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EL SR. PRESIDENT:

Senyores i senyors diputats, bones tardes. Comença la sessió
de la Comissió d'Hisenda i Pressuposts per tal de tractar o de
continuar amb el debat del Projecte de llei 3585/99, dels
pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears per a l'any 2000.

Abans de començar amb la sessió, deman si hi ha
substitucions.

EL SR. HUGUET I SINTES:

Sí, Sr. President, Cristóbal Huguet substitueix el Sr. Manuel
Jaén i Palacios.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies.

LA SRA. CAPÓ I ABRINES:

Margarita Capó substitueix Maria Salom.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies.

Començarem amb el debat de la secció 15, Conselleria de
Medi Ambient. S'hi mantenen les esmenes que tractarem a
continuació. A la totalitat de la secció, esmena del Grup
Parlamentari Popular, RGE núm. 4202. Per defensar-la, té la
paraula el diputat Sr. Huguet.

EL SR. HUGUET I SINTES:

Moltes gràcies, Sr. President. Aquesta esmena queda
defensada amb els termes que s'han exposat a la motivació
escrita de la seva formulació.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Algun grup vol intervenir? Sí, Sr. Bosco
Gomila, pel Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, té la
paraula.

EL SR. GOMILA I BARBER:

Gràcies, Sr. President. És evident que l'argumentació que ha
donat el Grup Popular per a aquesta esmena a la totalitat i
eliminar el que són en aquests moments els pressuposts de la
secció 14, Conselleria de Medi Ambient, han estat ...

EL SR. PRESIDENT:

Secció 15.

EL SR. GOMILA I BARBER:

... secció 15, Conselleria de Medi Ambient, no han estat
gaires, i és evident que si ens hem de remetre al que posa
aquesta esmena a la totalitat, tampoc no hi ha gaire
explicació del que és una esmena a la totalitat i, per tant, de
cap de les maneres, podem donar suport a aquesta esmena,
perquè entenem que des de la conselleria, en aquests
pressuposts per a l'any 2000, s'està fent un esforç important
per redreçar una sèrie de qüestions que des del PSM, quan
érem a l'oposició, enteníem que s'havien d'equilibrar i
redreçar, pel que fa a subministrament d'aigua, pel que fa a
millores en la infraestructura de les depuradores i en
millores al medi ambient, en general, i als parcs naturals
d'aquesta comunitat autònoma, en particular.

Per tant, de cap de les maneres podem donar suport a
aquesta esmena a la totalitat. Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Gomila.

Passarem a les esmenes als programes de la secció 15 i
...

Vol intervenir, Sr. Diéguez? Sí, té la paraula.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Muchas gracias, Sr. Presidente. Realmente no
entendemos la enmienda a la totalidad que presenta el
Grupo Parlamentario Popular y menos después de los no
argumentos expuestos en comisión, por lo cual creemos que
esta enmienda es un brindis al sol, y naturalmente tenemos
que votar en contra. Más teniendo en cuenta que, cambiando
la tradición que había sido hasta ahora, la lógica en la época
del gobierno del Partido Popular, la Conselleria de Medio
Ambiente recibe un gran impulso en esta legislatura, cosa
que no había tenido hasta ahora, un gran impulso con un
presupuesto que, sin duda, se ejecutará de una forma
adecuada y correcta, cosa que no había sucedido hasta el
momento, hasta este momento nos encontramos con que la
Conselleria de Medio Ambiente veía normalmente vaciados
sus recursos a mitad del año, los más o menos escasos
recursos de que se la dotaba, a mitad de su ejercicio
presupuestario, de manera que el presupuesto siempre era
un presupuesto ficticio. El presupuesto de ahora es un
presupuesto mucho más real, el que se ha puesto en esta
Conselleria de Medio Ambiente, es un presupuesto
necesario, puesto que va a acometer una gran cantidad de
proyectos que son necesarios para nuestra comunidad
autónoma y de los cuales, hasta el momento, no se había
hecho nada en absoluto, grandes planes, fundamentalmente
el Plan de residuos que ya está prácticamente elaborado que
necesitan de este presupuesto y, por tanto, nosotros
rechazaremos esta enmienda a la totalidad.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diéguez. Sr. Huguet.

EL SR. HUGUET I SINTES:

Només, Sr. President, per fer constar que el debat del
contingut d'aquesta esmena a la totalitat ens el reservam
naturalment per al Ple, i sembla que de la pràctica habitual de la
defensa d'esmenes a la totalitat dels grups de l'oposició, d'aquests
doctors en oposició, que són els representants del Partits
Socialista i el Partit Socialista de Menorca, haurien de saber de
sobra que aquest és l'únic motiu de la manera en què hem
defensat aquesta esmena en comissió. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat.

Passarem a debatre les esmenes als programes. Al programa
4411, proveÏment d'aigües, esmena del Grup Parlamentari
Popular 4305. Per defensar-la, té la paraula el diputat Cristóbal
Huguet.

EL SR. HUGUET I SINTES:

Gràcies, Sr. President. El que nosaltres pretenem amb aquesta
esmena és l'habilitació d'una partida suficient per iniciar el que
és la millora de les infraestructures de proveÏment d'aigua, i, per
tant, entenem que el positiu de la política d'estalvi d'aigües passa
necessàriament per una inversió suficientment dotada amb la
millora d'aquestes infraestructures. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Sr. Diéguez, té la paraula pel Grup
Parlamentari Socialista.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Gracias, Sr. Presidente. Realmente es importante la creación
de un programa para reducción de pérdidas en las redes
municipales, y en la descripción del programa por parte de la
conselleria ya se explicita esta medida, por lo cual es superflua
esta enmienda, además, en caso de que sea preocupante para el
Partido Popular esto, sería interesante que en el ayuntamiento de
Palma, que es donde gobiernan, redujeran el 30% de pérdidas
que tiene la red de aguas en estos momentos. Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. 

Passam al programa 4412, sanejament d'aigües, on hi ha
les esmenes del Grup Parlamentari Popular núm. 4307, en
la qual es modifica "quant als imports d'alta i baixa que
passen a ser de 800.000 pessetes", i la 4308 i 4309. Per
defensar-les, té la paraula el diputat Cristóbal Huguet.

EL SR. HUGUET I SINTES:

Exactament, l'esmena 4307, la xifra que hi figura, i crec
que es va corregir així en ponència, és de 800.000 a 800
milions de pessetes per a l'illa de Mallorca ...

EL SR. PRESIDENT:

Perdó, 800 milions.

EL SR. HUGUET I SINTES:

800 milions de pessetes per a l'illa de Mallorca, 200
milions a través de la 4308 per a l'illa de Menorca, i per a
les illes d'Eivissa i Formentera, a través de l'esmena 4309,
també 200 milions de pessetes.

No hi ha cap dubte que dins la política d'estalvio d'aigua
hi ha d'haver aquella de reaprofitament, i, en conseqüència,
la dotació pressupostària decisiva i segurament el suport
estatal per a un conveni que estava a punt de firmar-se i que
suposam que es firmarà, que tendrà el Govern actual
capacitat per dur-lo a terme, permetran habilitar recursos
suficients al pressupost d'aquesta comunitat i, per tant,
transferir o utilitzar per a cadascuna d'aquestes illes els
recursos que nosaltres demanam i que consideram
necessaris per poder invertir en aquest any que ve del 2000,
per millorar la depuració terciària de cadascuna de les
quatre illes.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Huguet. Sr. Gomila, té la paraula pel Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM.

EL SR. GOMILA I BARBER:

Gràcies, Sr. President. El Partit Popular sap la
preocupació que tenien els partits que en aquests moments
formam el pacte de progrés que dóna suport al Govern
d'aquesta comunitat autònoma, per la reutilització d'aigües
depurades i que, per tant, evidentment, els pressuposts de la
comunitat autònoma per a l'any 2000 contemplen aquesta
reutilització d'aigües depurades, tant a l'illa de Mallorca
com a la de Menorca com a la d'Eivissa, i concretament al
capítol 7 del subprograma 441201, que és de 3.346 milions
de pessetes, inclouen suficients diners per a l'acció que aquí
es proposa.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Gomila.
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Passarem al programa 4435, qualitat ambiental, esmena del
Grup Parlamentari Popular 4314. Per defensar-la, el diputat Sr.
Huguet té la paraula.

EL SR. HUGUET I SINTES:

Moltes gràcies, Sr. President. El programa Ecotur ha tengut
èxit per dues raons, una el suport i el reconeixement de la Unió
Europea a través d'una subvenció del programa Life, i l'altra, la
resposta de la societat de les Illes Balears tant en allò que són
instal•lacions, que s'ha fet una promoció i subvenció a més de 30
instal•lacions turístiques per incorporar sistemes de gestió
mediambiental a cadascuna d'elles, i també per la resposta dels
destins turístics. És a dir, hi ha en aquest moment quatre
municipis que han (...) una espècie d'Agenda Local 21, amb els
mateixos termes a través d'aquest programa. La disminució de
recursos i el no suport d'aquesta iniciativa, que a més ens dóna
punts de referència per a la resta de comunitats autònoma i resta
de països europeus, com a destins turístics, amb iniciatives
d'incorporació de sistemes ambientals, tant en el destí com a les
instal•lacions del lloc. En conseqüència, és molt important
l'aportació econòmica en els pressuposts, a través dels
pressuposts de la comunitat autònoma, a aquesta iniciativa i a
aquest programa. I aquestes són les raons de la defensa d'aquesta
esmena per a aquest programa. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Sr. Diéguez, té vostè la paraula, pel
Grup Parlamentari Socialista, per contestar.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Muchas gracias, Sr. Presidente. Realmente coincidimos en
que existe la importancia que ha destacado el diputado del
Partido Popular respecto del programa Ecotur, pero también el
subconcepto 64049 también tiene presupuestada esta cantidad
necesaria para hacer frente a este programa, para impulsar esas
tareas, de modo que no es necesario hacer ningún tipo de
cambio.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diéguez.

Passarem al programa 4439, residus, esmena del Grup
Parlamentari Popular 4312. Per defensar-la, té la paraula el Sr.
Huguet.

EL SR. HUGUET I SINTES:

Gràcies, Sr. President. Qualsevol iniciativa que tengui a veure
amb la gestió de residus, passa per la consciència, il•lusió i
participació dels responsables de la generació de residus, i dins
aquestes iniciatives és importantíssim que les indústries i les
empreses activin, de la manera que siguin més capaços, allò que
és la reducció o la minimització del que són els seus residus, no
només amb la fabricació i producció o comercialització dels seus
productes, sinó també per a allò que és ajudar als destinataris i
consumidors finals, que tenguin una gestió menor de residus.
Açò influeix d'una manera positiva, molt positiva diria jo,m al
que és el compte de costos de la pròpia empresa, ja que la
reducció i minimització de residus, no només influeix en la
gestió final d'aquest producte i aquests materials, sinó també en
el cost de la producció. és obvi, per tant, que demanem una
necessària aportació econòmica per incentivar i estimular les
empreses i les indústries a actuar amb aquestes iniciatives.
D'aquí la necessitat que es compti amb un suport per part del
Govern, des de la Conselleria de Medi Ambient, per a aquesta
actuació. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Sí, Sr. Presidente. Realmente es interesante el tema que
se nos propone, lo que sucede es que las bajas que nos
presenta el Partido Popular harían de gran dificultad para la
conselleria cumplir sus objetivos políticos propuestos, y es
ahí donde está el grave problema de esta enmienda, con
independencia de que ya hay dinero presupuestado para
subvenciones en esta conselleria. Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diéguez.

Passarem al programa 5121, infraestructura i recursos
hidràulics, on hi ha les esmenes següents del Grup
Parlamentari Popular: 4329, 4333, 4334, 4335, 4337, 4338,
4340, 4361, 4401, 4402 i 4403, la qual es modifica quant als
imports d'alta i baixa que passen a ser de 200 milions de
pessetes. Per a la defensa conjunta, té la paraula el diputat
Sr. Cristóbal Huguet.

EL SR. HUGUET I SINTES:

Moltíssimes gràcies, Sr. President. Aquí no fa falta una
explicació exhaustiva, tampoc no ho hem fet a les altres
ocasions, però les esmenes són clares, és a dir, aquí
assenyalam torrents concrets, Sant Miquel, Muro,
Llucmajor, s'Algar, Sant Jordi de Pollença, i després tota
una sèrie d'actuacions de petits llits i torrents que afecten
l'illa de Mallorca, l'illa de Menorca i l'illa d'Eivissa
especialment. Creim que l'estalvi que representa el potencial
perill en causes d'inundació i danys, per tant, a les persones,
danys possibles, prevenció de danys possibles a les persones
i als béns d'saquesta comunitat autònoma, justifiquen
sobradament la necessitat d'una aportació suficient per
actuar dins l'any 2000 en la defensa d'obres de
condicionament dels torrents i petits llits de les illes de la
comunitat autònoma. Moltes gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Sr. Diéguez, per contestar.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Gracias, sr. Presidente. Complace el arrepentimiento del
descuido en que han tenido los torrentes por parte del Partido
Popular en la época en que han gobernado, pero realmente la
cantidad que está destinada a inversión en infraestructuras, es
más que suficiente para cubrir las necesidades, especialmente la
recogida en el subconcepto 60012, que tiene presupuestada
cantidad suficiente para obras de acondicionamiento de torrentes.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat.

Passarem al programa 5141, ordenació del litoral, on es
mantenen les esmenes següents del Grup Parlamentari Popular:
4345, 4348. 4349. 4350 i 4351. Per defensar-les, té la paraula el
diputat Sr. Cristóbal Huguet.

EL SR. HUGUET I SINTES:

Moltes gràcies, Sr. President. És obvi que l'ordenació i el
condicionament, especialment d'aquelles platges que sofreixen
una pressió humana més important, a fi de millorar i restituir en
la mesura possible, la seva situació natural i establir unes regles
i normes que permetin millorar l'ús i la consciència dels
ciutadans amb presència d'aquests indrets naturals, és el que
justifica la demanda d'aportació dels recursos d'aquestes esmenes
que ha assenyalat el Sr. President, per condicionament de platges
com Cala Missió i Manacor, Platja de Muro, platges d'Eivissa en
general, Menorca, i d'altres platges que en aquest moment no
tenim present aquí, i que ens permetran, ja dic, una utilització
més conscient del litoral per a tots els ciutadans que en gaudim.
Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Huguet. Sr. Diéguez, per contestar, té vostè la
paraula.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Sí, gracias, Sr. Presidente. Las obras de acondicionamiento de
las playas corresponden sobre todo a la Dirección General de
Costas o a los ayuntamientos, dependiendo del tipo de
acondicionamiento de que se trate, y no creo que el Partido
Popular quiera atentar a la autonomía municipal, tratando de
usurpar unas obras que les pertenecen a ellos mismos. Gracias,
Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat.

Passam al programa 5142, gestió de les instal•lacions
portuàries. Esmenes del Grup Parlamentari Popular núm.
4352. 4353. 4354 i 4358. Per defensar-les, té la paraula el
Sr. Huguet.

EL SR. HUGUET I SINTES:

Moltes gràcies. És obvi que les instal•lacions portuàries
pròpies de la comunitat autònoma queden, al ritme que s'han
fet les millores, en desavantatge respecte d'aquelles que ho
són d'iniciativa privada. L'afluència i demanda cada vegada
major d'un turisme nàutic recomanen importants esforços
financers a l'hora d'adequar i millorar aquestes
instal•lacions. Són els casos de Portocolom, Cala Ratjada,
Port de Sóller i Port de Fornells. Vull assenyalar, respecte
d'aquest darrer, que el Govern de les Illes Balears té ja un
pla d'ordenació que ha presentat a l'Ajuntament d'es
Mercadal, al qual pertany el Port de Fornells, i que ja hi ha
un pronunciament, si no oficial, oficiós, d'aquest ajuntament
i dels ciutadans de Fornells. Seria, per tant, un absurd
mantenir sense aportació financera instal•lacions que ja
compten amb un pla d'ordenació que permet abordar
definitivament els projectes de millora que necessiten
aquestes instal•lacions. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Huguet. Sr. Diéguez, té vostè la paraula.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Gracias, Sr. Presidente. Estas enmiendas realmente
merecen un tratamiento aparte de las que hemos visto hasta
ahora, puesto que algunas de estas obras son realmente
necesarias, aunque si bien en la cuantía que se demanda, tal
vez no sea la más correcta. Por tanto, se estudiarán, si bien
en este momento se votará en contra de las mismas, se
estudiará la forma de buscar una transacción adecuada de
cara al debate en el pleno.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diéguez.

Al programa 5331, protecció i defensa del medi natural,
es mantenen les esmenes del grup Parlamentari Popular
núm. 4359, 4360 i 4406, 4403, 4404 i 4405. Per defensar-
les, té la paraula el diputat Cristóbal Huguet.

EL SR. HUGUET I SINTES:

Gràcies, Sr. President. Dins la conselleria, una de les
partides més importants, açò mentre no en tinguem una
aportació mitjançant ecotaxa o impost o el que sigui, hauran
de ser les aportacions dels pressuposts de la comunitat
autònoma cap a les actuacions dins el que són la prevenció
d'incendis, la protecció, la defensa del medi i la millora dels
espais protegits. creim, sincerament, que actuacions que
pareix que vagin orientades a millorar el que és el
creixement de personal i, per tant, el que nosaltres
denominam creixement endogen de l'administració, en lloc
de les inversions reals sobre aquests espais, necessiten
aquesta correcció pressupostària i d'aquí que intentem
aconseguir, dels partits que donen suport al Govern millores
per a la prevenció i extinció d'incendis i gestió dels espais
naturals, aportant en alguns casos l'Ibanat i en els altres
aportant als gestors naturals d'aquests espais, aportacions
suficients per incentivar, millorar i estimular la protecció, la
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reserva, l'ordenació i una bona gestió dels espais naturals de les
Illes Balears. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Huguet. Sr. Diéguez, té vostè la paraula per
contestar.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Gracias, Sr. Presidente. Las partidas destinadas a prevención
de incendios son suficientes las que hay ya previstas en el
presupuesto, pero respecto de las otras enmiendas, aunque se
vote en contra en comisión, se estudiará también la posibilidad
de aceptarlas tras revisar las bajas que alguna de ellas dificulta
su aprobación.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diéguez.

Vist com ha anat el debat, procedirem a la votació conjunta
de totes les esmenes del Grup Parlamentari Popular a la secció
15, incloent-hi l'esmena a la totalitat de la secció, la 4302.

Vots a favor?

Vots en contra?

No hi ha abstencions.

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, queden rebutjades les esmenes.

A la secció 16, Conselleria d'Interior, s'hi mantenen les
esmenes següents: a la totalitat de la secció, esmena del Grup
Parlamentari Popular 4139. La diputada Sra. Cabrer té la paraula.

LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:

Gracias, Sr. Presidente. La doy por formulada en los
términos planteados en la enmienda. Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada.

Esmenes als programes. Al programa 1212, gestió de
personal de l'administració, esmena del Grup Parlamentari
Popular núm. 4000. Té la paraula la Sra. Cabrer per
defensar-la.

LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:

Gracias, Sr. Presidente. Es una enmienda para dar de alta
en el capítulo 2 de la Conselleria, dentro del programa de
gestión de personal, una partida simplemente de 10
millones, dando la baja de gasto corriente de la Conselleria
de Agricultura, por cuanto si es verdad que el Govern balear
piensa dar efectividad al bolsín de interinos, convocar un
concurso de traslado y una oposición, la cantidad
actualmente destinada es claramente insuficiente para hacer
frente a todos los gastos que ello va a suponer. Simplemente
esto. Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Gracias, Sr. Presidente. Simplemente para manifestar
diferente criterio, puesto que consideramos que la dotación
presupuestaria es suficiente para afrontar los gastos que
pueden generarse.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diéguez.

Al programa 1214, formació del personal de
l'administració, esmenes del Grup Parlamentari Popular
núm. 4002, 4007 i 4138. Per defensar-les, té la paraula la
diputada Sra. Cabrer.

LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:

Gracias, Sr. Presidente. Son unas enmiendas al programa
presupuestario relativo a la formación, al Ibap. La primera
enmienda es una enmienda de adición a la partida de
proyectos de inversión dentro de este programa
presupuestario, es una alta de 10 millones de pesetas para
continuar con el programa, creo que se denomina, Programa
Dalias, que es un programa entre la Conselleria de Trabajo
y la Conselleria de Interior, por el cual se realizan becas
para minusválidos psíquicos y físicos, un programa que se
inició creo que el año pasado, con el anterior gobierno, y
donde se previeron determinadas cantidades. Es un
programa que es un éxito, y así lo reconoció el conseller de
Interior en esta comisión, y solicitamos que para la
continuación del programa, se debería aumentar la cantidad
destinar y no mantener simplemente la que ya existía en 10
millones. La baja sería a cargo de la Conselleria de Medio
Ambiente, de unos proyectos de inversión que no está
determinada su necesidad.
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La segunda de las enmiendas es también una alta de 10
millones de pesetas dentro de la partida correspondiente a la
formación del personal de la administración autonómica, por
cuanto se mantienen exactamente las mismas cantidades que
había en el anterior presupuesto, y creemos que la cantidad
concreta debería ser incrementada, precisamente, para hacer
frente a una mayor formación del personal de la comunidad
autónoma, y más en un momento en que se van a realizar
distintas pruebas selectivas.

Y la tercera de las enmiendas, también en relación con el
Instituto Balear de Administración Pública, trata de simplemente
afectar de este subconcepto 10 millones de pesetas para que
quedasen afectados a que hubiera centro de autroaprendizaje, de
catalán en Eivissa i en Menorca, por cuanto las clases de catalán
se realizan básicamente en la isla de Mallorca y deberían crearse
estos centros en las islas de Menorca y de Eivissa. Muchas
gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Sr. Diéguez.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Gracias, Sr. Presidente. Desde luego, si el programa de
contratación de (...) que se ha llevado hasta ahora ha sido un
éxito con la cantidad presupuestada que había, pues deseamos
que siga siendo el mismo éxito o más, manteniendo ahí una
cantidad presupuestada, puesto que esta cantidad, por lo visto,
como ya se ha dicho, garantiza el éxito.

Por lo que respecta a la enmienda 4002, que prevé un
incremento de la partida de personal de la administración
autonómica, la cantidad presupuesta se considera más que
suficiente para acometer esta finalidad.

Y por lo que respecta a la enmienda 4007, sobre los centros
de autoaprendizaje de catalán en Eivissa y en Menorca, pues no
se puede aceptar por incorrección en su formulación, ya que
afecta tanto el alta como la baja a la misma partida
presupuestaria, con lo cual nos encontramos en lo mismo.
Gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diéguez. Sí, Sra. Cabrer, en torn de rèplica,
té la paraula.

LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:

Simplemente para decir que las partidas de afectación,
no es alta y baja, es afectar una cantidad a una cosa,
simplemente esto.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada.

En el programa 1241, cooperació i relacions amb les
corporacions locals, esmenes del Grup Parlamentari Popular
4009, 4011 i 4012. Per defensar-les, té la paraula la Sra.
Cabrer.

LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:

Gracias, Sr. Presidente. Son tres enmiendas, dos de ellas
relativas a temas de policía local, que es competencia de la
comunidad autónoma, en colaboración con el Ayuntamiento
de Palma para la formación de estos policías. Habría una
primera partida de afectación de 40 millones de pesetas
dentro del proyecto de inversión de la Conselleria de
Interior en este subprograma para que se destine a esta
escuela de Policía Local, habría otra de ellas destinada a
unas subvenciones para formación de estos policías locales
de Menorca, de Eivissa i de Formentera, es decir que
tuvieran la oportunidad de acceder a este tipo de formación,
y otra de ellas, ya al margen del tema de policía local, pero
dentro de las competencias de corporaciones locales que
tiene la Conselleria de Interior, de abrir también una partida
de subvenciones a los ayuntamientos de 40 millones de
pesetas para inversiones o ayudas en el parque móvil de los
distintos ayuntamientos de las islas. Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Gracias, Sr. Presidente. No se puede aceptar la enmienda
4011 por la que se prevén esos 40 millones para la Escuela
de Policía Local porque ello implicaría rebajar la formación
de los policías locales, ya que en este momento ya se han
destinado 60 millones para esa escuela de Policía Local, lo
cual significa una reducción de 20 millones de pesetas.
Gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat.
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Al programa 2231, coordinació dels serveis de seguretat i
emergències, esmena del Grup Parlamentari Popular 4005. Per
defensar-la, té la paraula la diputada Sra. Cabrer.

LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:

Gracias, Sr. Presidente. Es una enmienda de adición de 40
millones de pesetas dentro del capítulo 4 de este subprograma,
precisamente para dar desarrollo a la Ley de emergencias que fue
aprobada en este parlamento y sería dar alta en este subconcepto,
ya digo, de capítulo 4, para hacer transferencias o ayudas a los
ayuntamientos y a los consells insulares para dar cumplimiento
a esta ley, es decir para que se puedan redactar los planes
municipales e insulares de emergencias y de protección civil, y
la baja daría de los proyectos de inversión de la propia
Conselleria de Interior, que no está justificado exactamente a qué
se va a destinar este gasto, este proyecto de inversión, y creemos
que sería más conveniente que se abriera esta línea de
subvenciones. Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Gracias, Sr. Presidente. Pese a la obligación legal, nunca se
había hecho esto, nunca había preocupado al Partido Popular. En
este momento la Dirección General de Interior sí que financiará
una parte de la elaboración de los planes insulares de
emergencia. Por lo tanto rechazaremos esta enmienda.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Acabat el debat de les esmenes de la
secció 16, procedirem a la votació conjunta de totes elles,
incloent-hi l'esmena a la totalitat de la secció, 4139.

Vots a favor de les esmenes?

Vots en contra?

No hi ha abstencions?

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies.

A la secció 17, Conselleria d'Obres Públiques, Habitatge i
Transports, es mantenen les següents esmenes: a la totalitat de la
secció, esmena del Grup Parlamentari Popular número 4336. Per
a la seva defensa té la paraula el diputat Sr. González Ortea.

EL SR. GONZÁLEZ I ORTEA:

Gracias, Sr. Presidente. La enmienda se defiende en sus
propios términos, es una enmienda a la totalidad de una
sección que creemos absolutamente insuficiente en todos y
cada uno de sus capítulos. Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. González Ortea. Sr. Diéguez

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Lo que en sus propios términos hace esta enmienda es
darnos argumentos para ser rechazada, puesto que no
coincide con la realidad ninguno de los motivos que se
aducen para su aprobación.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Dieguez. Al programa es mantenen les
següents esmenes: al programa 4311, esmenes del Grup
Parlamentari Popular números 4339, 4341, 4324, 4344,
4346 i 4347. Sr. González Ortea, té vostè la paraula.

EL SR. GONZÁLEZ I ORTEA:

Gracias, Sr. Presidente. Son un conjunto de enmiendas
que lo que pretenden es poner en práctica lo que el Sr.
Presidente de la comunidad anunció tanto en el debate de
investidura como con posterioridad en el debate del estado
de la comunidad, en el cual nos hablaba de un plan de
choque, de la vivienda en las Islas Baleares. Las enmiendas
se dividen lógicamente en adscribir a cada una de las islas
ese plan de choque. Eso es un primer grupo de enmiendas.

Igualmente hay otro grupo que se refiere a la
rehabilitación de fachadas, también en cada una de las islas.
Es conocido perfectamente que el tema de rehabilitación de
fachadas ha sido un tema que ha tenido un éxito
extraordinario, puesto en marcha por gobiernos anteriores,
y que además creemos extraordinariamente conveniente de
cara a la mejora de los entornos urbanos de las Islas
Baleares. Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. González Ortea. Sr. Diéguez, per contestar
té vostè la paraula.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Gracias, Sr. Presidente. Realmente son temas
importantes. Todos ellos ya están acogidos en el
presupuesto, por lo tanto es innecesario aceptar estas
enmiendas.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Al programa 4321, ordenació del
territori i urbanisme, esmena del Grup Parlamentari Popular
4355. Sr. González Ortea, té vostè la paraula.

EL SR. GONZÁLEZ I ORTEA:

Gracias, Sr. Presidente. Supongo que también ésta estará
recogida en estos maravillosos presupuestos, que increíblemente
bajan las dotaciones absolutamente en todo, pero lo recogen
todo. Son unos presupuestos milagrosos. En este caso concreto,
en la enmienda 4355, lo que pretendemos es que se cree un fondo
para el esponjamiento en las áreas de reconversión territorial.
Como es sabido, las Directrices de ordenación del territorio
prevén la creación de esas áreas de reconversión territorial, que
son yo diría que pieza fundamental y clave para una
reordenación de esto que está tan de moda hablar ahora, que es
el urbanismo dentro de los suelos urbanos. Y lo que pretende es
dedicar, yo creo que una modesta cantidad de dinero, pero que en
cualquier caso permitiría abordar y empezar ese desarrollo de las
Directrices de ordenación del territorio, tanto tiempo reclamadas
por la oposición en su momento, y creemos en este momento en
que gobiernan sería el momento de comenzar con esa
reconversión territorial. Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Gracias, Sr. Presidente. No está previsto en el plan de trabajos
de la Dirección General de Ordenación del Territorio para el año
2000 ninguna actuación de reconversión territorial, pero en
cualquier caso, cuando se hagan, no consistirán en comprar un
hotel en vísperas electorales para ir a hacer una foto allí
dinamitándolo cuatro días antes de las elecciones, sino que será
algo mucho más serio para este gobierno. Gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Al programa 4323, arquitectura, esmena
del Grup Parlamentari Popular 4356. Sr. González Ortea, té vostè
la paraula per a la seva defensa.

EL SR. GONZÁLEZ I ORTEA:

Gracias, Sr. Presidente. Efectivamente yo creo que
difícilmente podrán hacerse ninguna foto, porque con estos
presupuestos es dudoso que pueda llegar a hacerse una foto de
nada que no esté hecho previamente, de manera que
comprendemos perfectamente la preocupación y el problema que
el Grupo Socialista tiene, porque la dificultad de hacerse fotos en
algo que viene siendo lo mismo desde hace años resulta
prácticamente imposible. En este caso y con esta enmienda
también pretendemos que los convenios de rehabilitación se
extiendan a los ayuntamientos. Nosotros creemos en los
ayuntamientos, en eso creo que nos distinguimos
extraordinariamente de las directrices que impulsa el nuevo
Gobierno de la comunidad, y efectivamente prevemos aquí
también una aportación modesta, porque en ningún caso
pretendemos sacar de quicio los presupuestos, sino que
pretendemos adaptarnos dentro de las posibilidades económicas
de qué pueda disfrutar este gobierno, de por lo menos iniciar o
continuar unos programas que creo que son francamente
indiscutibles. Gracias. 

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Gracias, Sr. Presidente. Desde luego tenemos confianza
en que este gobierno tratará de evitar que su presidente
acabe la legislatura subiendo a un tejado inaugurando en la
víspera electoral, con tal de hacerse una foto en el mercado
de Santa Catalina, como sucedió en la anterior legislatura.
Y sin duda sí que nos preocupa el tema de los
ayuntamientos, por eso tendremos que rechazar esta
enmienda, por cuanto que en el ejercicio 99 al Partido
Popular, que tanto le preocupaba este tema, sólo tenía un
crédito de 100 millones de pesetas, y para este ejercicio
habrá un incremento del 65%, lo cual indica que no casa el
discurso del Partido Popular con la realidad, puesto que aquí
hay un incremento del 65% sobre lo que se hacía en época
del Partido Popular. Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diéguez. Al programa 5131, planificació i
construcció d'infraestructura de carreteres, es mantenen les
següents esmenes, totes del Grup Parlamentari Popular:
números 4357, 4362, 4364, 4366, 4368, 4369, 4370, 4372,
4374, 4377, 4379, 4381, 4382, 4383, 4385, 4386 i 4367. Sr.
González Ortea, té vostè la paraula.

EL SR. GONZÁLEZ I ORTEA:

Gracias, Sr. Presidente. Me temo que en este caso la
palabra no tenga tampoco demasiado eco, por lo que estoy
escuchando, porque francamente los grupos que dan apoyo
al Gobierno se despachan las enmiendas con una rapidez
extraordinaria, parece que sólo les preocupa el tema de la
fotografía, y desgraciadamente nosotros no hemos
presentado ninguna enmienda en materia de fotografía ni
fotogenia. En este caso se trata de carreteras. Si de algo
adolece este presupuesto, tenemos que decir con toda y
absoluta seriedad que es en materia de carreteras. Ha habido
una disminución sensible y notable de las actuaciones, tanto
en materia de construcción, que es el programa en que ahora
estamos interviniendo, como en el siguiente, que es el tema
de conservación de carreteras. Nosotros creemos que,
puesto que hay un convenio de carreteras firmado por el
anterior gobierno con la administración central, que permite
abordar los grandes problemas de las infraestructuras viarias
de las islas, era hora de dedicar todos los esfuerzos
presupuestarios posibles para contener de alguna manera la
enorme accidentalidad que está teniendo nuestra red viaria.
Esa accidentalidad no se fundamenta exclusivamente en
temas de puntos concretos, de puntos negros, sino que
responde a deficiencias generales de las carreteras. Nosotros
aquí, en un grupo de enmiendas tratábamos de incluir o
adscribir el escaso dinero que hay dedicado a construcción
de carreteras a una serie de ellas que creo que están en la
sensibilidad de todos los ciudadanos de Baleares. Hay una
serie de carreteras de Mallorca, carreteras de bastante
tráfico y en malas condiciones, qué vamos a decir del
acceso a Sencelles la primera de todas, de Santa María a
Sencelles; el tema de Andratx-s'Arracó, Ariany-Santa
Margarita, el acceso a es Murterar, etcétera; carreteras de
tanta importancia como la de Inca a Muro o la de Llucmajor
a Porreres, o la de Porreres a Felanitx; o carreteras tan
importantes en Menorca como la de Mercadal a San
Adeodato, o la de Mahón a Ciudadela; y igualmente
carreteras que responden a criterios de seguridad en las
enmiendas que hemos presentado, mejoras extraordinarias
en la seguridad en carreteras que han alcanzado una
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importancia tremenda, a pesar de pertenecer del Consell Insular
de Ibiza y Formentera, como es la de Santa Eulalia a San Rafael,
o la de San Miguel a San Juan. 

Todo este grupo de carreteras creemos que es el momento de
abordar, ahora que hay dinero de convenio para tratar las grandes
infraestructuras viarias de la red balear, para dedicarlas a estas
carreteras de segundo orden pero cuya accidentalidad es alta, y
cuya necesidad de mejora es sustancial. Gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. González Ortea. Sr. Diéguez, per contestar té
vostè la paraula.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Sí, gracias, Sr. Presidente. Compartimos, desde luego, el
punto de partida del Grupo Parlamentario Popular, en el sentido
de que la situación de las carreteras es realmente nefasta, que hay
una siniestralidad enorme, y que necesitan profundas
reparaciones y mejoras, y este gobierno las acometerá con el
mejor criterio y el mejor sentido posibles. Parte de las enmiendas
que se han propuesto coinciden en alguna medida con las
previsiones que tiene el Gobierno en estos momentos, y un
análisis detenido y un mejor estudio de las partidas de bajas
también, nos permitirá probablemente llegar a alguna
transacción, algún acuerdo con alguna de estas enmiendas, sin
perjuicio de que en este momento votemos en contra. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Al programa 5132, conservació i
explotació de la xarxa de carreteres, es mantenen les
esmenes del Grup Parlamentari Popular següents: 4363,
4365, 4371, 4373, 4375, 4376, 4378, 4380, 4387, 4390,
4391, 4392, 4393, 4394, 4395, 4396, 4397, 43989, 4399 i
4400. Sr. González Ortea, té la paraula per a la seva
defensa.

EL SR. GONZÁLEZ I ORTEA:

Gracias, Sr. Presidente. En aras a la brevedad, y sobre
todo a la brevedad con que se está tratando el tema por parte
del Grupo Socialista, los demás parece que no tienen nada
que decir en esta materia, presentamos aquí un grupo de
enmiendas que se refieren a conservación de carreteras. Si
el problema de la construcción, como decía antes, es
importante; el problema de construcción de carreteras de lo
que llamábamos segundo orden, el problema de
conservación es aún mucho más manifiesto. De hecho se
rebajan 400 millones de pesetas con relación al programa de
conservación de carreteras que había el año pasado. La
conservación de carreteras atiende fundamentalmente al
tratamiento de puntos negros, de intersecciones, de capas de
rodadura que den más estabilidad al tráfico que circula por
nuestras carreteras, y todas ellas creo que son, o por lo
menos una parte sustancial, que sería fácilmente asumible
por este gobierno que es necesaria su ejecución.
Desgraciadamente la respuesta del tipo de que bueno, que
el Gobierno ya las hará cuando le parezca, no nos pueden
satisfacer. Nos gustaría muchísimo que pudiéramos dar la
tranquilidad y la seguridad a los usuarios de todos estos
puntos, de que efectivamente se van a acometer, y a la
mayor brevedad posible, y durante el próximo año, todas
estas actuaciones de conservación de carreteras. Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. González Ortea. Jo demanaria als senyors
diputats i senyores diputades que per favor procurin estar en
silenci dins la sala, perquè es dificulta molt el poc debat que
hi ha. Sr. Diéguez, té vostè la paraula per contestar.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Gracias, Sr. Presidente. Desde luego aquí hemos
manifestado ya la conocida intención del Gobierno de llevar
a cabo la reforma y la mejora de muchas de estas carreteras.
muchas de las que en concreto se han explicitado en las
enmiendas del Partido Popular. ¿Se hará o no se hará? La
intención es clara, los medios existen, y la capacidad sobra.
Ahora, lo que está claro es que hasta ahora no se ha hecho,
y este inventario que presentan estas enmiendas es un
inventario de las carencias que presenta nuestra red viaria,
que es un inventario extenso y amplio, que nos muestra un
evidente fracaso de lo que se ha hecho hasta ahora.
Confiemos en que el Gobierno cumpla las expectativas que
existen sobre él, y que cumpla lo que tenemos previsto en
tema de carreteras.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Al programa 5133, ordenació i inspecció
de transport, es mantenen les següents esmenes del Grup
Parlamentari Popular: 4384, 4388, 4389, 4407, 4408, 4409, 4410,
4411, 4412, 4413, 4414, 4415, 4416, 4417, 4418, 4419, 4420,
4421, 4422 i 4423. Per a la seva defensa té la paraula el diputat
Sr. González Ortea. 

EL SR. GONZÁLEZ I ORTEA:

Gracias, Sr, Presidente. Efectivamente hay una enorme
carencia de inversiones, tanto en materia viaria como en materia
de transportes en esta comunidad, porque desgraciadamente
hemos tenido que soportar durante muchos años un gobierno
socialista que nos ha negado el pan y la sal en materia de
carreteras y de transportes, y el dinero de la comunidad, mucho
más del que eventualmente podía dedicarse, a pesar de los
esfuerzos no ha sido suficiente para poder hacer frente a todo
esto. Vuelvo a insistir en que en este momento, en que hay un
convenio magnífico, que desgraciadamente mucho nos tememos
que el nuevo Gobierno tire por la borda, es el momento de
ponerse a arreglar todas estas carencias históricas que la
comunidad padece.

En este caso se trata, en todo este grupo de enmiendas, de por
ejemplo suprimir algo que nos parece absolutamente absurdo, y
es todo este programa de movilidad y transportes alternativos
contenido en la Conselleria de Medio Ambiente, y que
exclusivamente tiene dinero dedicado a estudios, inversiones
inmateriales, o proyectos de difícil o de dudosa ejecución, y
pretendemos que eso se pase a la Conselleria de Ordenación del
Territorio, Obras Públicas, Vivienda y Transportes, y que
efectivamente se dedique a mejorar la situación del transporte
público en estas islas. De hecho hay todo un grupo de enmiendas
que lo que pretenden es traspasar ese dinero a esta conselleria y
darle a ese dinero una finalidad verdaderamente importante e
interesante para el transporte en las Islas Baleares.

Hay también otro grupo de enmiendas que fundamentalmente
se refieren a algo que yo creo que ha estado olvidado también
por la administración socialista mientras tuvo las competencias,
como es en tema de ferrocarriles la supresión de pasos a nivel, o
en tema de transporte público de viajeros la ordenación adecuada
de esos transportes, la instalación de estaciones de autobuses, en
Ibiza concretamente, por ejemplo, en que esa estación no existe,
y que creemos que resultaría extraordinariamente útil para los
ciudadanos, útil también para la descongestión de carreteras, y
eventualmente para lo que este gobierno viene afirmando, que es
una decidida actuación en materia de transporte público. Gracias,
Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Gracias, Sr. Presidente. Realmente no ha sido, ni mucho
menos, la dejadez por parte de otras administraciones lo que
ha tenido nuestras carreteras en una situación de completa
ilegalidad, puesto que nuestras carreteras se han destacado
hasta ahora por ser una de las pocas de España que no
tenían un plan de carreteras, y tuvieron que ser declaradas
ilegales por un tribunal para que se tuviera que hacer un
plan de carreteras, que no quiero decir que sea gratis, pero
para el que desde luego no se precisa el auxilio de ningún
gobierno central. Y es por esa incapacidad de los
gobernantes autóctonos que hemos tenido, (...) o soportado
hasta la fecha, por lo que no hemos podido tener las
carreteras adecuadas.

Entrando en las restantes cuestiones, desde luego el
Partido Popular con tal de retirarle dinero a la Conselleria
de Medio Ambiente es capaz de todo. Se lo retiraba ya
cuando estaba en el Gobierno casi una tercera parte de su
presupuesto inicial, y ahora sigue queriendo quitar dinero a
Medio Ambiente. Pues no, vamos a defender que el dinero
para Medio Ambiente siga en la Conselleria de Medio
Ambiente, y no aceptaremos estas propuestas.

Ahora, lo que sí que llama la atención sobre todo a este
diputado es ver la preocupación que tienen ahora por el
transporte regular de viajeros, especialmente cuando todos
los requerimientos que se han hecho de forma constante
durante otras legislaturas para que se hiciera un plan
adecuado de transportes, se mejoraran las estaciones,
etcétera, no se hizo el menor caso, existiendo incluso graves
contradicciones entre los diferentes miembros del Gobierno,
hasta el punto de que se llegó al absurdo en la anterior
legislatura de votar en contra de las mismas propuestas que
pedía el Partido Popular en su programa de gobierno, como
sucedió en el primer debate que hubo sobre transportes. La
única actuación que se ha hecho hasta ahora prácticamente
para facilitar el transporte regular de viajeros fue la
instalación de una serie de marquesinas que, como se
cedieron a una empresa publicitaria, las marquesinas se
pusieron donde interesaba que estuviera el anuncio, y no
donde estaba la parada. Nos hemos encontrado con la
paradoja de que marquesinas y paradas están divorciadas
por el deseo de lucro del comerciante que ha puesto el
anuncio donde le ha convenido, con independencia de
donde deban y puedan estar legalmente esas distintas
paradas. Por eso votaremos en contra de estas enmiendas.



332 HISENDA I PRESSUPOSTS / Núm. 15/Fascicle 3 / 14 de desembre del 1999

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Sí, Sr. González Ortea?

EL SR. GONZÁLEZ I ORTEA:

Sí, Sr. Presidente, simplemente por esto que acaba la sección,
manifestar que lamentamos profundamente que una sección con
el interés que tiene ésta, y no dudo que las demás que han
llevado seguramente la misma marcha, que desgraciadamente
toda la labor de los grupos que apoyan el Gobierno,
concretamente de uno de ellos, de los demás no hemos oído ni
siquiera el más leve comentario en relación con estas enmiendas,
sea criticar a los anteriores gobiernos del Partido Popular.
Defender un presupuesto como éste, con unas carencias tan
enormes como las que tiene la Conselleria de Fomento,
basándose en frivolidades como las fotos o no se qué historias de
publicidad en unas paradas de autobuses, sinceramente lo
considero lamentable, lamentable para esta comunidad autónoma
y lamentable para esta institución. Nada más, muchas gracias, Sr.
Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Sr. Diéguez, vol fer ús del torn de
contrarèplica? Té la paraula.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Sí, es triste que la defensa que uno tiene que hacer del
presupuesto de Medio Ambiente para evitar que se vaya a otras
consellerias, como pretende el Partido Popular, sea vista de la
manera como es vista por el Partido Popular. Tiene que
acostumbrarse a que en este momento no gobierna, que hay un
interés de hacer las cosas de la mejor manera posible, y no como
se han hecho hasta este momento, y es obvio, y es fácil, y es
normal y habitual, que se le tenga que recordar en un momento
u otro que cosas que ha tenido a su alcance, que ha podido hacer
y que no ha hecho, ahora no puede pretender que otro gobierno
las acometa y resuelva en tres meses los problemas que no han
resuelto en 16 años. Los resolverán en un año o en dos, no en
mucho más, pero los resolverán.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat.

Acabat el debat de les esmenes, i vist com ha anat el debat,
passarem a la votació de la totalitat de les esmenes que s'hi
mantenen, incloent-hi l'esmena a la totalitat de la secció, número
4336.

Vots a favor de les esmenes?

Vots en contra?

No hi ha abstencions?

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queden rebutjades les esmenes.

Passam a la secció 18, Conselleria de Sanitat i Consum.
A la totalitat de la secció es manté l'esmena 4131, del Grup
Parlamentari Popular. Per a la seva defensa té la paraula la
diputada Sra. Rosa Estaràs. 

LA SRA. ESTARÀS I FERRAGUT:

Gràcies, Sr. President. Feim una esmena a la totalitat
d'aquesta secció número 18, bàsicament perquè no respon
aquesta secció a les necessitats actuals, ni compartim els
objectius, ni compartim els criteris. Hi ha contradiccions
paleses, com separar el que seria l'hospital Psiquiàtric del
que seria Gesma; fer un programa que li correspondria fer
a l'Insalud; contradiccions com no fer l'hospital d'Inca però
en canvi fer aquesta atenció domiciliària sanitària, rebaixar
els doblers en matèria de drogues, no planificar i no
pressupostar el Pla de salut mental, etcètera, per la qual cosa
consideram que aquesta secció 18 presentam una esmena a
la totalitat del pressupost, perquè s'ajusti a la realitat del que
ha de menester la nostra població. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Estaràs. Sr. Diéguez, per contestar té la
paraula.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Gracias, Sr. Presidente. Desde luego la enmienda a la
totalidad, más que por estos motivos debe de ser porque el
Partido Popular no cree en la sanidad pública sino en la
sanidad privada, y considerará que estará mejor destinado el
dinero en otro sitio que en éste. Por parte de este grupo
parlamentario se considera que el presupuesto está
adecuadamente consignado y que responde a los intereses
de los ciudadanos.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diéguez. Sí, Sra. Estaràs, en torn de rèplica
té la paraula.

LA SRA. ESTARÀS I FERRAGUT:

Gràcies, Sr. President. Sr. Diéguez, no s'ha mirat el
pressupost ni se l'ha llegit, aquesta carpeteta que li ha
preparat el Govern, que poc més o manco sé quasi quasi el
que diu. Vostè no en té ni idea, ni s'ha assegut a llegir-ho.
Precisament del que estam parlant no és de salut pública i
privada, hi ha una sèrie de programes, un primer programa
que és de centres de salut, públics; un segon programa que
és el de promoció de la salut, pública; un tercer programa
que és el de control sanitari, que és tot el tema de sanitat
veterinària, ambiental, pública; un tercer programa que és el
de drogues, públic; i un quart programa que és el de
consum, públic. I això és la secció 18. Per tant, no sé de què
punyetes em parla, perquè ni s'ha llegit el pressupost.
Gràcies, Sr. President.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Estaràs. Sr. Diéguez, en torn de contrarèplica té
la paraula.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Gracias, Sr. Presidente. Pues la carpeta no la ha preparado el
Gobierno, sino que la han preparado los letrados de esta cámara.
Es la carpeta de la que dispone exactamente la misma la Sra.
Estarás. Puede mirar (...), y verá que es exactamente la misma
carpeta, con los mismos separadores, etcétera, idéntica a la que
tiene. Si quiere podemos parar para hacer una pericial al
respecto, creo que será significativa.

Respecto al tema que ha dicho, puede rectificar ahora mi
opinión, y decir que el Partido Popular cree en la sanidad pública
y cree que se debe potenciar la sanidad pública frente a la
privada. Entonces diré que me he equivocado, pero en principio
creo que ustedes están más por la sanidad privada que por la
sanidad pública, puesto que consideran por principio que es
mejor para los ciudadanos, desde su punto de vista aceptable,
pero que no compartimos, y tiene que permitir que no se
comparta su punto de vista sin llegar a hacer ningún otro tipo de
descalificación. La democracia es simplemente tolerar al que
piensa de forma distinta. Gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Al programa s'hi mantenen les següents
esmenes: al programa 4111, Direcció de serveis generals de
sanitat i consum, esmena del Grup Parlamentari Popular 4080.
Per a la seva defensa té la paraula la Sra. Rosa Estaràs.

LA SRA. ESTARÀS I FERRAGUT:

Gràcies, Sr. President. Aquí no parlam ni de sanitat pública
ni sanitat privada, i tots donam suport a les dues sanitat, jo no sé
què diu el Sr. Diéguez; i la carpeteta no és igual: aquí hi ha uns
paperets blancs que els ha preparat el Govern, com és normal. Jo
també hi he estat, al Govern. No sé si els té, però el Sr. Tirs i el
Sr. Bosco els tenen, i jo els he vist. Però és igual, no s'ha llegit
igualment el pressupost. No parlam de sanitat pública i privada;
tendrem aquest debat quan vulgui, però no és el debat d'aquesta
secció. Aquesta secció no parla de res de tot això. L'esmena que
presentam, la 4080 és construir un centre de salut a Eivissa,
posam 5 milions de pressupost, que podria ser molt bé en
conveni amb l'Insalud, però que es reflecteixi en el pressupost
aquesta necessitat que demanda la població d'Eivissa. Gràcies,
Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Estaràs. Sr. Diéguez, per contestar té la
paraula.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Gracias, Sr. Presidente. Este centro, pues se debe de
llevar a cabo todavía conversaciones entre el Insalud y el
Ayuntamiento de Ibiza para prever de forma más adecuada
su construcción. Por lo tanto, se rechazará esta enmienda.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Al programa 4131, promoció de la
salut, es mantenen les següents esmenes del Grup
Parlamentari Popular: número 3984, 3981, 3983, 4029, 4031
i 4016. Per a la seva defensa té la paraula la diputada Sra.
Rosa Estaràs.

LA SRA. ESTARÀS I FERRAGUT:

Gràcies, Sr. President. L'esmena 3984 és promoure
estudis d'investigació d'ELA. El Sr. Diéguez llegirà el que
li ha preparat el Govern, això ja li avanç, que no hay estudios
autonómicos de ELA y la ayuda ha de darse a través de
ADELA. Lògicament la idea és que es doni un subvenció a
ADELA, això és el que posa allò del Govern, si ho sé ben
cert, i a través d'ADELA promoure aquesta beca Cati Salom
que es fa a Madrid.

La següent és programes per abordar tabaquisme,
alcoholèmia i ludopatia, és una esmena que es pot acceptar,
de 25 milions, perquè el tema del tabaquisme -i a més els ho
diu una usuària- alcoholisme i ludopatia, crec que s'haurien
de fer programes des de la Conselleria de Sanitat,
concretament des del programa 4131 per a aquest tema.

El tema de l'educació sexual d'adults és una esmena de
5 milions, jo crec que pot ser acceptada, també d'alta a
aquest programa 4131, que és el programa de promoció de
la salut, en relació al que seria l'educació sexual, que sempre
se centra en joves, però que estaria bé poder-ho centrar en
adults, sobretot quan la major part de dones pateixen
moltíssimes, com que hi ha una falta de visites mèdiques per
part d'aquestes dones, pateixen moltíssimes de malalties,
tipus càncer ginecològic, que es podria prevenir.

Una altra esmena és de 100 milions per al
desenvolupament del Pla de salut de les Illes Balears, i del
Pla de salut mental 100 milions més. Crec que és una
reivindicació que feien vostès a la passada legislatura, que
es quantificassen aquests plans. I una altra esmena, la
transferència als consells insulars del programa 4131, que és
el programa de promoció de la salut, i bàsicament defens
això en el següent sentit: el Pla de benestar social que va
aprovar el Consell Insular de Mallorca reivindica a la pàgina
43, crec recordar, que la promoció i prevenció de la salut ha
de ser transferida als consells insulars. i ens pareix adient
que es transfereixi aquesta partida completa a cada un dels
consells insulars, per això posam una 76100 com a
subconcepte de Mallorca, Menorca i Eivissa i Formentera.
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EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Gracias, Sr. Presidente.

Estas enmiendas se rechazaran; la 3981 sí que merecerá un
estudio más atento y probablemente buscaremos llegar a una
solución de acercamiento en el pleno que permita dedicar una
cantidad adecuada, ofrecer una cantidad, a este tipo de
programas.

EL SR. PRESIDENT:

Ha acabat, Sr. Diéguez?

LA SRA. ESTARÀS I FERRAGUT:

¿Que se refiere, a todas las enmiendas que he presentado o
habrá un acercamiento a una en concreto?

EL SR. PRESIDENT:

A la 3981.

LA SRA. ESTARÀS I FERRAGUT:

 A la 3981, y al resto la posición, ¿és que no aceptan ninguna ni
ahora ni en pleno?, deman, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Estaràs, no podem establir un diàleg. L'esmena a què ha
fet referència, així ho he entès almanco, l'esmena a què ha fet
referència el diputat Sr. Diéguez pera una possible apropament
en el ple és l'esmena 3981.

LA SRA. ESTARÀS I FERRAGUT:

Molt bé. Deman al Sr. Diéguez, a través de la seva
presidència, si és possible acceptar-la en comissió i que no hagi
d'anar al plenari,per alleugerir el plenari.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Diéguez?

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Sr. Presidente, preferimos ir a pleno para establecer de
una forma más adecuada cuál es la cuantía que se ha d
dedicar a este plan.

LA SRA. ESTARÀS I FERRAGUT:

Ja em dirà, Sr. President per a què serveixen les
comissions.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Al programa 4133, Pla regional de drogues, s'hi
mantenen les esmenes del Grup Parlamentari Popular
números 4014, 3998, 3999 i 4078. Per fer-ne la defensa, té
la paraula la diputada Sra. Rosa Estaràs.

LA SRA. ESTARÀS I FERRAGUT:

Com que no m'acceptarà cap ni una, queden defensades
amb els seus propis termes.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada.

Així com ha anat el debat, procedirem a la votació
conjunta de totes les esmenes que es mantenen a la secció
18, inclosa l'esmena a la totalitat número 4131.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queden rebutjades les esmenes.

Passam a la secció 19, Conselleria de Treball.

Es mantenen al programa les esmenes següents...



HISENDA I PRESSUPOSTS /  Núm. 15/Fascicle 3 / 14 de desembre del 1999 335

EL SR. PALAU I TORRES:

Sr. President, una qüestió d'ordre, que ens donàs dos minuts
per canviar de carpeta.

EL SR. PRESIDENT:

Perdó?

EL SR. PALAU I TORRES:

Només que ens concedís dos minuts de descans per canviar
de carpeta.

EL SR. PRESIDENT:

D'acord, dos minuts de descans.

Recomença la sessió.

A la secció 19, Conselleria de Treball, s'hi mantenen les
esmenes següents: al programa 3152, Administració de les
relacions laborals i condicions de treball, esmenes del Grup
Parlamentari Popular números 4229, 4226, 4227 i 4228. Per fer-
ne la defensa, té la paraula el diputat Sr. Jaén i Palacios.

EL SR. JAÉN I PALACIOS:

Muchas gracias, Sr. Presidente.

Si no tiene inconveniente la presidencia, me gustaría defender
todas las enmienda a los dos programas en una sola intervención,
en un único acto.

EL SR. PRESIDENT:

D'acord. Hem d'afegir les esmenes al programa 3221,
Programes comunitaris de foment de l'ocupació, números 4217,
4218, 4219, 4220, 4221, 4222, 4223, 4224, 4231, 4234, 4235,
4225, 4230, 4233, 4232, 4236, 4237, 4238 i 4239. Té vostè la
paraula, Sr. Jaén, per fer-ne la defensa.

EL SR. JAÉN I PALACIOS:

Muchas gracias, Sr. Presidente.

Espero que esto no suponga ningún problema para el grupo
que tenga que replicar para encontrar las respuestas que el
Gobierno les ha remitido.

En esta sección, nosotros compartimos gran parte de los
objetivos expuestos en la memoria, bien es verdad que algunas
dificultades vendrán añadidas a la hora de hacer norma, a la hora
de aprobar los organismos fundamentales que se pondrán en
marcha, el Consejo Económico y Social, fundamentalmente, y el
Servicio Balear de Ocupación, de Empleo.

Y hemos hecho  unas enmiendas que, en realidad, el grueso
de las mismas afecta fundamentalmente a una distribución
diferente a la que propone el Gobierno, que no le afecta en la
totalidad, prácticamente, de los tres programas, de los tres
subprogramas, perdón, que tienen en esta conselleria, y yo
quisiera hacer hincapié prácticamente en algunas de ellas, en
aquellas que tienen más posibilidades de ser aprobadas, lo diré
de esta manera, por la escasa cuantía que suponen en una
conselleria de una dotación presupuestaria importante.

Yo me destinaría, fundamentalmente, por tanto, a la
enmienda 4234, que habla de la formación socio-laboral del
inmigrante, hay algunas dificultades en este aspecto, y con
esa cuantía de 50 millones de pesetas es posible que se den
satisfacción a esas necesidades.

Hay también una enmienda, la 4239, que sólo pretende
destinar una cuantía de 15 millones de pesetas a la
formación dirigida a la población reclusa. Quienes hemos
tenido oportunidad de conocer las cárceles y de ver las
condiciones de las prisiones y la necesidad que éstas tienen
de programas de este tipo, pues yo creo que es conveniente
que se estudie y, por tanto, que se dote de esa cuantía en
colaboración con Instituciones Penitenciarias.

Hay otras de mucho mayor calado, porque ya afectan a
cuantías significativas, como es la 4222, participación de les
dones en el mercat laboral, de 300 millones de pesetas.

Y otras de investigación y ciencia, formación técnico-
profesional.

Y una muy importante de estabilidad en el empleo, de
400 millones de pesetas.

Pero repito que esta sección, las enmiendas que se
hacen, no se le afecta prácticamente en el cómputo global
de la misma, sino en la distribución y en los conceptos que
se presentan sobre ella.

Hay también algunas disminuciones en lo que son los
gastos inmateriales aquí, en esta sección, hay muchísimo
dinero para inversiones inmateriales y, por tanto, nosotros
hacemos unas rebajas en esas cifras.

Y con esto doy por defendidas las enmiendas a la
sección 19.

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Jaén. Pel Grup Parlamentari d'Esquerra
Unida i Ecologista, té la paraula el Sr. Miquel Ramon.
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LA SRA. MUNAR I RIUTORT:

Sr. d'Esquerra Unida, ja que li han donat la paraula com a
Grup Mixt, si vol intervenir des d'aquí... 

EL SR. RAMON I JUAN:

Gràcies, Sr. President, solucionades les dificultats tècniques...

Bé, deia el Sr. Jaén i Palacios que a la millor tendríem alguna
dificultat per llegir les instruccions del Govern i jo no tenc cap
empatx a reconèixer que, lògicament, donada la confiança en el
Govern, les valoracions que fa la conselleria són fonamentals a
l'hora d'adoptar posició i, efectivament, amb alguna dificultat
afegida, s'haurà de canviar de taula, diríem que, en general, les
esmenes que poden tenir uns objectius en bona part compartits
tenen una sèrie de problemes, bàsicament, ja que són esmenes
moltes de les quals vénen conjuntament i són molt diverses,
bàsicament, en gairebé tots els casos, tenen un problema d'allà on
es dóna la baixa, que es dóna la baixa moltes vegades en partides
de caràcter finalista, la baixa de les quals no es considera
oportuna, són inacceptables en aquest sentit; moltes altres no
representen cap modificació de les partides, són únicament
esmenes d'afectació, que, en aquestos casos, es considera que
l'afectació pot ser no prou ben considerada i que la conselleria ha
de tenir un marge suficient d'actuació, no obstant això, he de dir
que en el ple es podran apropar posicions en el cas concret
d'algunes esmenes d'afectació en relació amb les quantitats
concretes i, en general, també hi ha una sèrie d'esmenes que
pareix que volen sostreure de la Direcció General de Formació
dur a terme polítiques directament per aquesta direcció general
i que, amb les esmenes, les lleven d'aquesta direcció general i les
traslladen a altres llocs.

En definitiva, és molt ample el conjunt d'esmenes que s'ha
defensat conjuntament. Diré que les rebutjarem. No obstant això,
en el cas concret d'algunes esmenes d'afectació, procurarem
aproximar posicions amb vista al ple per poder arribar a acords
concrets en alguna d'elles.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Ramon. Sí Sr. Jaén Palacios, té la paraula.

EL SR. JAÉN I PALACIOS:

Muchas gracias, Sr. Presidente.

Efectivamente, ya lo decía, prácticamente las enmiendas que
presentamos nosotros de adición o de modificación, por decirlo
de alguna manera, son pocas, la mayoría son enmiendas de
afectación, y esas enmiendas de afectación significan que se
quedan donde están las cuantías determinadas, los programas, los
centros de coste, pero se fija una cuantía para que, con carácter
finalista, se hagan las actuaciones que en la exposición de
motivos o en la motivación de la enmienda así constan.

Seguramente la discrepancia vendrá unas veces por la
actividad que se quiere desarrollar y otras veces por la
cuantía que se especifica, pero nosotros estamos
convencidos de que ustedes nos van a aprobar alguna
enmienda, aunque tengamos que negociar el importe del
crédito, el importe de esa cuantía, porque nadie puede negar
la importancia de la escuela de taller, supongo que eso nadie
puede negarlo, tampoco la formación de agricultores, el
Objetivo 2 del Fondo social europeo, la inserción y
reinserción ocupacional de los parados, reformar la
capacidad empresarial, la estabilidad en el empleo, en fin,
son cuestiones sobre las que más o menos estamos todos de
acuerdo; seguramente, la diferencia vendrá que en vez de
poner 400 millones de pesetas, por ejemplo, en la enmienda
4219, tendremos que poner alguna cantidad menos.

Estamos abiertos, por supuesto, a dialogar y a encontrar
acuerdos. Repito, una conselleria donde las dificultades, a
nuestro entender, van a venir más por las normas de
desarrollo, las normas, que se remita por proyecto de ley
desde el Gobierno para crear estos organismos del Consejo
Económico y Social y la Agencia Balear de Ocupación, la
Agencia Balear de Empleo, cuando se transfieran las
políticas activas del Inem, y entonces estaremos, como digo,
abiertos mientras tanto a encontrar acuerdos y a que se
puedan aprobar enmiendas que afecten a actividades que
nosotros marcamos en estas enmiendas.

Agradezco esa predisposición que ya ha manifestado el
portavoz del Grupo Mixto, el Sr. Ramón, y esperamos que
se hagan realidad esos acuerdos (...) en comisión, pero si no
es posible, con mucho gusto en el pleno estaremos a
disposición de mantener el diálogo que corresponda, con el
fin a que antes hacía referencia.

Muchas gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Jaén.

Acabat el debat, procedirem a la votació conjunta de les
esmenes que s'acaben de debatre, totes les quals a la secció
19.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat de la votació?



HISENDA I PRESSUPOSTS /  Núm. 15/Fascicle 3 / 14 de desembre del 1999 337

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queden rebutjades les esmenes.

Passam a la secció 20, Conselleria d'Agricultura i Pesca.

A la totalitat, s'hi manté l'esmena del Grup Parlamentari
Popular número 4426. Per fer-ne la defensa, té la paraula el
diputat Sr. Font.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors diputats.

Aquesta esmena queda defensada amb els mateixos termes
amb què s'expressa, ella mateixa.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Font.

Passarem a les esmenes als programes.

Al programa 5311, Millora de la infraestructura agrària, s'hi
mantenen les esmenes del Grup Parlamentari Popular números
4303, 4288 i 4290. Per fer-ne la defensa, té la paraula el Sr. Font.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Gràcies, Sr. President.

Aquestes tres esmenes a aquest programa en concret fan
referència, sense cap dubte, al que serien infraestructures amb
vista a les explotacions dins el món rural. Una fa referència a un
programa de camins rurals, perquè creim que els doblers que hi
ha en aquests moments són insuficients, cosa fonamental per a
les petites i mitjanes empreses que es troben dins el món rural,
que es continuïn gastant doblers en aquest sentit, i l'altra té a
veure amb un tema d'electrificació rural i estalvi d'aigua, i
entenem que són esmenes que podrien ser de vital importància
en aquests pressupostos amb vista a l'any que ve.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Font. Sr. Gomila, del Grup Parlamentari PSM-
Entesa Nacionalista, té la paraula per contestar.

EL SR. GOMILA I BARBER:

Gràcies, Sr. President.

Estam totalment d'acord amb el que acaba de dir el
portaveu del Grup Popular, i és evident que la millora de
camins rurals, la millora del sistema de reguius per
optimitzar la utilització d'aigües i d'aigües depurades en les
finques agràries i la qüestió d'electrificació rural són
qüestions que preocupen aquest Govern, concretament
aquest grup parlamentari, el qual al llarg de quatre
legislatures ha presentat esmenes en aquest sentit. Per tant,
no dubti que, dins els programes de la Conselleria
d'Agricutura, hi consten partides per tirar endavant totes
aquestes actuacions que vostè proposa.

És evident que els recursos que per a aquestes tres
qüestions que s'hi podrien destinar serien gairebé infinits,
sobretot a la xarxa de camins rurals que tenim a les Illes
Balears, a les necessitats d'electrificació que hi pugui haver
a cada una de les zones de les Illes i, evidentment, a tot el
poc que s'ha avançat en el tema de la reutilització d'aigües
depurades, però hem de ser conscients que els recursos de
la comunitat autònoma són limitats i, per tant, entenem que
les aportacions que s'hi volen fer i que estan previstes en
aquests pressupostos per a l'any 2000 són les que realment
el Govern hi pot destinar, per tant, no podem acceptar les
seves esmenes.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Gomila.

Al programa 7111, Direcció de serveis generals i ajuts
estructurals, s'hi mantenen les esmenes del Grup
Parlamentari Popular números 4301, 4278, 4304, 4300,
4306, 4311 i 4313. Per fer-ne la defensa, el Sr. Jaume Font
té la paraula.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Gràcies, Sr. President. Senyors diputats, senyores
diputades.

El que és evident és que les esmenes que presenta el
Partit Popular, el que intenten demostrar, almanco dins
aquesta secció 20, és la falta de recursos per poder tirar
endavant la filosofia que vol tirar endavant el conseller
d'Agricultura d'aquest Govern amb vista a les Illes, i que
nosaltres trobam insuficients.

D'aquest grup d'esmenes que acaba d'anunciar el
president una, sobretot, que és la 4301, crec que és
d'actualitat a més no poder, després de la sessió del Ple
d'avui al matí, és una esmena que va vinculada que es doti
de més personal tècnic les agències comarcals per poder,
realment, donar més servei, perquè fins i tot avui a un
rebuig a una moció es deia.

Després hi ha altres esmenes que tenen a veure amb
promoció de fires.
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I una altra en concret, la 4304, perquè hi ha hagut
compromisos per part del president del Govern i per part del
conseller, que tenen a veure amb el tema d'una estació
meteorològica per a gelades, cosa que crec que seria important
per al Pla de Mallorca, amb vista a la sembra de patates, en
concret.

Hi ha esmenes que van referides també que hi hagi més
doblers, més recursos, per a formació de joves agricultors.

I després dues en concret, la 4311 i la 4313, que tenen a veure
amb la necessitat de moltes explotacions agrícoles en aquest
moment de canviar els sistemes d'extracció d'aigua, per mirar
d'estalviar aigua i despesa, per mirar de baixar les produccions.

I una altra que podria anar encaminada que hi hagi distintes
ajudes destinades a la instal•lació d'energies alternatives o
renovables i que no es funcioni amb els sistemes convencionals
que, a la llarga, contaminen, per una part, i per d'altra, tenen un
encariment del producte important.

Aquestes són les esmenes que nosaltres creim que són
necessàries amb vista a cercar una agricultura més competitiva,
que baixi els costos de producció i que pugui tenir un valor afegit
final.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Font. Sr. Gomila, per contestar, té la paraula.

EL SR. GOMILA I BARBER:

Gràcies, Sr. President.

A la primera, i ja que el Sr. Font ha esmentat el debat que s'ha
produït avui al matí en el Parlament, pot entendre que no s'hi
donarà suport per part dels grups que estalonen aquest Govern,
no així a la que fa referència a les estacions meteorològiques,
que si ens posam d'acord amb les baixes i en la quantitat, en el
plenari sí que hi donaríem suport, exactament a la 4300;
possiblement, si arribam a acords sobre les partides que s'afecten
i la quantitat, sobretot, perquè és d'afectació, podríem arribar a
aprovar-les en el plenari.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat.

Al programa 7121, Pla integral del sector agrari de les Illes
Balears, s'hi mantenen les esmenes del Grup Parlamentari
Popular següents: 4294, 4293, 4295, 4296, 4280, 4283, 4284,
4285, 4279, 4286, 4289, 4291 i 4292. Per fer-ne la defensa, té la
paraula el diputat Sr. Font.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores diputades i
senyors diputats.

Dins aquest grup d'esmenes jo crec que hi ha tres o
quatre molt importants amb vista a un futur dins el món
rural.

El tema d'ajudes al cost d'assegurances agràries,
l'esmena 4292, és un camí en què no queda més que avançar
i que l'Administració pugui  ajudar cada vegada més que els
costos de les assegurances siguin més baixos. Jo crec que
són pocs doblers els que demanam però que podrien ajudar
a abaratir els costos dels productors, 10 milions de pessetes.

Després, a les esmenes 4291 i 4289... Perdó, a la 4291,
que és una esmena perquè es duguin endavant controls i
tècniques per produir d'una forma integrada i no
contaminant, és a dir, a llocs de cultiu intensiu, on tenim la
terra molt castigada i les aigües també s fa necessari que hi
hagi cada vegada més tot un tema de controls tècnics. Creim
que podrien ser unes ajudes als productors perquè a poc a
poc anassin canviant de sistemes d'abonament de les plantes
i mirar de contaminar menys.

I després hi ha dues esmenes, la 4286 i la 4289, que jo
supòs que seran rebutjades, que són les que tenen a veure
amb les ajudes tant al programa agroambiental per a l'illa de
Mallorca i per a les Balears, amb 300 milions de pessetes
per al sector ramader.

N'hi ha una altra i com que sé que més o manco tothom
hi està d'acord i també en el Consell Insular de Mallorca es
va votar per assentiment, s'hi va estar totalment d'acord, que
és a les ajudes a la comercialització de la llet fresca del dia.

És a dir, són esmenes que crec que no han estat
formulades en cap moment per posar entrebancs al Govern,
sinó que són d'actualitat i hi ha un consens a moltes de les
quals.

I les altres tenen a veure amb la campanya de llavor
certificada, en concret, de l'enclova de Menorca, perquè
creim que s'han d'augmentar les ajudes, les subvencions,
que hi ha en aquests moments, ajudes a associacions en
tema de races autòctones.

I també hi ha una esmena que és de foment a les
associacions per a millora de la sanitat animal.

Jo crec que són un conjunt d'esmenes..., i ja no li parl de
la 4294, perquè ja m'ha quedat clar que no mantendran
l'Agència de Desenvolupament Rural.

Gràcies, Sr. President.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Font. Sr. Gomila, per contestar, té vostè la
paraula.

EL SR. GOMILA I BARBER:

Gràcies, Sr. President.

Si estigués a l'oposició, diria que algunes d'aquestes esmenes
les ha presentades el PSM, perquè em recorden aquelles que
l'any passat vàrem defensar en els pressupostos de l'any 1999.
Per tant, li he de repetir que no dubti que aquestes que proposen
la millora de les ajudes a les associacions de defensa animal, de
defensa vegetal, de la millora de les entitats que es dediquen a la
protecció de les races autòctones, certament, estan contemplades
dins aquests pressupostos, per tant, es fa innecessària l'afectació
o l'addició que vostès proposen.

Per altra banda, li he de dir, pel que fa a la proposta de 300
milions per ajudar el sector ramader, que des del Govern es
preveu que aquesta quantitat pugui ser variada a l'alça, perquè,
com vostè molt bé sap, en aquest moment s'estan negociant els
ajuts en aquest sector i, per tant, l'interès i la voluntat del Govern
és que es puguin incrementar aquests ajuts.

Per altra part, li diré que si arribam a acords, aquesta secció
serà la que més esmenes tendrà aprovades, d'aquest programa,
més aviat, perquè si ens posam d'acord en les quantitats i en les
baixes, la 4280, la 4284, la 4285 i la 4292, estaríem disposats a
aprovar-les en el plenari.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat.

Al programa 7122, Ordenació del sector pesquer, s'hi
mantenen les esmenes del Grup Parlamentari Popular números
4282 i 4281. Per fer-ne la defensa, té la paraula el diputat Sr.
Font.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Gràcies, Sr. President.

Són dues esmenes. En concret, una té a veure amb les ajudes
per a confraries de pescadors, que crec que és un tema en què
s'ha anat ajudant però que es pot incrementar, i l'altra, que crec
que és de vital importància, a més, aquí ha expressat el conseller
d'Agricultura i Pesca la voluntat d'ajudar en aquest tema, a una
pregunta feta pel nostre grup a una compareixença, que són les
ajudes per a identificació que dugui el peix pescat a les Illes
Balears, és a dir, no tan sols podem tenir la intenció o la il•lusió
que hi hagi una marca que distingeixi aquest tipus de peix pescat
aquí, sinó que hem de mirar que hi hagi ajudes perquè les
confraries de pescadors poguessin tirar aquest programa
endavant, i d'aquesta forma la gent tengui una identificació per
saber que aquest peix que compra és peix pescat a les Illes
Balears i fins i tot poder aconseguir, al final, un millor preu per
aquest peix.

I aquesta és la intenció d'aquestes dues esmenes en
concret.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Font. Sr. Gomila, per contestar, té la
paraula.

EL SR. GOMILA I FONT:

Gràcies, Sr. President.

Els pressuposts del Govern per a l'any que ve ja
contemplen la possibilitat d'ajudar les confraries de
pescadors, així com també dins la partida per a la difusió i
promoció de productes autòctons es contempla també la
promoció del peix illenc.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat.

Passarem a la votació conjunta de les esmenes del Grup
Parlamentari Popular a la secció 20.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queden rebutjades, per tant, les esmenes.

Passam a la secció 21, Conselleria d'Economia, Comerç
i Indústria.

A la totalitat de la secció, s'hi manté l'esmena 4427, del
Grup Parlamentari Popular. Per fer-ne la defensa, té la
paraula el diputat Sr. Font.
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EL SR. FONT I BARCELÓ:

Gràcies, Sr. President.

M'acaben d'informar que ja no duc aquesta secció. En
principi, l'esmena a la totalitat queda defensada amb els mateixos
termes.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat.

Passarem a les esmenes als programes.

Al programa 6121, anàlisis econòmica, esmena del Grup
Parlamentari Popular 4249. Per fer-ne la defensa, té la paraula el
diputat Sr. Font.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Sí, Sr. President.

Per ser coherent i no intentar aquí fer de Superman, jo don
per defensades totes les esmenes amb els mateixos termes amb
què estan expressades.

EL SR. PRESIDENT:

Passam al programa 7211, Direcció i serveis generals
d'Indústria i Comerç, esmenes del Grup Parlamentari Popular
números 4242 i 4310. Sr. Font, té vostè la paraula.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Sí, Sr. President.

Les don, igualment, defensades, amb els seus mateixos
termes.

EL SR. PRESIDENT:

Al programa 7241, Promoció industrial i tecnològica,
esmenes del Grup Parlamentari Popular números 4250, 4240,
4247, 4248 i 4315. Per fer-ne la defensa, té la paraula el diputat
Sr. Font.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Gràcies, Sr. President.

Queden defensades amb els mateixos termes amb què
s'expressen les mateixes esmenes.

EL SR. PRESIDENT:

Al programa 7611,  reforma i modernització de les estructures
i promoció del comerç, esmenes del Grup Parlamentari Popular
núm. 4243, 4244, 4245, 4241 i 4246.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Sí, sr. President, les donam per defensades en els
mateixos termes.

EL SR. PRESIDENT:

Passarem, idò, a la votació conjunta de les esmenes del
Grup Parlamentari Popular a la secció 21.

Vots a favor?

Vots en contra?

No hi ha abstencions.

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queden rebutjades les esmenes.

En aquests moments, decretarem un descans d'un quart
d'hora, fins a les sis i mitja que recomençarà la sessió.

EL SR. PRESIDENT:

Recomença la sessió.

A la sessió 22, Conselleria d'Energia i Innovació
Tecnològica, s'hi manté una esmena a la totalitat de la
secció que és l'esmena 4140, del Grup Parlamentari Popular.
Per a la seva defensa, té la paraula la diputada Sra Cabrer.

LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:

Gracias, Sr. Presidente. La doy por formulada en sus
propios términos.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada.

Al subprograma 126501, desenvolupament de les
tecnologies de la informació i comunicació, s'hi mantenen
les esmenes següents, totes del Grup Parlamentari Popular:
4089, 4090, 4091. 4023, 4092, 4093, 4094, 4020, 4095,
4096, 4097, 4098, 4099, 4100 i 4101. Per defensar-les, té la
paraula la diputada Sra. Cabrer.



HISENDA I PRESSUPOSTS /  Núm. 15/Fascicle 3 / 14 de desembre del 1999 341

LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:

Gracias, Sr. Presidente. Vista la tónica del debate en comisión
y sintiéndolo mucho, doy por defendidas todas las enmiendas de
toda la sección presupuestaria. Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada.

Al subprograma 126502, desenvolupament de la tecnologia
de la comunicació a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears,
s'hi mantenen les esmenes del Grup Parlamentari Popular 4025,
4017, 4018 i 4021. Per defensar-les, té la paraula la diputada Sra.
Cabrer.

LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:

Gracias, Sr. Presidente, pero bueno, doy por formuladas todas
las enmiendas de todas las secciones ...

EL SR. PRESIDENT:

Totes?

LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:

Sí, de toda la sección presupuestaria, sí.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Algun grup vol intervenir? Sr.
Diéguez, té vostè la paraula.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Sí, gracias, Sr. Presidente. No estoy interesado en los
argumentos de algunas posibles enmiendas que pensamos que
podían ser afectadas o transigidas a raíz de la explicación que se
nos diera, pero a la vista de que no son defendidas, pues tampoco
haremos ninguna intervención al respecto. Gracias, Sr.
Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Sí, Sra Cabrer.

LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:

Gracias, Sr. Presidente. A esta diputada, en la oposición, no
le gusta perder el tiempo, como supongo que a mucha gente de
aquí, y la verdad es que ya empezamos ayer y estamos aquí, en
ponencia también, defendiendo las enmiendas, ya las explicamos
en ponencia, en ponencia no lo entendimos mucho, pero bueno,
las explicamos en ponencia, y ahora se nos pide aquí que las
volvamos a explicar cuando no se nos da ninguna contestación,
no se nos admite ninguna enmienda, no se acepta ninguna, y por
lo tanto, si el Sr. Diéguez me dice que me va a aceptar alguna
enmienda y que podemos hablar de las enmiendas en esta fase,
que creo que es una fase parlamentaria importante, pues entonces
estaré dispuesta a la defensa de las enmiendas, si no es así, por
lo tanto, las doy por formuladas en sus propios términos.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Sr. Diéguez.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Gracias, Sr. Presidente. Realmente no entiendo la actitud
del Partido Popular, este diputado durante los cuatro años
que ha estado en la oposición y ha formulado enmiendas en
comisión y en pleno, no sólo no se le ha aceptado nunca
ninguna sino que ni siquiera se le ha contestado, ni siquiera
se le ha contestado, más que un año y en pleno a una parte
de las enmiendas que había hecho, y eso no le desanimó
para seguir luchando porque tiene una convicción más
fuerte de lo que creía, y así lo hizo año tras año, pese a no
tener ya digo ni respuesta ni nada. En fin, no obstante,
indicar que había esa voluntad, pero ante esta actitud, nos
reservaremos nuestra opinión para el pleno.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat.

Posarem a votació les esmenes que hem esmentat
anteriorment i les que a continuació esmentaré. En el
subprograma 126600, aplicacions corporatives horitzontals,
esmena del Grup Parlamentari Popular núm. 4027; al
subprograma 126504, aplicacions verticals, esmena del
Grup Parlamentari Popular 4028; al programa 5212, foment
de l'ús de les tecnologies de la informació i comunicació,
esmenes del Grup Parlamentari Popular 4030, 4032 i 4033;
al programa 7311, planificació i desenvolupament energètic,
esmenes del Grup Parlamentari Popular 4045, 4046, 4048,
4050, 4052, 4053, 4055, 4057, 4059, 4060, 4063, 4064,
4066, 4068, 4069, 4070, 4073, 4074, 4076, 4077, 4079, de
la 4143 a la 4185, ambdues incloses. D'acord? Votació de
les esmenes.

Vots a favor?

Vots en contra?

No hi ha abstencions.

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

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

Queden rebutjades les esmenes.

A la secció 23, Conselleria de Benestar Social, a la totalitat
de la secció s'hi manté l'esmena del Grup Parlamentari Popular
4132, per defensar-la, té la paraula la diputada Sra. Rosa Estaràs.

LA SRA. ESTARÀS I FERRAGUT:

Gràcies, Sr. President. De tots és coneguda la meva
predisposició a explicar els temes socials i no tan sols via esmena
als pressuposts, sinó a tots els debats que hem tengut ocasió de
tenir en aquesta cambra; hi ha una esmena a la totalitat i després
hi ha més de 50 esmenes a aquesta secció número 23. Donat que
no tenc cap garantia per part del Sr. Diéguez ni de què escolti el
que vaig a explicar, que crec que ja està prou explicat només
amb la redacció de l’esmena, ni de què me’n accepti tan sols una,
fins que no tengui aquestes garanties aquesta diputada no vol
perdre el temps; amb la qual cosa formula la de totalitat i totes
les de la secció en els mateixos termes fins que aquesta diputada
tengui alguna garantia que el que fa serveix per a qualque cosa.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Sr. Miquel Ramon, del Grup
Parlamentari Esquerra Unida i Ecologista, té la paraula.

EL SR. RAMON I JUAN:

Gràcies, Sr. President. Realment el Sr. Diéguez ha
intervengut en quasi totes les seccions, però no és l’únic diputat
de la majoria que hi ha en aquesta comissió i realment a mi em
tocava, en principi, la defensa del que és el projecte de
pressupost del Govern i per tant contestar les esmenes. És ben
cert que tota una sèrie d’elles saben que són inacceptables per
nosaltres, però n’hi ha d’altres que és possible arribar a acords i,
en tot cas, tal vegada hauria valgut la pena, simplement veure les
que tenen una certa possibilitat, les que hi ha un desacord total,
no sé, tal vegada hauríem pogut avançar feina i no passar-ho tot
al Ple, però, si no, lògicament, des del meu grup i supòs que des
de tots els de la majoria doncs estam a favor de la proposta que
ens envia el Govern i en contra de les esmenes.

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Estaràs?

LA SRA. ESTARÀS I FERRAGUT:

Gràcies, Sr. President. Ara explicaré les esmenes una per una,
m’agafaré el temps que el President em deixi, per veure si és cert
aquest oferiment que fa el portaveu d’Esquerra Unida.

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Estaràs, un moment. Defensarà vostè totes les
esmenes conjuntament, a tots els programes de tota la
secció?

LA SRA. ESTARÀS I FERRAGUT:

A tots els programes de tota la secció.

EL SR. PRESIDENT:

Té vostè la paraula.

LA SRA. ESTARÀS I FERRAGUT:

La primera, a la totalitat, perquè resulta que aquesta
secció no respon a les necessitats socials, bàsicament
s’argumentarà amb la quantitat d’esmenes parcials que
donen suport a aquesta a la totalitat.

L’esmena 3980 és un increment de les partides per al
programa de promoció del voluntariat, bàsicament es tracta
del voluntariat jove, per a solidaritat i cooperació, es tracta
de les beques per incentivar els joves, cooperants, que
coneguin i se sensibilitzin amb els temes del tercer món, és
una de 20 milions; donam la baixa, és una esmena
d’afectació, del programa 1342, de cooperació al
desenvolupament, una afectació destinada exactament a
sensibilitzar els joves i a pagar aquestes beques a menors de
30 anys perquè puguin anar a través d’una ONG amb totes
les garanties a fer cooperació per al desenvolupament.

Esmena 4137, és una esmena de substitució i bàsicament
és perquè, segons la compareixença que va fer fa un parell
de dies la Sra. Caro, va dir que havia de contractar 18
persones a la Secretaria General Tècnica; entenem que la
Secretaria General Tècnica de la conselleria non nata de la
Sra. Caro, que pot ser que qualque dia sigui Conselleria de
Benestar Social, és una conselleria que s’ha de nodrir a
través dels serveis d’interior, perquè tenia una part de
menors, a través de la part d’esports i a través de la part de
Presidència; amb la qual cosa, si es nodreix del què s’ha de
nodrir no fa falta tota aquesta contractació. Per això aquesta
esmena, que diu que és innecessari tant de personal, perquè
es podria nodrir de totes aquestes secretaries.

Esmena 4088, és una esmena de disminució de 20 alts
càrrecs i que els doblers es destinin al tercer món, donada
una pujada d’alts càrrecs que hi ha hagut, bàsicament a tot
el Govern, com molt bé afirma el Sr. Alorda.

La següent esmena és la 4136, que és una esmena de 80
milions perquè part del personal de la Secretaria General
Tècnica d’Interior va lligada amb l’altra, passi a la de
Benestar Social, que s’ha de nodrir precisament d’ella.
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L’altra, la 3982, són programes adreçats a la reinserció de
dones recluses. És una esmena molt acceptable, de 5 milions; qui
ha tengut ocasió d’anar a la presó de dones doncs se n’adona de
les carències que tenen, sobretot els programes de formació, i un
bon benestar social significa que els serveis socials han d’estar
tot d’una darrera la presó perquè no hi puguin haver
reincidències i hi hagi una vertadera reintegració.

L’esmena 3996 és dotar els ajuntaments per a la creació
d’ajudes municipals, sobretot de gent d’igualtat d’oportunitats a
cada un dels ajuntaments.

L’esmena 4004, és incrementar la dotació pressupostària per
a l’Institut de la Dona, bàsicament creim que ha de partir amb
una dotació de 140 milions, no de 60 milions perquè
pràcticament fa peguera.

I l’esmena 4034 és suport a programes en relació a centres de
planificació familiar. Aquests centres es podrien conveniar amb
l’Insalud, però que són absolutament importants per evitar el que
serien embarassos no desitjats a adolescents i malalties de
transmissió sexual, així com tots els temes de prevenció de la
Sida.

Una altra, que és la 4251, és una esmena per donar
compliment al mandat parlamentari que es reservin habitatges de
l’Ibavi, sobretot per a acollides de famílies monoparentals i
dones maltractades; és una esmena que no té cap tipus,
simplement és una declaració d’intencions i no té cap tipus de
pressupost, el pressupost és zero.

Una altra és transferir al Consell Insular de Mallorca la
guarderia Verge de la Salut de Palma, la de Menorca de Maó i la
d’Eivissa, de Ciutadella i la del menjador de Transeünts. El
menjador de Transeünts i la guarderia General Riera anirien al
Consell Insular de Palma i les guarderies de Ciutadella i de Maó
a Menorca. Vàrem veure ahir una esmena que es transferissin a
educació, i el procés seria primer transferir-ho a educació i
després als consells insulars; han d’estar dins educació perquè és
educació de zero a tres anys, però té molt de sentit que estiguin
als consells, perquè em creguin, vostès no les han gestionades i
el que les ha gestionat no és aquí, jo les he gestionat i és bastant
un absurd que des del Govern balear es controli una guarderia a
Maó, una a Ciutadella, amb la dificultat dels funcionaris per
desplaçar-los i té bastant de sentit que es transfereixin als
consells insulars.

Una altra és l’esmena 4043, que són els convenis amb els
ajuntaments per a inserció de joves, bàsicament és el tema
d’atenció familiar en risc.

Una altra són els programes de prevenció per a
maltractaments de menors o que seria el tema de reforma, de 15
milions; augment de les aportacions a entitats col•laboradores
per 10 milions; la creació d’un gabinet d’assessorament i
mediació familiar, que també ho vaig dur via proposició no de
llei i em varen votar en contra, però després he vist que la
consellera ho volia fer a través del tema de família. Crec que el
tema de mediació és important, hi ha 12 milions i mig crec al
pressupost, que es podrien ampliar, que estan dedicats a (…) de
convivència i crec que es podrien emprar en el que serien temes
de mediació familiar, que tanmateix, encara que diguin que no
els hauran d’arribar a fer tant si volen com si no volen.

L’esmena 4003 és un increment per a l’aportació al
Consorci Son Tugores, de 20 milions; bàsicament perquè
aquest consorci, que acaba amb un superàvit sempre, però
no s’havien actualitzat les quantitats des de temps enrera,
els darrers dos anys tant el Consell Insular de Mallorca com
el Govern han actualitzat les quantitats, però en el
pressupost figura la quantitat antiga.

L’altra, la 4047, és incrementar l’aportació del Pla gitano
als ajuntaments, que fins ara només s’hi han acollit Palma
i Eivissa, però no vol dir que no s’hi poguessin acollir més
ajuntaments.

Una altra és l’ampliació dels programes de primera
infància amb 20 milions més, que bàsicament hi ha acollits
tota una sèrie de municipis.

L’altra és dotar el Pla de lluita contra la pobresa i
exclusió social amb 300 milions.

L’altra és donar compliment a una proposició no de llei
que va aprovar aquest Parlament, aquesta construcció de
cases d’acollida per a dones maltractades. L’hem posada
amb 100 milions, creim que aquesta és absolutament
prioritària, supòs que Esquerra Unida és sensible en aquests
temes, a més de donar compliment a un mandat
parlamentari donaríem cobertura a una realitat en la qual hi
ha una carència.

200 milions per al Pla d’Immigració i la seva
transferència als consells insulars, bàsicament hi hauria
d’haver una coordinació per part dels governs, però hauria
d’estar transferit als consells.

La 4035 és l’increment per part de la comunitat del Pla
de prestacions socials bàsiques.

Una aportació de transferència als consells insulars per
dur endavant el Pla d’integració gitana.

La supressió de l’Institut Balear d’Assumptes Socials i
la transferència als consells insulars, tot i que aquest institut
ha disminuït en 1.500 milions.

Un increment del suport transitori comunitari, en aquests
moments crec recordar que està en 120 milions i pujar 10
milions.
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Ampliar el programa de primera infància als consells insulars,
que és un programa específic que surt al pressupost i pujar-ho en
20 milions.

Posada en marxa de la Fundació Tutelar de les Illes Balears,
que varen votar que no, però que tanmateix també l’arribaran a
fer. Em comentava avui el batle d’Inca que li han assignat
diverses tuteles, ja veuran quan els arribin les peticions,
tanmateix ho faran tant si volen com si no volen. Surt amb 20
milions, és una bona oportunitat que es reflecteixi en aquest
pressupost.

Una altra és el compliment del Pla integral de persones
majors, fer un recurs residencial a Inca, a nosaltres se’ns ocorria
a través del bonoresidència, la qual cosa facilitaria molt el preu,
amb 100 milions.

L’altra és donar compliment també al Pla integral a través
d’un recurs residencial a la comarca de Palma, amb 150 milions.

Acoblar i condicionar l’Hospital Militar que, previsiblement,
amb una negociació amb el Ministeri de Defensa ens en podríem
fer càrrec, amb la qual cosa es podria destinar a un recurs
sòciosanitari, 500 milions.

Col•laborar amb els ajuntaments en la posada en marxa de
distints clubs que queden per fer, 60 milions per a persones
majors.

La creació d’un centre de dia per a majors d’Inca, que es va
comprometre la consellera per 70 milions.

Un centre de persones majors a Sant Agustí, en el terme
municipal Sant Josep a Eivissa, 100 milions.

La construcció d’un centre de dia a Formentera per a persones
majors, 100 milions. Hi ha un club, reconvertir-ho en centre de
dia.

Ampliació de xarxa de punts d’informació juvenil, 20
milions.

Construcció, que també és un compromís de la consellera,
d’un centre juvenil i polivalent, de 20 milions. Hi ha en el
pressupost 28 milions, però no només és per a aquests centres,
per a molts de centres, supòs que en plans 10, perquè si no, no
m’ho explic.

Programes de promoció del voluntariat entre els joves, 20
milions.

Adequació i reformes de la finca d’Es Torretó per donar-li un
ús més adient.

Programes informatius dirigits als joves per a prevenció
d’embarassos no desitjats, 12 milions.

Una de 10 milions és en relació amb la prevenció del
consum de drogues, específicament dirigit a joves.

Una altra de 10 milions sobre integració dels joves
immigrants perquè es puguin integrar en les associacions
juvenils.

Un programa d’inserció social de joves de 25 milions.

Cursets de formació per a monitors juvenils, de 10
milions.

Transferència de tot el tema de joventut als consells
insulars.

Ajudes al funcionament de les federacions esportives, 30
milions.

Creació de l’Escola balear de TDV al Port de Fornells de
Menorca, per 25 milions.

Actualització dels cens d’instal•lacions esportives a les
Illes Balears, per 4 milions.

Tot el que seria la promoció d’activitats esportives, el
que serien joves en situació de risc, ens podem referir tant
a menors com a aquells joves que estan en una situació
d’especial dificultat, 15 milions.

Posada en marxa del què seria la preparació i ajudes a
esportistes, que tenguin expectatives de ser seleccionats per
a l’Olimpíada de Sydney, 20 milions.

Programa d’eliminació de barreres arquitectòniques i
instal•lacions esportives, 30 milions.

Ajuda al Bàsquet Maó, 20 milions.

Ajuda al Bàsquet d’Inca, 20 milions.

Ajudes a l’Hipòdrom Municipal de Manacor, 50 milions.

Aquestes tres darreres també han estat demanades als
plenaris del Consell Insular de Mallorca i han contestat que
la competència resideix en mans del Govern balear, amb la
qual cosa eren ells que se n’havien de fer càrrec.

Després d’aquesta explicació, President, i després de
l’oferiment que ha fet el portaveu d’Esquerra Unida no tenc
cap dubte, que després d’aquesta explicació, o vostè me’n
dóna una semblant o me n’accepta qualcuna.

Gràcies, Sr. President.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Sr. Ramon, pel Grup Parlamentari
Esquerra Unida i Ecologista, té la paraula per contestar.

EL SR. RAMON I JUAN:

Gràcies, Sr. President. Bé, davant una lectura, que no defensa,
d’una quantitat tan important d’esmenes, tal vegada serveixi
d’orientació per al Grup Parlamentari Popular una sèrie de
qüestions de quines no resulten acceptables i de quines es pot
veure la possibilitat d’aprovar o d’arribar a una transacció en els
termes concrets i en les quantitats. Una sèrie de qüestions no
resulten acceptables perquè les baixes es produeixen a altres
seccions, a altres conselleries; això, d’entrada, totes les que fan
referència han estat especialment beligerants amb la Conselleria
de Presidència, però també amb Sanitat, el que sigui donar de
baixa conceptes d’altres seccions per incorporar-ho aquí no
s’acceptarà, crec que és una cosa que és bastant lògica.

No pensam que sigui acceptable el tema de les guarderies,
que, per cert, aquí se n’ha dit una de nova, perquè la d’Eivissa i
Ciutadella no sabia aquesta cosa, s’ha dit així, que existís, per
una qüestió elemental, la quantificació s’ha de fer amb la llei de
transferències; des del Govern se’s favorable a transferir això als
consells i en el seu moment es fixarà això concretament, però
aquesta que ha vengut com a esmena en dos llocs diferents,
doncs no seria acceptable.

No seria acceptable que es vulgui reduir el personal que
nosaltres pensam que té funcions concretes per donar un servei
als ciutadans, la Secretaria General Tècnica, i no ens val l’excusa
que això es dedicarà a la solidaritat perquè, precisament, aquí hi
ha un augment important del què són aspectes de solidaritat,
malgrat que es creïn noves direccions generals o que es creïn
altres organisme a través d’aquesta conselleria.

El que sí pot ser acceptable i ho concretam, són les partides
que facin referència o que es moguin dins la pròpia secció, que
siguin d’afectació, a concretar més. I en fi, per donar-li una idea
d’aspectes que són susceptibles que s’aprovin, està el que es
refereix a la reinserció sociolaboral, a la reserva de pisos per part
de l’Ibavi; voluntariat entre joves. En fi, hi ha una sèrie de
qüestions que estam disposats a parlar-ne més i de cara al Ple
arribar a un acord, ara bé, sí deixar clar que tot el que sigui
treure-ho d’una altra banda o no especificar d’on es produeix la
baixa, doncs ja d’entrada això és inacceptable. Ara, aquestes
concrecions, millores, canvis dins la pròpia secció són
susceptibles d’arribar a acords amb tota una sèrie d’esmenes.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Gracias, Sr. Presidente. Simplemente para manifestar
que la postura de mi grupo va a ser idéntica a la del Grupo
Izquierda Unida y Ecologista, indicar que más que una
defensa de enmiendas, lo que ha habido ha sido una simple
lectura, si bien apresurada, pero una simple lectura; es una
pena haber perdido esta posibilidad para tener mayor
información sobre el contenido de estas enmiendas.

Gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Sí, Sra. Rosa Estaràs.

LA SRA. ESTARÀS I FERRAGUT:

Sr. President, jo no sé el temps del qual dispòs, jo no he
llegit el que hi ha aquí, es podrà veure en el Diari de
Sessions. Per exemple, quan he explicat allò dels càrrecs i
feia referència al que havia dit la Sra. Consellera, he
explicat el que eren els jóvenes cooperantes, he explicat el
que era l’Ibas, no he fet una lectura, he fet de dins el que és
una comissió, el que no és de rebut és que vostès diguin: en
algunes sí, en algunes no, en el Ple ja ens veurem. Idò no hi
ha res més a discutir, per part meva, totes les seccions que
em toquen queden defensades.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Estaràs. Jo només vull, tenc un dubte que
m’agradaria aclarir, Sr. Ramon, algunes de les esmenes a la
secció 23 pensen votar-les a favor?

EL SR. RAMON I JUAN:

Per al tràmit de plenari.

EL SR. PRESIDENT:

D’acord. Passarem a votació totes les esmenes del Grup
Parlamentari Popular a la secció 23, l’esmena a la totalitat
4132 i totes les esmenes als programes de la secció, que
són: les número 3980, 4137, 4088, 4136, 3982, 3996, 4004,
4034, 4251, 4001, 4019, 4022, 4044, 4043, 4041, 4036,
3991, 4003, 4047, 4062, 3994, 4006, 4015, 4035, 4038,
4287, 4051, 4061, 3969, 3972, 3974, 3975, 3970, 3985,
4071, 4072, 3993, 4037, 3979, 3997, 4008, 4010, 4056,
4277, 3995, 4039, 4318, 4275, 4276, 4316, 4319, 4320,
4424, 4425 i 4317. Procedirem a la seva votació.

Vots a favor, de les esmenes?

Vots en contra?

Abstencions, no n’hi ha.
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Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

Són 6 vots a favor, 7 en contra i cap abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Queden rebutjades les esmenes. A la secció 31, serveis
comuns, despeses diverses, no s’hi mantenen esmenes. A la
secció 32, ens territorials, no s’hi mantenen esmenes. A la secció
34, deute públic, no s’hi mantenen esmenes. A la secció 36,
serveis comuns, despeses de personal, al programa 1219, altres
actuacions d’administració general i funció pública, s’hi
mantenen les esmenes del Grup Parlamentari Popular 4085, 4086
i 4087. Per a la seva defensa, té la paraula la diputada Sra.
Cabrer.

LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:

Gracias, Sr. Presidente. La primera enmienda es para
aumentar las partidas de colocación de personal laboral para
cubrir bajas en el Instituto Balear de Asuntos Sociales en 100
millones de pesetas. La segunda enmienda es de aumentar, ésta
y las siguientes, aumentar en dos subconceptos diferentes la
cantidad que se destina a la acción social de los funcionarios de
esta Comunidad Autónoma. Es una cantidad pues, que como son
cantidades que siempre resultan insuficientes y siempre se
necesitan aumentar, y consideramos que se deberían disminuir el
número de altos cargos de esta Comunidad Autónoma,
innecesarios y repetidos en muchas ocasiones, y destinar ese
suplemento a la acción social de los funcionarios de esta
Comunidad Autónoma.

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Sr. Miquel Ramon, del Grup
Parlamentari Esquerra Unida i Ecologista, té la paraula per
contestar.

EL SR. RAMON I JUAN:

Sí, bé, per manifestar que no estam d’acord amb les esmenes
que proposa el Grup Parlamentari Popular, que creim que no són
ajustades a la realitat, tenen una autèntica pulsació pels alts
càrrecs que, en realitat, són tots ells càrrecs que tenen funcions
molt concretes i que pensam que de la seva acció se’n treurà
benefici per a tots els ciutadans. I en fi, no veim motiu per
aprovar aquestes esmenes del Grup Parlamentari Popular.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Acabat el debat, passarem a la votació
de les esmenes que acaben de ser debatudes, que són la 4085, la
4086 i la 4087.

Vots a favor?

Vots en contra?

No hi ha abstencions.

Resultat de la votació.

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queden rebutjades les esmenes. A la secció 71, entitat
autònoma Institut d’Estudis Baleàrics, no s’hi mantenen
esmenes. A la secció 74, entitat autònoma Servei Balear de
la Salut, s’hi mantenen les esmenes següents: a la totalitat
de la secció, esmena del Grup Parlamentari Popular 4134.
Per a la seva defensa té la paraula la diputada Sra. Rosa
Estaràs.

LA SRA. ESTARÀS I FERRAGUT:

Gràcies, Sr. President. Tant aquesta a la totalitat com les
parcials queden defensades amb els seus termes, ja que hi ha
instruccions per part del Govern als grups parlamentaris que
li donen suport de no aprovar-ne cap ni una, com es
demostra des d’ahir horabaixa fins que acabem aquestes
comissions parlamentàries. Si amb qualque cosa no tenc raó
es demostrarà al final del dia d’avui.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Al programa 4111, Direcció i
Serveis Generals de Sanitat i Consum, esmena del Grup
Parlamentari Popular o esmenes 4054 i 4075, per a la seva
defensa té la paraula la diputada Sra. Estaràs.

LA SRA. ESTARÀS I FERRAGUT:

Amb els seus mateixos termes President, gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Al programa 4121, assistència hospitalària, esmena del
Grup Parlamentari Popular 4013. Per a la seva defensa té la
paraula la diputada Sra. Estaràs.

LA SRA. ESTARÀS I FERRAGUT:

Amb els seus mateixos termes. Gràcies, Sr. President.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Passarem a continuació a la votació
conjunta de les esmenes del Grup Parlamentari Popular a la
secció 74.

Vots a favor de les esmenes?

Vots en contra?

No hi ha abstencions.

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

Són 6 vots a favor, 7 en contra, cap abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Queden rebutjades les esmenes. A la secció 75, entitat
autònoma Institut Balear d’Afers Socials, a la totalitat de la
secció s’hi manté l’esmena del Grup Parlamentari Popular
número 4133. Per a la seva defensa, té la paraula la diputada Sra.
Estaràs.

LA SRA. ESTARÀS I FERRAGUT:

Gràcies, Sr.  President. Tant aquesta a la totalitat, la defens
amb els mateixos termes, donat que si els explic no les accepten,
si no els explic no les accepten, ens estalviam el temps, que tots
tenim molta feina; amb la qual cosa queda defensada amb els
seus mateixos termes. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Totes?

LA SRA. ESTARÀS I FERRAGUT:

Tota la secció, tanmateix és una feina inútil Sr. President, i no
estic aquí per perdre el temps. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Rosa Estaràs. Sí, Sr. Diéguez.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Sí, gracias, Sr. Presidente. Nosotros creemos que estar en el
Parlamento no significa en ningún caso ninguna pérdida de
tiempo, estaremos aquí el que haga falta, esperando oír las
explicaciones que nos dé el grupo proponente, que es quien tiene
la obligación y la carga de defender sus propuestas, con
independencia del buen fin o mal fin que tengan ellas. Considera
este diputado que se tienen que evitar las posiciones de
arrogancia, en el sentido de que si no se me aprueba una
enmienda, pues no la defiendo. Uno se tiene que acostumbrar a
que hay veces que a uno le aprueban las cosas y otras veces que
no, son los juegos de las mayorías y minorías, y el respeto al
Parlamento no se debe perder en ningún momento.

Gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Sí, Sra. Estaràs.

LA SRA. ESTARÀS I FERRAGUT:

Gràcies, Sr. President. Respecte a aquest Parlament tot,
primer perquè hem presentat les esmenes, 500 esmenes, o
a prop de 500 esmenes; segon, perquè les hem fet nosaltres;
tercer, perquè hem tengut ganes de defensar-les, no només
de llegir-les, sinó de defensar-les. Però, clar, davant aquest
menyspreu d’aquest grup parlamentari que dóna suport al
Govern, que tan sols no contesta a cap de les defenses que
feim, no tan sols el resultat, que no n’aproven ni una; Sr.
President, no han aprovat tan sols la que deia reserva de
pisos del Ibavi a mujeres maltratadas y a familias
monoparentales, presupuesto 0. I amb aquesta actitud de no
aprovar cap esmena, ni tan sols la que té presupuesto 0 per
després lluïment al plenari, doncs lluïment de tots dos, no
pens defensar res. Gràcies, Sr. President, perquè està
defensat amb els seus termes.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Estaràs. Sí, Sr. Diéguez.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Sí, gracias, Sr. Presidente. Solamente tomar la palabra
para decir que cada parte tiene derecho a defender sus
enmiendas. Este diputado cree que no ha dejado sin
responder a ni una sola de las enmiendas que han sido
defendidas, cuestión distinta es la obligación que tiene de
votar lo que consideran otros grupos políticos qué es lo que
debe de votar; cada parte, soberana e independiente, votará
lo que mejor le parezca. Y si no parecen de recibo las
enmiendas, pues no se votan a favor, es una cosa que ha
pasado en toda la historia parlamentaria, en todos los
parlamentos, sin que nadie coja rabietas por ello.

Gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. El que sí els puc assegurar que no
farà ni el President ni la Mesa és dir-los el que han de fer,
vostès són prou adults per saber quines són les seves
obligacions, els seus deures i els seus drets. Passarem a
votació totes les esmenes a la secció 75, entitat autònoma
Institut Balear d’Afers Socials, l’esmena a la totalitat 4133;
i als programes, esmenes 3965, 3971, 3966, 3967, 3968,
3973, 3976, que ha estat modificada quant al subprograma
de baixa, que ha de ser el 313101, esmena 4049, 4065,
4067, 4040, 3978, 4058 i 3977.
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Vots a favor de les esmenes?

Vots en contra?

No hi ha abstencions.

Resultat de la votació.

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queden rebutjades les esmenes. I passam als pressuposts dels
ens de dret públic amb personalitat jurídica pròpia de la
Comunitat Autònoma. Institut Balear de Promoció del Turisme,
a la totalitat de la secció, esmena del Grup Parlamentari Popular
4118. Sra. Cabrer, té vostè la paraula per a la seva defensa.

LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:

Gracias, Sr. Presidente. Queda defendida en sus propios
términos.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Al programa 7513, promoció del
turisme, esmenes del Grup Parlamentari Popular números 4102,
4103, 4104, 4105, 4106, 4107, 4108, 4109, 4110, 4111, 4112,
4115, 4116 i 4117. Per a la seva defensa, té la paraula la diputada
Sra. Cabrer.

LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:

Gracias, Sr. Presidente. Quedan defendidas en sus propios
términos.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Passarem a continuació a la votació
de totes les esmenes que acaben de ser citades amb anterioritat
a l’Institut Balear de Promoció del Turisme.

Vots a favor de les esmenes?

Vots en contra?

No hi ha abstencions.

Resultat de la votació.

EL SR. LLETRAT:

6 vots a favor, 7 en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Queden rebutjades les esmenes. Centre Balears d’Europa
no s’hi mantenen esmenes. A l’Institut Balear de l’Aigua i
de l’Energia s’hi manté l’esmena següent: a la totalitat de la
secció, esmena número 4324 del Grup Parlamentari
Popular. Per a la seva defensa la diputada Sra. Cabrer té la
paraula.

LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:

Gracias, Sr. Presidente. Queda defendida en sus propios
términos.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Votació de l’esmena a la totalitat
de la secció Institut Balear de l’Aigua i Energia, esmena
4324.

Vots a favor?

Vots en contra?

No hi ha abstencions.

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada l’esmena. Institut Balear de
Sanejament, esmena del Grup Parlamentari Popular a la
totalitat de la secció, número 4325. Sra. Cabrer, per a la
seva defensa, té la paraula.

LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:

Gracias, Sr. Presidente. Queda defendida en sus propios
términos.

EL SR. PRESIDENT:

Passarem a votació l’esmena 4325, a la totalitat de la
secció de l’Institut Balear de Sanejament.

Vots a favor?

Vots en contra?

No hi ha abstencions.
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Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

6 vots a favor, 7 en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada l’esmena. A l’Institut Balear de Conservació
de la Natura s’hi manté l’esmena 4326, a la totalitat de la secció,
esmena del Grup Parlamentari Popular. Per a la seva defensa té
la paraula la diputada Sra. Cabrer.

LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:

Gracias, Sr. Presidente. Queda defendida en sus propios
términos.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Al programa 4436, parcs naturals,
àrees recreatives i finques públiques, esmenes del Grup
Parlamentari Popular 4327, 4328 i 4330. La Sra. Cabrer, per a la
seva defensa, té la paraula.

LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:

Gracias, Sr. Presidente. Quedan defendidas en sus propios
términos.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Procedirem a la votació conjunta de
les esmenes del Grup Parlamentari Popular a l’Institut Balear de
Conservació de la Natura.

Vots a favor?

Vots en contra?

No hi ha abstencions.

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

6 vots a favor, 7 en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Queden rebutjades aquestes esmenes. Institut Balear de
l’Habitatge, s’hi manté l’esmena a la totalitat de la secció,
esmena del Grup Parlamentari Popular número 4331. Per a la
seva defensa, té la paraula la diputada Sra. Cabrer.

LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:

Gracias, Sr. Presidente. Queda defendida en sus propios
términos.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Passarem, doncs, a la votació de
l’esmena 4331.

Vots a favor?

Vots en contra?

No hi ha abstencions.

Resultat de la votació.

EL SR. LLETRAT:

6 vots a favor, 7 en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada l’esmena. Serveis Ferroviaris de
Mallorca, esmena del Grup Parlamentari Popular a la
totalitat de la secció, esmena número 4332. Per a la seva
defensa té la paraula la diputada Sra. Cabrer.

LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:

Gracias, Sr. Presidente. Queda defendida en sus propios
términos.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. No havent-hi més debat,
passarem a la votació de l’esmena 4332, a la totalitat de la
secció Serveis Ferroviaris de Mallorca.

Vots a favor?

Vots en contra?

No hi ha abstencions.

Resultat de la votació.

EL SR. LLETRAT:

6 vots a favor, 7 en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada l’esmena. A l’Institut Balear de
Desenvolupament Industrial no s’hi mantenen esmenes. A
la Gestió Sanitària de Mallorca s’hi manté l’esmena a la
totalitat de la secció, esmena del Grup Parlamentari Popular
número 4135. Per a la seva defensa, té la paraula la diputada
Sra. Cabrer.
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LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:

Gracias, Sr. Presidente. Queda defendida en sus propios
términos.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Al programa 4121, assistència
hospitalària, s’hi manté l’esmena del Grup Parlamentari Popular
número 4042. Per a la seva defensa, té la paraula la Sra. Cabrer.

LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:

Gracias, Sr. Presidente. Creo que es la única enmienda y la
última oportunidad que tiene de hablar el Grupo Parlamentario
Popular, simplemente decir que yo, como diputada y otros aquí,
algunos ya han estado, otros es la primera vez que estamos en un
debate de presupuestos, y la verdad, yo, que es la primera vez
que estoy, considero una vergüenza el comportamiento que han
tenido los grupos que están gobernando en esta comisión;
primeramente en ponencia, que fue aceptado por el partido de la
oposición, pero en comisión la verdad es que nos hemos
encontrado con un total desprecio parlamentario, no sabemos si
es desprecio o si simplemente no se han estudiado todas estas
enmiendas, como ya no se habían estudiado en la ponencia.
Nosotros hemos hecho un trabajo de estudio de los presupuestos,
hemos hecho un gran trabajo de presentar casi 500 enmiendas,
nunca un partido, un único partido había presentado este número
de enmiendas, hemos hecho un trabajo para prepararnos;
habíamos organizado a los distintos coordinadores de área para
los sucesivos días, porque pensábamos que efectivamente toda
la semana iba a haber comisión y había organizados unos
horarios dentro del grupo. Y la verdad es que sentimos no haber
podido defender nuestras enmiendas, visto el comportamiento de
desprecio, de no querer contestar, de no querer aceptar ninguna
enmienda del Grupo Parlamentario Popular. Creo que es la
primera vez en este Parlamento que no se acepta ninguna
enmienda de un partido de la oposición, el único partido, el más
representativo en este Parlamento y, por lo tanto, simplemente
queremos manifestar esta queja ante este comportamiento.

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Sí, Sr. Bosco Gomila, té la paraula.

EL SR. GOMILA I BARBER:

Gràcies, Sr. President. Per respondre a la intervenció de la
Sra. Diputada del Partit Popular, l’únic que vull dir és que no
difereix massa l’actitud dels qui donen suport al Govern al que
havia estat passant fins ara; possiblement ens hem equivocat en
dues o tres esmenes, que eren les que es podien aprovar en
comissió a les passades legislatures, com a màxim; i n’hi havia
tantes o més que les que hi pugui haver en aquest exercici.
Possiblement n’hi havia més perquè érem cinc els grups
parlamentaris que presentàvem esmenes als pressuposts del
Govern. La intenció dels partits que donam suport al Govern de
la Comunitat Autònoma era intervenir cada un d’ells, per no
repetir arguments, perquè com pot suposar, aquests pressuposts
han estat consensuats entre els partits que donen suport al
Govern, i per tant, per no reiterar i repetir arguments, havíem
acordat que cada partit defensaria la postura del Govern respecte
a les seccions on el conseller era del propi partit; per tant,
concretament en el PSM ens tocava educació i cultura,
economia, comerç i indústria i agricultura, i així ho hem fet,
llevat de la secció de comerç i indústria, on vostès l’han
defensada amb els seus propis termes a les esmenes que havien
presentat.

Per tant, la voluntat de participar i de contestar les esmenes,
cregui que les hem vist, les hem estudiat, evidentment que
les hem estudiat amb el Govern, que és qui ha elaborat
aquests pressuposts, i per açò som un grup de partits que
donam suport a aquest Govern, però no hi ha hagut cap
interès a menysprear ni aquest Parlament, ni molt manco la
feina que ha fet el Partit Popular i que durant setze anys
també hem fet el PSM-Entesa Nacionalista.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Bosco Gomila. Sr. Diéguez?

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Sí, gracias, Sr. Presidente. Solamente para constatar que
queda completamente demostrado, como el propio Diario de
Sesiones de esta comisión indicará, que las enmiendas eran
muchas pero la calidad de las mismas era tan poca, tan
escasa, que no se han atrevido ni siquiera a defenderlas ni a
explicar el contenido político que tenían. Ni una sola de las
explicadas ha quedado sin su correspondiente contestación,
muchas de ellas probablemente podrán tener mejor acogida
en el pleno, después de un estudio más concienzudo y
sereno de las mismas. Pero sin duda, lo que queda claro, es
que se ha renunciado a defender, ¿por qué? Porque se había
hecho más de lo que realmente se creían que tenía algún
valor. Se han querido hacer enmiendas por hacer enmiendas
y se ha hablado más del número que de la calidad de las
mismas, ya hemos que se habla, hemos hecho 500, pero no
se habla de la calidad de las mismas; muchas de ellas
copiadas, copiadas entre sí, y muchas de ellas copiadas de
las presentadas por otros grupos otros años, es decir que la
tarea ha sido del que hizo la primera copia y no del que ha
hecho todas las restantes copias, que han tenido la defensa
que les corresponde, por lo menos a juicio del Partido
Popular, que ha decidido no defenderlas; todo lo que ha sido
defendido ha sido contestado, lo que no ha sido defendido
no ha podido ser contestado.

Gracias, Sr. Presidente.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Passarem a votar conjuntament les
esmenes del Grup Parlamentari Popular, presentades a la Gestió
Sanitària de Mallorca, i que són: esmena a la totalitat 4135 i
esmena al programa 4121, 4042.

Vots a favor?

Vots en contra?

No hi ha abstencions.

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queden rebutjades aquestes esmenes. A Fires i Congressos de
Balears, S.A., no s’hi mantenen esmenes. Al Parc Bit de
Desenvolupament, S.A., no s’hi mantenen esmenes. A l’Institut
de Biologia Animal de Balears, S.A., no s’hi mantenen esmenes.
Als Serveis de Millora Agrària, S.A., no s’hi mantenen esmenes.

Finalment procedirem a la votació de totes i cada una de les
seccions del Projecte de Llei de Pressuposts Generals de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’exercici del
2000, així com dels ens públics amb personalitat jurídica pròpia
i els de les societats anònimes públiques, amb les modificacions
que en resultin de l’aprovació d’esmenes durant la tramitació
d’aquest projecte de llei.

Secció 02, Parlament de les Illes Balears.

Vots a favor?

Vots en contra?

No hi ha abstencions.

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

Són 7 vots a favor, 6 en contra, cap abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

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

Secció 03, Sindicatura de Comptes.

Vots a favor?

Vots en contra?

Resultat de la votació, no hi ha abstencions.

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queda aprovada la secció 03, Sindicatura de Comptes.

Secció 04, Consell Consultiu de les Illes Balears.

Vots a favor?

Vots en contra?

No hi ha abstencions.

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queda aprovada la secció 04, Consell Consultiu de les
Illes Balears.

Secció 11, Conselleria de Presidència.

Vots a favor?

Vots en contra?

No hi ha abstencions.

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queda aprovada la secció 11, Conselleria de Presidència.
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Secció 12, Conselleria de Turisme.

Vots a favor?

Vots en contra?

No hi ha abstencions.

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Sí, com que veig que totes les votacions es produeixen igual,
els demanaria si podem votar totes les seccions i tots els ens
públics amb una vegada? Sí? Procedirem a la votació conjunta
de la secció 13, Conselleria d’Educació i Cultura; la secció 14,
Conselleria d’Hisenda i Pressuposts; secció 15, Conselleria de
Medi Ambient; secció 16, Conselleria d’Interior; secció 17,
Conselleria d’Obres Públiques, Habitatge i Transports; secció 18,
Conselleria de Sanitat i Consum; secció 19, Conselleria de
Treball; secció 20, Conselleria d’Agricultura i Pesca; secció 21,
Conselleria d’Economia, Comerç i Indústria; secció 22,
Conselleria d’Energia i Innovació Tecnològica; secció 23,
Conselleria de Benestar Social; secció 31, Serveis Comuns:
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; Institut Balear de
Promoció del Turisme; Centre Balears Europa; Institut Balear de
l’Aigua i l’Energia; Institut Balear de Sanejament; Institut Balear
de Conservació de la Natura; Institut Balear de l’Habitatge;
Serveis Ferroviaris de Mallorca; Institut Balear de
Desenvolupament Industrial; Gestió Sanitària a Mallorca; Fires
i Congressos de Balears, S.A.; Parc Bit Desenvolupament, S.A.;
Institut de Biologia Animal de Balears, S.A.; i Serveis de Millora
Agrària, S.A.

Vots a favor?

Vots en contra?

No hi ha abstencions.

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Havent acabat el debat i les votacions de l’articulat
i de totes les seccions i empreses públiques, queda dictaminat el
Projecte de Llei de Pressuposts Generals de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears per a l’any 2000. En
conseqüència, es procedirà a la seva remissió al Molt Honorable
President del Parlament, per tal de ser inclòs a l’Ordre del Dia de
la sessió plenària en què s’hagi de debatre.

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

Senyores i senyors diputats, moltes gràcies per la seva
col•laboració i dir, fent tal vegada ressò dels altres membres
de la Mesa, que lamentam que el debat s’hagi produït de la
manera que s’ha produït, però no crec que els membres de
la Mesa de la comissió siguin responsables de res. Moltes
gràcies i fins a la pròxima, si Déu vol. S’aixeca la sessió.
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