de determinades qüestions que en aquests moments estan
en mans del Govern autònom als consells insulars. En aquest
sentit pensam que d'aquest capítol participa un important grapat
de milions que estan integrats dins el que seria el Pla Mirall i
que són gestionats per la Conselleria de Foment, i també
d'aquesta qüestió participa el tema de les carreteres des del
moment que, per raons que a ningú no s'escapen, no existeix
una sola carretera que connecti cadascuna o el conjunt de les
Illes Balears, tot són sistemes absolutament independents i no
té gaire sentit que la planificació i construcció de carreteres i el
seu manteniment estigui en mans del Govern autònom, per la
mateixa raó, exactament, per la qual en un moment determinat
nosaltres vàrem poder reivindicar la gestió de carreteres
respecte a l'Estat, és a dir, si a qualque banda era absurd que la
competència fos estatal era a les Illes Balears, si a qualque
banda és absurd que sigui de la Comunitat i no dels consells
insulars, és precisament també a les Illes Balears en esser
sistemes de caràcter independent.

És cert que es diu des del grup majoritari que el pressupost
de la Comunitat Autònoma no és el lloc per plantejar iniciatives
de transferències de competències als consells insulars, que
això té un tràmit legislatiu, però jo crec que hi ha dues coses a
contestar: la primera, que això ja s'ha intentat i que no s'ha
pogut fer, és a dir, que ha estat rebutjada la iniciativa, primer
punt, i segona qüestió, que, en definitiva, el pressupost és el
lloc on fas la previsió pressupostària que expressa una
determinada intencionalitat política i, per tant, si existeix la
intencionalitat política o si existís la intencionalitat política de
transferir aquestes competències als consells insulars, sí que
seria propi fer aquestes modificacions del pressupost i, en
definitiva, ficar dins el capítol 7 les inversions que en aquest
moment s'han de fer en carreteres.

Una altra qüestió puntual, quantitativament no gaire
important però qualitativament molt important, és el tema de
les barreres arquitectòniques. En aquest sentit nosaltres
presentam una esmena que a mi m'agradaria que fos mirada
amb bon ull per part del Govern, que és el tema de la necessitat
d'impulsar el catàleg de barreres arquitectòniques previst per la
llei. És cert que totes les administracions, a partir de la llei que
preveu l'eliminació de les barreres arquitectòniques, de qualque
manera cada any van destinant més o manco recursos en vistes
a aquesta eliminació; així s'ha ficat als consells insulars, al
Govern autònom, molts d'ajuntaments, uns amb més voluntat
política i amb més recursos, uns amb manco, però la veritat és
que no arribam a fer el que la llei preveia, que era fer un catàleg
de barreres arquitectòniques que ens obligàs a totes les
administracions i que, en definitiva, marcàs el punt zero
d'aquest termini de 10 anys que la llei planteja per a
l'eliminació de les barreres. Com que no arribam a determinar
el catàleg, no arribam a tenir definit l'objectiu ni posam en
marxa el rellotge per al compliment dels terminis prevists a la
llei.

En aquest sentit, jo no sé si l'esmena que nosaltres hem
presentat és l'adequada o no, ni amb la quantia, ni si quadra,
ni si pot ser, com ens ha passat avui matí, que hem posat la
baixa a una partida inexistent, però jo crec que seria molt
interessant que, de qualque manera, el Govern, que en
definitiva és l'òrgan executiu corresponent a aquest
parlament, que va fer aquesta llei d'eliminació de barreres
arquitectòniques, es plantejàs en els seus objectius no només
la destinació de determinats recursos a eliminar directament
una sèrie de barreres arquitectòniques o a subvencionar
l'eliminació d'aquestes barreres, sinó destinar recursos a
impulsar aquesta feina que s'ha de fer d'elaborar el catàleg
de barreres arquitectòniques.

Tercera qüestió és el tema del manteniment de
carreteres. Nosaltres pensam que aquí hi ha un dèficit
estructural que no s'arriba a corregir, es fa un esforç centrat
sobretot en la construcció de carreteres, des del punt de vista
del Govern absolutament insuficient per a totes necessitats
que hi ha, però la veritat és que tenim uns paràmetres, uns
estàndards de recursos destinats a manteniment en relació
als quilòmetres de la nostra xarxa viària molt insuficients,
i és un dèficit que naturalment és acumulatiu, és a dir, en la
mesura que no destinam els recursos adequats any rera any
cream uns dèficits estructurals que cada vegada seran més
difícil de corregir. 

Jo crec que, o Esquerra Unida pensa, que el tema del
manteniment de carreteres ha de ser una de les grans
prioritats, hem d'aconseguir carreteres segures, carreteres
còmodes, perquè, en definitiva, estam en una comunitat
insular, pluriinsular, on totes les distàncies són relativament
curtes, almanco són molt curtes vistes amb paràmetres i des
de la perspectiva, per exemple, que les pugui contemplar un
ciutadà de la península i, per tant, el tema de com tenim les
carreteres, com les tenim mantingudes, senyalitzades,
asfaltades, etc., etc., és un tema absolutament fonamental.

Quarta qüestió que, des del nostres punt de vista es
planteja de manera insuficient en el pressupost de la secció
és el tema de l'habitatge, i molt particularment una política
activa d'obtenció de sòl públic per a la construcció
d'habitatges. Al marge de dèficits importants pel que fa a
l'execució de les previsions del pla quadriennal de
l'habitatge.

Cinquena qüestió, és el tema del transport públic per
carretera. Hi ha unes quantitats destinades a promoció, unes
quantitats destinades a inspecció, unes quantitats destinades
a subvenció de línies deficitàries, però realment són uns
recursos extraordinàriament escassos, és a dir, l'esforç
econòmic que fa el Govern en totes aquestes matèria és, des
del nostre punt de vista, molt petit, estam parlant de 15
milions, de 20  milions de 30 milions per a algun d'aquests
conceptes. És molt insuficient. És cert que aquí no hi  ha
una cultura, sobretot a l'illa de Mallorca, especialment a
l'illa de Mallorca, d'utilització del transport públic, això
significa promoció, això significa també assumir també el
risc que significa subvencionar línies deficitàries, és a dir,
oferir un bon servei, maldament sigui deficitari, perquè
això, en definitiva, engresca la gent en la utilització del
transport públic, i a mig termini pot convertir en rendibles
les línies que eren, en principi, no rendibles.
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I per últim, sisena qüestió que volia plantejar, és el tema
dels serveis ferroviaris, l'ampliació de la xarxa dels quals...,
vaig tenir una petita polèmica amb el conseller a la
compareixença de la Comissió d'Economia i Hisenda per retre
comptes del pressupost sobre si figurava o no figurava en els
objectius de la memòria que acompanyaven el pressupost, els
objectius de la conselleria expressats en el pressupost. M'hi
vaig equivocar, vaig dir que no figurava enlloc l'ampliació de
la xarxa ferroviària, i, efectivament, a la darrera pàgina, no ja
entre els objectius, sinó entre les activitats, dintre de la
recuperació per part de l'ordinador del document de l'any
anterior, hi havia un afegitó que feia referència a la línia Inca-sa
Pobla.

Bé, pensam que això és molt insuficient, és a dir, l'ampliació
de la xarxa ferroviària s'ha d'incorporar als objectius, d'una
manera preeminent, de la conselleria, ha de tenir la seva
projecció en forma de recursos, que no hi són en aquest
moment, o que hi són d'una manera molt limitada, en els propis
pressuposts, i, lògicament, fa falta que el que és definició
d'objectius genèrics en matèria de transport ferroviari i en
matèria de transport públic passin del que és un semiplà o un
pseudoplà, o no sé exactament com definir el pla, que és
exactament allò que es va presentar l'altre dia en els mitjans de
comunicació, és a dir, que passi de ser un esborrany d'objectius
a ser un pla, un pla, que ho siguin jurídicament i que ho sigui
des del punt de vista formal, que defineixi objectius, que
defineixi terminis, que defineixi instruments, materials, i que
defineixi instruments financers per promoure el transport públic
a es Illes Balears. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per part del Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM, hi ha l'esmena a la totalitat, secció 17,
número 6974. Sr. Alorda, té vostè la paraula.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades i senyors
diputats. Presentam una altra esmena a la totalitat, també
seguint la tradició, poca dins la Conselleria de Foment, però ja
llarga dins la conselleria que fos l'encarregada de carreteres i de
transport en general, que ens agradaria molt lligar aquests dos
aspectes i veure'ls cada vegada més com una política global, la
qual els ha de reunir, i tornam, paradoxalment, per dir i per
denunciar que són uns pressupostos migrats, insuficients, per a
les necessitats d'aquest país, contra, a vegades, el "Sambenet"
que pareix que ens persegueix, els nacionalistes, que
consideram que la despesa en aquest vessant és excessiva, ben
al contrari, en tot cas hi ha una discrepància quant al que són
les prioritats.

Creim que falta en aquests pressupostos una idea global
del transport i que ens costa molt, fins i tot, fer-ne la crítica,
perquè allà on nosaltres criticam uns números que se'ns han
presentat i fem un debat sobre els pressupostos de l'any 98,
se'ns contesta ja des de les compareixences i des dels
mitjans de comunicació amb coses que no figuren enlloc en
aquests pressupostos, i això no obstant, s'entén i se'ns diu
que serà el que s'executarà dins l'any 1998. Per tant, o
estam fent un debat bastant incomprensible, perquè quan
denunciam que falta aquesta obra, resulta que és a una altra
banda, denunciam nosaltres que faríem aquest tren, i resulta
que és a una altra banda. Per tant, el debat de pressupostos,
que és aquell debat on es parla de les prioritats i de la
política que fa comptes fer un govern dins l'any 1998, en el
cas de la Conselleria de Foment és senzillament una
fal•làcia en aquest sentit.

Creim que era important... Els pressupostos no
reflecteixen en absolut allò que comença a respirar-se quant
a declaracions, ens passa molt en Medi Ambient, i també
ara en Foment, que no respon en absolut una cosa amb les
altres. Nosaltres ja dèiem que en cap moment hem volgut
caure en un parany bastant absurd de tren o carreteres, és
evident que no hi ha possibilitat d'aquest debat, però sí molt
bon transport públic, bones carreteres, en comptes de noves
carreteres, de noves autopistes.

És aquí on volíem presentar el debat, però la veritat és
que el que hi ha és molt poca inversió en carreteres i molt
poca inversió, molt poca inversió, en transport públic,
gairebé jo diria que ridícula.

Quant a les carreteres, el que nosaltres voldríem i hem
de denunciar, maldament no sia un debat propi del debat
pressupostari és que ens hagués agradat un gran debat
públic i participatiu sobre les prioritats, per tant, sobre el Pla
de carreteres. Una vegada posats d'acord sobre quines
carreteres s'havien de fer, llavors se cercava el finançament,
normalment a través del Conveni de carreteres, i
s'executaven. Aquí pareix que se'ns duu un conveni com
d'amagat, del qual no se'ns pot donar compte perquè és un
esborrany, que encara no està signat, però que cada vegada
que deim "i aquesta carretera?", idò "aquesta està en el
conveni", "i aquesta altra?", "també està en el conveni",
però no hi podem fer res els representants del poble de
Mallorca, de Menorca i d'Eivissa i Formentera, per poder
opinar sobre això, mentre que el Pla de carreteres es
limitarà, naturalment, a reflectir allò que dins els despatxos
s'haurà pactat, jo crec que d'una manera bastant sibil•lína
per part del Govern balear, i, en tot cas, a Madrid.

Perquè és evident que per part del nostre grup tendran tot
el suport per a un conveni de carreteres, i que fem, ho hem
compartit amb el PP durant molts anys, la denúncia del
greuge que ha patit aquesta comunitat quant a la despesa de
carreteres, el Sr. Reus la quantificava de l'ordre, en algunes
ocasions, de 10.000 milions de pessetes per any. No arribam
a aquestes xifres, pel que s'anuncia d'un conveni que no
arribam a veure, però, com a mínim, serà sortir un poc
d'aquest forat.
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Amb el que no estam d'acord, i no sé per què n'hem de
parlar aquí, si no ho duen els pressupostos, és amb els traçats
faraònics de què es parla. De totes maneres, tornem, com dic,
als pressupostos de la Comunitat, que és el que hem de debatre
avui, i hem de veure que no hi ha gaires actuacions, que no hi
ha aquestes actuacions possibles de desviaments, de millores de
les carreteres existents, les quals podrien permetre no haver de
fer obres tan impactants com les que es pretenen.

I sobretot el que falta absolutament és una política de
transport públic, una política de transport públic, de
potenciació, de major informació, gairebé les ajudes a les línies,
de 15 milions de pessetes, ara es multipliquen només per un
tema concert, que era l'Hospital de Manacor, que té per a ell tot
sol, per una operació concreta, 50 milions de pessetes, ho
trobam un poc incomprensible, mentre que en tren no hi ha ni
una sola nova línia, per molt que se'n parli, ni hi  ha cap millora
pròpiament del servei, n'hi ha de les estacions, i la inversió
estrella és un parc, un parc a la ciutat de Palma, que
indubtablement és una millora important per a la ciutadania,
però que, francament, posar-lo dins els èxits i dins les millores
que incorpora una política de transport no deixa de ser un tant
estrany.

Nosaltres demanàvem millores en les freqüències, en els
horaris, en les condicions dels trens existents i, naturalment,
noves línies. Les línies han d'arribar a la costa. Abans, la xarxa
s'hi va establir com una xarxa d'interior, entre els nuclis poblats
de l'illa de Mallorca, naturalment, ara del que es tracta és
d'arribar a la costa, d'arribar a l'aeroport, d'arribar a la
Universitat. Res de tot això figura en els pressupostos que se'ns
presenten.

No demanam, perquè si no en queda cap dubte després del
debat en comissió, cap negre que venti els usuaris del tren
d'Inca. Per tant, el que demanam són freqüències..., ho dic pel
comentari que ens va fer el conseller, Sr. Soler, no és res que
se'ns ocorregués mai dir des del Grup Parlamentari
Nacionalista, per si en quedàs qualque dubte, com que va ser
una contesta al nostre grup, voldríem que quedàs clar que la
iniciativa ni se'ns va ocórrer, a nosaltres.

En qualsevol cas, també pensam que aquesta xarxa de
carreteres, insuficient, n'hi ha una altra que encara, si cal, és
més deficient, són les carreteres des consells insulars. Des del
Parlament de les Illes Balears, quan miram la política de
transport de les Illes Balears, creim que també n'hem de ser
conscients, d'això, i de la mateixa manera que veim que quan
els ajuntaments no poden donar a l'abast en determinades
competències que els són de la seva competència, convé donar-
los una empenta, i també als consells insulars, que tenen unes
ajudes ridícules del ministeri, vostè ho sap bé, creim que han de
comptar amb la solidaritat del Govern balear, o millor dit,
d'aquesta cambra, a l'hora d'unes transferències perquè puguin
millorar una xarxa important, una xarxa estratègica, que en
aquest moment està bastant deixada, per la mancança financera
que tenen els consells insulars.

També les expropiacions, de les quals mai arribam a saber
l'import. No entenem com baixen respecte de l'any passat,
quan és importantíssim poder pagar abans de fer una
carretera, i el Conveni de carreteres, segons se'ns diu, no
l'hem pogut llegir, diu que l'expropiació o, en qualsevol cas,
dotar-se d'aquest sòl ha de ser una competència, ha de ser
una cosa que haurà de fer el Govern balear, res d'això hem
conegut ni tan sols en aquest aspecte en els pressupostos de
1998.

Molt ràpidament quant a patrimoni, façanes, molins.
Tornam a estar allà mateix, creim que és una competència
dels consells insulars. Com que ja no hi entrarem, també
pensam ho és carreteres, i que se'ls haurien de transferir,
naturalment, però ja que veim que no començarem i que
dins la secció 32 ja no ens ho han votat, com a mínim, que
les prioritats en la rehabilitació patrimonial les fixin les
comissions insulars de patrimoni, que són els tècnics que
coneixen tot aquest tema, passin-los les sol•licituds, que les
prioritzi cada illa, i que, en tot cas, si es fa la política de les
partides de la Conselleria de Foment, que aquells convenis
que s'hagin de fer amb el Bisbat, aquells plans que s'hagin
d'establir quant a rehabilitació patrimonial, que quedin
pactats, com ho han de ser les façanes o aquell aspecte del
Pla Mirall, que vagin a compte d'aquesta conselleria.

Respecte d'habitatge, és evident que per al Partit Popular
i per al govern popular està resultant un tema molt menor.
Si fos un tema social, seria realment trist veure la política
que s'hi fa, perquè no es compleixen els objectius del pla
quadriennal i no se n'aporten de propis per part de la
conselleria, no hi ha recursos propis per a uns plans
addicionals específics.

Però és que en aquest cas, en el cas de les Illes Balears,
no és només un problema social, habitatges de protecció
oficial enragé, no és aquest el problema, el problema és
d'estratègia de sòl, en tenim una demanda excessiva a les
Illes Balears. Hi ha el tema dels ciutadans europeus, el tema
de la doble residència, que està creant una plus-vàlua, està
creant un preu del sòl excessiu. Només hi ha dues solucions,
les coneix el Partit Popular, una és posar molt sòl en el
mercat, que era la idea del Pla General de Palma, posar-hi
molts urbanitzables, posar-hi molt territori, i això baixa el
sou, és cert, i l'altra és, com que no hi volem més
urbanitzables, com que volem fins i tot desclassificar
territori, calen accions públiques de sòl mot més agressives,
però senzillament perquè algú de Banyalbufar, no ja d'una
situació social baixa, pugui comprar una casa en el seu
poble. Això significa la política de sòl com una estratègica
bàsica de les Illes Balears més enllà del que és la política
social.

Si ni dins la política social hi som, què ha de ser de tota
aquesta altra, quant a adquisició de sòl públic, quant a
rehabilitació, perquè és insuficient l'esforç que s'hi fa, com
ho és en barreres arquitectòniques.
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Quant al que és exactament i exclusivament habitatge
social, veim encara els problemes a una comunitat rica, amb un
nivell de renda, com les Illes Balears, amb "okupas" i amb els
problemes que existeixen de molta de gent que necessita
habitatge i que no en troba, i que si en troba, és a un preu
realment excessiu, creim que és un tema preocupant davant el
qual haurien de reaccionar. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat.

Passam a l'esmena de totalitat presentada pel Grup
Parlamentari Socialista. Té la paraula el seu portaveu, el Sr.
Francesc Antich.

EL SR. ANTICH I OLIVER:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. Amb
aquesta esmena el Grup Parlamentari Socialista demana la
devolució dels pressuposts de la Conselleria de Foment, perquè,
des de la nostra forma de veure les coses, es tracta d'un
pressupost totalment continuista, i, per tant, basat en polítiques
d'habitatge, carreteres, etc., que en molts casos no compartim
i, en altres, hi mantenim des de sempre substancials
discrepàncies.

El primer defecte important del pressupost de la conselleria
és que en matèries molt importants no respon a l'execució de
cap planificació. El Pla de carreteres està missing des de l'any
93, i encara que periòdicament se'ns anuncia la seva aparició,
aquesta no s'arriba a produir mai. He de recordar també que en
aquest moment tenim en període d'exposició pública l'avanç de
Directrius i que fa dos dies s'ha presentat a la premsa un pla de
transport o un document sobre línies generals, o no sabem
exactament què, no el coneixem, lògic és dur-lo, en primer lloc
al parlament, per tant, en aquesta qüestió tota la planificació
que afecta una bona part de la conselleria està a
l’aire,desapareguda, o almanco nosaltres no la coneixem o no
en sabem res.

És clar, aquest tema no és venal, té efectes clars sobre les
previsions pressupostàries, efectes quant a ordre de prioritat,
quant que les actuacions s’emmarquen dins una visió global
ben estudiada, ben meditada.

Realment, si seguim per aquí, la funció dels plans quedarà
totalment desvirtuada, i passaran a ser, si realment algun dia
s’acaben, meres actes notarials de les carreteres, donaran fe del
realment realitzat, i això sí, d’aquesta manera, segurament, hi
haurà poques equivocacions, ja que serà una simple ressenya
del que realment s’haurà fet.

Aquest camí, per altra banda, obvia la participació
ciutadana, ja que abans que s’hagin fet les exposicions
públiques, que duen implícites totes aquestes tramitacions dels
plans, aquí ja hi ha grans discussions sobre actuacions de gran
envergadura.

En segon lloc, es tracta d’un pressupost coix, jo en diria
que quasi quasi baldat, i això es deriva de les explicacions
que ens han donat en comissió. La gran generalitat de coses
queda pendent d’un conveni, del qual tampoc no sabem res,
cosa que, per altra part, tampoc no és lògica, ja que
l’adequat seria que aquest conveni es fes d’acord amb un
pla, un pla que, com ja hem dit, no existeix.

En resum, som una altra vegada al Nadal i ni hi ha
conveni signat ni hi ha Pla de carreteres, ni crec que ningú
en aquest moment ens pugui assegurar realment en quina
data podrem tenir enllestides totes aquestes qüestions.

Però a més de tot l’anterior, que no és poc, el pressupost
de la conselleria pateix, des del nostre punt de vista de rigor.
No és rigorós un pressupost quan implícitament diu que, en
conservació i explotació de carreteres, la quantitat que s’hi
dedica és totalment insuficient. Dic això perquè l’any passat
s’invertien més doblers que enguany en aquesta qüestió, i la
memòria deia que el que hi havia pressupostat no bastava
per a res. Per tant, si l’any passat no bastava, enguany ho
arreglam posant-hi menys doblers. Realment es tracta d’una
forma, com a mínim molt particular d’arreglar aquest tipus
de qüestions.

He de dir sobre aquest tema que fins i tot el president
Matas, en el debat de la Comunitat, hi va dir que era
necessari invertir més doblers en aquesta qüestió, però, és
clar, les paraules, se les enduu el vent, i en aquest tema no
hi ha hagut, creim nosaltres, voluntat política, perquè
realment quan el Govern té ganes d’impulsar una qüestió,
s’hi troben els doblers, i en tenim exemples, però serà que
tal vegada aquesta qüestió no ven tant com altres temes,
com puguin ser, per exemple, planificacions en matèria
d’embelliments.

Nosaltres, pensam, al contrari, que és prioritari fer
inversions per fer desaparèixer punts negres, per donar més
seguretat, comoditat i capacitat en la xarxa actual. És
prioritària, a més, tota aquesta qüestió perquè un bon
manteniment i una bona millora de la xarxa actual,
conjuntament amb polítiques planificades i serioses en
matèria de transport públic i tren, poden evitar actuacions
noves, com deia abans, de gran envergadura, de gran
consum de territori, de forts impactes paisatgístics.

I creim que, a més, és una prioritat des del punt de vista
purament econòmic, en el sentit que un desperfecte que avui
en val cinc, l’any que ve en pot valer 15, i l’altre en pot
valer 50. Per tant, creim que es tracta d’una qüestió que
hauria d’estar molt més ben dotada, sobretot si tenim en
compte el dèficit que en aquests temes arrossegam des de fa
molts anys.
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Tampoc dins el pressupost no es compleixen les promeses
d’aclarir d’una vegada per totes el deute per expropiacions. No
sabem exactament quin és aquest deute, a pesar que en
comissió se’ns havia dit que se’ns facilitaria. També en aquesta
qüestió anam enguany per sota del pressupostat l’any passat.
Per tant, un altre tema amb què tampoc no podem estar d’acord;
no podem estar d’acord que realment qui faci de banc del
Govern siguin els particulars.

En relació amb la construcció de noves carreteres, creim que
hem de conjuntar la millora de la xarxa actual, salvar el pas per
les poblacions, crear vials de serveis, millorar la capacitat del
conjunt de la xarxa actual i conjuntar, com deia abans, aquestes
accions amb polítiques de transport públic i tren, i així evitar
més autopistes, de gran impacte,tan paisatgístic com a nivell de
consum de territori.

Per altra banda, en algunes qüestions, aquest pressupost
demostra un esperit institucional, un  esperit de comunitat
realment decebedor. En qualsevol país seriós, la distribució
competencial és sagrada, és una eina fonamental per al bon
funcionament i eficàcia de les institucions, però això pareix que
no passa aquí. Aquí el Govern, a pesar que la competència de
patrimoni i cultura és dels consells, es dedica a fer plans de
rehabilitació de façanes i de recuperació de patrimoni.

Hem de dir que ens pareix bé que el Govern vulguin invertir
en aquests temes, aquests temes són molt importants, però el
que és lògic, per competències i per eficàcia, és que aquests
doblers i aquestes partides es transfereixin als consells insulars,
el contrari és voler recuperar competències a cop de talonari i
tapar les actuacions dels consells a cop de pressupost.

També lamentam que enguany la partida destinada a
supressió de barreres sigui més petita que l’any passat, per cert,
que en el pressupost d’enguany s’hi torna a presentar com una
novetat, com ja es feia l’any passat.

En relació amb habitatge públic, he de citar un parell de
qüestions.

En primer lloc, he de lamentar que l’aportació al pla
quadriennal es rebaixi. L’any passat s’hi aportaven 450 milions,
enguany, 400 milions.

He de manifestar també la nostra disconformitat amb la
manca de prioritats del règim dirigit a les capes més pobres, i
també de la manca de compliment d’objectius en règim
especial, règim de la total competència de l’Ibavi.

No estam d’acord que ni en els objectius ni en el decret
d’adjudicació d’habitatge públic no es fomentin els habitatges
de lloguer. Lamentam l’incompliment de promeses del
conseller de crear línies d’ajudes pròpies de la Comunitat per
complementar el pal quadriennal en relació, com deia ell, amb
gent jove, amb gent major, amb minusvàlids, etc.

He de recordar que en aquests temes la gran generalitat de
comunitats ens van per davant.

He de lamentar també que no es vulgui entendre que una
bona política d’habitatge públic necessita d’una bona
política de sòl públic, i que, per tant, és necessari realitzar,
com venim demanant des de fa anys, un pla estratègic de sòl
públic.

Per totes aquestes qüestions, no podem donar suport als
pressuposts prevists per la Conselleria de Foment. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per part del Govern, el Sr.
Verger, conseller de Foment, té la paraula.

EL SR. CONSELLER DE FOMENT (Joan Verger i
Pocoví):

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats.

Jo quasi quasi puc contestar a tots perquè els tres grups
han presentat més o manco les mateixes preguntes i les
mateixes qüestions.

Començam pel Sr. Grosske, parlava del Pla Mirall, si era
una competència del Consell o si la hi podíem passar. Això
és una iniciativa del Govern, que, en aquest cas, ha pres la
decisió d’invertir en fons propis que té per millorar l’entorn,
per ajudar els ajuntaments i per ajudar a fer millor aquesta
qüestió. Per consegüent, de la mateixa manera que l’ha feta
el Govern, l’hauria pogut fer el Consell.

I de la transferència de carreteres als consells insulars,
no és que jo hi estigui en contra, el que passa és que, fins
que no s’hagi fet la majoria d’inversions, és difícil pensar en
aquesta situació. Lògicament, si una mentalitat de dir “no en
farem cap altra de nova, sinó que simplement conservarem
les que hi ha, millorant substancialment..., però fora fer-hi
inversions importants”, seria possible en aquest moment,
per ventura, pensar en aquesta decisió; és el que està passant
a Canàries, que una vegada signat el conveni entre
l’Administració de l’Estat i Canàries, a mesura que vagin
fent les obres, segurament passaran, perquè aquesta és la
decisió que hi ha, als cabildos insulars, és possible que una
vegada fetes les grans inversions que s’han de fer en
carreteres, també es puguin passar als consells insulars.
Avui seria impossible un conveni de carreteres entre
qualsevol consell insular i Madrid, i no amb nosaltres.

Per consegüent, és una qüestió d’un poc de temps, d’un
parell d’anys, no sé quants, perquè això sigui possible.
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En barreres arquitectòniques, jo crec que s’hi està fent una
bona tasca des de la Conselleria de Foment. S’hi destinen dues
partides, una de 30 milions als edificis de la Comunitat
Autònoma. Crec que per primera vegada al llarg de l’any passat
s’han fet obres en aquest sentit, i 40 milions, a petició dels
consells insulars i ajuntaments, per poder dur a terme evitar
barreres arquitectòniques, perquè en qualque cas, i per
desgràcia, no hi ha les peticions que nosaltres voldríem. És a
dir, vostè fa una proposta, diu que se’n faci un catàleg; escolti,
aquí hi ha una llei, i el que ha de fer cada institució és complir
amb les seves obligacions, i, per consegüent, que facin
peticions en aquesta matèria, i si realment hi ha més peticions
que doblers, el pròxim exercici, amb modificació de crèdit, es
pot arreglar.

Manteniment de carreteres, 1.400 milions de pessetes.
Escolti, una ordre de magnitud del que és un manteniment d’un
quilòmetre de carretera, un milió de pessetes, un milió de
pessetes és el que més o manco es necessita per a un bon
manteniment de carreteres. No arribam als 1.400 quilòmetres,
per consegüent, jo crec que és una xifra per a manteniment dins
el que és normal, dins el que és bastant normal.

I és cert que se n’hi poden gastar més, és clar que sí, però,
de totes maneres, jo crec que és una xifra important, que pot
mantenir una millora substancial de les nostres carreteres, com
pens que s’està fent.

En habitatge, ens comenta que no es compleixen els
objectius en adquisició de sòl públic. Ho vaig explicar. Vaig
explicar que hi havia una carretada de comunitats autònomes
que no ho han aconseguit, n’han fet zero, com nosaltres, a
través del Pla d’habitatge, són Aragó, Balears, Castella-Lleó,
Castella-La Manxa, Extremadura, Galícia, Madrid, Comunitat
valenciana, Ceuta i Melilla, que no han pogut, no han pogut, no
és que no ho hagin volgut, fer cap actuació en matèria de sòl,
simplement perquè, com vostès saben perfectament, nosaltres
necessitam sòl urbanitzable allà on poder actuar, i per
consegüent, a través del pla quadriennal d’habitatge, no s’ha
pogut actuar en aquest sentit, cosa que no vol dir, ni molt
manco, que no s’hagi trobat, no s’hagi comprat i no s’hagi
adquirit el sòl necessari per fer-hi la majoria d’actuacions que
avui en dia el mercat requereix en matèria d’habitatge de
protecció oficial, perquè tampoc no és cert que el nostre
compliment sigui tan baix, la mitjana, a nivell nacional, a 31 de
desembre de 1996, perquè el que hi ha a 31 de desembre de
1997 encara no   el tenim, era del 63%, i nosaltres estam en el
69’7%, i són dades del ministeri, són dades del ministeri, hi ha
comunitats que estan per damunt nostre, Andalusia i Aragó, i
moltes d’altres que estan per sota nostre.

Per consegüent, els objectius a complir són relativament
positius, i si, al damunt, hi sumam els objectius a través del
Decret balear de rehabilitació d’habitatges, aquell tant per cent
augmenta enormement, però no entrem a sumar, sumem just el
que és el pla quadriennal d’habitatges i veurem com realment,
sense ser el millor de tots, sense ser el millor de tots, estam a un
nivell bastant positiu quant execució del pla quadriennal
d’habitatges.

En transport públic, bé jo crec que en transport públic hi
ha una voluntat decidida d’impulsar d’una forma positiva el
que és el transport públic, i es va explicar en la
compareixença que va fer aquest conseller quan explicava
el pressupost.

En aquest sentit el nostre grup ha presentat una sèrie
d’esmenes. 40 milions per a transport públic a Manacor,
com a conseqüència de la implantació d’un hospital, cosa
que obliga a fer tota una xarxa de transport públic entorn
d’aquest punt, i per què 40 milions, perquè pensam que més
o manco és la xifra, no sé si ens bastarà, perquè hi ha poca
implantació de servei públic des de ses Salines o des de
Santanyí, o des de molts de llocs és difícil..., i, per
consegüent, creim que es necessiten aquestes xifres per
posar en marxa un transport públic que connecti tota la
comarca amb l’Hospital de Manacor.

Hem posat una esmena de 60 milions de pessetes també
per a millora del sector, així com altres partides de 40
milions de pessetes per fer tota una campanya,que ja els l’he
explicada, i dèiem que era imprescindible, per potenciar el
transport públic mitjançant línies regulars d’autobús, la
terminal d’autobusos, que s’haurà de fer no en el parc, sinó
en la part que es quedi SFM (Serveis Ferroviaris de
Mallorca), i allà on projectar una determinada, creim que no
la millor, fins i tot, no serà, per desgràcia, la millor, però
una determinada terminal d’autobusos positiva, amb tota
una sèrie de condicionaments tècnics que facin millorar
substancialment la que avui existeix.

Serveis Ferroviaris de Mallorca té plantejat, després
d’una inversió, crec que important, de 3.300 milions de
pessetes entre el 94 i el 98, una inversió suplementària el 98
de 1.500 milions de pessetes per prolongar la línia Inca-s
Pobla, i és cert que no figura en el pressupost, és cert que no
figura en el pressupost, però aquí la capacitat financera
d’aquesta empresa ho permet, i si les coses van com han
d’anar, el febrer, març, abril de l’any que ve se sol•licitarà
l’obra perquè el maig, juny del 99 aquesta obra estigui
acabada, per continuar després amb altres implantacions,
com és sa Pobla-Alcúdia, precisament per arribar no just a
la zona agrícola, com passava abans, que hi feia falta el
servei ferroviari, sinó per arribar a una zona turística com és
Alcúdia.

Per consegüent, crec que certament tenen poc pes les
acusacions de falta de consistència d’aquest pressupost de
la Conselleria de Foment.

Lògicament, Sr. Alorda, si vol que entrem en una
discussió important, si autopista sí, autopista no, o noves
carreteres, nosaltres ho tenim molt clar. Miri, els mesos de
gener, febrer hi haurà una nova..., el mes de febrer, el mes
de gener, a final de gener es presentarà al públic de bell nou,
a exposició pública, el Pla director de carreteres, perquè
tothom hi pugui opinar, pugui manifestar la seva opinió
sobre aquesta qüestió.
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I del Conveni de carreteres amb Madrid, ja els diré
quan,d’una vegada per totes, els diré quan, i els diré el dia que
hi vagi a signar-lo, i així en sortirem. Lògicament, no els el vull
avançar perquè si ha estat un motiu de discussió important,
perquè parlam d’un conveni de 57.000 milions de pessetes, de
57.000 milions de pessetes, doncs, aquell dia serà un motiu de
satisfacció per a tots nosaltres, i esper que sigui molt pròxim, i
tots vostès podran conèixer aquesta important qüestió; com dic,
tots la coneixerem, lògicament, perquè és un acord públic, i no
té res amagat, i, a més, haurà d’estar d’acord amb el Pla
director de carreteres, del qual torn a repetir que sortirà a
exposició pública.

(...) autopistes, bé. Cadascú veu les coses des del seu punt
de vista, però el que passa és que si a les nostres carreteres hi
ha aquestes intensitats de trànsit que hi ha, i tot el món civilitzat
pot i té possibilitat d’adaptar aquell trànsit a un traçat, el que és
lògic és fer el que fa tothom, no inventar-nos coses rares, i
20.000, 30.000 o 25.000 vehicles necessiten més d’un
desdoblament, si no infraestructures d’altre tipus.

En política de transport públic, Sr. Alorda, ja li ho he
explicat, crec que hi estam fent un esforç important. Que per
ventura en altres èpoques ha faltat una sensibilitat? És cert, però
avui per avui som conscients de la necessitat que tenim
d’impulsar el transport públic, perquè ens preocupa, i ens
preocupa a tots, l’increment que hi ha hagut constantment
aquests anys de vehicles propis a les nostres carreteres, i, per
consegüent, els infraestructures que facem al llarg d’aquests
anys mitjançant el Conveni de carreteres, aprovat pel Pla
director de carreteres, ens agradaria que fos suficient almanco
per un període, no sé, de quaranta o cinquanta anys; no sé quin
temps en fa, supòs que, per ventura d’aquí a quaranta o
cinquanta anys ja no hi haurà cotxes, no sé quin vehicle hi
haurà de transport, el que sí és cert és que, a nosaltres, també
ens preocupa aquest increment de cotxes a les nostres
carreteres, per consegüent, d’aquí la necessitat d’impulsar
seriosament el transport públic mitjançant el tren i mitjançant,
també, l’increment de transport de viatgers per carretera
mitjançant autobusos.

Li vaig dir com es feia més o manco, i ho torn a repetir, jo
crec que no importa fer ni grans invents ni grans plans, hi ha
unes mesures a curt termini que ens serveixen de referència.

Quines són aquestes mesures a curt termini que ens
serveixen de referència? Allò que han fet a Eivissa. Eivissa és
un exemple per a tots nosaltres, amb una sèrie de mesures
importants entre els mateixos operadors, han aconseguit
transportar (...) de l’ordre del 6% de la població, i nosaltres
estam a Mallorca amb un 1’4%. S’ha d’aconseguir augmentar
aquest 1’4, passar-lo al 3 o al 4% és un objectiu d’aquesta
conselleria, d’aquest Govern, i crec que això serà realment
important.

De les carreteres del Consell Insular, mirin, així mateix
fa pep que una institució que té un superàvit de 3.000
milions de pessetes vengui a demanar misèria. Escoltin,
emprin-los. Jo no vaig tenir aquesta sort de tenir aquests
superàvits tan importants. Per consegüent, vostès que tenen
un superàvit i el gestionen tan bé, de 3.000 milions de
pessetes, en gastin algun en les seves carreteres. Per
consegüent, jo crec que és una cosa que han de fer vostès.

Les expropiacions, li diré què devem en expropiacions:
en deute consolidat, 95 milions de pessetes; en deute estimat
d’obra vella pendent del Jurat provincial d’expropiacions,
762 milions de pessetes, i previsions, no tots a pagar el 97,
en obres del 98, en obres a executar el 98, hi tenim prevists
500 milions de pessetes, dels quals no es pagaran tots. Per
consegüent, amb aquests 1.100 milions de pessetes
pràcticament pagarem tots els deute que hi ha avui en dia en
expropiacions, tots. Aquestes són les dades, els les dic, els
les faig saber. La suma que he dit fa 1.357 milions de
pessetes.

Però el que és cert, perquè sempre hi ha qüestions en el
Jurat provincial d’expropiacions, és que amb 1.100 milions
de pessetes pràcticament tenim la garantia de poder complir
amb les nostres obligacions respecte dels pagaments
d’expropiacions.

I en matèria d’habitatge, bé jo crec que els recursos
propis... Al que vostè es referia, Sr. Alorda, és que no hi
tenim un pla especial, però sí que tenim un decret que fa
possible la rehabilitació d’habitatges, al qual s’acullen la
majoria de persones d’aquesta terra, perquè realment és més
positiu i més fàcil acollir-se al decret de rehabilitació
d’habitatges del Govern balear que a la rehabilitació
d’habitatges a través del pla quadriennal d’habitatge. Per
consegüent, no crec que s’hagi de comentar més.

Igual que per a estratègia del sòl. En sòl, s’hi fa el que es
pot, i el que es pot és que si no es disposa de sòl
urbanitzable, perquè no n’hi ha hagut i perquè hi ha
complicacions, es recorre al mercat lliure, es compra tot
aquell sòl que faci falta per construir-hi, i més li’n diré, és
que ens en sobra, ens en sobra, de sòl. En el polígon de
llevant, vostè sap que aquests dies hi hem tengut una certa
moguda amb aquesta qüestió, hi tenim quinze solars, i no
volen que hi construïm habitatges de protecció oficial, i no
és just aquí, prop del seminari ens passa el mateix. Dic que
en el polígon de llevant hi ha prop de quinze solar
propietat..., que Ibavi gestiona i on podríem construir, i, per
consegüent, tenim pressió perquè no hi construïm. Per
consegüent, no crec que la problemàtica de l’habitatge sigui
tenir més o manco sòl, perquè no és aquesta la qüestió. Més
o manco es construeix allò que el mercat demana, i quan hi
ha un ajuntament que té una petició concreta, tant si és (...)
com si és Petra, com si és Manacor, nosaltres som allà per
construir.
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I realment, com que veig que aquest llum ja s’encén, poca
cosa li he de dir. Sr. Antich, sent molt no tenir temps per poder
fer un debat en profunditat amb vostè, però pràcticament li hem
de dir el mateix.

El Pla de carreteres es presentarà i es tornarà a exposar al
públic el pròxim gener-febrer.

Em pareix que vostè no hi era, en la comissió de
pressuposts, allà on vàrem explicar les modificacions que
introduiríem en el pressupost i allò que pensàvem fer en
transport públic per potenciar-lo, però, si vol, les hi explicaré,
si s’apaga aquest llum, però com que no s’apagarà, li diré que
no és un pressupost coix, sinó que és un pressupost realista, que
gastam prop de 6.000 milions de pessetes en carreteres, i que hi
ha un conveni de carreteres que permetrà, que permetrà, i
vostès ho saben, a posta no han protestat massa, perquè sabien
que en el pressupost general de l’Estat hi havia una partida de
1.300 milions de pessetes per al Conveni de carreteres a
Balears, no de 250, com va sortir algú a escaïnar fa estona, sinó
de 1.300 milions de pessetes en el pressupost de l’Estat. (...)
Madrid un dia per donar suport a les licitacions d’obra que es
faran el 98 per al Conveni de carreteres de les Balears.

Manteniment de 1.400 milions, com li dic, un milió de
pessetes per carretera és una xifra bastant lògica.

I és cert que continuam tenint punts negres, però també és
cert que se n’eviten molts, se n’eviten molts.

En cultura, escoltin es va traspassar el que era de cultura, es
va traspassar el que era patrimoni i el que era cultura als
consells insulars, no se’ls va traspassar habitatges. Per
consegüent, escoltin...

I en supressió de barreres arquitectòniques, jo crec que la
política és bona. Si fa falta que hi hagués més peticions,
nosaltres, encantats. Tant de bo que n’hi hagués moltes. Hem
hagut de  pressionar, per dir-ho de qualque manera, la mateixa
administració autonòmica, és cert, per evitar les barreres, i hem
hagut de demanar als ajuntaments que facin peticions, perquè
són pocs els que les han demanades, però tots coneixen la llei,
els secretaris i els batles la coneixen, sobretot toca als secretaris
que la coneguin. Per consegüent, dir que hi ha una partida de 30
milions i una altra de 40 per donar suport a un tema tan
inquietant i tan preocupant com és les barreres
arquitectòniques, que no són fàcils de suprimir, no són fàcils de
suprimir, perquè vostè sap que a la majoria d’ajuntaments, al
Consell Insular mateix o al Teatre Principal, la dificultat que
suposa..., per exemple al Teatre Principal, evitar-hi les barreres
arquitectòniques suposa que aquelles escales de l’entrada,
perquè és difícil, perquè és un edifici històric i perquè realment
és  complicat.

I en matèria d’habitatge, ja li ho he explicat, i ho tornaré a
dir, el nostre compliment està molt més amunt, bastant més
amunt, de la mitjana nacional, que a 31 de desembre...

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, per favor.

EL SR. CONSELLER DE FOMENT (Joan Verger i
Pocoví):

Sí, Sr. President.

Per consegüent, voldríem, efectivament, estar més
amunt, però els objectius es compleixen amb bastant
seriositat. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Torn de rèplica. Sr.
Eberhard Grosske, pel Grup d’Esquerra Unida, té vostè la
paraula.

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Moltes gràcies, només un parell d’idees per intentar
abreujar una mica el debat.

La veritat és que les paraules del conseller respecte dels
consells insulars són reveladores de l’esperit profundament
centralista que presideix aquest govern. És una cosa
realment espectacular. És a dir, quan vostè parla del Pla
Mirall i de la possibilitat de ser transferit als consells
insulars, diu “això és una iniciativa del Govern per ajudar
els ajuntaments, amb recursos propis, que faci el mateix el
consell amb els seus recursos", i s'oblida de dues coses, una
es la irracionalitat que suposa preveure, contemplar, tenir
l’escenari, que dues administracions actuïn de la mateixa
manera dins el mateix àmbit, això és irracional, però,
segona, vostè sap, o ho hauria de saber, que els consells no
tenen aquests recursos propis.

El finançament de la Comunitat Autònoma està
millorant. La Comunitat Autònoma té capacitat financera,
de maniobra, de matèria impositiva, i té un sistema de
finançament amb l’estat, que s’està modificant, el qual, en
definitiva, suposa un increment real de recursos i una
enorme capacitat de maniobra. Els consells no en tenen ni
una, tenen el marge sobre l’IAE i anar al banc a demanar un
crèdit, i s’ha acabat, perquè el sistema de finançament
d’aquesta comunitat autònoma, la seva estructura interna, és
profundament centralista, i deixa els consells insulars, els
governs de cada illa, en una situació de precarietat absoluta.
Per tant, dir “que ho facin amb els seus recursos”, no en
tenen, de recursos, ni el de Mallorca, ni el de Menorca ni el
d’Eivissa.

Són institucions pensades per gestionar, amb uns
recursos absolutament escassos, la política que se’ls deixa
gestionar per part del govern autònom amb els paràmetres
i des dels supòsits que es fixen des del Govern autònom.
Aquesta és la realitat.
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I quan vostè ha parlat de transferència de carreteres, és
exactament igual.

És a dir,en la seva concepció, es tracta que el Govern de la
Comunitat autònoma acabi tot el disseny de la xarxa viària de
la Comunitat Autònoma, que decideixi si a una illa hi ha
d’haver una autopista, o no, si ha de passar per aquí o per allà
deçà, si s’ha d’obrir aquest nou vial, o no. Tota la
infraestructura, tot el dibuix de la xarxa viària, es dicta des del
centre. I, evidentment, quan tot això estigui dibuixat, passarem
la gestió, el manteniment d’aquestes carreteres als consells
insulars. És una concepció profundament centralista. Per què no
deixen que els consells insulars tenguin un paper protagonista
en la definició de la xarxa de carreteres que volen per a la seva
illa?, en funció dels seus problemes, que, a més, és un sistema,
com he dit abans, absolutament aïllat i no connectat amb cap
altra illa de la nostra comunitat autònoma, perquè hi ha un
esperit profundament centralista, es nota en la seva conselleria,
però es nota també en d’altres conselleries.

El tema del catàleg de les barreres arquitectòniques no és
una iniciativa que se’ns hagi ocorregut, a Esquerra Unida, és
una cosa que és a la llei, que és molt important, que fins que no
hi hagi aquest catàleg i fins que els ajuntaments no l’hagin fet,
evidentment, hi haurà atonia sobre això, i vostè es queixa que
no té prou peticions, idò bé, si els ajuntaments tenguessin el
catàleg de les seves pròpies barreres arquitectòniques, no tengui
cap dubte que vendrien automàticament aquestes peticions de
subvenció a la conselleria. En definitiva, sobretot, es posaria en
marxa el rellotge previst per la llei dels deu anys de l’elaboració
del catàleg per a l’eliminació completa de les barreres. Per tant,
és molt important. Sé que és competència dels ajuntaments,
però que s’estimuli els ajuntaments, que se’ls ajudi, que  s’hi
faci qualque cosa perquè aquest catàleg estigui fet, perquè, fins
que aquest catàleg no estigui fet, no arribarem a obtenir les fites
que la llei ens marca, per molt que es fiquin 30, 40, 50 milions
dins el pressupost de la Comunitat Autònoma.

I després, quan es parla de la promoció del transport públic,
del que s’hi fa, dels 3.000 milions que s’han posat en el
ferrocarril, o els 4.000, o els que s’hi posaran, miri, el que és
una mica tremend és que vostès duen tretze anys, catorze, o no
sé quants, governant en aquesta comunitat autònoma, vostè és
el ministre de les carreteres i no hi ha pla de carreteres; vostè és
el ministre del transport públic i no hi ha un pla de transport
públic. Al costat, té vostè un senyor que és el ministre de
l’ordenació territorial i no hi ha Directrius d’ordenació
territorial.

És a dir, se les arreglaran per sortir del Govern i encara no
tendran els instruments bàsics que defineixin els seus objectius,
els seus instruments, els seus terminis i el seu marc de
finançament, i jo crec que a partir d’aquí està pràcticament dit
tot, perquè si no es tenen aquests instruments, vol dir que
simplement es va fent una política de dia a dia, de tapar forats,
d’anar fent, en definitiva, però realment no es planeja, no es
marquen objectius ni en matèria de transport públic ni en
d’altres qüestions. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per part del Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM, Sr. Alorda, té vostè la
paraula.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. Moltes coses també ja s’han dites,
i, per tant, per no repetir..., però hem quedat també un
poquet despistats, i ens agradaria, ja que hi hagués un
incident, que se’ns aclarissin una sèrie de coses.

En primer lloc, hi haurà un pla de carreteres el gener,
febrer. Dos mesos d’exposició al públic. Aprovació a
l’estiu, si no és com la majoria dels plans d’aquest govern,
que vol dir aprovació l’any sant. En aquest cas, el Conveni
de carreteres serà l’any sant, que, per cert, no sé quin és el
pròxim any que toca, perquè, una de dues, o el Conveni de
carreteres ja dibuixarà exactament no el resultat del Pla de
carreteres, sinó la proposta inicial que en fa el Govern, o la
informació pública és un paripé, senzillament s’exposarà al
públic perquè la Llei d’ordenació del territori diu que s’ha
d’exposar al públic, però sabent que no hi ha cap marge de
maniobra, perquè com a mínim 50, 57.000 o no sé quantes
actuacions en carreteres ja estan predeterminades, és poc
seriós. Voldríem que ens aclarís de quin dels dos mals
morirem.

En qualsevol cas, també ens agradaria, ja que ens diu
que ens anunciarà quan, i que serà pròximament, si ens pot
dir aproximadament quan serà aquest pròxim, com a mínim
per tornar-li a retreure l’enèsim incompliment d’aquesta
signatura, si el tenim, o no.

I jo, la veritat, no esperava de part seva, i ja li ho han dit
un poc, perquè l’obcecació i jo crec que els despropòsits que
es diuen de part del Partit Popular respecte dels consells
insulars ja no esperava de vostè. En qualque moment vostè
ha estat més equànime que no ho han estat..., al Sr. Ramis,
evidentment, ja avui al matí no li contestàvem als disbarats
que arribava a dir respecte del tema, però de vostè sí que
confiava, la veritat, un cert coneixement profund de la
institució de Mallorca, però cada vegada més estic més
convençut que l’única manera de fer insularisme a Mallorca
i a Menorca és parlar amb Eivissa, perquè crec que és l’únic
que es creu el tema dels consells insulars, com a mínim, del
PP de Mallorca, no s’ho ha cregut mai ningú, ni amb vostè
ni ara que no hi són.

I si afegim a això l’obcecació antipacte de progrés que
distorsiona els temes institucionals, crec que el tema és
greu, perquè si hi ha un problema, l’hem de solucionar, som
a la cambra de les Illes Balears, si veim on hi ha les
principals mancances de finançament, doncs, hem de mirar
de solucionar-les, i sobretot hem de mirar de ser lleials amb
els repartiments competencials que s’han fet.
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I si ara ha tenim 120.000 milions de pessetes, no és el
mateix que quan en tenien 40.000, vaja, no ho és per a aquells
que creim en les illes, és exactament igual per a aquells que no
hi ha cregut mai, o per a aquells que no hi volen creure mentre
no sigui tot en mans seves, que ho mantendran tot ben igual, i
fins i tot procuraran retallar i recuperar allò que s’havia cedit.
Senzillament, això és deslleialtat institucional.

Quant a les actuacions del Pla de transport, jo no voldria
emprar la paraula fantasmada, perquè hauria de pagar copyright
per ventura, i, a més, com que no el conec, no és ver?, com a
diputat, no conec res, no sé si tan sols és una fantasmada, no sé
si hi arriba. Per tant, vostè em diu “no és ver que no hi hagi
consistència en els pressupostos, perquè hi ha 1.500 milions de
pessetes d’una inversió que no està en els pressupostos”. Com
pot intentar avisar-me que no hi ha..., que hi ha consistència,
amb un pla de transport, amb unes actuacions que no figuren en
els pressupostos? Jo li parl del que hi ha en els pressupostos, i
no hi ha cap inversió de noves xarxes, quan hi siguin, en
parlarem.

Quant a la proporció i el que es fa amb el transport públic,
és absolutament irrisori, el que passa i el que succeeix, és ver,
i vostè mateix ho reconeix, és que ha estat tan increïble el que
ha passat,que te n’anaves a la parada d’autobusos de Palma, una
capital turística, hi cercaves l’autobús, hi havia allà penjat a la
intempèrie uns cartells amb uns noms, l’horari a vegades no
corresponia amb el que realment hi havia, amb uns horaris que
no sabies..., cercaves algú que te’n donàs informació i no hi
havia ningú; avui, igual. Ara vostè diu que això ens ho
milloraran un poc, i la veritat és que s’apunta una medalla, li ho
de reconèixer, amb tot el Govern balear que hi ha hagut aquest
anys, apunti’s una medalla. Ara davant la sensibilitat i davant
el que faria en política el nostre grup parlamentari, hi queda
molt enrera. No s’està sensibilitzant ni es fan actuacions per
dissuadir el transport privat, que és un autèntic, problema, que
de cada vegada lleva qualitat de vida als ciutadans de Palma,
d’Inca, de Manacor, de tot Mallorca, de Menorca i d’Eivissa,
que crea uns embussos i uns veritables problemes civils d’una
gran envergadura, i no hi estan fent res, bravegen del nombre
de matriculacions.

Sí, Sr. President.

Per altra banda, només voldríem que hi hagués proporció en
les actuacions. A la península parlen d’AVE, parlen de bilions
de pessetes, de bilions, que pagam entre tots. O les pagam entre
tots o són funcions d'Unió Europea que allà on se'n van a una
banda o se'n van a l'altra. I aquí pareix que demanes almoina
per un tros de línia de província, que francament resulta bastant
provincià per part nostra aquesta mena de debats que feim,
comparat amb el debat que s'està plantejant. Amb 30.000
milions de pessetes, que és una inversió ja d'una certa
importància a autopista de Llevant, es poden fer moltes
mesures de transport públic i es poden fer moltes mesures en
carreteres que evitin la carretera de Llevant; ara si es fan
mesures d'apedaçar en transport públic i en d'altres i es fan
30.000 milions amb una autopista, tots coincidirem que la
millor mesura és la de l'autopista. Nosaltres demanam 30.000
milions amb la mesura alternativa, i això és el que, evidentment
aquests pressuposts, ni el conveni de carreteres, ni res del que
ens han plantejat.

I acab, Sr. President, però una referència a l'habitatge. Quin
consol que no som els darrers i quin consol que n'hi ha
qualcun que és pitjor que nosaltres. Nosaltres creim que no
és així, no és aquest un argument per utilitzar en aquesta
cambra; però, sobretot, perquè creim que no ha entès encara
l'envergadura del problema de la demanda de segones
residències de ciutadans europeus i de moltíssima
d'influència, en molts de cascs antics...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Alorda, em sap greu, però s'està reiteradament del
temps.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Per tant, acabaré i acab, Sr. President, crec que és un
problema estratègic i molt diferent de molt més abast a les
Illes Balears. Moltes gràcies, Sr. President, per la seva
paciència.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, i passam a la rèplica del Grup
Parlamentari Socialista. Sr. Antich, té vostè la paraula.

EL SR. ANTICH I OLIVER:

Gràcies, Sr. President, gràcies senyores i senyors
diputats. Sr. Verger, miri, trob que fa bé en no donar-nos la
data del conveni de carreteres i trob que ja anat molt
endavant dient-nos allò dels plans directors perquè la veritat
és que ja tenim les agendes plenes de burots i ja no donen
per a més, vull dir, fa un munt de vegades que se'ns
anuncien totes aquestes qüestions i la veritat és que després
mai no arriben en les dates que realment se'ns ha promès.

En relació al tema de la transferència de les carreteres
vostè ens diu que hem d'esperar que aquestes carreteres
s'hagin millorat; bé, de fet, amb la inversió que figura en el
pressupost, i que no hi figura enguany només sinó que hi
figura durant tots els darrers anys en relació a manteniment
i conservació, la veritat és que aquesta qüestió no la durem
molt bé i per tant crec que mai no es podran traspassar en
condicions. Es tracta d'una matèria que ha estat congelada
durant molts d'anys i que tots sabem que hi arrossegam un
dèficit molt important; i que enguany, a l'any 1998, encara
hi dedicam una xifra més petita que l'any passat, per tant
amb aquesta història anam de cul enrera com els crancs.
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Una altra qüestió, vostè em diu que l'actuació en matèria de
sòl públic no és del més important, i per tant quan nosaltres
proposam un pla estratègic de sòl públic, coordinat amb
l'ajuntament, bé aquesta és una cosa que la demanam cada any
i mai no se'ns ha atès aquesta petició, com se suposa. Però la
veritat és que després, quan presenten vostès les memòries de
l'Institut Balear de l'Habitatge, hi figura sempre un percentatge
molt alt d'habitatges que no tenen una ubicació determinada;
per la qual cosa què vol dir això? Això vol dir que després de
presses, durant l'any, hem de cercar aquesta ubicació i per tant
no és rar que es doni lloc a tota una sèrie d'incompliments.
Qualsevol que entengui un poc en política d'habitatge sap que
el sòl s'ha d'haver cercat els anys anteriors, no es pot cercar,
com aquell que diu, dins els mateixos anys en què s'han de
començar les promocions.

Per altra banda, se'ns diu que un 69% de compliment és un
bon compliment, que aquest 69% és la mitja de l'Estat. Bé, en
règim general és un tema més problemàtic, perquè tots sabem
que aquí hi juga la iniciativa privada de forma molt important,
en règim especial això és un molt mal compliment, és un
compliment decepcionant. I és un compliment decepcionant
purament i simplement perquè l'Ibavi en el moment de fixar els
objectius ja sap que els habitatges de règim especial els ha de
construir, ja ho sap, perquè sap que no hi ha promotors a
Mallorca ni a Balears que es dediquin a règim especial. Per
tant, no complir aquest règim especial és una gestió
decepcionant de l'Ibavi, més tenint en compte que aquest règim
especial a més són els habitatges que van a les famílies més
pobres de tots els nivells d'habitatge de protecció oficial. Per
tant, realment es tracta d'un tema que és important i que creim
que s'haurien de rectificar les polítiques.

Del que no m'ha parlat és de les línies d'ajuda pròpies; a un
moment donat el conseller va dir que dins l'any 1997
s'intentarien posar en marxa tota una sèrie de línies d'ajuda
pròpies de la Comunitat Autònoma per complementar el pla
quadriennal d'habitatge, d'això no en parlàrem en el 97, això no
figura en el 98 i, repetesc, com ja he dit a la meva primera
intervenció, aquesta és una de les qüestions on la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears va en el vagó de darrera en
relació amb les altres comunitats autònomes.

Es diu també que més o manco es compleixen, en temes
d'habitatge, el que el mercat demana. Home, hauríem de mirar
les adjudicacions d'habitatge que fa la Comunitat Autònoma i
a veure si ens queden llistes d'espera o no. Jo, seguint un poc
els butlletins oficials, veig que van quedant unes llistes
d'espera; per tant, sempre la demanda és més important que
realment el que podem oferir.

I se'm diu que bé, que el pressupost no és coix, que és un
pressupost realista; bé, jo vaig ser a la comissió i vull dir
que moltes de les esmenes que es plantejaven per part de
l'oposició tenien com a contesta que això no es podia dur en
aquest pressupost, però tot això estava dins el que és el
famós conveni, que vostè no ens en vol donar les dates, que
nosaltres no en sabem res de res i que de qualque manera és
l'eina que pareix que ha d'emparar una gran part de
l'actuació en tema de carreteres.

I ja en darrer terme, dir que se'm diu que la xifra que hi
ha dins el pressupost en relació a conservació i a
manteniment és una xifra lògica. Home, com quedam?
L'any passat, la mateixa memòria deia que aquesta xifra,
que era un poquet més grossa que la d'enguany, era
totalment insuficient, i ara que enguany, que és més baixa
que la de l'any passat, és una xifra lògica. La veritat, des del
nostre grup, a això no ho entenem. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. diputat. Per tancar aquesta qüestió,
Sr. Verger, Conseller de Foment, té vostè la paraula.

EL SR. CONSELLER DE FOMENT (Joan Verger i
Pocoví):

Sí, gràcies, Sr. President. Miri, Sr. Grosske, dir que un
és insularista o no és insularista -bé, ara al Sr. Grosske es
veu que no li interessa molt que li contestin, ah, ara ve, és a
dir, ha entrat per pèls, bé, està molt bé-, doncs em pareix
una equivocació i una valoració molt seva, que cadascú té
la seva opinió. És a dir que el fet que en aquest moment no
es puguin traspassar les carreteres als consells sigui un fet,
jo crec que és increïblement cert encara que vulguin, i que
qualque dia i no molt lluny, les carreteres hauran de passar
als consells insulars de Mallorca, de Menorca, d'Eivissa i
Formentera, però que difícilment, perquè això no és
possible, els consells insulars, els agradi o no els agradi, i
això ho conec bé, doncs difícilment signaran un conveni
d'aquest ordre de magnitud amb l'Administració de l'Estat
perquè no és així. Les signen les comunitats autònomes i
una vegada, i he posat un exemple que és el de Canàries, i
una vegada que les obres estiguin fetes, les més importants
i sempre en quedaran per fer, segurament els consells
insulars tendran la responsabilitat de gestionar aquestes
infraestructures.

I en barreres arquitectòniques doncs miri, jo crec que
tothom coneix la llei i els decrets i les ajudes que hi ha
pertinents i que permeten evitar aquests problemes; i què
vol que li digui, si els ajuntaments no ho volen fer, doncs
allà ells. El cert i segur, li torn repetir, és que hi ha unes
partides de 30 i 40 milions de pessetes que quasi no els
podem gastar, tan de bo fossin insuficients i tan de bo
haguéssim de fer modificacions de crèdit perquè hi hagués
peticions suficients per discutir aquesta qüestió.
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I de transport públic, plans de transport públic; bé, i vostès
saben quantes comunitats autònomes tenen pla de transport
públic? És que aquí estam xerrant amb una alegria increïble; i
resulta que no n'hi ha quasi cap, i les dues o tres que el tenen no
els serveix per a res; i l'han de tornar a modificar. És que és una
cosa que realment et crida l'atenció.

I no es preocupi, nosaltres no sé si sortirem o no del Govern,
ja ens ho diran els espectadors que són la gent que va a votar el
99 a qui treu del Govern o a qui manté.

Sr. Alorda, el pla director de carreteres sortirà a informació
pública i tothom, li torn repetir, a finals del mes de gener del
98, i tothom podrà dir la seva i el que creu oportú. I jo crec que
l'únic mal que hi hauria en aquesta terra seria que governassin
vostès; per consegüent deixem fer també que això sigui tothom
que estimi oportú i faci el que cregui, perquè realment pens que
seria un mal per a la nostra terra que vostès arribassin al poder
en aquesta Comunitat Autònoma.

La finançació, vostè ha entrat en un detall amb una qüestió
que era finançació dels consells insulars, avui no és el debat la
finançació dels consells insulars. Avui és el moment on es
discuteix una esmena a tota una secció, a tot un pressupost, o
esmenes parcials, on es discuteix si la política que farien vostès
en carreteres, amb macro o micro carreteres, seria una o l'altra,
però la finançació dels consells insulars no és el motiu d'aquest
conseller, ni una preocupació; tan de bo amb altres fòrums
tenguessin els consells insulars altres maneres de finançació.
Els consells insulars es finançaran de dues maneres, com a
diputacions que són i a través de les transferències que els farà
la Comunitat Autònoma, no en té més, no en somiïn més, no
n'hi ha més, aquestes són les dues bases que han de jugar; les
transferències que farà la Comunitat Autònoma als consells
insulars i la discussió que tenen vostès dins la Federació
Espanyola de Municipis i Províncies amb l'Administració de
l'Estat, allà on, com a Administració local, tenim l'obligació de
defensar les diputacions, i com a diputacions que són millorar
aquesta finançació que és la que és. I és aquesta, no n'hi ha més.

Jo no entraré ara en debat, perquè crec que tampoc no és el
moment, si vostès farien un desdoblament o no desdoblament,
tan de bo jo pogués fer desdoblaments, tan de bo jo estàs
convençut que no haguéssim de fer cap autopista, m'agradaria
no fer-ne cap, però crec que no ens queda més remei en aquesta
terra fer-ne una Palma-Manacor, la prolongació d'Inca fins a Sa
Pobla o fins a Alcúdia i la de Ponent, i després no haver-ne de
fer més. I per això crec que és important efectivament fer una
política seriosa en transport públic que, contràriament al que es
diu aquí, no és tan dolent el nostre transport públic que hi ha a
les Illes. Exceptuant el Parc de Ses Estacions actual que
realment és molt deficitari i que no hem actuat dins el 97 amb
motiu de si començàvem o no a construir el Parc de Ses
Estacions, el trasllat d'aquesta terminal, el trasllat del tren,
aposta no hem actuat, però el transport de Mallorca, de
Menorca i d'Eivissa i Formentera no és tan dolent com això, és
bastant bo. Se'n vagin per allà, comprovin les altres comunitats
autònomes quin transport públic tenen, a veure si tenen
connectats tots els nuclis urbans amb Palma; és que aquí estam
menyspreant allò nostre d'una forma increïble, és un
desconeixement total del que estan dient. Per consegüent, jo
dient que ha de millorar substancialment, perquè crec que sí,
tampoc no vull dir que el transport públic a la nostra terra sigui
tan dolent com això.

I bé, el conveni de carreteres, jo sí que sé quan ho
signaré Sr. Antich, però no li diré, li mostraré la foto, aquest
dia vendré amb la foto i li mostraré; jo també en tenc ganes
de firmar-lo ja el conveni de carreteres, pot estar segur, però
no li diré perquè no vull que les agendes no els bastin, com
diu vostè, però no ho crec, no crec que facin falta massa
agendes i realment és un tema que s'ha allargat en el temps
excessivament, i jo no faré la demagògia de si vostès quan
estaven a Madrid ens tenien ofegats o no, no crec que
aquesta sigui la qüestió, el que sí crec que és la qüestió és
que, per la referència que jo tenc, molt aviat Balears tendrà
una dotació de 57.000 milions de pessetes que,
conjuntament amb els 50.000 milions o 60.000 destinats a
fons propis, farà possible tenir una xarxa de carreteres
important com crec que és el que ha de tenir la nostra terra.
Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Per fixar posició, per part
del Grup Parlamentari Popular, Sr. Soler, té vostè la paraula.

EL SR. SOLER I CLADERA:

Gràcies, Sr. President. Simplement i per agilitar el debat,
indicar que el Grup Parlamentari Popular votarà en contra
aquestes esmenes de totalitat i ens remetem als arguments
expressats pel Conseller de Foment. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. diputat. Passam al debat número 18,
de totalitat i globalitat, secció 86, Institut Balear de
l'Habitatge, i programa 4311, habitatge. El Grup
Parlamentari Mixt té presentada una esmena, que és la 6865.
Sr. Balanzat, té vostè la paraula.

EL SR. BALANZAT I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Bé, aquesta esmena pretén doblar
la quantitat de 400 milions de pessetes que hi ha destinats
per a ajudes, per tenir accés als habitatges socials, al pla
quadriennal de l'habitatge; nosaltres pensam que són
insuficients aquests 400 milions de pessetes, cada vegada hi
ha més famílies amb dificultats, cada vegada hi ha més
joves que intenten independitzar-se, que intenten obrir-se
camí i tenen dificultats per accedir a un habitatge digne a
preus de mercat; per tant, crec que seria just el fet que s'hi
afegissin 400 milions de pessetes més a aquest pla
quadriennal de l'habitatge per ajudar aquests sectors a
accedir a un habitatge digne a preus dignes. Gràcies, Sr.
President.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. diputat. Per part del Grup Parlamentari
Esquerra Unida hi ha presentades les esmenes 6386, 6387 i
6392. Sr. Grosske, té vostè la paraula.

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Moltes gràcies, Sr. President. Són tres esmenes que fan
referència a qüestions que crec que ja totes han estat tractades
en el debat de la totalitat i que simplement anunciaré. És la
transferència dels 300 milions que es preveuen en aquests
programes per al Pla Mirall als consells insulars, no ho
argumentaré perquè ja està argumentat en el debat anterior.
Segona qüestió, recursos 50 milions de pessetes a transferir als
consells perquè, a la vegada, actuïn amb els ajuntaments per a
l'elaboració del catàleg de barreres arquitectòniques, estimulin
la redacció d'aquest catàleg. I tercera qüestió, l'arbitri
addicional de 300 milions de pessetes per a l'adquisició de sòl
per a la construcció d'habitatges de caràcter social. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. diputat. Per part del Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM hi ha les esmenes presentades 6967 i 6968.
Sr. Gomila, té vostè la paraula.

EL SR. GOMILA I BARBER:

Gràcies, Sr. President. Dues esmenes que també han estat
àmpliament argumentades pel portaveu del nostre grup, el Sr.
Alorda, una per comprar terrenys per ampliar les polítiques de
sòl que fa la nostra Comunitat Autònoma. I l'altra per ampliar
les subvencions en matèria d'habitatge, i és una partida
addicional al pla quadriennal. Moltes gràcies.

(El Sr. Vice-president primer substitueix el Sr. President en la
direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. I passam al grup d'esmenes del Partit Socialista,
que hi ha la 6701, totalitat, 6590, 6591, 6592, 6593, 6731, 6730,
6586, 6588, 6711, 6608, 6609, 6723, 6585, 6610, 6722, 6587 i
6589. Per defensar-les té la paraula el Sr. Antich.

EL SR. ANTICH I OLIVER:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Bé,
en aquest debat, en relació al programa d'habitatge i
arquitectura i a l'empresa pública Ibavi el Grup Parlamentari
Socialista hi manté una esmena a la totalitat de l'Ibavi i
diverses esmenes en relació a habitatge públic, conservació
i rehabilitació de patrimoni i supressió de barreres
arquitectòniques. Començaré per l'esmena a la totalitat de
l'Ibavi i he de dir que aquesta es fonamenta per
l'incompliment dels objectius de creació d'habitatge social.
Des del nostre grup pensam, i ja ho hem dit a l'anterior
debat, que no és de rebut que l'Ibavi no acompleixi el cent
per cent dels objectius que es fixa en matèria d'habitatge
social. Es pot entendre que en règim general sigui més o
menys difícil que s'acompleixin aquests objectius, els
objectius del pla quadriennal, ja que, com dèiem abans,
aquest règim depèn en gran mesura de les actuacions de la
iniciativa privada, per tant que la iniciativa privada hi entri
o no, però en règim especial no és acceptable que no
complim el cent per cent dels objectius. El règim especial
correspon a l'Ibavi i l'Ibavi té ben clar en aquest règim que
no hi sol actuar, que no hi actua mai la iniciativa privada;
per tant, si ens fixam uns objectius és perquè feim comptes
de complir-los a través de l'institut, i si no complim el cent
per cent dels objectius que ens hem fixat en el pla
quadriennal, com dèiem abans, es tracta d'un fracàs
estrepitós, cosa que per desgràcia ha passat els darrers anys.

Per altra banda, dir que també des de fa temps demanam
un pla estratègic de sòl públic i en principi pareix que la
resposta que hem tengut va ser demanar la reducció de les
actuacions de sòl públic dins el que és el pla quadriennal en
favor de la rehabilitació, per tant ens pensarem si ho
continuam demanant més o no. Nosaltres sempre ens hem
manifestat a favor de la rehabilitació, però assegurar una
bona política d'habitatge és necessari que es realitzi una
bona política de sòl públic i per això estam cansats de
sol•licitar que es realitzi aquest pla estratègic, que també
estam cansats de dir que s'ha de dur a terme en perfecta
coordinació amb els ajuntaments.

Sabem que no és fàcil això d'aconseguir el sòl públic,
però precisament perquè no és fàcil és necessari que hi hagi
actuacions molt més contundents. I són necessàries aquestes
actuacions contundents perquè, també ja ho hem explicat
abans, cada any a l'hora de presentar la memòria de l'Ibavi
resulta que hi ha un munt d'habitatges que no tenen una
ubicació concreta i determinada i això vol dir que després
aquesta ubicació concreta i determinada s'ha de cercar
durant el mateix exercici en què s'han de començar aquests
habitatges, i això fa que realment la política d'habitatge
sigui poc eficaç.
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Tampoc no estam d'cord que l'Ibavi any rera any, dins el
règim especial, destini molts més habitatges a compravenda que
a lloguer, i això tampoc no és una cosa nova, també la anam
dient els darrers anys, l'habitatge de lloguer va destinat a les
famílies més pobres d'entre les famílies que tenen dret a un
habitatge públic, i per això haurien de ser les actuacions
prioritàries quant a objectius i compliments d'aquests objectius.
Per altra banda, cada vegada que hi ha adjudicacions
d'habitatges de lloguer queden llistes d'espera. Per tant, també
ho dèiem abans, no hi ha falta de demanda.

Des del nostre punt de vista tant en règim especial com dins
el general haurien de rebre un especial suport per part del
Govern i el que veim enguany és que l'aportació quadriennal
per part del Govern és de 400 milions i l'any passat era de 450
milions, per tant no veim aquest especial suport, sinó que la
partida que s'hi destina enguany és més petita que la que es
destinava l'any passat.

La veritat és que si realment l'Ibavi, cosa que en aquests
moments no passa, fos capaç de complir amb el règim especial,
de complir els objectius que es marca amb el règim especial,
també podria i creim que ho hauria de fer ampliar les seves
actuacions en matèria de règim general.

També creim que s'hauria d'augmentar la dotació per a la
rehabilitació del parc d'habitatges propietat de l'Ibavi, i per altra
part, ressenyar una vegada més, també és una qüestió que ha
sortit a l'anterior debat, que a l'any 1997 el conseller va dir que
intentaria posar en marxa, o ho va dir a l'any 1996 per fer-ho a
l'any 1997, que intentaria posar en marxa tota una sèrie de
línies d'ajuda pròpies de la Comunitat Autònoma per
complementar el pla quadriennal d'habitatge, dirigides a joves,
gent més jove, etc., però que això ni s'ha fet ni ho veim dins els
pressuposts d'enguany.

En definitiva aquests temes són els que bàsicament fan que
no donem suport a la política d'habitatge públic del Govern, que
per altra banda no és rar que no sigui una política molt
important ja que no va merèixer ni una al•lusió per part del
President de la Comunitat Autònoma en el seu discurs, en el
debat de l'estat d'aquesta comunitat.

Quant a les esmenes sobre habitatge dir que van en la línia
de cercar sortides a les mancances que hem apuntat i per tant a
augmentar les dotacions per a règim especial i general; per a la
rehabilitació del parc d'habitatges de l'Ibavi; per al pla
quadriennal; per al pla estratègic de sòl, etc.

En relació a les esmenes relatives a conservació i
rehabilitació del patrimoni sobre supressió de barreres
arquitectòniques dir el següent: en relació a la supressió de
barreres arquitectòniques remarcar una vegada més que l'any
passat s'hi destinaven 90 milions, enguany només 70. Nosaltres
creim que es tracta d'un tema important i és per això que
proposam un augment de 50 milions, és un fet que en aquesta
qüestió ens queda molta feina per fer i encara que el darrer any
els ajuntaments no hagin esgotat tota la partida que hi havia,
crec que precisament hauria de ser una tasca de la conselleria
aconseguir que aquesta partida s'esgotàs i que la solució no
hauria de ser precisament rebaixar la partida.

Per altra banda, en relació a la conservació i rehabilitació
del patrimoni, així com en relació a les dotacions previstes
per a rehabilitació de façanes ja ho hem dit, creim que són
competències dels consells insulars i que per tant aquestes
xifres s'haurien de transferir als consells insulars.

Per acabar dir, les esmenes restants, que hi ha tota una
sèrie d'esmenes que corresponen a actuacions molt
concretes, molt necessàries totes elles i que es refereixen a
la rehabilitació de l'Estació del tren d'Artà, a la rehabilitació
de l'antic Quarter de Betlem, a la restauració de la Caserna
General Luque d'Inca, a la segona fase de la rehabilitació
del Bastió de Sa Font de Ciutadella, a la rehabilitació del
Pati de Sa Lluna d'Alaior, al canvi de coberta de l'Esglèsia
de Randa, així com que el Govern faci també una aportació
al pla de turisme cultural de Menorca així com ja en aquest
moment ho fa l'Estat. Aquestes són les qüestions que
nosaltres volíem exposar en aquest debat. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Antich. Grups que vulguin intervenir per
fixació de posicions, per part del Grup Popular té la paraula
el Sr. Soler.

EL SR. SOLER I CLADERA:

Gràcies, Sr. President. Per fixar la posició i ho faré d'una
manera conjunta, donat que jo crec que les esmenes
plantejades pels diversos grups parlamentaris a aquest debat
número 18, es poden agrupar, des del meu punt de vista, en
tres grans blocs: el primer bloc seria un que és habitual a
totes les seccions pressupostàries, el de transferir
determinades qüestions als consells insulars, en aquest cas
el que és la rehabilitació arquitectònica i el que és el Pla
Mirall, en aquest cas inclòs dins la Conselleria de Foment;
és a dir, nosaltres ja hem manifestat al llarg del dia quina és
la postura nostra sobre aquesta qüestió i en definitiva està
clar que les esmenes que van en aquest sentit les votarem
que no. I jo, fins i tot, en aquest aspecte em deman, de la
lectura conjunta del que són els pressuposts de la Comunitat
Autònoma, quina secció pressupostària hi ha que no tengui
petició de transferir-se quasi tota ella als consells insulars?
Perquè quan mires el conjunt pràcticament totes les seccions
pressupostàries anirien via transferència als consells
insulars.

Per altra part, hi ha un altre conjunt d'esmenes dins
aquest apartat, que fan referència als objectius en matèria
d'habitatge. En aquest sentit dir que l'objectiu que entén el
nostre grup parlamentari que s'ha de marcar el Govern és
complir bàsicament el pla quadriennal de l'habitatge; que en
aquests moments el nivell de compliment, com ha dit el
conseller, està a un promedi del 69'7% a desembre del 96,
que són les darreres dades concretes i efectives; que per
darrera nosaltres tenim bastants més comunitats autònomes
i que el nivell promedi que hi ha és del 63%. Realment
nosaltres creim que en aquests moments cal fer l'esforç en
complir aquest objectiu concret, arribar cada vegada més a
superar aquests índexs que hi ha, i creim que aquest objectiu
seria des del nostre punt de vista el bàsic i que en certa
manera n'hi ha prou amb aquest objectiu.
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Per altra part, es planteja també la qüestió de la rehabilitació
dels habitatges de lloguer. Dir en aquest sentit que el parc de
lloguer de la Comunitat Autònoma, el parc de lloguer que té
l'Ibavi consta de 446 habitatges, d'aquests n'hi ha 135 que tenen
manco 5 anys d'antiguitat, en conseqüència no necessiten
rehabilitació, i que la quantia prevista per a la resta d'habitatges,
50 milions, és des del punt de vista de la conselleria suficient
per dur a terme aquest manteniment.

Dir també que en matèria d'habitatges de protecció oficial
en règim especial hi ha previstes inversions dins el 98 de l'ordre
de 4.316 milions, que és una quantia, des del nostre punt de
vista, important, i que l'objectiu, com és lògic, és dur a terme
aquestes inversions.

En barreres arquitectòniques creim que la qüestió ha estat
objecte de debat a l'esmena de totalitat, és a dir, està clar que
tant pel que respecte al catàleg com a la qüestió de recursos, per
una part és important que les diverses institucions, és a dir,
l'Administració local en aquest sentit, facin la seva part que
correspon pel que respecta al catàleg; i la Comunitat
Autònoma, la Conselleria de Foment progressivament anirà
incrementant, dotarà de recursos en funció de les peticions que
es vagin plantejant.

I no entraré en esmenes concretes d'aquestes que ja
demanen, esmenes de campanar per així dir-ho, perquè els
mateixos grups parlamentaris que les han plantejat no les han
defensat dins aquest ple. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Soler. 

I passam al debat número 19, de globalitat, que és agrupació
del programa 5131, planificació i construcció de la
infraestructura de carreteres; 5132, conservació i explotació de
la xarxa de carreteres; 5133, ordenació i inspecció del transport;
i 5143, transport marítim i activitats auxiliars. Per part del Grup
Mixt es mantenen les esmenes 6872, 6877 i 6879, per defensar-
les té la paraula el Sr. Balanzat.

EL SR. BALANZAT I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Aquest matí he presentat dues
esmenes que sembla que a alguns grups els ha sorprès o els
ha escandalitzat perquè proposaven inversions molt
importants, alguna de 1.800 milions de pessetes; ara ve una
esmena que d'alguna manera justifica la pregunta: bé, i d'on
treuria vostè aquestes partides tan grosses que vol per
protegir el clima, etc.? Doncs aquesta és l'esmena, la 6872
que respon a això. Nosaltres pensam que la partida per a
carreteres, especialment per a noves carreteres i autopistes
és excessiva. Com ja Els Verds han manifestat
reiteradament en aquest Parlament, no estam a favor de
crear noves carreteres i més autopistes, per tant proposam
reduir dràsticament aquesta partida per a noves carreteres i
autopistes, i deixaríem simplement una quantitat en aquesta
partió de carreteres que servís per mantenir i millorar la
xarxa actual que tenim i per fer-la més segura.

Les esmenes 6877 i 6879 són d'Unió Mallorquina i
queden defensades amb els seus propis termes. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Balanzat. Per part del Grup Esquerra Unida
de les Illes Balears s'hi mantenen les esmenes 6441, 6381,
6397, 6388, 6383, 6390, 6391, 6385, 6389 i 6384. Per
defensar-les té la paraula el Sr. Grosske.

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Moltes gràcies, Sr. President. No n'hi ha cap d'Unió
Mallorquina. La 6441 és d'afectació i els 50 milions per a
l'expropiació de camins per a l'accés a les platges de
Menorca. Nosaltres pensam que un problema d'aquestes
característiques requereix una acció per part del Govern
autònom, que té recursos, i que no es pot remetre aquesta
qüestió a una qüestió purament municipal, és un qüestió de
tota l'illa i és una qüestió que requereix la intervenció del
Govern.

Hi ha una esmena que ja he defensat, de fet, a l'esmena
a la totalitat, que és el traspàs als consells insulars del
programa de planificació i construcció de carreteres, 4.500
milions de pessetes.

Una esmena també d'afectació per a la recuperació i
rehabilitació del camí de cavalls a Menorca. Un increment
dels recursos no excessivament alt, 300 milions de pessetes
pel que fa al manteniment de les carreteres, perquè pensam
que aquí arrossegam un dèficit important de caràcter
estructural i que no estan tan clares les xifres que aporta el
Sr. Conseller, relatives a que un milió de pessetes per
quilòmetre sigui una xifra òptima, existeixen altres
paràmetres i altres estàndards que donen xifres superiors.
Volem també traspassar als consells el programa de
manteniment de carreteres, lògicament pel mateix
raonament política que volem traspassar la planificació,
2.000 milions de pessetes. Clar, lògicament, dins el
raonament del Sr. Conseller que diu que les carreteres no es
poden traspassar, fins que no s'hagi fet el dibuix i no s'hagi
creat tota la xarxa viària el que no està clar és perquè no es
transfereix ja el manteniment. Però vaja, nosaltres proposam
que es passi la planificació i que es passi també el
manteniment.
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Hi ha una esmena, que és la 6382, que des del nostre punt de
vista crec que ja va ser transaccionada en comissió i de qualque
manera, no sé si ja va quedar incorporada o si serà ara que
s'incorpori, ja l'arreglarem a aquesta no? Molt bé. Hi ha una
esmena també d'increment dels recursos per a la promoció del
transport públic, hi ha unes diferències notòries quant a usuari
del transport públic entre Mallorca, Menorca i Eivissa, crec que
és de l'ordre d'un 1% a Mallorca, un 4% a Menorca i 6% a
Eivissa, que vol dir que hi ha molta feina a fer a l'illa
quantitativament més gran en termes de superfície i de
població. Hi ha un increment dels recursos també per la
inspecció del transport terrestre. Un increment amb les despeses
de funcionament dels Serveis Ferroviaris de Mallorca 80
milions de pessetes; una esmena d'increment de la subvenció de
les línies de transport deficitàries, pel raonament que també he
explicat a l'esmena a la totalitat. I una millora en la inversió en
ferrocarrils, que li hem tret al Sr. Rami de les seves partides, i
que, en definitiva és un esforç, naturalment insuficient de 625
milions de pessetes però que pensam va en la línia d'afrontar la
necessitat d'augmentar de manera substancial la xarxa
ferroviària de l'illa de Mallorca. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Grosske, i abans de continuar dir-li que
l'esmena 6382, que figura en el seguiment del debat,
m'informen els serveis tècnics que s'ha de treure perquè,
precisament, ja va ser aprovada i incorporada en comissió,
6382. I continuam el debat, el Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM hi té l'esmena 6969, 6962, 6963, 6964, 6965, 6966, 6971
i 6973, per defensar-les té la paraula el diputat Bosco Gomila.

EL SR. GOMILA I BARBER:

Gràcies, Sr. President. La primera esmena és de 300 milions
per pagar expropiacions retardades que té aquest departament
a l'hora de fer carreteres, que entenem que la quantitat de
milions que es deuen per expropiació no és de rebut, i per açò
pensam que s'ha d'incrementar aquesta partida. Després hi ha
tres esmenes més d'afectació per unes obres que nosaltres creim
que són molt importants i que el Govern ha de tenir en compte,
com pugui ser el desviament de Vilafranca, de Ferreries, el
Túnel de Sa Mola de Sóller i la circumval•lació nord d'Inca.

I una altra qüestió que també creim que el Govern ha de
tenir en compte i sobretot després de l'exposició del conseller,
que per dues vegades ha dit que els consells no podien anar a
negociar per al finançament de les seves carreteres, i és que el
Govern, quan negociï per a carreteres, pensi en les carreteres de
tota la Comunitat Autònoma, tant les que afecten els consells
insulars com els ajuntaments com les pròpies del Govern de les
Illes Balears. Perquè són unes infraestructures que costa molt
de mantenir tant pels ajuntaments com pels consells insulars, i
per açò aquesta esmena de 400 milions de pessetes de
transferències per ajudar a la rehabilitació de carreteres i
camins dels consells insulars.

I una darrera de 1.000 milions de pessetes per a nous
traçats ferroviaris. En diferents debats el grup del PSM ja
s'ha manifestat a favor de la utilització del transport públic
i, en concret, del tren; i per açò aquesta esmena de 1.000
milions per a nous traçats. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Bosco. Per part del Grup Parlamentari, sí
digui Sra. Barceló.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

El Grup Parlamentari Socialista compartirà el seu torn
amb el Sr. Diéguez, gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Enumerarem totes les que hi ha en aquest debat i després
quan les defensin ja faran referència a quines defensen o no
importa. El Grup Socialista hi manté la 6594, 6602, 6595,
6595, 6597, 6598, 6599, 6601, 6686, 6715, 6716, 6717,
6718, 6720, 6721, 6790, 6791, 6603, 6605, 6740, 6604,
6606, 6685, 6719, 6792, 6705, 6708, 6707, 6704, 6710 i
6735. Per començar el debat té la paraula la Sra. Barceló.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Gràcies, Sr. President. No defensarem una a una les
esmenes que el Grup Socialista defensa en aquest torn de
debat i pel que fa referència a infraestructures, a carreteres,
a construcció i a conservació. Les esmenes una a una varen
ser defensades en comissió, però avui voldríem deixar clar
quin és el lligam d'aquestes esmenes, no són sol•licituds
aleatòries que el Grup Socialista fa al Govern de la
Comunitat Autònoma, és simplement un llistat de qüestions
que recordam al Govern de la Comunitat Autònoma que són
deutes que tenen amb els ciutadans d'aquestes illes: deutes
econòmics, deutes polítics i deutes socials. Deutes
econòmics perquè han de pagar el que deuen
d'expropiacions als ciutadans, deutes polítics que tenen amb
els ciutadans, bàsicament en dos termes, en el que els obliga
d'aconseguir l'eficiència econòmica necessària amb els pocs
recursos que en carreteres tenim, i per açò és necessari que
les carreteres i les inversions es planifiquin, es necessari que
s'evitin el reiterat ús i abús del que són els complementaris
amb els costs dels projectes de carreteres. I sobretot és
important que ja acabem d'una vegada per totes amb
multitud d'assistències tècniques que mai no sabem on van
a parar.
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És per tant aquest deute que tenen, deficiència econòmica,
dels pocs recursos econòmics que tenen amb el finançament de
carreteres que no aconsegueixen mai rendibilitzar. I per açò de
les promeses que cada any ens diuen que dedicaran a obra nova,
quan es passa balanç i ens diuen és el que han invertit realment
en infraestructures noves aquests percentatges baixen a la
meitat del pressupost inicial. Però no només són deutes els que
tenen amb els ciutadans deficiència econòmica, també són
deutes que tenen polítics respecte a les promeses que fan en els
seus llargs recorreguts pels pobles d'aquestes illes i que no
acompleixen, aquesta és la realitat. Quantes vegades han vengut
a Menorca a prometre infraestructures de carreteres, quantes?
Si encara no sabem ni tan sols per on han de passar. Un altre
exemple d'eficiència d'aquest Govern i d'aquest departament de
carreteres. Els manca fins i tot decisió política de per on han de
passar els trajectes d'infraestructures en aquestes illes, i així ens
va. No hi ha recursos econòmics que bastin en aquesta
comunitat quan ni tan sols es té la voluntat política de decidir
per on passaran, de fer projectes, d'exposar-los al públic i de
complir les promeses que vostès mateixos única i
exclusivament fan als ciutadans enganyar-los any rera any. Però
per açò mateix els recordam aquestes esmenes, una a una, quins
són els seus compromisos i per tant els demanam, no com a
gràcia, sinó com a obligació que compleixin.

I en darrer terme deutes socials que també tenen amb els
ciutadans d'aquestes illes, i em referiré a dues qüestions.
Defensar el drets dels ciutadans amb el que són accessos a les
platges, lliures i gratuïts, i amb el que és el compromís també
del Govern al que hauria de ser ha rehabilitació de béns
d'interès cultural que superen pròpiament àmbits totalment o
mínimament municipals, com és el Camí de Cavalls a Menorca.
Són compromisos polítics de les administracions amb els
ciutadans, i aquí, i també per a aquestes activitats, els reclamam
recursos econòmics; bàsicament per fer possible, per fer
efectius drets i les administracions amb aquests drets hi han
d'estar, a més de compromesos, posar-hi recursos econòmics.

Aquestes són les esmenes que justifiquen aquest gran llistat
de promeses incomplertes, de deutes econòmics i de deutes
socials d'un Govern d'aquesta Comunitat Autònoma, que és cert
que disposa de pocs recursos en matèria de carreteres, però que
evidentment no els treu el rendiment que els ciutadans els
exigim i que estan obligats a donar. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Barceló. I per defensar la resta d'esmenes del
Grup Socialista, té la paraula el Sr. Diéguez.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Gracias, Sr. Presidente. Para defender las enmiendas que se
refieren específicamente al sector del transporte en una
comunidad autónoma que todavía no tiene un plan de
transporte, por lo menos que no lo tiene parlamentariamente
presentado, puesto que sí sabemos que ha ido por ahí, pero no
ha llegado a este parlamento, quizás esté subido a ese tranvía
nuevo que está todavía en el mundo de las hipótesis y no
encuentra camino para llegar hasta aquí.

De entre todas las enmiendas que quisiera defender,
quisiera destacar especialmente una que creo que es
significativa y creo que convendría que el Partido Popular
repensara o retomara la decisión que en su día adoptó, y es
la 6710. Esta enmienda trata de subsanar los defectos, los
problemas que puede provocar a nivel de Baleares una
decisión del Ayuntamiento de Palma, el Ayuntamiento de
Palma ha decidido que no subvencionará el precio del
bonobús a los no residentes en la ciudad de Palma, en esas
circunstancias, ciudadanos de Baleares, no palmesanos y
extranjeros, si podemos llamar así a los ciudadanos
comunitarios que muy a menudo nos visitan, se encontrarán
discriminados en el uso del transporte público. ¿Cuáles son
las funciones del bonobús? Dos fundamentalmente, una,
incentivar el uso del transporte público, y una segunda,
ayudar a las personas con menos recursos económicos, y
esos dos fines no se alcanzarán a nivel de los ciudadanos de
Baleares, cuanto menos que no sean de Palma, que no sean
residentes en Palma y que tengan que utilizar el transporte
público en Palma o que tengan la oportunidad de utilizarlo.
¿Cuáles son los términos de este debate?, pues no son los
términos de este debate determinar si está bien o mal
adoptada la decisión municipal, creemos que esta decisión
municipal es de dudosísima legalidad, puesto que las
medidas de apoyo al transporte a determinados residentes,
tienen cierto sentido cuando se habla de discriminación
positiva, es decir aquéllos que están en una situación peor
por su situación, como es el caso a veces de la doble
insularidad que se padece en algunos sitios de nuestra
comunidad autónoma, pero carece de sentido en los
términos que está aplicando en la ciudad de Palma.

Ya digo que el término del debate no es si está bien o
mal adoptada, sino las consecuencias a nivel balear, dada la
importancia de la ciudad de Palma. Queremos que se
incentive el uso del transporte público, se está diciendo,
pero que deje de ser una filosofía y pase a ser una realidad
y apoyando esta enmienda harán que sea una realidad.
Queremos que se ayude a las personas con menos recursos
a utilizar el transporte público, apoyando esta enmienda
podrán hacerlo realidad, incluso a los extranjeros, hemos
dicho ciudadanos comunitarios, que quizá no sea correcto
llamarlos extranjeros, puesto que tienen todos los derechos
iguales que los ciudadanos españoles y debían de
beneficiarse igualmente. Votar en contra es ir contra eso,
contra lo que constantemente está predicando de todas
partes, de apoyo al transporte público, etc., etc. Además,
tengan en cuenta que si se vota en contra y se mantiene el
sistema que pretende implantar el ayuntamiento de Palma,
se va a generar un sistema que va a precisar una necesidad
constante de identificación de los usuarios, y a quiénes se
identificará más, pues a aquéllos que más se destaquen por
sus aspectos raciales distintos, un estado de constante
identificación aunque todo el mundo tenga que ir
identificado no es un estado en el que sea agradable vivir,
aunque nos hemos ido acostumbrando a este tipo de
circunstancias que suceden.
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Bien, incluso pueden pensar que pueden tener un problema
con el futuro tranvía, ¿servirá el bonobús del Ayuntamiento de
Palma para el futuro tranvía? ¿Podrán sólo los residentes del
Ayuntamiento de Palma acceder con bonobús al futuro tranvía?
Resuelvan el problema con visión de futuro, aunque no tengan
plan de transporte y voten a favor, por lo menos de esta
enmienda. Gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diéguez. Grups que vulguin fixar la seva
posició? Per part del Grup Popular, té la paraula el Sr. Soler.

EL SR. SOLER I CLADERA:

Gràcies, Sr. President. En primer lloc, i començant pel
conjunt d'esmenes del Grup Parlamentari Mixt, dir al Sr.
Balanzat que la 6872 de rebaixar 4.000 milions de pessetes les
inversions noves previstes per la Conselleria, entenem que
aquesta esmena queda contestada amb la 6877, també del Grup
Mixt que proposa augmentar en 1.000 milions de pessetes, és
a dir que en aquest sentit és clar que una va per l'altra i, en
conseqüència, seran votades en contra totes dues.

En relació a les esmenes d'Esquerra Unida, bé, en primer
lloc, entenem també que la 6382 va quedar aprovada en
comissió, aquests 10 milions de pessetes per a accés dels
disminuïts al transport i en aquest sentit que quedi constància
que ja està aprovada. Qüestions concretes que planteja, una
vegada més la transferència tant d'inversió nova com de
manteniment en matèria de carreteres als consells insulars, bé
en aquesta qüestió ja ho hem debatut prou al llarg del dia, crec
que posa cosa més s'ha d'afegir. Per altra part, proposen també
inversions en expropiacions per a camins per a platges a
Menorca i també per al Camí de Cavalls, dir que des del
Govern entenem que no és competència del Govern de la
Comunitat Autònoma i en aquest sentit, el nostre grup no
donarà suport a aquestes esmenes. Pel que fa a l'increment o a
contemplar una partida de 15 milions de pessetes per a
promoció del transport públic, dir que una vegada computades
les esmenes i també això va en relació a les esmenes de
transport del Grup Parlamentari Socialista, una vegada
computades les esmenes plantejades pel Grup Parlamentari
Popular als pressuposts en aquests aspectes concrets, queda de
la següent manera el tema del transport en aquest sentit, 10,5
milions per a promoció, 60 milions per a inversions, 15 milions
per a dèficits i 15 milions per a descomptes de transports, en
aquest cas el 25% a majors de 65 anys, afegint a més els 40
milions per a replantejament del transport públic a la comarca
de Manacor a conseqüència de l'hospital. Creim que en aquest
sentit es fa un esforç important.

Pel que fa a esmenes de tots els grups que plantegen
increment d'inversions en matèries de línia ferroviària, etc.,
per exemple hi ha la 6384 del Grup Parlamentari d'Esquerra
Unida, que proposa 625 milions, bé, en aquest sentit, a
aquesta i a d'altres esmenes que van en aquesta línia, dir que
les previsions d'inversions pel que respecta a línies
ferroviàries durant el 98, és de 1.348 milions de pessetes
més llavors la capacitat d'inversió de l'empresa SFM, amb
la qual cosa tenim contemplat o hi ha previst poder anar a
una inversió de l'ordre de 2.800 milions de pessetes en
aquest apartat durant l'any 98. I creim que fins i tot en
relació amb aquestes previsions que tenim, diverses
esmenes de tots els grups parlamentaris queden fins i tot a
la baixa del que està previst i de la consideració que es té en
aquesta actuació per a l'any 98.

Plantegen també, encara que sigui per part d'algun grup,
a nivell de recordatori, altres ho han plantejat com a
prioritat, jo crec que són prioritats que estan assumides per
part de tothom i que el conseller mateix ja va manifestar en
comissió que està prevista la seva inclusió al conveni de
carreteres, actuacions com poden ser el desviament de
Vilafranca, el de Ferreries, etc., en aquest sentit jo crec que
no entrarem més en aquestes qüestions, quedaria pendent la
qüestió del túnel de sa Mola de Sóller, en aquest sentit dir
que és important que en primer lloc l'ajuntament s'aclareixi
una mica en quina línia, en quin aspecte es va en aquesta
qüestió.

Pel que fa al bessó de les de carreteres, per part del Grup
Parlamentari Socialista el tema va en la línia de les
expropiacions. Jo crec que en aquest cas no s'ha escoltat la
intervenció del conseller, és a dir no s'ha pres nota i, en
funció d'això, no es té constància de quina situació hi ha
després d'haver contestat el conseller a aquesta qüestió,
parlam de destinar el 98 1.100 milions de pessetes al
pagament d'expropiacions i hem de tenir en compte que en
aquest moment el deute viu són 1.357 milions, i d'aquests
1.357 n'hi ha 762 que estan deslliurats d'expropiació, és a
dir que en aquest moment estan en contenciós. En
definitiva, creim que quedarà molt reduït dins el 98 el deute
en aquest sentit.

Pel que respecta a les prioritats són clarament incloses
dins el conveni de carreteres, i lamentam també la falta de
memòria de saber que determinats moments la inversió en
carreteres en aquesta comunitat autònoma ha estat molt
dificultosa, atès que des del Govern central només s'entenia
que un conveni en carreteres només era possible amb
Canàries, però no amb Balears.

Gràcies, Sr. President.

(El Sr. President reprèn la direcció del debat).

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat.
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