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EL SR. PRESIDENT:

Deman per favor que ocupin els seus escons, que es
mantenguin l'entrada i la sortida d'aquesta sala tancades i
també, per millor fer feina, demanaria la màxima atenció a
l'hora de les votacions, a causa que n'hi ha moltes a fer.

Però, abans d'iniciar aquestes votacions, voldria manifestar
que a la secció 88, Institut Balear de Desenvolupament
Industrial, hi ha una imputació al capítol 3, d'un ingrés de
214.209.000 pessetes, que és una errada, perquè la imputació ha
de ser a la mateixa secció, al mateix institut, però al capítol 5.
Perquè consti a efectes de Diari de Sessions i després de votació
final.

Sr. Quetglas, d'acord?, Sr. Grosske?, Sr. Sampol?, Sr.
Pascual?, Sra. Salom?

Molt bé, moltes gràcies.

Començam immediatament les votacions.

Votació de les esmenes corresponents al debat número 15,
de totalitat i globalitat, protecció de menors, secció 16,
Conselleria de Funció Pública. Votarem, en primer lloc,
l'esmena presentada pel Grup Parlamentari Nacionalista-PSM,
la 7003.

Senyores i senyors diputats que votin a favor, es volen posar
drets, per favor? Poden seure, moltes gràcies.

Vots en contra?

Abstencions?

S'aprova per unanimitat.

Si no hi ha petició de votació separada, la resta d'esmenes
presentades pel Grup Parlamentari Nacionalista-PSM i pel
Grup Parlamentari Socialista, les votaríem totes conjuntament.
Sr. Quetglas, té vostè la paraula.

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Sí, gràcies. Votam ara les corresponents al debat 15 o les
corresponents a tota la secció 16?

EL SR. PRESIDENT:

Al debat 15.

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Votam, idò, conjuntament, la resta d'esmenes que fan
referència al debat 15 de totalitat i globalitat, secció 16,
Conselleria de Funció Pública.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 27; en contra, 30; cap abstenció. Queden
rebutjades aquestes esmenes.

I passam ara a la votació de les esmenes corresponents
al debat 16, de globalitat, agrupació de la resta d'esmenes
del debat 15. Ha presentat esmenes el Grup Parlamentari
d'Esquerra Unida, el Grup Parlamentari Nacionalista-PSM
i el Grup Parlamentari Socialista. La 6995 del Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM ha estat retirada. Volen
alguna votació separada?

EL SR. BALANZAT I TORRES:

L'esmena 6439, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Quetglas?

Votam l'esmena 6439 del Grup Parlamentari d'Esquerra
Unida. 

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 4; en contra, 30; 23 abstencions. Queda
rebutjada l'esmena 6439.

Passam a votar la resta d'esmenes corresponents al debat
16 de globalitat.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 27; en contra, 30; cap abstenció. Queden
rebutjades aquestes esmenes.

Votació de les esmenes corresponents al debat 17, de
totalitat, secció 17, Conselleria de Foment. Hi ha
presentades esmenes de totalitat del Grup Parlamentari
d'Esquerra Unida, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM
i del Grup Parlamentari Socialista. Es votaran conjuntament.

Vots a favor?
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Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 26; en contra, 30; 1 abstenció. Queden
rebutjades aquestes esmenes.

Passam a votar les esmenes corresponents al debat 18, de
totalitat i globalitat, secció 86, Institut Balear de l'Habitatge i
programa 4311, Habitatge. Volen votació separada d'alguna?
Sr. Grosske?

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Sí, moltes gràcies, Sr. President. La número 6723 del Grup
Parlamentari Socialista.

EL SR. PRESIDENT:

Votam idò l'esmena 6723 del Grup Parlamentari Socialista.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 24; en contra 30; 3 abstencions. Queda
rebutjada aquesta esmena 6723.

No hi ha cap més petició de votació separada? Sí, Sr.
Pascual.

EL SR. PASCUAL I RIBOT:

Demanaria votació separada de la 6872.

EL SR. PRESIDENT:

Si em diu de quin grup.

EL SR. PASCUAL I RIBOT:

Grup Mixt.

EL SR. PRESIDENT:

No, el Grup Mixt només en té una, que és la 6865.

Votarem la resta d'esmenes del debat 18 que ha presentat el
Grup Parlamentari Mixt, Grup Parlamentari d'Esquerra Unida,
Grup Parlamentari Nacionalista-PSM i Grup Parlamentari
Socialista.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 27; en contra, 30; cap abstenció. Queden
rebutjades aquestes esmenes.

I passam al debat 19, de globalitat, agrupació dels
programes 5131, planificació i construcció de la
infraestructura de carreteres, i 5132, conservació i
explotació de la xarxa de carreteres, 5133, ordenació i
inspecció de transport, i 5143, transport marítim i activitats
auxiliars. Votarem, en primer lloc, l'esmena 6792 del Grup
Parlamentari Socialista.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

S'aprova per unanimitat.

Per a la resta d'esmenes, volen alguna votació separada?
Sr. Grosske, té vostè la paraula.

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Sí, moltes gràcies. La número 6877 i 6979 del Grup
Parlamentari Mixt.

EL SR. PRESIDENT:

Es poden votar conjuntament, aquestes dues?

Votam les esmenes ...

EL SR. PASCUAL I RIBOT:

Sí, i votació separada de la 6872 del Grup Mixt, també.

EL SR. PRESIDENT:

Votam l'esmena 6872 del Grup Parlamentari Mixt.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 4; en contra, 31; 22 abstencions. Queda
rebutjada aquesta esmena 6872.

Votam ara conjuntament les esmenes 6877 i 6879.

Vots a favor?

Vots en contra?
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Abstencions?

Vots a favor, 17; en contra, 34; 6 abstencions. Queden
rebutjades aquestes esmenes.

I passam a votar la resta d'esmenes corresponents al debat
19 dels Grups Parlamentaris d'Esquerra Unida de les Illes
Balears, Nacionalista-PSM i Socialista.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 27; en contra, 30; cap abstenció. Queden
rebutjades aquestes esmenes.

Passam al debat de totalitat, secció 18, Conselleria de
Sanitat i Consum, secció 89, gestió sanitària de Mallorca.
Votarem conjuntament totes aquestes esmenes, a no ser que hi
hagi sol•licitud de votació separada, ja que hi ha grups que
n'han presentades dues. Conjuntament totes? Votam
conjuntament les esmenes dels grups parlamentaris d'Esquerra
Unida, Nacionalista-PSM i Socialista.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 27; en contra, 30; cap abstenció. Queden
rebutjades aquestes esmenes.

I passam al debat de globalitat 21, resta d'esmenes del debat
20, hi ha presentades esmenes dels grups parlamentaris
d'Esquerra Unida, Nacionalista-PSM i Socialista. En primer
lloc, votarem l'esmena 7017, que va ser una afectació
acceptada, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Queda aprovada per unanimitat.

Votam ara les esmenes conjuntament que també varen ser
afectades i acceptades pel Grup Parlamentari Socialista, la
6713, 6729, 6779, 6780 i 6781.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Queden aprovades per unanimitat.

I votam la resta d'esmenes corresponents al debat 21, de
globalitat. Volen votació separada?

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 27; en contra, 30; cap abstenció. Queden
rebutjades aquestes esmenes.

I passam a la votació de les esmenes corresponents al
debat 22 de totalitat, secció 19, Conselleria de Treball i
Formació. Hi ha l'esmena presentada pel Grup Parlamentari
d'Esquerra Unida, la 6636 i la del Grup Parlamentari
Socialista, 6812.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 27; en contra, 30; cap abstenció. Queden
rebutjades aquestes esmenes.

I votam les esmenes corresponents al debat 23, de
globalitat, la resta d'esmenes del debat 22, presentades pel
Grup Parlamentari d'Esquerra Unida, Nacionalista-PSM i
Socialista. En primer lloc votarem les esmenes
transaccionades del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM i
acceptades per ell, que són 7046, 7047, 7048, 7050 i 7043.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

S'aproven per unanimitat.

Passam a votar la resta d'esmenes del debat 23,
presentades pels grups parlamentaris d'Esquerra Unida,
Nacionalista-PSM i Socialista. Hi ha qualque petició de
votació separada? Les votam totes en bloc.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 27; en contra, 30; cap abstenció. Queden
rebutjades aquestes esmenes.
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Al debat 24 de totalitat s'ha retirat l'esmena presentada pel
Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, la 6961, per tant,
votarem l'esmena a la totalitat presentada pel Grup Parlamentari
Socialista, la 6557 i que correspon al debat 24, secció
Conselleria d'Agricultura, Comerç i Indústria.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 27; en contra, 30; cap abstenció. Queda
rebutjada aquesta esmena.

I passam a votar les esmenes corresponents al debat 25, de
totalitat i globalitat, societats anònimes públiques, Institut de
Biologia Animal i Servei de Millora Agrària, agrupació dels
programes 6311, millora d'infraestructura agrària, 7111,
direcció de serveis generals i ajuts estructurals, 7121, pla
integral del sector agrari de les Illes Balears, i 7122 millora de
la productivitat i explotació dels recursos marins. Hi ha
esmenes presentades per part dels grups parlamentaris
Nacionalista-PSM i Socialista. Votarem, primer, les esmenes
transaccionades, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, que
és l'esmena 6947, una transacció en una afectació de 20 milions
de pessetes; la 6957, que es modifica, es manté la mateixa
quantia i es modifica la partida d'alta; i la 6958, on hi ha una
afectació de 20 milions, també, de pessetes. Són correctes, les
notes?

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

S'aproven per unanimitat.

I votam ara l'esmena corresponent al Grup Parlamentari
Socialista, que és una afectació de 6 milions de pessetes,
corresponent a l'esmena 6569.

Vots a favor?

Vots en contra?

Queda aprovada per unanimitat.

I passam a votar la resta d'esmenes corresponents al debat
25. Hi ha petició de votació separada? Es voten conjuntament
totes les esmenes que queden en aquest debat 25.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 27; en contra, 30; cap abstenció. Queden
rebutjades aquestes esmenes.

I passam al debat 26, de globalitat, agrupació dels
programes 7221, regulació i normativa industrial, 7242,
promoció industrial i tecnològica, 7242, promoció i
regulació de l'artesania, 7611, reforma i modernització de
les estructures i promoció del comerç. Ha presentat esmenes
el Grup Nacionalista-PSM i el Grup Parlamentari Socialista.
Volen alguna votació separada? Es voten conjuntament
totes aquestes esmenes.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 27; en contra, 30; cap abstenció. Queden
rebutjades aquestes esmenes.

I passarem seguidament a la votació per seccions. Volen
que facem una votació secció per secció? Sr. Grosske.

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Sí, Sr. President. Nosaltres simplement volem fer una
explicació de vot després de la votació d'una de les
seccions, però supòs que això es podria ...

EL SR. PRESIDENT:

Se. Grosske, podrà fer una explicació de vot després ...

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Es podria fer després d'una votació global, també, supòs.

EL SR. PRESIDENT:

Tendrà un temps de cinc minuts per fer l'explicació de
vot.

Votarem primer la secció 02, Parlament de les Illes
Balears.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 54; cap en contra; 3 abstencions. Queda
aprovada la secció 02.



4278 DIARI DE SESSIONS / Núm. 97 / fascicle 7 / 19 de desembre del 1997

Secció 03, Sindicatura de Comptes, secció 04, Consell
Consultiu de les Illes Balears.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 30; cap, en contra; 27 abstencions. Queden
aprovades les seccions 03 i 04.

Pel resultat de les votacions que hi ha hagut anteriorment,
la presidència ha detectat votacions diferents a les esmenes a la
totalitat de la Conselleria de Foment i de la Conselleria de
Turisme, no a les altres, per tant, aquestes dues les votarem
separadament.

Passam a votar la secció 11, Presidència del Govern; secció
13, Conselleria d'Educació, Cultura i Esports; secció 14,
Conselleria d'Economia i Hisenda; secció 15, Conselleria de
Medi Ambient i Ordenació del Litoral; secció 16, Conselleria
de Funció Pública; secció 18, Conselleria de Sanitat i Consum;
secció 19, Conselleria de Treball i Formació; secció 20,
Conselleria d'Agricultura, Comerç i Indústria.

Vots a favor a totes aquestes seccions enumerades?

Vots en contra?

Abstencions?

Queden aprovades per 30 vots a favor; 27 en contra; i cap
abstenció.

I votarem conjuntament la secció 12, Conselleria de
Turisme i la secció 17, Conselleria de Foment.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 30; 26, en contra; 1 abstenció. Queden
aprovades aquestes dues seccions.

Passam a votar, si no hi ha votació separada, ara, ja, tota la
resta de seccions. Hi ha alguna petició de votació separada?
Doncs votarem la secció 31, serveis comuns i despeses
diverses; secció 32, ens territorials; secció 34, deute públic;
secció 36, serveis comuns, despeses de personal; secció 71,
entitat autònoma Institut d'Estudis Baleàrics; secció 74, entitat
autònoma Servei Balear de la Salut; secció 75, entitat autònoma
Institut Balear d'Afers Socials.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 30; 27 en contra; cap abstenció. Queden
aprovades totes aquestes seccions.

Passam, a continuació, a la votació del pressupost dels
ens de dret públic, amb personalitat jurídica pròpia i de les
societats anònimes públiques, secció 81, Institut Balear de
Promoció de Turisme, Ibatur; secció 82, Centre Balears
Europa; secció 83, Institut Balear d'Aigua; secció 84,
Institut Balear de Sanejament; secció 85, Institut Balear de
la Naturalesa; secció 86, Institut Balear de l'Habitatge;
secció 87, Serveis Ferroviaris de Mallorca; secció 88,
Institut Balear de Desenvolupament Industrial, i secció 89,
Gestió Sanitària de Mallorca; societat de Fires i Congressos
de Balears, societat Parc Bit Desenvolupament, SA; societat
Institut de Biologia Animal de Balears; societat Serveis de
Millora Agrària, Semilla.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 30; 27 en contra; cap abstenció. Queden
aprovades aquestes seccions i societats.

Finalment, i en aplicació de l'article 24.6 de l'Estatut
d'Autonomia i de l'article 134.4 del Reglament d'aquesta
cambra, procedeix a la votació computada de forma
separada dels parlamentaris elegits per illes. Així, passam
a votar els pressuposts generals de les Illes Balears per a
l'any 1998, per un total, amb els estats d'ingressos i
despeses, de 120.247.475.425 pessetes; així mateix,
sotmetem a votació els pressuposts per a l'exercici del 1998
dels ens de dret públic amb personalitat jurídica pròpia, els
estats de despeses i d'ingressos dels quals s'eleven
globalment a 19.468.498.587 pessetes. També passarem a
votar els pressuposts de les societats anònimes públiques
per a l'exercici del 1998, els estats de despeses i d'ingressos
de les quals pugen a 1.860.451.000 pessetes. Per tant,
procedim a la votació separada per illes.

Illa de Menorca.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 6; en contra, 5; cap abstenció.

Illa Eivissa i Formentera.

Vots a favor?
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Vots en contra?

Abstencions?

Illa de Mallorca.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Aquesta presidència, en conseqüència, entén que es
compleix la majoria necessària i, per tant, queda aprovada la
Llei de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears per a l'any 1998.

Perquè quedi constància, aquesta presidència entén que ho
havia dit, però, si no, ho repetesc: Illa de Mallorca, vots a favor,
16; vots en contra, 16. I a Eivissa, 8 a favor i 5 en contra. I a
Menorca, 6 a favor i 5 en contra. Per tant, han quedat aprovats
aquests pressuposts.

Senyores i senyors diputats ...

Sí, Sr. Grosske, té vostè la paraula.

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Sí, volia fer aquesta explicació de vot a la qual feia
referència abans, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Té vostè la paraula.

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Sí, és l'explicació a la secció 02 del Parlament, m'interessa
que quedi constància al Diari de Sessions que la nostra abstenció
ha obeït al fet que quan es va plantejar el projecte de
pressuposts per part de la Mesa, el nostre grup va plantejar tota
una sèrie, crec que varen ser quatre o cinc esmenes de reducció
de determinades partides que no varen ser incorporades, i, en
definitiva, aquesta és la raó de la nostra abstenció. Moltes
gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat.

Repetirem la xifra global de l'estat d'ingressos i de despeses
que és 120.720.475.425 pessetes. deman als serveis de la
Cambra que es corregeixi i es posi aquesta quantitat que acab
d'esmentar.

I abans d'aixecar la sessió, a proposta de les diputades dels
Grups Parlamentaris Popular, Socialista, Nacionalista-PSM,
Esquerra Unida de les Illes Balears i Mixt, i per acord de la
Mesa del Parlament, el Parlament de les Illes Balears
manifesta el seu condol per les morts d'Ana Orantes de
Granada, d'Olga Santos de Madrid, ocorregudes aquests dos
darrers dies, que se sumen a la trista estadística de més de
57 casos de morts de dones per la violència i agressions dels
seus excompanys i que recentment hem viscut també a les
Balears amb la mort d'Ana Muñoz de Palma. A la vegada,
manifestam la disposició d'aquesta cambra a treballar per
combatre la violència contra les dones a tots els nivells.

Dit açò, s'aixeca la sessió, amb el desig d'un bon Nadal
i un feliç any nou per a tots. Moltes gràcies.

(Aplaudiments)
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