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EL SR. PRESIDENT: 

Bona tarda, senyores i senyors diputats. Reprendríem la
sessió de la comissió...

Senyors diputats, començarem una altra vegada la comissió.
S'hauria d'anunciar si hi ha substitucions, en aquesta sessió de
la tarda.

LA SRA. AMER I RIERA:

Gràcies, Sr. President. Mercè Amer substitueix Fèlix
Fernández. Gràcies.

LA SRA. CAPÓ I ABRINES:

Margalida Capó substitueix Manuel Jaén.

EL SR. PRESIDENT:

Continuam, idò, amb la secció 15, que seria Conselleria de
Medi Ambient. Totes les esmenes que es mantenen en aquesta
secció són presentades pel Grup Parlamentari Popular. A la
totalitat es manté l'esmena 4996; per defensar-la té la paraula el
diputat del Grup Parlamentari Popular Jaume Font. Té la
paraula.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, com
saben mantendrem l'esmena a la totalitat igual que a les altres
seccions, i mantendrem el debat en el ple. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Font.

Passaríem al programa 441A, que és proveïment d'aigües. En
aquest programa es manté l'esmena 5004. Per defensar-la, té la
paraula el diputat del Grup Parlamentari Popular, el Sr. Jaume
Font.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, aquesta
fa referència, com molt bé ha dit el president, a proveïment
d'aigües. És una esmena d'addició. Nosaltres notam a faltar una
falta de voluntat, una voluntat real d'ajudar els ajuntaments
perquè fa referència al que seria una partida per als ajuntaments
per a proveïment d'aigües, i una cosa és a vegades allò que es
diu i que es parla, però realment després al pressupost
manquen doblers perquè, a ajuntaments que tenen necessitat
de noves  captacions o que no tenen suficient aigua, la partida
és molt petita, són 97 milions de pessetes. Hem de pensar que
són 67 ajuntaments en tot Balears i nosaltres faríem un
increment de 30 milions de pessetes que vénen de despesa
immaterial d'aquest mateix programa.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Font. Té la paraula el Sr. Miquel Ramon.

EL SR. RAMON I JUAN:

Gràcies, Sr. President. Per rebutjar el contingut d'aquesta
esmena perquè, a més dels ajuts previstos en el subconcepte
76000, que vénen amb aquesta esmena, també, i que ja hi ha
prevists uns 97 milions, els ajuntaments en aquesta matèria
també se'ls ajuda a través dels consorcis, i pensam que
donades  les possibilitats econòmiques de la comunitat això és
suficient tal com està en el Projecte de pressuposts.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Ramon.

Al programa 441B, sanejament i depuració d'aigües, es
manté l'esmena 5002 del Grup Parlamentari Popular. Té la
paraula el Sr. Jaume Font.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Gràcies, Sr. President. Volia demanar si hi ha rèplica, de les
esmenes quan es defensen...

EL SR. PRESIDENT:

Perdoni, sí, Sr. Font. Si en vol fer ús li podem donar un petit
torn per fer ús de la rèplica, sí.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Molt bé, moltes gràcies, Sr. President. Miraré de no abusar
en cap moment de les rèpliques, però només dir que del
programa 441A hi ha en despesa immaterial 105 milions de
pessetes; l'únic que afectam aquí són 30 milions de pessetes, i
si realment hi ha una voluntat real de resoldre el tema de
proveïment d'aigües de segons quins municipis que tenen
dificultat grossa i que vostès van predicant d'una forma
important al llarg dels distints debats o de les distintes
comissions, no és un increment massa gros incrementar en 30
milions de pessetes que al final, si ho dividíssim..., anem a
posar el cas que hi hagi 30 ajuntaments que realment tenguin
problemes de proveïment d'aigües -que n'hi ha més- l'ajuda que
rebrien seria de 3 milions de pessetes cada un, és a dir, no
rebrien molta més ajuda, i de 4,7 si realment aprovassin la nostra
esmena. Ja em dirà que són 4.700.000 pessetes, serien molt poc.
Vostès ho defensen dient que ja han posat; en tot cas creim
que..., jo intentaré demostrar amb aquest debat que una cosa és
el que vostès prediquen en temes d'aigües i en temes de medi
ambient, i l'altra allò a què realment després es comprometen.

Moltes gràcies, Sr. President.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Font.

Passaríem al debat del programa 441B, sanejament i
depuració d'aigües, ara sí. Aquí es manté l'esmena 5002 i per
defensar-la té la paraula el Sr. Jaume Font.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Moltes gràcies, Sr. President. Aquest programa, com molt
bé ha dit el president, és de sanejament i depuració i és una
esmena d'afectació perquè realment també d'aquests 2.561
milions de pessetes que hi ha a la partida o al subconcepte
61107 d'aquesta secció i al programa 441B, hi hagi realment 700
milions de pessetes que estiguin afectats per temes de
depuració d'aigües, perquè els altres poden ser doblers que es
transferiran a l'Ibasan i que serà potser per a noves
depuradores, per a manteniment. A nosaltres ens agradaria que
hi hagués una esmena d'afectació real després d'haver sofert
durant aquest darrer mes i mig que nosaltres no ens preocupam
per la depuració d'aigües, que realment hi hagi una esmena
d'afectació real de 700 milions de pessetes en tema del que seria
reutilització d'aigües depurades, és a dir, tractaments terciaris,
i crec que aqueixa esmena ha quedat curta perquè hauria de ser
de 1.000 milions de pessetes, però les dates de presentació són
molt distintes. 

Jo ahir llegia en el ple del Parlament una notícia que sortia
a un diari de Balears on el president Antich ja anunciava un
preacord que hi havia a la comissió mixta entre el Govern balear
i el Govern de Madrid, el que és el Ministeri de Medi Ambient,
que en tema de reutilització d'aigües per a l'any 2001 serien
5.000 milions, i hi hauria 4.000 milions posats per Madrid i 1.000
per la comunitat. En tot cas hauria d'haver estat d'afectació de
1.000 milions, però serien un bon botó de mostra les paraules
del president afectar, d'aquests 2.561 milions de pessetes,
aquests 700 ja per a reutilització d'aigües depurades en temes
de tractament terciari.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Font. Té la paraula el Sr. Ramon.

EL SR. RAMON I JUAN:

Gràcies, Sr. President. També per rebutjar aquesta esmena
que pensam que està presentada amb  una certa confusió tant
en el que és la literalitat de l'esmena com la defensa que s'ha fet
aquí, perquè parlam d'un concepte que és per a la depuració
d'aigua per aconseguir aigua depurada de suficient qualitat per
llavors poder-se dedicar a la reutilització, però aquest concepte
de la reutilització de l'aigua depurada correspon a la Conselleria
d'Agricultura i Pesca, no correspon a aquest apartat en concret,
que és només la part de depuració.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Ramon. Té la paraula el Sr. Jaume Font en torn
de rèplica.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Gràcies, Sr. President. Sr. Ramon, jo entenc que li puguin fer
defensar aquestes esmenes, però jo li puc garantir que jo m'he
estudiat fa més d'un mes aquesta intervenció d'avui amb cura,
amb els companys que estan a Medi Ambient, aquest tema. No
em digui de confusió de redacció. Per a projectes i obres de
reutilització d'aigües depurades per regar, és a dir, és evident
que l'Ibasan, si no fa i prepara els tractaments terciaris a les
depurades que té, després el que seran les xarxes de distribució
d'aquesta aigua de les depuradores, de les EDAR cap als lloc de
rec sí que són de la Conselleria d'Agricultura, però el que és el
tractament de l'aigua per realment fer un tractament terciari i
poder regar, aquest és de la Conselleria de Medi Ambient i, en
tot cas, l'Ibasan, que ho fa. Ho dic perquè es demostrarà amb
aquest no a aquesta esmena que es diu que no a les paraules
d'ahir del president Antich, que es diu no a aquestes paraules,
que es diu no al que vostès van predicant en tema de
reutilització d'aigües i que es puguin emprar per a rec, i que un
grup de l'oposició ha d'anar sofrint dins les seves carns una i
altra vegada. 

És un discurs buit de contingut que a l'hora de demostrar
que es pot fer amb fets no es demostra, i quan es demostra
això?, en els pressuposts. Vostès diuen que no, però vaja, amb
els  nostres fets ens coneixeran. Moltíssimes gràcies, Sr.
President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Font.

Passarem al debat de l'esmena presentada al programa 443B,
qualitat ambiental, control de contaminació i assessoria
mediambiental. Aquí es manté l'esmena 4999; per defensar-la té
la paraula el diputat del Grup Parlamentari Popular Sr. Jaume
Font.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Gràcies, Sr. President. Crec que és una de les esmenes que
podria ser, per a un govern que s'autodefineix com a
progressista i ecologista, i que ha fet un gran discurs dels
temes mediambientals, podria ser una de les esmenes estrella
que demostràs la sensibilitat d'aquest govern. És una esmena
que està -com molt bé ha dit- en el programa de qualitat
ambiental, control de contaminació. És una esmena que dins el
que és el programa 443B demanam que es creï el capítol 7, però
realment transferir a empreses cooperatives, SAT, societats
agràries de transformació o PCH, realment a aquestes
agrupacions de productors que realment estan fent esforços
per aconseguir una agricultura integrada per anar intentant no
contaminar el subsòl, la qual cosa vol dir fer feina amb
productes nous no contaminants, ni per nitrats, i no tant sols
de nitrats, sinó també amb pesticides i tot això, aconseguir que
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hi hagi una línia d'un capítol de subvencions de 30 milions de
pessetes  per anar poc a poc habituant els pagesos i les pageses
a emprar aquests altres líquids, aquests altres adobs que
realment ens duran a tancar tot un cercle dins l'agricultura
integrada per no contaminar.

Crec que és una esmena que seria una esmena també ben
igual que l'anterior, de demostrar que per allò que vostès estan
preocupats realment es pugui tirar endavant.

Dir que d'allà on substituïm els doblers és d'una altra
partida, com vostè veu, d'inversió immaterial. Si vostè, Sr.
Ramon, fa l'esforç d'intentar quadrar totes les xifres de les 18
esmenes, en cap moment hem deixat... Jo li faig saber que al
final de 1.171 milions de pessetes que té la Conselleria de Medi
Ambient en inversió immaterial, li queden encara 500 milions de
pessetes  per a inversió immaterial. Tot el moviment són 600 que
vagin a coses concretes, però a coses que vostès mateixos han
defensat i que tenen firmades en el pacte, ja no parl dels
programes, amb  la qual cosa jo crec que aquesta esmena que va
per començar a netejar el subsòl en temes d'aigües, per
promoure que la gent empri productes no contaminants i a
estimular a través de cooperatives i societats agràries de
transformació, és a dir, no individualment, que vostès hi
creuen, en les cooperatives, jo també hi crec fa molts d'anys i hi
faig feina. Per altra part crec que seria la forma de demostrar.

Hem intentant, jo com a portaveu i el Grup, anar a fer
aquelles esmenes del que vostès han predicat durant un any i
cinc mesos però que realment quan és hora de plasmar-ho en el
seu segon pressupost, que és el real, no hi ha capacitat de
plasmar un sol gran projecte estrella que la gent, és vera, n'està
preocupada.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Font. En nom del Grup Parlamentari d'Esquerra
Unida i Ecologista té la paraula el Sr. Ramon.

EL SR. RAMON I JUAN:

Gràcies, Sr. President. Tampoc no podem acceptar aquesta
esmena, encara que podríem estar d'acord amb els objectius que
es plantegen per part del Grup Parlamentari Popular, però
pensam que no es pot substituir la quantitat proposada perquè
aquesta, dins aquest programa, està contemplada com una
quantitat destinada al programa Ecotur, que no es pot
modificar.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Ramon. En torn de rèplica té la paraula el Sr.
Font.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Idò estaríem d'acord en canviar de la part que s'han d'afectar
els  30 milions. Nosaltres ho hem fet sobre els 61 milions de
pessetes que hi ha per a inversió immaterial. Si vostè troba que
és encertada la idea, que és encertat l'objectiu, que és encertada
la finalitat però diu que els 61 milions de pessetes, pel que s'ha
pogut desprendre de les  seves paraules, estan per al programa
Ecotur, si vostè creu que és per al programa Ecotur jo crec que
podríem cercar una transacció d'un altre capítol o d'un altre
programa on quedin més doblers en inversió immaterial, que
realment una cosa que vostè em reconeix que és de vital
importància i jo crec que tots hi estam d'acord, deixar de
contaminar el subsòl i passar a fer accions que realment no
siguin contaminants, idò nosaltres estam disposats al fet que
si no vol tocar aquest programa perquè és de l'Ecotur ens
encantaria, ja li ho dic; queden 500 milions de pessetes
d'inversió immaterial.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Font. El Sr. Ramon té la paraula.

EL SR. RAMON I JUAN:

Gràcies, Sr. President. Com que no es fa una oferta concreta,
en tot cas si estan disposats a preparar una possible transacció
es podríem estudiar en el tràmit de plenari. En aquest moment
rebutjaríem l'esmena.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Ramon.

Passarem al programa 443C, gestió de residus, per debatre
l'esmena 4998; per a la seva defensa té la paraula el Sr. Jaume
Font.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Moltes gràcies, Sr. President. Hem presentat una esmena a
aquest programa, al 443C, que és de gestió de residus, que és
significatiu i que segueix, i potser em trobaran pesat i molt
reiteratiu, però és important començar de desemmascarar les
grans frases del pacte i, en canvi, les poques accions. Aquí en
aquest programa el que es pot aconseguir és intentar que la
gestió de residus sòlids funcioni millor i, molt bé, es crea una
partida, un subconcepte, que és el 76000, que és de
transferències a ajuntaments, molt bé, amb una partida de 15
milions de pessetes, és a dir, per ajudar 67 ajuntaments de tot
Balears en una millora de gestió de residus sòlids urbans que
podria passar, si m'apuren, inicialment per a una millor
informació de com a la gent li ha apujat el fems en quatre anys,
de pagar potser per una casa 8, 9.000 pessetes, a pagar 17, 18,
19, 20 a causa del tema de la gestió de l'eliminació; el que li ve
a la gent a sobre: d'aquí a sis o set anys el que pagarà una
família, no un comerç, s'acostarà a les 50, 60.000 pessetes, i crec
que si un vol fer feina amb els ajuntaments, que per això hi posa
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una partida de 15 milions de pessetes, nosaltres feim una
esmena de substitució perquè hi hagi un increment de 25
milionets de pessetes i se'n va a 40 milions de pessetes.

Almenys en això sí que podrien ajudar els ajuntaments en
segons quines coses, com pot ser la mateixa millor informació
del funcionament dels punts verds, seria una millor gestió de
residus sòlids urbans perquè, si no, què faran amb els
ajuntaments amb 15 milions? No bastaran per a res. Crec que és
bastant coherent la nostra argumentació i en tot cas és donar
la cara per un tema de què parlen però que després no hi ha una
acció, no hi ha una acció potent per tirar endavant. També
aquests doblers vénen agafats d'inversió immaterial del
programa 443C, que s'ha de dir que és un programa que el 90%
del programa és inversió immaterial, és que és simpàtic, el tema.
És a dir, quina acció hi ha realment en tema de millor gestió de
residus sòlids?, real, que no sigui encarregar un estudi, o mirar
com arreglam el problema. El 90% del programa, com de
l'anterior que he estat discutint els 61 milions que vostè m'ha dit
que no podien tocar perquè era del programa Ecotur, que era el
cent per cent del programa, i jo crec que seria una forma de
realment creure en els ajuntaments, creure en una millor gestió
de residus sòlids i també ens serviria com una forma d'anar
informant la gent del que ens ve a sobre en el tema de residus
sòlids, però no, i ho dic en la triple condició de diputat,
conseller del consell i batle: a Palma, perquè és a Palma on hi ha
les institucions, s'està molt lluny dels ajuntaments, de la gent
que després dóna la cara per realment cobrar el fems i cobrar
l'eliminació, i aquí ens en tocam un poquet els nassos, i això va
en crítica no tan sols pels que governen ara sinó també els
d'abans, i seria bo que amb aquests doblers i amb aquestes
campanyes per a una millor gestió, si vostès creguessin
realment en els ajuntaments els ajuntaments podrien informar
de com serà aquest canvi de l'eliminació de residus sòlids, què
passarà, què s'ha de fer. 

Ara actualment no tenen competències moltíssims
ajuntaments que no arriben a 20.000 habitants i estan fent
gestions d'eliminació, i estan fent campanyes de
conscienciació, quan això  ho hauria d'estar fent el consell o la
comunitat autònoma. Ja que vostès creen aquesta partida, idò
dotin dels doblers suficients per a realment informar.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Font. Té la paraula el Sr. Ramon en nom del Grup
Parlamentari d'Esquerra Unida i Ecologista.

EL SR. RAMON I JUAN:

Gràcies, Sr. President. Nosaltres no estam d'acord en allò
que diu el representant del Grup Popular i pensam que les
actuacions previstes en el pressupost en el concepte 64000 del
programa 443 no permeten la seva disminució, i per altra banda
també fer la consideració que la gestió dels residus està
insularitzada.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Ramon.

Passarem al programa 512A. Aquest és de protecció, control
i defensa del domini públic hidràulic, i s'hi mantenen les
esmenes 5006, 5233, 5007, 5009 i 5008. Per debatre i defensar
conjuntament aquestes esmenes té la paraula, en nom del Grup
Parlamentari Popular, el Sr. Jaume Font.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Gràcies, Sr. President. Crec que som a un dels programes...,
realment tots són importants, però potser un dels més
importants que maneja el Govern balear i la Conselleria de Medi
Ambient, que és la protecció, control i defensa del domini
públic hidràulic, i la primera esmena, la 5006, fa referència al que
és la reparació i les canalització de torrents; perdó, la
construcció de nous torrents, no la construcció de  nous llits,
sinó la construcció del que són els costats, les parets, els
ponts, les arribades a zones humides, és a dir, que sabent, i jo
crec que vostès  ho saben, que a la conselleria hi ha projectes
fets de torrents, però projectes fets, no projectes..., això no és
com carreteres, que tenim els doblers i s'han de fer els projectes,
no, aquí no tenim doblers i tenim projectes, i com que tenim
projectes -jo els en podria dir un parell, però crec que aquesta
és una qüestió seva i potser jo sense voler me n'aniria massa al
nord de Mallorca i avui els  companys d'Eivissa i els companys
de Menorca m'han confirmat que també són conscients que hi
ha altres projectes fets a les altres tres illes, perquè també hi ha
una canalització petita a Formentera- resulta que vostès per a
noves  canalitzacions de torrents, que n'hi ha algun que està fet
un desastre, posen 190 milions de pessetes. 

190 milions de pessetes no serveixen ni per tirar un projecte,
per exemple, de 500 metres de llargada per arreglar el que
podrien ser les voreres del torrent. No serveixen, 190 milions de
pessetes, no basten. Almenys no hem volgut que aquesta
partida quedàs sense doblers per a inversió immaterial i fer un
increment de 190 milions de pessetes, 190 milions de pessetes
que als 129 aniríem a uns 320 milions de pessetes, quasi quasi,
i potser sí que donaria per començar a fer una part de qualque
projecte a cada una de les illes i l'any que ve anar acabant,
perquè si alguna cosa no s'ha fet després d'aquest any  i mig és
l'adjudicació d'arreglar un tros nou de torrent a cap illa de
Balears. Les que s'estan desenvolupament són adjudicades de
la passada legislatura. Crec que estaria bé poder tenir doblers
suficients per començar a enllestir, no basta això. 

Sabem que si es firma el conveni i si s'aprova el Pla
hidrològic hi ha 3.000 i busques de milions que es tiraran
endavant. Jo no pos aquí el torrent de Manacor, ni el torrent
Gros, parl d'altres torrents que fa molts d'anys, que ara s'hi ha
fet molt poca cosa, s'hi va fer molta cosa els anys 89 i 90, 91 i 92
degut a tot el tema de les pluges que hi va haver tant grosses
i inundacions, s'han anat fent coses cada any, almenys una o
dues a cada zona de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera,
i seria important poder continuar amb això. L'any passat ja hi va
haver molt pocs doblers i enguany n'hi ha menys. A veure si es
podria acceptar aquesta esmena.
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Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Font. Té la paraula el Sr. Ramon.

EL SR. RAMON I JUAN:

Gràcies, Sr. President. Per rebutjar aquesta esmena, també,
perquè el subconcepte 6400 del programa 533D que seria
afectat per a aquesta esmena, ja sofrirà una disminució de 50
milions amb l'esmena 5005 que veurem després i que pensàvem
acceptar al Grup Popular, i per altra banda pensar que el
subconcepte 78000 del programa 15501, subvencions per a
particulars i institucions sense finalitat lucratives en energies
renovables, que és obvi que no s'hi pot fer una retallada del
90% com es fa aquí amb aquesta esmena. 

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Ramon. Sr. Font, té la paraula.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats, aquí
l'esperava, Sr. Ramon, quan em parlaria de la partida 78000
d'ajudes a famílies sense finalitat de lucre. I si no es pot retallar,
per què no els varen posar l'any passat, aquests doblers? A qui
van aquests doblers, realment?, a quin tipus d'associacions
sense ànim de lucre seran realment les que es cuiden d'energies
renovables? S'ha creat una conselleria nova, hi ha les seves
direccions generals i encara a sobre segons quines coses
sembla que les han de pagar a associacions, i estam parlant de
més de 100 milions de pessetes, que l'any passat hi havia 1.000
pessetes a aquesta partida, i enguany 100 milions de pessetes
que vostès  repartiran a associacions, sense ànim de lucre, això
sí, però que n'haurem de fer el seguiment.

Miri, Sr. Ramon, vostè em diu que com que ara han
d'aprovar una esmena que ve després, que és de 20 milions de
pessetes, no podem tocar 100 milions de pessetes d'aquesta
partida perquè ens quedarà coixa. Sr. Ramon, el programa 533D
és un programa que el 80% del programa és d'inversió
immaterial; però és que el 80% d'aquest programa representa
202 milions de pessetes, 202 milions de pessetes, és a dir, que
n'hi queden uns 40 per a allò que no són inversions immaterials,
i vostè em diu que com que n'aprovaran 20 o 25 a la pròxima
esmena, 20, no en podem tocar cap dels 180. La nostra proposta
és que en tocam 120 i en queden 82 encara per a inversió
immaterial; en poden fer, d'estudis. 

Com ha vist no és una esmena feta així com així, no vàrem
afectar els altres 90 milions d'aquesta mateixa partida que
podríem..., vàrem anar al programa 731C, a la partida 78000,
perquè entenem que en el programa 512 és necessari que
quedin uns doblers  per a inversió immaterial, i hi deixàvem 82
milions de pessetes. Crec que si s'ho mira amb tranquil·litat
veurà la coherència i les ganes que vostès tenguin 500 milions

de pessetes i busques d'inversió immaterial però que els altres
600, quasi 700, es dediquin a coses que realment vostès
prediquen durant tot l'any però que després, a l'hora de
plasmar-ho en un pressupost, no ho fan.

Moltíssimes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Font.

Passarem al programa...

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Perdó, Sr. President, que pens que ens queden dins el
mateix programa tres esmenes més, no és així?

EL SR. PRESIDENT:

Quatre més. Dins els 512A debatem les esmenes 5006, 5233,
5007, 5009 i 5508.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Jo li deman disculpes, Sr. President, que jo em pensava que
anàvem com amb la resta i havia de fer un debat de totes i he
fet...

EL SR. PRESIDENT:

M'ho ha semblat, però he entès que les donava per
defensades o que no hi volia entrar.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Dos minuts i no importarà..., i disculpi, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Endavant, envant, Sr. Font.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

L'esmena 5233 és la que fa referència a la restauració i neteja
de torrents a Eivissa, que pel que sembla m'ha anunciat el Sr.
Ramon el vot favorable, amb la qual cosa el Grup Popular i
especialment els diputats d'Eivissa i Formentera estaran molt
contents, que es doni d'alta una partida concreta per començar
a fer-hi feina.

La 5007, aquesta esmena fa referència és al contrari del que
feia la 5006; la 5006 era per a nous torrents, o nous costats,
noves canalitzacions de torrents. En aquest cas parlam del que
és el famós programa Costa i costes, un programa que, per cert,
després  de dos exercicis enguany sí que s'ha posat en marxa
però l'any 99 no es va fer, es va tornar enrere el concurs, i que
només per netejar els torrents de tot Balears hi havia 130
milions de pessetes, cosa que sempre resulta insuficient, i el
que demanam és una esmena que s'incrementi en 130 milions de



HISENDA I PRESSUPOSTS / Núm. 31 / Fascicle 3 / 13 de desembre del 2000 663

 

pessetes  perquè hi hagi 260 milions de pessetes. Tot l'increment
es fa amb partides d'inversió immaterial que no m'allargaré.

L'esmena 5009 és una esmena que jo estava convinçut que
aconseguiria el suport del Govern balears i especialment de
qualque grup que forma part i dóna suport al Govern balear,
com és el Grup del PSM-Entesa Nacionalista, que és l'esmena
que fa referència a establir un control dels pous de l'empresa
Acasa a l'aqüífer de Crestatx, a la zona nord de Mallorca, un
control d'aquests pous que duen problemes a molts pagesos,
que aquest estiu quasi quasi hi va haver mobilitzacions, i jo
crec que entre el seny del Govern i el seny dels ajuntaments
vàrem ser capaços que no n'hi hagués, però no feim tampoc cap
esforç dels compromisos que s'adquireixen per realment
controlar aquells pous i que s'aturin d'extreure aigua en un
moment donat que sigui perillós. Plantejàvem una esmena on
demanàvem 10 milions de pessetes perquè realment es faci un
control molt semblant al que es fa al control de l'aqüífer de Sa
Marineta de Llubí, però esperam que a llarga puguin vostès
canviar.

I després, la darrera esmena, Sr. President, d'aquest
programa 512A és la que fa referència a la protecció, control i
defensa de domini públic en el que són les transferències que
fa la Conselleria de Medi Ambient als consells insulars en el
tema del Pla d'obres i serveis. La nostra esmena és una esmena
per incrementar la partida actualment de quasi 300 milions de
pessetes, 300 milions de pessetes, per ser més concret, amb 50
milions més a fi que augmenti l'aportació. Durant molts d'anys,
quan governava el Partit Popular a la comunitat autònoma,
aquesta esmena va ser feta per altres grups moltíssimes
vegades, que no pujava en cap moment la quantia. Jo crec que
això demostra, quan vostès després de dos exercicis no
l'apugen, que els lleva un poquet la legitimitat del que varen dir
potser durant 16 anys i argumenta encara més i reforça
l'argument d'aquest grup, del Partit Popular, que una cosa és el
que vostès prediquen i l'altra el que fan.

Moltíssimes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Font. Sr. Ramon, té la paraula.

EL SR. RAMON I JUAN:

Gràcies, Sr. President. Per acceptar una de les esmenes i
rebutjar les altres.

L'esmena en concret que acceptaríem, encara que els
proposam una transacció que no afectaria el contingut
econòmic sinó simplement el subconcepte. Bé, deia que
l'esmena que acceptaríem és la 5233, que fa referència a
restauració i neteja dels torrents de l'illa d'Eivissa, i simplement
la transacció que proposam al Grup Parlamentari Popular és que
el subconcepte sigui el 61106.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Ramon. Sr. Font, hauria de demanar si accepten
aquesta transacció per poder...

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Sí, un segon, Sr. President... Subconcepte 61106?

EL SR. PRESIDENT: 

Sí, Sr. Font.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Gràcies, Sr. President...

L’acceptam perquè almenys tendrem la garantia que a
Eivissa vostès hi gastaran 20 milions de pessetes, però aquesta
esmena, d’aquests 130 milions de pessetes que aquest grup
deia en aquest moment que en fan falta 130 més, almenys, per
poder arreglar els torrents, perquè el programa cost i costes
realment arribi a tots els torrents de Balears o a cada illa, malgrat
no es pugui arreglar tot, resulta que ja no és que no en tenguem
260, com nosaltres proposàvem, sinó que ens quedarem ja
només amb 110. Però, realment el que vostè fa és una esmena
d’afectació, si no vaig equivocat, perquè el que fa és afectar la
partida concreta del que és l’enunciat de l’esmenant, l’enunciat
nostre és “restauració i neteja de torrents”, que clar, això és a
la partida que vostè m’ha dit la 61.106; és a dir no seria una
esmena, dic jo, d’addició, però vaja, en tot cas tampoc no hi ha
cap pega, i si pels Serveis Jurídics de la Cambra i pel president
queda concretat que es gastaran aquests 20 milions a Eivissa
i Formentera, el que és evident és que nosaltres farem el
seguiment de veure com els gastaran, però, en tot cas, és trist,
perquè ens quedam així com estàvem, quasi quasi.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Font. Queda entès que queda acceptada
inicialment aquesta esmena 5233, amb la transacció anunciada.

Passarem al programa 514a, ordenació del litoral. S’hi manté
l’esmena 5234, per defensar-la té la paraula, en nom del Grup
Parlamentari Popular, el Sr. Font.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

És una esmena d’addició -gràcies, Sr. President- per intentar
condicionar les platges i zones de litoral de les illes d’Eivissa i
Formentera, i esperam que també, no són molts de doblers, són
9.800.000 pessetes, que també vengui a bé i, sobretot, de part
del Sr. Ramon, que és el representant d’aquestes illes. Gràcies,
Sr. President.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Font. Té la paraula el Sr. Ramon.

EL SR. RAMON I JUAN:

Gràcies, Sr. President. Miri, encara que sigui de l’illa
d’Eivissa o tal vegada precisament per això, amb més motiu,
rebutjarem aquesta esmena i li faré la consideració o l’explicació
de el condicionament de platges o zones del litoral correspon
a la Direcció General de Costes del Ministeri de Medi Ambient
i està ben demostrat que és un ministeri que no té manca de
recursos econòmics i que n’hi pot destinar. I si vol una altra
consideració més, en tot cas no és d’aquest debat, però seria
aconsellar que el condicionament es fes amb mètodes que no
fossin massa agressius, com s’ha fet en el passat. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Ramon. Sr. Font.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Gràcies, Sr. President. Jo crec que està demostrat a l’illa de
Formentera que els darrers mètodes que s’han usat per fer
actuacions que ha fet el Ministeri i que s’han fet amb Europa,
són feines fetes amb cura, adaptades a les institucions actuals
i és una llàstima que vostès no venguin a bé amb aquesta
esmena, maldament tenguin competències, però hi ha segons
quines parts que vostès també podrien actuar en aquest sentit.
Queda anotat i passarem l’avís de qui ho ha de fer i, en tot cas,
que ningú no es posi gelós després si es fan segons quines
feines i els altres no hi participen.

Moltíssimes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Font. 

Al programa 533a, conservació i millora del medi natural,
s’hi mantenen les esmenes 5003 i 5040. Per defensar-les, té la
paraula el Sr. Jaume Font.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Gràcies, Sr. President. Entram dins dues esmenes a un
programa que arriba a sonar a música, a la mateixa partitura que
té aquest pacte dels partits d’esquerres i nacionalistes respecte
del que és la compra de finques públiques, perquè siguin
finques públiques. Idò aquí tenen una oportunitat per deixar de
parlar-ne i passar a l’acció, que és, d’una vegada per totes,
comprar les Ufanes de Campanet, si algú haurà fet una esmena,
en el seu temps, per comprar ses Ufanes haurà estat el Partit
Popular. Tenen aquí una esmena, tenen 330 milions en aquesta
partida, no crec que els bastin per comprar ses Ufanes de
Campanet, i ho dic, no em sap greu dir-ho, però que almenys
300 quedin afectats per a ses Ufanes de Campanet. Crec que
seria realment demostrar que també fan el que diuen.

I l’altra esmena és també una esmena que és una llàstima
que vostès que creuen tant en la natura, amb els espais públics,
àrees naturals i tot això, d’ençà que vostès governen tenen
abandonades  les àrees recreatives de la comunitat autònoma,
basta veure com estaven fa un any i mig i ara hi ha un abandó
total i absolut, se’n salvarà alguna. Per això nosaltres li
proposam una esmena, la 5040, on posam 150 milions de
pessetes  que vénen tots agafats de baixa de despesa
immaterial, informes, papers, estudis i tot això, i de ver així
podrem conservar aquestes àrees recreatives que molta gent de
Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera, els dissabtes, els
diumenges i els dies de festa o els dies que tenen lliure, perquè
hi ha gent que fa feina els dissabtes i els diumenges, els dies
que tenen lliure entre setmana van a aquests llocs i cada
vegada es deterioren més.

Moltíssimes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Font. Té la paraula, en nom del Grup
Parlamentari d’Esquerra Unida i Ecologista el Sr. Ramon.

EL SR. RAMON I JUAN:

Gràcies, Sr. President. Contestant per ordre invers, a la 5040
la rebutjaríem, perquè amb l’esmena del Grup Parlamentari
Popular es preveu dedicar transferències de l’Ibanat, quan la
conservació de les àrees recreatives es realitza a càrrec de
programes de la Direcció General de Biodiversitat, i pensam que
això es farà d’acord amb aquests programes. Per tant,
rebutjaríem aquesta esmena.

Els oferim una transacció a la 5003, de la compra de ses Font
Ufanes de Campanet, de totes maneres el representant del Grup
Parlamentari Popular ja ha dit que la seva proposta, que la fan
per posar una quantitat probablement seria insuficient, el que
nosaltres proposam és deixar una partida oberta i ja es veurà, en
el futur, quin és exactament el terreny que s’ha de comprar i el
preu que se’n pot pagar. En tot cas, depèn de com es facin les
compres, sabem que algun representant del seu partit compra
a un preu i les compres que s’han fet per part del Govern de les
Illes Balears són a uns preus una miqueta més mòdics. En
qualsevol cas, no se sap quina és la inversió real que s’hauria
de fer i nosaltres compartint l’objectiu, els proposam deixar una
partida oberta, afectant aquí 1.000 pessetes, i en el futur ja es
veurà.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Ramon. Sr. Font, té la paraula.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

(Intervenció innoïble)
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EL SR. PRESIDENT:

D’acord, Sr. Font.

(Pausa)

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Gràcies, Sr. President. De vegades en política és important
estar segur i per això estan els companys i les companyes.
Acceptaríem aquesta transacció. I del tema dels preus, ja en
parlarem al final, quan acabin el de ses Ufanes, perquè tal
vegada un no podrà dir el que m’ha dit, m’explic?, però ses
Ufanes són més importants que els preus que es puguin arribar
a pagar.

Per altra part, ens sap greu que no aprovi l’altra esmena, que
és una esmena que moltíssima de gent, en part políticament a
nosaltres ens pot venir bé, però per responsabilitat no, que
estiguin cada vegada més deteriorades les àrees naturals, no
estam contents i és una llàstima que un lloc com les àrees
recreatives que hi va moltíssima de gent a passar-hi el temps,
que nosaltres li estam dient que hi posin doblers per a la
conservació, ja ens cuidarem de fer-ho saber a la gent.

Moltíssimes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Font. He entès, idò, que s’accepta la transacció
i, per tant, quedaria acceptada inicialment l’esmena 5003.

Passaríem al programa 533b, planificació forestal, s’hi manté
l’esmena 5001. Per defensar-la, té la paraula el Sr. Font.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. Sr.
Ramon, veim insuficient la partida que hi ha actualment, la
veritat és que l’esmena no és massa grossa, són 40 milions més
per incrementar la partida que ja té de 210 milions de pessetes
en tema de planificació forestal, que creim que és insuficient per
anar fent feina. Hem tengut una gran sort enguany, no hi ha
hagut incendis, toc fusta perquè no n’hi hagi l’any que ve, ni
l’altre ni mai, i de vegades quan hi ha aquests anys de bonança
tècnica, seria molt important que dotàssim realment de la
infraestructura, d’aquelles coses imprescindibles per a quan
vénen anys dolents. Per això, els proposam, i crec que estaria
bé, i demostra un poquet la preocupació del Partit Popular per
aqueixes qüestions, que estaria bé que acceptassin aquesta
esmena.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Font. Té la paraula el Sr. Ramon.

EL SR. RAMON I JUAN:

Gràcies, Sr. President. Estam d’acord amb l’exposició que ha
fet el portaveu del Grup Parlamentari Popular i com que estam
d’acord, li direm que sí a aquesta esmena, la hi acceptam.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. Sr. Font, té la paraula.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Gràcies, Sr. President. És per agrair al Sr. Ramon l’esforç fet.
Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, Sr. Font. 

Passam al programa 533c, protecció i conservació de la
biodiversitat, on s’hi manté l’esmena 5000. En nom del Grup
Parlamentari Popular, té la paraula el Sr. Font.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Gràcies, Sr. President. El millor d’aquesta esmena és
provocar una discussió i no arribar al cap, però vaja, és una
esmena d’addició al programa 533c, conservació i protecció de
la biodiversitat, que pel que fa referència a la partida 64011, és
una partida oberta amb 1.000 pessetes per si al final es
desenvolupa algun programa Life. El que és evident és que els
que hem fet feina amb programes Life, vol dir que si és per al
2001, és un programa que vostès en aquest moment ja han
presentat, i si no l’han presentat, perquè no estigui obert el
termini, ja el tenen fet, perquè si no ja seria impossible fer-lo, i
vostès  saben que aquests programes poden venir
subvencionats entre un 50%, un 60 i un 70 i tot, i el que no és
massa de rebut és que si vostès tenen la intenció de dur
endavant algun programa Life, un no arriba a saber si ho posen
al pressupost perquè queda bé dir “Life” o si realment tenen
intenció, deuen tenir el programa fet, i és un poc ridícul no
calcular aquest 30, 40, 50% que seria l’aportació de la
comunitat. Nosaltres a un tant alçat, hem posat almenys 20
milions de pessetes, i almenys descobrirem, no sé si ho
descobrirem avui, però tal vegada ho descobrirem al plenari,
perquè sé cert, Sr. Ramon, que vostè en prendrà nota i es
preocuparà d’explicar-nos-ho en el ple si no ho sap avui, a
veure si existeix qualque programa que es presentarà al Life de
la comunitat autònoma i, si existeix, no posin una partida de
1.000 pessetes, i nosaltres li deim que almenys hi hagi 20
milions, que, en tot cas, els llevam de despesa immaterial, estam
d’acord que es desenvolupin programes Life i creim que la
Conselleria, tant d’Agricultura, com la de Comerç i Indústria,
com altres conselleries, també els poden desenvolupar, com és
la Conselleria d’Energia o Medi Ambient, però que almenys en
aquestes  alçades de l’any 2000, a punt d’entrar al 2001, toca
saber quin programa i més o menys fer la previsió
pressupostària de la part que ens tocaria.
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Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Font. Sr. Ramon, té la paraula.

EL SR. RAMON I JUAN:

Gràcies, Sr. President. La veritat és que teníem ganes de
coincidir amb  el Partit Popular i d’aprovar-li el màxim possible
d’esmenes, però no sempre és possible això, perquè si, com en
aquest cas, no és tant l’alta on es fa, sinó que es fa una baixa de
20 milions al programa Ecotur, no ho podem acceptar.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Ramon.

Si no hi ha més torns de paraula, passarem 533d, gestió
d’espais  naturals protegits, parcs naturals, àrees recreatives i
finques públiques. S’hi mantenen les esmenes 5005 i 5235. Pel
debat i defensa d’aquestes esmenes, té la paraula el Sr. Jaume
Font.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, ja anam
acabant aquesta secció, no m’allargaré massa, però estam a un
moment on queden tres esmenes importants, a dos programes,
però en el 533 que, com molt bé ha dit el Sr. President, és de
gestió d’espais naturals protegits, parcs naturals, àrees
recreatives i finques públiques, nosaltres el que no acabam
d’entendre és com dos anys de pressupost, d’aquelles coses
que vostès prediquen de conservació, d’àrees de parcs naturals
i això, no són capaços de demostrar damunt el pressupost el
compromís de posar una sèrie de duros com pot ser, en aquest
cas, en temes de tasques de reposició i de manteniment dels
parcs naturals ja existents. Jo no vull recordar plantejaments
que feien segons quins diputats del PSM o del PSOE, que jo no
era diputat, però aquestes coses sí les seguia per la premsa o
pel Diari de Sessions. Per això, pel que és la conservació de
parcs naturals, és a dir si qualque vegada ha estat més
abandonat mai el parc natural de l’Albufera, que és el que jo
conec, és ara, i crec que puc parlar bé d’això, i trobam ridícula
la partida de 64 milions de pessetes per al manteniment dels
parcs naturals que són del Govern. Per això li feim una esmena
d’addició, que la llevam de despesa immaterial, de 50 milions de
pessetes  per no considerar ridícul 64 milions de pessetes només
per mantenir les voreres netes del parc, perquè qualque vegada
només per fer net, perquè els  animals puguin passar, els bous
o els ocells, no basten aquests doblers, a veure si en total,
aquests 115 milions que nosaltres li proposam podria anar bé.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Font. Té la paraula el Sr. Ramon, en nom del
Grup Parlamentari d’Esquerra Unida i Ecologista.

EL SR. RAMON I JUAN:

Sí, gràcies, Sr. President. Jo no sé si he entès molt bé, si ha
fet també la defensa de la 5235 que és al mateix programa, no?

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Sí, sí, és que l’altra és més important o més que aquesta, és
una esmena on demanam al Govern que, de la mateixa forma que
a Menorca i a Mallorca, comptam en espais públics en sòl
rústic, en finques públiques, Eivissa, desgraciadament, només
en té una, i ens agradaria, si pogués ser que es pogués comprar
sòl rústic, alguna finca rústica a Eivissa perquè també passàs
a formar part, com ha passat a formar part enguany Aubarca i
es Verger de les finques públiques, rústiques, té zona que és
anei, no tan sols és rústica segons quina zona, és protegida, i
superprotecció a segons quines altres, que Eivissa també
pogués  comptar amb aquest espai, és una esmena de 30 milions
de pessetes, d’afectació, no llevam res de cap lloc, d’aquests
doblers i amb aqueixa forma, si haguessin acceptat el de ses
Ufanes, se’n temerà que coincideix, 300 milions per a ses
Ufanes i 30 milions per a aquesta adquisició d’Eivissa. Com
veu, no hem cercat que vostès no puguin comprar, en tot cas
acotar el que han de comprar.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Font. Ara sí, té la paraula el Sr. Ramon.

EL SR. RAMON I JUAN:

Moltes gràcies, Sr. President. Tornant a començar per la
darrera que ha dit, manifesta el Sr. Font que a l’illa de Mallorca
i a la de Menorca hi ha finques públiques i fins i tot n’hi ha a
Formentera, propietat de la comunitat autònoma, i deia que a
Eivissa també n’hi ha una, sí, bé, finques, qualsevol bocinet de
terra, té raó, però una àrea recreativa, un “merendero” que
diuen popularment a Eivissa, perquè a Formentera hi ha una
extensió molt superior. Ja ens agradaria, ja, i ha estat una
llàstima que en tots els anys que ha governat el Partit Popular
no hagués estat conseller del ram el Sr. Jaume Font, perquè
segurament avui en dia a l’illa d’Eivissa hi tendríem algun
terreny públic propietat de la comunitat, cosa que ja dic que no
és existent, perquè hi ha l’àrea recreativa estrictament.

Ara bé, el problema és que amb aquesta esmena, el que fan
és una afectació d’un programa que no va destinat a
l’adquisició de finques rústiques, sinó a obres de reposició i
manteniment, i per tant no la podem acceptar.

I quant a la 5005, crec que ja li havia dit abans, quan
comentàvem una altra esmena, que pensàvem acceptar-li,
evidentment la proposta de fan aquí dels 50 milions per
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destinar-lo a tasques de reposició i manteniment de parcs
naturals, ho acceptam.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Ramon. Vol intervenir, Sr. Font? Té la paraula.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Gràcies, Sr. President. Agrair que ens admetin aquesta
esmena, el que vol dir que la feina de l’oposició es fa ben feta
i tal vegada els hem espavilat perquè s’havien dormit, tal
vegada en el que fa referència a aquest programa i a aquesta
partida. Pel que fa referència a Eivissa, si vostè hem diu que
està d’acord que Eivissa necessita que es comprin terrenys, i el
subconcepte que s’ha agafat per donar la baixa no és l’adequat,
jo el que li propòs, si vostè vol, perquè l’esmena és viva, al
programa 533b, on queden encara 30 milions de pessetes de
despesa immaterial i, en tot cas n’hi quedaran per gastat 510
dels 540, i vostè creui que era necessari comprar una finca, li
propòs que aquesta esmena, que canviem el subconcepte 66100
i els passam al concepte 64000 del programa 533b i no del 533d,
que vostè em diu que en aquest cas estaria mal proposada,
perquè del que me n’he temut és que estam d’acord, idò si
estam d’acord i només és u problema tècnic i l’esmena és ben
viva, el que li propòs, aquí hi ha doblers i quadrarà, no tendrà
cap problema el Sr. Mesquida per quadrar-li els pressuposts si
aprova aquesta esmena, li queden 30 milions de pessetes, ja li
dic al programa 533b, 30 milions d’inversió immaterial que
podrien fer que Eivissa, i vostè representa Eivissa, pogués tenir
un sòl rústic més grosset que el trosset que vostè m’ha dit que
ara es té.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Font. Sr. Ramon, vol la paraula?

EL SR. RAMON I JUAN:

Gràcies, Sr. President. Aquí s’està reformulant, es fa una
altra esmena, no, és una altra esmena perquè ho situa a una
altra banda, si ho vol arribar i ho estudiarem, a veure si fos
possible, però, en tot cas, seria al tràmit posterior.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Ramon. Entenem idò, que queda
acceptada inicialment i pendent de la votació l’esmena 5005,
aquesta sí que li acceptaven, i l’esmena 5235 quedaria
inicialment com estava. Moltes gràcies.

En el programa 731c, foment de l’ús d’energies renovables
i d’estalvi d’energia, s’hi manté l’esmena 4997. Per defensar-la,
té la paraula el Sr. Font.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Sr. President. Senyores i senyors diputats, és la darrera
esmena, al programa de foment d’energies de l’ús renovables
i d’estalvi d’energia, i pens que m’ha anat bé que aquesta
esmena fos la darrera per poder acabar aquesta intervenció en
nom del Partit Popular, per dir el que he dit al començament,
una cosa és realment el que ha anat predicant el pacte en tema
d’aigua, en tema de parcs naturals, en tema de residus o en
tema d’energies renovables, que una cosa és el que es diu i es
repeteix moltes vegades -la veritat és que va tenir un gran
mestre el Partit Socialista en això-, que resulta que després la
gent arriba a creure que aquesta gent creu amb això, i aquesta
esmena va per aquí, ens estan dient i dient i dient que s’han
d’aplicar energies renovables, que s’han de fer reconduccions
per estalviar energia i després resulta que tots estam d’acord
que els primers que han de donar llum som la comunitat, el
consell i els ajuntaments. I molt bé, dins aquest programa dins
el 531c es crea una partida, que és la 76000, de transferències en
concret a ajuntaments, perquè realment puguin intentar
estalviar energia i realment facem coses en col·laboració Govern
balear, ajuntaments en aquest tema. Bé, es posa una partida per
dur endavant programes d’aquests de 10 milions de pessetes
per a tots els ajuntaments de les Balears, jo no crec que serveixi
ni per subvencionar això a tots els ajuntaments, anem al cas,
com hi ha molts d’ajuntaments ara i de distints colors polítics,
que tal vegada l’aigua calenta d’un poliesportiu que en aquest
moment es fa amb gas butà o amb gasoil, la passen a energia
solar, això no ajuda ni a pagar l’1% de la inversió, si set
ajuntaments ho demanassin. En tot cas, si vostès creuen en
aquest tema, si vostès han creat una conselleria d’aquest tema,
una conselleria que han estat a punt de canviar la consellera, fa
quinze dies, el que li demanam, ja sé que vostè, Sr. Ramon, no,
vostè no, però no neguem l’evidència, i em deixin fer el paper
d’oposició que és el meu, i, en tot cas, li parl de coses que
vostès  creuen i ho han venut com si fossin els únics a tirar
endavant amb energies renovables, i hi posen després 10
milions de pessetes per a convenis amb ajuntaments. Això  no
s’ho creu ningú, que puguin tirar cap projecte, podran fer una
projecte que faran un gran pòster i una gran revista de com són
les energies renovables, però la realitat de baixar al bessó i
començar a conscienciar, no només a la societat, sinó també als
polítics municipals, no hi serà.

Li feim una esmena de substitució on incrementam en 90
milions de pessetes, quedaria amb 100 milions de pessetes
aquest programa i aquest subconcepte, i realment es podrien fer
convenis  amb ajuntaments perquè fessin canvis d’utilització de
noves energies no contaminants, que n’hi ha molts que ho fan
sense cap duro de subvenció, i no serien només paraules que
queden molt bé, però que no arriben a res. Ens agradaria que
aquesta esmena, només per coherència, ja no per injustícies que
de vegades dic, sinó per coherència, per coherència amb el seu
predicament i amb la seva forma d’actuar i amb el fet d’haver
tengut una conselleria nova en temes mediambientals, ja que
veig que tant la Conselleria d’Energia com la de Medi Ambient
fan programes semblants perquè sembla que es tenen enveja
una de l’altra o que no volen amollar res, a veure si són capaces
de fer un programa coherent per donar ajuda als ajuntaments i
que realment es facin canvis.
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Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Font. Té la paraula el Sr. Ramon.

EL SR. RAMON I JUAN:

Per contestar al representant del Grup Parlamentari Popular
que, a part de defensar la seva esmena, ha fet una referència
que jo crec innecessària a una consellera, sobretot quan és una
consellera que s’encarrega d’una altra secció que no és la que
tenim aquí, però, en fi, passant per damunt això, la veritat és
que a un li agafen ganes d’aprovar–li aquesta esmena i també
una anterior, on donava també una baixa de 90 milions del
mateix concepte, d’un concepte on hi ha 100 milions, ens
proposen dues baixes diferents de 90 milions, crec que no és
massa seriosa aquesta manera de fer les esmenes i, en fi, no
podem acceptar aquesta baixa que se’ns proposa, que, ja dic,
eliminaria quasi absolutament, només amb aquesta, un
concepte a què no volem renunciar.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Ramon. Té la paraula el Sr. Font.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Només per dir que no és el mateix concepte, és d’un
programa distints, si han confús la “b” amb la “d” dels
programes no és el meu problema, li ho dic, i, evidentment,
perquè si amb alguna cosa s’han fet ha estat amb cura,
aquestes  esmenes, li ho garantesc, perquè a la consellera li
quedin, dels 1.200 milions de pessetes d’inversió immaterial,
n’hi quedin 540, i n’hi hem mogut 600, quasi 700, per no gastar
en despesa que després no queda.

Vostè em diu que he fet referència a una consellera que no
té a veure amb això, clar que sí, hi faig referència perquè un
govern balear que té un “gastòrum” d’una conselleria
d’Energia, que després resulta que l’altra conselleria de Medi
Ambient també du programes iguals, d’estalvi d’energia com du
l’altra conselleria i que han estat a punt de canviar-la, és lògic
que jo li digui això; perquè el normal seria que aquí no hi fos i
estigués a la Conselleria d’Energia, clar que sí, que hauria de ser
allà, però jo supòs que vostè que pertany a un grup, com és
Esquerra i d’Els Verds també vol tenir el seu tros del pastís a no
perdre les banderes que sempre han tengut tan clar l’esquerra
i les ha sabut vendre molt millor sempre que el centrodreta i els
moviments liberals, aquestes banderes per lluitar més que els
altres en temes socials, mediambientals i coses així, i és una
manera de no vendre, és una manera de passar, ja no és una
qüestió de vendre, és una manera de passar a l’acció, i si vostè
vol vendre una conscienciació i si tots els grups que donen
suport  a aquest govern volen vendre una conscienciació
d’actuar per canviar i estalviar energies que en aquests
moments estan quedant obsoletes i són contaminants, i vostès
obrin una partida de cara als ajuntaments, és lògic que aquesta

partida tengui doblers. Si a vostè no li agrada d’on hem afectat,
el grup que dóna suport al Govern té la possibilitat, a través
d’aquesta esmena, d’afectar-ho allà on sigui, però realment
creure en el que vostès han predicat durant un any i mig d’ençà
que governen, que ens predicaran fins l’any 2003, però que
realment quedarà amb els 9 milions com es veurà, supòs, d’aquí
quinze segons.

Moltíssimes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Font. Més debat?

Acabat idò el debat de les esmenes a la secció 15, passaríem
a la secció 16, Conselleria d’Interior, i totes les esmenes que es
mantenen són del Grup Parlamentari Popular. A la totalitat de la
secció, s’hi manté l’esmena 5032. Per defensar-la, té l’ús de la
paraula la Sra. Cabrer.

LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:

Gràcies, Sr. President. L’esmena a la totalitat la donam per
defensada, ja que es produirà el debat al plenari. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Cabrer. Passaríem al programa 121g, formació
de personal de l’administració, s’hi mantenen dues esmenes la
5034 i la 5036, per defensar-les, en nom del Grup Parlamentari
Popular, té la paraula la diputat Sra. Cabrer.

LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:

Gràcies, Sr. President. Bàsicament aquest programa
pressupostari és el programa de formació del personal de
l’Administració, l’Ibap, el conegut Institut Balear
d’Administració Pública que, curiosament, enguany -i així ho
vaig manifestar a la compareixença del conseller per explicar-
nos el pressupost- hi ha una baixada de 10 milions de pessetes.
La veritat és que va estranyar aquesta davallada d’un tema tan
important com és la formació del nostre personal. No és que ja
la quantitat sigui la mateixa de l’any passat, sinó que s’ha
produït una davallada de 10 milions de pessetes, i creim que
això s’ha de recuperar, que sempre hem d’anar avançant en la
formació del personal i no anar cap enrere, com s’ha produït en
aquest projecte de pressupost per a l’any que ve.

Per tant aquestes dues esmenes, una seria precisament
augmentar la dotació per a formació del personal, i l’altra seria
afectar d’aquesta partida per intentar crear centres
d’autoaprenentatge de català a Eivissa i a Menorca, i més ara
que pareix que el Govern té intenció de pujar el nivell de
coneixement de català.

Moltes gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Cabrer. Té la paraula el Sr. Diéguez.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Gracias, Sr. Presidente. Con respecto a las enmiendas que
ha presentado el Grupo Parlamentario Popular, en primer lugar
decir que por lo que respecta a la partida de formación de
personal en este momento se considera que es la adecuada y
que no es preciso que sufra este incremento. 

Pero, sin embargo, por lo que respecta a la enmienda 5036,
referida a 10 millones para centros de autoaprendizaje de
catalán en Ibiza y en Menorca, sí que se considera que es una
enmienda positiva y que enriquece el presupuesto, y por tanto
estaríamos dispuestos a votarla a favor.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diéguez.

Passaríem al programa 121H, de gestió del personal de
l’Administració. Aquí es manté l’esmena 5033; per a la seva
defensa té la paraula la diputada Sra. Cabrer.

LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:

Gràcies, Sr. President. En aquest programa pressupostari de
gestió de personal hi ha, dins el capítol 2, una partida
d’oposicions i concurs. L’any passat hi havia uns 7 o 8 milions
de pessetes d’aquesta partida i la conselleria ha fet front durant
aquest any al tema famós del borsí d’interins, que va tenir un
cost de 80 milions de pessetes. Idò curiosament, quan varen
entrar el Projecte de pressuposts per a l’any que ve, on el
conseller ha manifestat reiteradament que les oposicions es
convocaran l’any que ve, ens trobam que no hi ha ni 8, ni 100,
ni 7, ni 5, ni 4, ni 3 milions de pessetes, hi ha 1 milió de pessetes
per a les oposicions i el concurs de la comunitat autònoma. 

Per això nosaltres creim que si és vera que hi ha aquesta
voluntat política de fer les oposicions, és evident que amb 1,5
milions de pessetes no es podrà fer front a aquestes
oposicions, sobretot quan només el borsí d’interins va tenir un
cost de prop de 80 milions de pessetes. Per tant l’esmena va
orientada a una quantitat de 30 milions de pessetes que
consideram que podria ser adequada per fer front a aquest
procés, donat que només el borsí va tenir un cost de 80 milions.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Cabrer. Té la paraula, en nom del Grup
Parlamentari Socialista, el Sr. Diéguez.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Gracias, Sr. Presidente. Votaremos en contra de esta
enmienda por considerar que ya está suficientemente previsto
en los presupuestos tal como está en este momento.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diéguez.

Passam, si no hi ha rèplica, al programa 124A, cooperació i
relacions amb les corporacions locals. Debatrem l’esmena 5037
del Grup Parlamentari Popular i té la paraula la diputada Sr.
Cabrer.

LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:

Gràcies, Sr. President. Aquesta esmena, dins el programa de
relacions amb les corporacions locals, tractaria d’afegir doblers,
40 milions de pessetes, perquè es fes un pla de subvencions als
ajuntaments pel tema del parc mòbil dels ajuntaments, donat
que totes les inversions d’ajuntaments, en general a tot el
pressupost de la comunitat autònoma, ha tengut fins i tot una
davallada del que era la xifra global d’inversions en
corporacions locals, i per això nosaltres consideram que el tema
dels municipis, de les ajudes als nostres municipis, no hauria
d’haver sofert aquesta baixada, sinó que almanco hauria d’anar
pujant cada any, i per això  en concret aquesta conselleria, que
té les competències en matèria de relacions amb corporacions
locals, proposam aquestes subvencions.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. En nom del Grup Parlamentari Socialista té la
paraula el Sr. Diéguez.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Gracias, Sr. Presidente. Naturalmente es una cuestión
interesante la de mejorar el parque móvil de los ayuntamientos;
lo que pasa es que en cuestiones económicas siempre hay que
establecer prioridades, y la prioridad en este momento de la
Dirección General de Interior en cuanto a ayudas a
corporaciones locales se dirige, como cuestión prioritaria, a los
planes de seguridad en las playas que están dando gran
cantidad de víctimas; en estos momentos en las playas tenemos
un problema grave que hay que afrontar y esta la prioridad que
se ha marcado la Dirección General de Interior. Naturalmente
nos gustaría también poder llegar a esto pero a la hora de
marcar prioridades se considera que es más importante la otra.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diéguez.

Al programa 223A, coordinació i gestió dels serveis de
Protecció Civil, s’hi manté l’esmena 5035. Per defensar-la té la
paraula la Sra. Cabrer.
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LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:

Gràcies, Sr. President. És una esmena que, en compliment de
la Llei d’emergències, es tractaria de fer una redacció de plans
municipals  i insulars en matèria d’emergència i protecció civil,
perquè es començassin a redactar aquest tipus de plans en
coordinació amb la Conselleria d’Interior, i per això proposam
un pla de subvencions als ajuntaments i als consells insulars
per tal que es pugui fer la redacció d’aquests plans de protecció
civil.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Cabrer. Té la paraula el Sr. Diéguez.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Gracias, Sr. Presidente. Realmente nuestro grupo votará en
contra de esta enmienda porque ya durante el año 2000 ya se
han hecho convenios con los consells  insulares de Menorca y
de Ibiza y Formentera para esta finalidad. Gracias, Sr.
Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diéguez. 

Hauríem debatut, idò, les esmenes presentades a la secció
16 i, pendents de la votació final, passaríem a la secció 17, que
és la corresponent a la Conselleria d’Obres Públiques,
Habitatge i Transports. 

També totes les esmenes que es mantenen en aquesta
secció són del Grup Parlamentari Popular i començaríem per la
que es manté a la totalitat de la secció, l’esmena 5041. Per a la
seva defensa té la paraula el Sr. José María González Ortea.

EL SR. GONZÁLEZ I ORTEA:

Gracias, Sr. Presidente. Realmente esta enmienda,
efectivamente a la totalidad, la defenderemos también, como el
resto de las enmiendas a la totalidad, en el pleno y, por
consiguiente, renunciamos ahora a su defensa concreta.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. González Ortea. Té la paraula el Sr. Pons.
Endavant.

EL SR. PONS I PONS:

No, és un debat en què jo no puc substituir el conseller, i
seria imprudent que organitzàssim un joc d’esgrima entre el Sr.
González Ortea i jo mateix en aquesta comissió, per tant em
sembla que és el ple, que s’ha de debatre el contingut sobretot
polític d’una esmena a la totalitat.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Tirs Pons. 

Passarem, idò, al programa 431A, promoció i ajuts per a la
realització i accés a l’habitatge, i aquí s’hi mantenen les
esmenes 5076 i 5366, rectificada aquesta darrera pel grup
proposant, el Grup Popular, en el sentit d’efectuar la baixa de
100 milions de pessetes a la secció 17, al centre de cost 17401
i en el programa 431A; i també s’hi manté l’esmena 5367, que va
ser rectificada pel grup proposant en el sentit d’efectuar la baixa
de 50 milions de pessetes a la secció 17, centre de cost 17401 i
programa 431A.

Debatrem conjuntament aquestes tres esmenes i per a la
seva defensa té la paraula el Sr. González Ortea.

EL SR. GONZÁLEZ I ORTEA:

Gracias, Sr. Presidente. Efectivamente este es un grupo de
enmiendas, creo que la más importante de todas es la primera en
la que se pide que haya un incremento de 500 millones de
pesetas en este programa a cuenta del capítulo de inversiones
inmateriales, hinchadísimo capítulo de inversiones inmateriales
de que disponen en general todas las secciones
presupuestarias  que estamos ahora discutiendo, y en concreto
estos 500 millones irían a un programa o a un inicio de
programa para la rehabilitación hecha en forma de grandes
promociones.

Es evidente que el Gobierno viene anunciando
reiteradamente, aunque también igualmente reiteradamente
incumpliendo, el que ésta iba a ser una legislatura en la que la
rehabilitación o la cultura de la rehabilitación y de la
conservación iban a ser fundamentales. Sin embargo eso no es
así. Es cierto que hay algún dinero destinado a rehabilitación
pero que en ningún modo puede substituir eso y puede
constituir realmente una cultura de la rehabilitación en la
medida en que se ha presupuestado, ya que en general son
ayudas a personas que quieren rehabilitar una vivienda. 

Sin que, evidentemente, esos fondos destinados a este tipo
de rehabilitaciones nos parezcan mal, creemos que una
verdadera substitución de la nueva edificación o la nueva obra
por una obra de rehabilitación exige la promoción en grandes
unidades, la promoción en general en edificios o en grandes
promociones en manzanas, etc. Ese plan es el que pretendemos
que se inicie con una cantidad ciertamente modesta para el
objetivo ambicioso, pero por lo menos que marque esa
transición o ese cambio de la cultura de la nueva construcción
a la cultura real de la rehabilitación.

En cuanto a la segunda enmienda, es una enmienda en la
que se pretende hacer más ambicioso el mantenimiento del Plan
cuatrienal de vivienda, algo que el Gobierno viene anunciando
también reiteradamente pero del que no vemos ni tenemos,
desgraciadamente, previsiones suficientes en el próximo
presupuestos, en el que estamos estudiando ahora.
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Y, finalmente, la tercera enmienda se refiere a una cantidad
también modesta pero razonable dentro de lo que son estos
presupuestos, de 50 millones, para incrementar el programa de
rehabilitación de fachadas, un programa que viene
anunciándose públicamente en los medios de comunicación,
está ya agotado y que el propio gobierno reconoce que hay
una gran cola y una gran demanda para que esa rehabilitación
de fachadas se lleve adelante o se continúe y, por consiguiente,
creemos que sería bueno que en los presupuestos estuviera por
lo menos previsto con una cantidad, como digo, modesta de 50
millones, pero prevista la continuación de ese plan de
rehabilitación de fachadas y dar la posibilidad de que de alguna
forma toda esa cantidad de personas interesadas en conseguir
esa rehabilitación tengan alguna posibilidad de ver prosperar
sus pretensiones.

Nada más, gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. González Ortea. Té la paraula, pel Grup
Parlamentari Socialista el Sr. Tir Pons.

EL SR. PONS I PONS:

És lloable la intenció del grup parlamentari esmenant, però
hi ha diferències en les quantitats a dedicar a tan nobles
propòsits. El pressupost de l’Ibavi ja contempla la rehabilitació,
no solament la rehabilitació de les grans promocions, està
contemp lat dins el pressupost de l’Ibavi que els plans
quadriennals  d’habitatge, l’experiència de continuïtat perquè fa
molts d’anys que ja es fa, dóna que queden romanents cada
any damunt els plans d’habitatges, vull dir que sobren diners,
no hi ha tantes peticions com sembla, i la rehabilitació de
façanes que també ja té 50 milions de pessetes a la partida
78015 es consideren suficients perquè el Pla Mirall de façanes
es troba ja en una fase d’execució final. Si durant el curs
d’aquest any, del 2001, hi hagués necessitat d’incrementar
aquestes partides, seria el moment de fer créixer la quantitat
contemplada en aquestes partides, mentrestant sembla raonable
continuar amb les sol·licituds que hi va haver l’any passat i
creim que no tenim perquè créixer més els pressuposts dedicats
a tan lloables propòsits.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Pons. 

Passarem al programa 511b, que és la Direcció i serveis
generals  d’Obres Públiques, Habitatge i Transports. S’hi
mantenen les esmenes5372, que va ser rectificada pel grup
proposant en el sentit d’efectuar la baixa de 300 milions de
pessetes a la secció 17, centres de cost 17501 i programa 511b;
l’esmena 5373, també va ser rectificada en el sentit de fer la
baixa de 8 milions de pessetes a la secció 17, al centre de cost
17501 i programa 511b. Debatrem conjuntament aquestes
esmenes i per defensar-les, té la paraula en nom del Grup
Parlamentari Popular el Sr. José Mª González i Ortea.

EL SR. GONZÁLEZ I ORTEA:

Sí, gracias, Sr. Presidente. En este caso también, supongo,
que el diputado Sr. Pons considerará que nuestros propósitos
son loables, puesto que efectivamente los está efectuando ya
el Gobierno, son dos simples enmiendas de afectación de
dinero a programas concretos que, como digo, están en marcha,
que son extraordinariamente importantes y en los que creo que
todos estamos, como decía antes, de acuerdo. 

La primera enmienda es afectar 300 millones a la redacción
de los planes territoriales que, como digo, están en este
momento en funcionamiento, tanto en Mallorca, como en
Menorca, como en Ibiza y Formentera, están en redacción,
quiero decir, y, por consiguiente, parece evidente que necesitan
tener la afectación de un presupuesto suficiente que garantice
que a lo largo de este año se van a continuar los trabajos y que
además se van a continuar sin problemas presupuestarios de
ningún tipo y que no sufrirán ningún parón por falta de
recursos suficientes.

Y algo parecido pasa en una cantidad mucho más modesta
en cuanto a la redacción de la Ley del suelo, algo que se tiene
igualmente pendiente y que parece urgente que a lo largo de
este próximo año se procure acabar sus trabajos, por lo que se
propone una afectación de 8 millones de pesetas.

Nada más, gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. González Ortea. Té la paraula el Sr. Pons.

EL SR. PONS I PONS:

Sí, d’acord, coincidim amb la intenció, no coincidim en les
quantitats. Dins la partida 64000, el programa 513c del
departament de Transports hi ha 45 milions de pessetes
prevists per començar els plans territorials. I quant a la Llei del
sòl, s’ha començat ja dins el programa 511c, d’ordenació del
territori, hi ha crèdit suficient per a la redacció de la Llei del sòl,
i amb aquesta intenció ja s’ha signat un conveni amb la
Universitat Carles III de Madrid, que contempla aquest tema.

EL SR. PRESIDENT:

Perdoni, Sr. Pons, digui’m si s’entén ...

EL SR. PONS I PONS:

No, no s’accepten.

EL SR. PRESIDENT:

Cap de les esmenes. Molt bé, gràcies, Sr. Pons.
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EL SR. PONS I PONS:

Passaríem, així, al programa 513a, planificació i construcció
de carreteres, aquí s’hi mantenen un seguit d’esmenes: 5042,
5045, 5047, 5048, 5049, 5050, 5053, 5054, 5056, 5057, 5058, 5043,
5044, 5046, 5051, 5052, 5055 i 5059. Per debatre i defensar
conjuntament aquestes esmenes, té la paraula el Sr. González
Ortea, en nom del Grup Parlamentari Popular.

EL SR. GONZÁLEZ I ORTEA:

Sí, gracias, Sr. Presidente. En cuanto a la primera enmienda,
la 5042, la retiramos, porque hay un error en la trascripción de
lo que se pretendía poner, los depósitos previos a las
explotaciones eran para otra carretera, no para ésta que está ya
en obras. Por consiguiente, hay un error aquí, se refería a la
variante de Andratx, pero en principio la retiramos, no tiene
mayor trascendencia, salvo, naturalmente, que los otros grupos
quisieran recogerla en este sentido, porque todo lo que hay
aquí, en este programa de planificación y construcción de
carreteras son, en general –ahora repasaremos brevemente las
enmiendas-, pero se trata en general de dos tipos de
actuaciones, la primera prever un dinero suficiente para realizar
los depósitos previos, necesarios e indispensables
absolutamente para poner en marcha obras de carretera, que yo
creo que son de extraordinaria necesidad, y que esos depósitos
previos deben pagarse forzosamente, antes de poder invadir u
ocupar los terrenos y proceder al inicio de las obras. Y hay
después, igualmente, unas cantidades que se corresponden, en
general, a esos depósitos previos del inicio concretamente de
esas obras y, por consiguiente, se prevén algunas de las
anualidades de esas obras, anualidades en general bastante
moderadas, por cuanto se trataría a lo largo de este año,
empezar finalmente, que este gobierno empezara finalmente a
hacer alguna de las urgentes actuaciones de carreteras, al
margen de las contenidas en el convenio de carreteras firmado
con el Estado. No están aquí contempladas las grandes vías o
las vías de alta capacidad, las vías de alta capacidad están
contempladas, como digo en el convenio, y se supone, aunque
no sé si con enorme ingenuidad y con muchísimo optimismo,
se supone que ésas deben empezar y correr a cuenta del
convenio de carreteras. Pero precisamente por eso, las vías de
capacidad media o de pequeña capacidad pero que por su
peligrosidad o por sus condiciones viarias o geométricas en
general requieren una serie de actuaciones, son, como digo, las
que se proponen aquí, divididas en esas dos actuaciones:
depósitos previos que permitan acceder ya, entrar, ocupar
físicamente los terrenos, y, segunda parte una primera
anualidad para iniciar esas obras a lo largo del próximo año
2001. 

En esa situación se encuentra el acondicionamiento de
Sóller a Deià, una obra suspendida, parada que no ha seguido
adelante y que yo creo que es de una urgencia cada día más
manifiesta, Dios quiera que no tengamos malas noticias alguno
de estos próximos meses o próximos años por la interrupción
total y absoluta de las necesarias, las indispensables obras de
acondicionamiento de esa carretera. 

Algo así pasa con la carretera de Inca a Muro, una carretera
por cierto, a la que el Gobierno de la comunidad prestó o
prestaba inicialmente una gran atención, pero que sigue
estando en las mismas, exactamente en las mismas condiciones
en que se decidió, pese a haber ya estudios y proyectos
adelantados que el Gobierno anterior dejó en relación con eso.

Qué vamos a decir de la célebre carretera de Palma a
Valldemossa y concretamente en el tramo de la vía de cintura a
la Universidad, como lo calificaba hace poco el presidente del
Fomento de Turismo, el culebrón de la vía de la Universidad. Lo
ponemos aquí, como digo, también, un primer depósito previo,
para atacar una primera fase de las obras.

Igual pasa con la variante de Inca, obra insistentemente
repetida y prometida también por este gobierno, incluso por su
presidente, pero que está absolutamente parada. 

Otro tanto tenemos que decir de la variante de Llucmajor y
otro tanto de carreteras de Menorca y de Ibiza. Así, por
ejemplo, la de es Mercadal a San Adeodato o el segundo tramo
de la obra de Maó-Fornells, ésta, ponemos en estos casos
exclusivamente lo que se refiere a depósitos previos de
expropiaciones, por cuanto la obra o los costes de la obra,
corren a cuenta del convenio de carreteras. Estamos hablando
de carreteras convencionales, carreteras de dos carriles, con
sus arcenes y desde luego que no tienen o no debían de tener
ningún problema en cuanto a consideración ni de autopistas ni
de autovías, ni entrar en discusiones sobre ..., tampoco son
avenidas periurbanas de genial invento ni nada de esto, son
carreteras corrientes y molientes que por alguna razón tampoco
acaban de ponerse en marcha. Otro tanto tengo que decir de la
carretera de Santa Eulàlia a San Rafael, una carretera, por cierto,
dependiente del Consell Insular de Ibiza y Formentera, pero
conveniada hace ya años, durante el Gobierno anterior para que
la comunidad autónoma pudiera, con ello, completar el
triángulo fundamental de circulación en Ibiza, es decir Ibiza,
Santa Eulàlia, San Antonio.

Otro tanto tendríamos que decir del acondicionamiento de
Ibiza a San José, y algo muy importante u fundamental, también
reiteradamente anunciado, pero sin iniciarse todavía, que es el
carril de bicicletas de la carretera de Formentera, cada día más
necesitada de la extensión de un carril, que hoy existe, un carril
adosado a la propia carretera, pero que evidentemente hay que
mejorar.

En cuanto a obras, insistimos en Andratx-s’Arracó, en la
variante de Andratx, otra obra de la que también podríamos
hablar del culebrón de la variante de Andratx, una obra
reiteradamente parada y que está ya incluso contratada,
adjudicada definitivamente a un contratista y que ahora parece
que se hacen nuevos, no sé si proyectos o elucubraciones,
porque este gobierno presenta como proyectos meras
elucubraciones y dibujos que no responden a la consideración
legal de proyecto, pero que en definitiva sigue parada, estando,
como está, adjudicada desde hace más de un año.

Por consiguiente, incluimos también las obras de la ronda
de Felanitx, una carretera extraordinariamente pedida por todos
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los ciudadanos de esta población, muy grande, muy dificultosa
de atravesar y que, por consiguiente, es urgente solucionar.
Algo parecido pasa con la variante de Can Picafort, una obra,
por cierto, muy sencilla, para la que se dispondría, con
facilidad, de los terrenos, por la parte de atrás, de la zona
urbanizada y que supondría, además la eliminación de
importantísimos riesgos.

Lo mismo ocurre con las obras de Santa Eulàlia a San Rafael,
que me he referido antes a la expropiación, se incluye
lógicamente también un presupuesto para la obra.

Y con todo este conjunto, creo que no me he dejado
ninguno, acaba todo este bloque de enmiendas que se refieren
a explotación y construcción de todo este tipo de carreteras.
Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sr. Pons, en nom del Grup Parlamentari
Socialista, té la paraula.

EL SR. POSN I PONS:

 A aquest grup d’esmenes, coincidim amb totes les
necessitats que ha esmentat el portaveu del Grup Popular, i
dins les coincidències, el pressupost el que contempla és, amb
els diners que té, quines són les obres que es poden abordar.
Per tant, hi ha tota una sèrie d’esmenes que són compartides i
les votarem favorablement., Aniré amb un poc de cura per no
equivocar-me i que després, com que són tants de duros,
venguin a cercar-me.

L’esmena 5042, dipòsits previs d’expropiació a obres
carretera d’Andratx a s’Arracó, que l’ha retirada el portaveu del
Grup Popular, jo demanaria que no la retiràs, fins i tot si no
l’aprovam, que pugui anar a ple, a fi de poder discutir en la
conselleria, perquè sembla que hi ha intencions que hi hagi
diners per fer aquestes coses. Per tant, si la deixassin, li podem
votar en contra si vostè la manté, si la manté li votarem en
contra i en el pla farien una transacció, una aprovació o uns
discussió més acurada de les intencions que vostè ha
manifestat i del punt de vista que tenim nosaltres de la
conselleria, que tal vegada a nosaltres ens han equivocat. Però
li demanaria que no la retiràs.

EL SR.PRESIDENT:

Molt bé, continuï, després la Presidència ja ...

EL SR. PONS I PONS:

Molt bé, jo també tenc apuntat el que dic, eh?

L’expropiació de segona fase de condicionament de
carreteres a Sóller, de Deià a Sóller no està previst per al 2001,
igual que la d’Inca a Muro i, en canvi sí els depòsits previs
d’expropiacions d’obres de condicionament de la carretera
Palma-Valldemossa, tram via de cintura Universitat, on hi ha un
depòsit genèric d’uns 1.000 milions de pessetes, quan es parla

d’expropiacions és molt difícil ajustar preus, perquè un no sap
mai com serà la resposta de la propietat ni les dificultats que es
poden trobar, però dins aquesta partida genèrica hi ha els
depòsits previs  aquests, de la carretera de Valldemossa, el tram
de la Universitat, i els depòsits previs d’expropiacions (...)
variant d’Inca. Per tant, es votaran favorablement les esmenes
5048 i 5049.

Les expropiacions de la variant de Llucmajor, no, perquè no
està previst dins el 2001 que es pugui escometre aquesta obra,
igual que les expropiacions de la millora de condicionament de
la carretera d’es Mercadal a Sant Adeodato. L’expropiació de
terrenys de l’obra del segon tram Maó-Fornells, els terrenys
necessaris  per a l’execució d’aquesta obra, ja estan ocupats,
per tant seria una esmena inútil, perquè el que pretén ja està
acabat, per tant la votarem en contra. Els depòsits previs
d’expropiació de les obres de condicionament de Santa Eulàlia
a Sant Rafel no està previst dins el 2001 escometre aquesta
obra. 

Sí es votarà favorablement l’esmena 5057, depòsits previs
d’expropiacions a obres de condicionament de la carretera
Eivissa-Sant Josep, la 5057.

Els dipòsits previs per a expropiacions dels carril bici a
Formentera no és prevista aquesta obra per al 2001, i aquí és on
hi ha la continuació, un poc, de la primera, de l’esmena 5042, la
5043, inici obres carretera Andratx-s’Arracó, la votaríem
favorablement. Per tant, si hi ha la 5042 que la deixam aparcada,
nosaltres no tenim cap dificultat per aprovar la 5043, que és inici
d’obres, per açò li deia que tal vegada seria interessant que
aquestes dues les deixàssim pendents, perquè està una
vinculada amb l’altra, però nosaltres no tenim cap dificultat a
aprovar-li, però si hi hagués un error i haguéssim de tornar
enrera, tal vegada convé que la 5043 tengui el mateix camí que
la 5042, serien dues que estarien enllaçades i es podrien aprovar
a ple sense dificultats, si al portaveu del grup Popular li sembla
bé aquesta solució una mica estranya, però que ens ajudaria ...

També votaríem favorablement la 5044, que és l’inici de les
obres de la variant d’Andratx. Dins la partida 60100 hi ha un
crèdit de 2.867 milions on està inclosa una previsió, si s’ha de
continuar l’obra de 178 milions de pessetes per a les obres de
la variant sud d’Andratx. Les obres, la segona fase de
condicionament de la carretera de Sóller-Deià la votaríem en
contra, perquè no es contempla aquesta actuació per a l’any
2001, així com també votaríem en contra, perquè no es
contempla aquesta actuació per a l’any 2001, així com també
votaríem en contra l’inici de les obres de la ronda de Felanitx.
L’inici de les obres de Can Picafort també la votarem
contràriament perquè no és previst que es pugui fer en el 2001,
i igualment que la carretera Santa Eulàlia-Sant Rafel. La neteja
de les voreres a les carreteres de Menorca i d’Eivissa s’està
fent front ...

¡Ah!, es otro grupo, ya, perdona.
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EL SR. PRESIDENT:

Sí, aquest paquet arribava fins a la 5059, Sr. Pons.

Bé, per fer una mica de resum i per aclarir una mica, si puc,
entendria que el Grup Parlamentari Socialista demana el
manteniment de l’esmena 5042, llavors dirà si ho accepta així el
Grup Popular, i ha manifestat el vot favorable a l’esmena 5049,
perdó, a les 5048, 5049, 5057, 5043 i 5044.

EL SR. PONS I PONS:

La 5044 estava una mica pendent, estava vinculada a la
5042, no?, o era al revés? Andratx, Andratx-s’Arracó. La 5043
...

EL SR. PRESIDENT:

És la 43 la que està vinculada a la 42.

EL SR. PONS I PONS:

Estan vinculades les dues. Si a la primera la deixam pendent,
aprovar ara l’inici de les obres quan dels diners per a
expropiacions queda pendent d’aquesta decisió, hem dit que la
vincularien a una conversa posterior per arribar a un acord
possible, creim nosaltres, al ple, quan es discuteixi aquest tema,
si al portaveu del Grup Popular li sembla bé.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Pons. Donarem la paraula al representant
del Grup Parlamentari Popular.

EL SR. GONZÁLEZ I ORTEA:

Gracias, Sr. Presidente. Muy bien, mantendremos, pues, la
5042, ya había ofrecido mantenerla si es que era útil, yo tenía
noticias de esto ya estaba hecho, por esa razón la retiraba, que
estaban pagados esos depósitos e incluso se habían iniciado
las obras, pero si estoy equivocado, la mantendremos hasta el
pleno y ya está, a retirarla siempre estamos a tiempo.

En cuanto a la 5054, que sí que está, efectivamente, por lo
que me dice el Sr. Pons en esas condiciones, decir que
efectivamente ya se han hecho las ocupaciones, ya se han
pagado los depósitos previos, pues efectivamente la retiramos,
ningún problema. Retiramos, pues, la 5054, y mantenemos la
5042 junto con la 5043 para el pleno.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Debatut tot aquest paquet d’esmenes,
passam al programa 513b, conservació i explotació de la xarxa
de carreteres. S’hi mantenen les esmenes 5060, 5061, 5062, 5063,
5064, 5065, 5066, 5067, 5068, 5069, 5070, 5071, 5072, 5183 i 5184.
Per a la defensa conjunta de totes, té la paraula el Sr. González
i Ortea.

EL SR. GONZÁLEZ I ORTEA:

Sí, gracias, Sr. Presidente. Efectivamente, este es un grupo
de enmiendas que se refieren al programa de conservación de
carreteras, aquí tenemos que volver a insistir, lo primero de
todo en que este gobierno que reitera su disposición a que ésta
fuera la legislatura de la rehabilitación y de la conservación,
desgraciadamente una vez más, como hacíamos antes en el
programa de rehabilitación o hablando de los programas de
rehabilitación de viviendas, tenemos que decir algo similar en
materia de carreteras. La conservación de carreteras está a unos
niveles bajísimos, el año pasado decíamos que en el
presupuesto, decíamos y fue una triste realidad, se suprimían
500 millones de pesetas del programa de carreteras, es decir se
pasaba de los 2.000 millones que había en el programa de
carreteras el año 99, a 1.500 millones durante el año 2000. Pues
bien, el año 2001 que pensábamos ver corregida esa cifra y
vuelto a ponernos en el camino que insistentemente viene
sucediendo a lo largo de los últimos veinte años de constantes
subidas en el presupuesto de conservación de carreteras, para
nuestra sorpresa, ese presupuesto no ha subido. Seguimos en
1.500 millones de pesetas para conservación de carreteras, si la
memoria no me falla, no quisiera darlo por seguro, pero creo
recordar que era el presupuesto de carreteras que había en el
año 1995, un año en que yo trabajaba como funcionario en esa
casa, lo último que trabaje como funcionario en esa casa, y creo
recordar que el presupuesto eran 1.500 millones de pesetas. Es
decir que seis años después, porque estamos hablando del año
2001, seguimos en el mismo presupuesto que había sido en
años sucesivos ampliamente superado. 

Lógicamente lo primero que hacemos es poner una
enmienda para tratar de remediar esa situación, siempre en
términos modestos, nunca diciendo “vamos a poner mil
millones más o dos mil”, que seguramente harían falta, sino
siempre en términos razonables y modestos pretendemos, con
esa primera enmienda de 500 millones de pesetas, incrementar
el presupuesto de conservación hasta el nivel de 1999, el nivel
de dos años atrás. Me parece que es una enmienda razonable
y que debía de ser tomada muy seriamente en consideración
por el Gobierno y desde luego por los grupos parlamentarios
que le apoyan.

El resto de las enmiendas ya son enmiendas de afectación,
porque desgraciadamente en algo tan importante como la
conservación de carreteras, que tiene una incidencia directa en
las materias de seguridad, no se hace ninguna, ninguna
especificación en que se vana gastar esos pocos dineros que
se dedican. Y entonces nosotros proponemos una distribución,
además, por islas, que empezamos por proponer unos refuerzos
de firme, unos refuerzos en el pavimento, en unos pavimentos
que a ojos vista están degradándose, en algunos casos de
forma extraordinaria y que, dadas las características de los
áridos en Baleares y, por consiguiente de los pavimentos que
son enormemente deslizantes, esta degradación tiene un efecto
no sólo sobre la comodidad, sino y sobre todo sobre la
seguridad. Hay, pues, un conjunto de enmiendas, 400 millones
para Mallorca y 100 millones para Ibiza y Formentera y 100
millones para Menorca en esa materia.
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Igualmente, y siempre en esa materia de seguridad, hay
también unos presupuestos destinados a iluminación de
intersecciones, la causa más frecuente de accidente en las
carreteras se produce generalmente en las intersecciones, lo
que vulgarmente llamamos los cruces de las carreteras, la
iluminación supone un alivio inmediato de la accidentalidad de
esos cruces de intersecciones y, por consiguiente, un programa
que se venía realizando en la medida, como decía antes, en que
se iban pudiendo incrementar los fondos de conservación,
siempre por debajo de los necesarios, pero que se iban
incrementando, una de las actuaciones más necesarias son
precisamente las iluminaciones. Proponemos 200 millones para
iluminar las intersecciones, para ir iluminando intersecciones en
Mallorca y 50 respectivamente en las otras islas.

El tema de la limpieza de bordes y de cunetas es un tema
también que, aunque cuesta un poco más de trabajo verlo a
veces y parece un tema puramente estético, tiene muchísimo
que ver también con la seguridad, fonamentalmente porque la
suciedad y la falta de capacidad de las cunetas provoca una
invasión de agua en la calzada, y ése es otro de los efectos que
inciden directamente sobre la seguridad de los vehículos. Por
consiguiente, no solamente por una cuestión estética, sino por
una cuestión de seguridad, parece evidente que es necesario
un programa continuado de limpieza, un programa de limpieza
que desgraciadamente, y en estos dos últimos años, ha sufrido
una baja notable y considerable. Es un clamor en las carreteras
o por los usuarios de las carreteras de las Islas Baleares la
suciedad que se ve por bordes, medianas, intersecciones,
isletas, etc. Proponemos unas cantidades relativamente
modestas, pero que nos parecen suficientes para conservar un
mínimo de dignidad y seguridad en esos puntos, 150 millones
para Mallorca y 50 para cada Menorca y para Ibiza y
Formentera.

Entramos después en otro aspecto que sí ya tiene que ver
mucho más con la estética, aunque también tiene su influencia,
lógicamente en la seguridad, pero una influencia indirecta, que
es la cuestión de los ajardinamientos, proponemos para la
conservación y mejora de esos ajardinamientos que igualmente
están sufriendo notoriamente y especialmente en las vías de
alta capacidad, en las autopistas y autovías, pero igualmente en
las rondas urbanas o periurbanas, están sufriendo, como digo,
o han venido sufriendo un deterioro notable y manifiesto.
Proponemos 200 millones para mantenimiento de jardines en las
carreteras de Mallorca, y 50 en los de Ibiza y Formentera y en
los de Menorca.

Tenemos después un tema de una obra de conservación,
una obra menor, pero muy interesante, que es la carretera de
San Miguel a San Juan, en Ibiza, una carreteras dependiente del
consell insular, pero que necesita lógicamente, por la escasa
disponibilidad presupuestaria del propio consell insular de
Ibiza y Formentera, necesita una ayuda para una carretera que
es una carretera de cornisa, es una carretera de lujo dentro de
lo que es Ibiza para el paseo, el placer y el disfrute de la isla,
una carretera que discurre por un paraje extraordinariamente
bello, como son los de los Amunts de Ibiza y, además, de un
gran valor paisajístico.

Proponemos después también una obra de iluminación muy
concreta, muy necesaria que también propusimos el año pasado
que de alguna forma se nos prometió, aunque no admitiendo la
enmienda, pero se nos prometió y se prometió reiteradamente
por parte de la conselleria que se iba a abordar, pero que no se
ha hecho, que es la iluminación del segundo cinturón de Ibiza,
este cinturón se ha convertido en una vía de un gran tráfico y
necesita urgentemente de esa iluminación por las razones
iguales que antes apuntábamos en relación con las
intersecciones, los cruces y los enlaces.

Y creo que con esto hemos acabado completamente las
enmiendas del programa de conservación, si no estoy
equivocado, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. González Ortea. Sr. Pons, té la paraula,
pel Grup Parlamentari Socialista.

EL SR. PONS I PONS:

Compartim els  criteris que ha manifestat el portaveu, el Sr.
González Ortea, i una altra vegada trobam els esculls -no li
sàpiga greu que coincidim, perquè ha estat molt raonable el que
vostè ha dit-, els esculls  pressupostaris, la quantitat de diners
per escometre tot açò. Per tant, nosaltres creim que el
reforçament del paviments a Mallorca, Menorca, Eivissa i
Formentera són tres esmenes assumibles, les 5061, 5062 i 5063,
les votaríem favorablement. No podem votar favorablement per
dificultats pressupostàries de diners que maneja aquesta
conselleria el que fa a la il·luminació, tot i creient que
efectivament és important per a la seguretat del trànsit que les
vies estiguin il·luminades. I quant a neteja i ajardinaments, hi ha
dos criteris diferents. Creim que la situació a Menorca i a
Eivissa és francament diferent de la de Mallorca, pel
quilometratge, per la quantitat de quilòmetres que hi ha a
Mallorca i les feines de neteja de voreres o manteniment de
jardins, els pocs que hi ha a Eivissa i a Menorca, s’escometen
amb la mateixa brigada d’obres que hi ha a cadascuna de les
Illes, i, en canvi, és impossible fer-ho a Mallorca, per açò la
neteja de voreres de Mallorca ho veuríem amb bons ulls, tenim
una dificultat pel que fa a la quantitat, perquè dels 150 milions
no sabem si es poden acceptar tots o hi ha una transacció
pendent, per tant, de moment la votaríem en contra però tenint
en compte que hi pot haver conserves posteriors, perquè la
neteja de voreres a Mallorca, si no és de 150 milions i és d’una
quantitat raonable per poder fer front a aquesta neteja, i
proposaria a l’esmena 5070 d’afectació dels ajardinaments de
les carreteres de Mallorca, que de moment ens acceptàs una
transacció i baixàs a 50 milions la quantitat per als
ajardinaments a Mallorca.

Gràcies, sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Pons. Entenem que manifesta la seva
voluntat d’acceptar les esmenes 5061, 5062 i 5063, i quedarien
rebutjades les altres. Si no hi ha torn de contrarèplica ...
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I una transacció a la 5070, per tant, hauríem de demanar al
Sr. González Ortea, en nom del Grup Parlamentari Popular si
accepta aquesta transacció.

EL SR. GONZÁLEZ I ORTEA:

Sí, la acepto, Sr. Presidente, porque menos da una piedra,
creo que con 50 millones no hay para tener ni mucho menos los
casi 2 millones de metros cuadrados de jardinería que hay en
Mallorca, contando la que hay en autopistas, en laterales y
medianas, hay 2 millones de metros cuadrados, la verdad es que
es bastante poca cosa, pero, insisto, menos da una piedra, de
manera que aceptamos la transacción, al menos algo se gastará.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. González Ortea. Per tant, passam al
programa 551b, cartografia i informació territorial. Aquí s’hi
manté l’esmena 5368. Per defensar-la i en nom del Grup
Parlamentari Popular, té la paraula el Sr. José M. González i
Ortea.

EL SR. GONZÁLEZ I ORTEA:

Gracias, Sr. Presidente, pero creo que antes hay todo un
conjunto de enmiendas ...

EL SR. PRESIDENT:

Perdoni, sí, té raó. Té raó, perdoni, probablement les ganes
de fer via m’han provocat, a part d’altres problemes que tenia
aquí, m’han provocat aquest desordre.

Efectivament, el que toca ara és el programa 513c, ordenació
i inspecció del transport terrestre. Aquí s’hi mantenen les
esmenes 5236, 5237, 5238, 5239, 5240, 5254, 5241, 5243, 5244,
5246, 5248, 5250, 5251, 5253, 5256, 5257, 5073, 5259, 5074, 5075
i 5261. Per defensar-les, té la paraula el Sr. José Mª González i
Ortea.

EL SR. GONZÁLEZ I ORTEA:

Gracias, Sr. Presidente, voy a ser muy rápido, porque todas
estas  enmiendas, aunque hay algunas, una o dos que
singularizaré, las demás, prácticamente consisten pura y
simplemente en pasar un programa de medio ambiente que
seguimos sin entender qué hace en medio ambiente a quien
legítimamente ostenta toda la responsabilidad en materia de
movilidad y en materia de vialidad y de transportes, que es
precisamente la Conselleria de Obras Públicas, de manera que
hay una curiosa Dirección General de Movilidad sostenible que
me temo que no sirve absolutamente para nada, si no es que lo
único que hacer es poner trabas al desarrollo normal de los
programas creados en transporte. Proponemos que todo eso
pase a transporte, y naturalmente que desaparezca una
dirección general que, a parte de escribir algún articulillo en los
periódicos, insisto, no acabamos de ver su utilidad, salvo para
poner palos en las ruedas, nunca mejor dicho, de la Conselleria
de Obras Públicas.

Hay, sin embargo, que singularizar, únicamente, dos
enmiendas que están incluidas en medio de todo esta serie de
programas, de conceptos, que de uno en uno se pasan a través
de estas enmiendas a la Conselleria de Transportes que son un
plan de supresión de pasos a nivel, 100 millones de pesetas
para un plan que, yo creo que se hace urgente, un plan que
también es, no un plan nuevo, sino una continuación de lo que
se venía haciendo, que es ir suprimiendo poco a poco todos los
pasos a nivel de la única línea, hasta ahora, de ferrocarril,
dependiente directamente del Gobierno de la comunidad, que
es la de Palma a Inca.

Y otra enmienda que reiteradamente traemos aquí, ya la
trajimos el año pasado, que es una petición de la isla de Ibiza,
que creo que debía de ser este gobierno realmente sensible a
esa petición, que es la construcción de una estación de
autobuses.

Eso es todo el conjunto de enmiendas. Nada más. Gracias,
Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. González Ortea. Té la paraula el Sr. Tirs
Pons.

EL SR. PONS I PONS:

Gràcies, Sr. President. NO s’estranyaran que votem en
contra a l’organització del Govern, és una competència del
president, encara que pugui sembla que és contradictori que
aquesta direcció general estigui a Medi Ambient, de moment és
així, i no creim que el Parlament sigui la instància adequada per
remodelar el Govern i les competències de cadascuna de les
conselleries. Per tant, votarem a favor totes aquelles esmenes
que estan dirigides al traspàs d ela conselleria de mobilitat de
Medi Ambient a Obres Públiques.

Quant al pla de supressió de passos a nivell, l’entitat SFM
té previst dins el seu pressupost propi les actuacions de
rehabilitació, supressió i automatització de passos a nivell, per
tant creim que no és l’esmena adequada, ja que és previst dins
l’actuació de SFM. I quant a l’ajuda a l’Ajuntament d’Eivissa
per a la construcció d’una estació d’autobusos, és un poc més
enrevessada la contestació, la competència per a la construcció
d’estacions d’autobusos correspon als ajuntaments, d’acord
amb la Llei 16/87, d’ordenació del transport terrestre, i a més el
transport  regular de viatgers és competència pròpia del Consell
Insular d’Eivissa i Formentera. Així i tot el Govern, la
conselleria, troba que la sol·licitud d’aquesta demanda d’ajut
pot ser estudiada per tal d’arribar a una solució del problema
que és l’important, encara que no sigui competent la conselleria
per solucionar aquest problema, si és una competència del
consell.

Quant a les ajudes a les línies de transport urbà, compten
amb un crèdit de 204 milions de pessetes a la partida 470002 i de
120 milions a la partida 77000, que es consideren suficients fins
que s’aprovi el pla director sectorial de transport. Per tant,
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votarem en contra les esmenes defensades pel portaveu del
Grup Popular. 

Gràcies, president.

EL SR.PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Pons.

Passam, ara sí, al programa 551b, cartografia i informació
territorial. S’hi manté una única esmena, que és la 5368. Per
defensar-la, té la paraula el diputat Sr. González Ortea.

EL SR. GONZÁLEZ I ORTEA:

Gracias, Sr. Presidente. Una enmienda muy sencilla, es una
afectación de 20 millones de pesetas para  la creación de unos
sistemas de información territorial, que creemos que hoy ya son
un instrumento imprescindible, enormemente útil, y que por
otro lado el Gobierno, alguna vez hemos oído que quería poner
en marcha, queríamos ver reflejado presupuestariamente que
esos sistemas de información territorial, efectivamente iban a
tener conformación por la vía presupuestaria el próximo año.
Nada más, gracias.

EL SR.PRESIDENT:

Gràcies. Té la paraula el Sr. Pons.

EL SR.PONS I PONS:

Efectivament, la partida 64000 del programa 551b, té un
crèdit de 80 milions i dins aquests 80 milions està contemplada
la despesa per al sistema d’informatització territorial. Votarem
en contra perquè sabem que dins aquesta partida de 80 milions
de pessetes, és possible fer aquesta actuació.

EL SR.PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Pons. Si no hi ha torn de rèplica, hauríem
acabat el debat de les esmenes presentades a la secció 17.

Passam a la secció 18, Conselleria de Sanitat i Consum. Les
esmenes que es mantenen en aquesta secció també són del
grup Parlamentari Popular. Una inicial, a la totalitat de la secció,
que és la 5142. Per defensar-la, si vol, té la paraula el Sr. Fiol.

EL SR. FIOL I AMENGUAL:

Gràcies, Sr. President. És una esmena a la totalitat de la
secció i, com és costum en aquesta cambra, queda defensada
en els seus propis termes i serà objecte al plenari de més detall.

EL SR.PRESIDENT:

Passam a l’esmena presentada al programa 411a, Direcció i
serveis  generals de la Conselleria de Sanitat i Consum, s’hi
manté l’esmena 5157. Per defensar-la, té la paraula el Sr. Fiol, per
part del Grup Parlamentari Popular. 

EL SR. FIOL I AMENGUAL:

Gràcies, Sr. President. És una esmena d’afectació d’una
quantitat de 100 milions de pessetes a la construcció d’un nou
centre de salut a Eivissa, i m’agradaria, encara que sigui
breument, explicar la motivació i la justificació de per què es dur
aquesta esmena. Aquesta esmena obeeix a una part del conveni
que es va signar entre el Ministeri de Sanitat i Consum a
l’anterior legislatura i el Govern balear, dia 8 d’octubre del 98,
on es pactaven coses que han estat llavors tan polèmiques,
com la construcció de l’hospital d’Inca i la posada en marxa de
l’hospital Son Llàtzer com un consorci, es pactava també el
compromís del Govern balear amb la construcció d’u centre de
salut, dins la política de construcció de centres que ha tengut
el Govern balear. Aquesta era una demanda molt sentida a la
ciutat d’Eivissa, qualsevol que conegui un poc la situació
sanitària de Vila pot entendre perfectament que en aquests
moments hi ha una demanda important a una bona part de la
ciutat de construir aquest centre de salut, i aquesta seria una
qüestió que seria rebuda amb prou satisfacció pels habitants de
Vila i que és una demanda justíssima, 

Naturalment, la quantitat és una estimació feta d’una forma,
bé, de la manera en què es pot redactar una esmena i és
susceptible de ser apreciada d’una forma distinta, però sí que
ens agradaria que s’afectàs, si no una quantitat tan gran, sí una
quantitat considerable perquè es dugui endavant aquest centre.

EL SR.PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Fiol. En nom del Grup Parlamentari
Socialista, té la paraula el diputat Antoni Diéguez.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Muchas gracias, Sr. Presidente. Sin duda el Gobierno y este
grupo parlamentario y cuantos apoyan al Gobierno comparten
la misma preocupación que el Grupo Parlamentario Popular por
la necesidad de que exista un nuevo centro de salud en Ibiza,
y por eso durante el año 2000 la conselleria ha tenido una serie
de conversaciones con el Insalud y el Ayuntamiento de Ibiza
para establecer las bases que permitan la construcción de un
nuevo centro de salud allí, y es voluntad de la conselleria
contribuir a la financiación de este centro, pero se ha de contar
antes con un terreno adecuado y con el necesario acuerdo
institucional. De momento es un poco prematuro para
establecer una partida presupuestaria, que nos podemos
encontrar a final de año que no se ha podido gastar por no
haber dado los pasos adecuados y en el orden que
corresponde. Ya tenemos para ello la experiencia con lo
sucedido con el hospital de Inca, por ello consideramos que no
corresponde aceptar esta enmienda.

Gracias, Sr. Presidente.
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EL SR. PRESIDENT:

Sí, té la paraula el Sr. Fiol.

EL SR. FIOL I AMENGUAL:

Gràcies, Sr. President, només és a efectes que consti en acta
que la consideració que dins aquest conveni, dins aquest pacte
amb el Govern de Madrid existia la voluntat per part d’Insalud,
recíproca de construir el centre de salut de Santa Eulàlia, per un
costat, li vull fer saber al diputat Diéguez que aquest solar ja
estava adscrit per l’ajuntament, no cedit, però sí adscrit i
qualificat i disposada la cessió per part de l’Ajuntament de Vila,
i estic segur que el nou govern que hi ha ara a Vila, té la mateixa
convicció que l’anterior, que se cedeixi el solar, que és un solar
que és devora la ronda de Vila, no sabria ara localitzar-lo de
forma clara, però vaja hi he estat, jo, en aquest solar, i estic
segur que l’ajuntament té la convicció de cedir aquest solar per
a aquesta finalitat. Només als efectes que consti aquesta
manifestació al llibre de sessions. 

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, té la paraula el Sr. Diéguez.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Gracias, Sr. Presidente. Sin duda, con todo ello será muy
fácil llegar a un acuerdo y poder prever para el presupuesto del
año sucesivo la correspondiente partida presupuestaria, pero
en este momento todavía resulta prematuro preparar este dinero
en esta partida, tal como propone la enmienda. Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, debatuda l’esmena, idò, passarem al programa 413a,
ordenació, planificació i inspecció de serveis sanitaris. S’hi
manté l’esmena 5151. Per defensar-la, té la paraula el Sr. Fiol.

EL SR. FIOLI AMENGUAL:

Gràcies, hem considerat com una qüestió molt important la
posada en marxa del servei d’inspecció i autorització o clausura
de centres sanitaris, perquè aquesta és una qüestió cabdal que,
desgraciadament, no va poder ser culminada a l’anterior període
legislatura i, en definitiva, amb l’anterior govern. Hi ha, a punt
de sortir, la consellera ha anunciat que està a punt de sortir el
decret d’autorització, clausura i inspecció, en definitiva, de
centres sanitaris, i, per tant, creim que és important dedicar-hi
una quantitat de recursos que almenys pugui posar en marxa
aquest servei. Aquest és un servei on la conselleria disposa
d’una persona titulada superior, en concret d’un metge, d’una
metgessa i d’un auxiliar administratiu, i en el moment que entri
en vigor aquesta normativa que segons s’ha anunciat,
insistesc, per part de la consellera, la responsable del
departament, reiteradament, es posarà en marxa aquest any,
aquest decret, naturalment això implicarà que s’hauran de posar
en marxa els mecanismes que facin possible que aquesta
inspecció sigui eficaç i sigui certa i, com a mínim, el primer any
havíem pensat en l’establiment d’una quantitat que almenys

servís, si més no, per `potenciar aquest servei que consideram
important, voldria que els senyors diputats prenguessin
consciència que avui en dia i així com estan les coses, tot el
tema d’autoritzacions i clausura de centres hospitalaris és una
qüestió absolutament important i fonamental.

Aquest és el sentit de l’esmena i demanaríem que es
tengués en consideració. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Fiol. Té la paraula el diputat Sr. Diéguez.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Gracias, Sr. Presidente, y compartiendo esta misma
preocupación, al igual que la comparte el Gobierno que ya está
llevando a cabo este servicio y dispone dentro de la Dirección
General de Sanidad, de una sección de autorización que se
encarga de coordinar todos los expedientes de autorización de
centros y establecimientos sanitarios alimentarios, así como
también dispone de unos amplios servicios de inspección que
tienen entre sus competencias la planificación, la inspección y
el control de centros y establecimientos de servicios sanitarios,
con lo cual no resulta, por lo menos de momento necesaria, la
aprobación de esta enmienda para que se siga haciendo y
haciendo bien como hasta el momento.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diéguez. En torn de rèplica, té la paraula el Sr.
Fiol.

EL SR. FIOL I AMENGUAL:

Sí, voldria manifestar la nostra discrepància amb les
manifestacions del diputat Sr. Diéguez, en el sentit que el fet
que entri, segons s’ha anunciat, insistesc, una normativa
novedosa durant l’any 2001 fa necessari que es disposi de
recursos necessaris; si es fan els decrets i es fan les normes,
però no es disposa dels recursos necessaris per dur-los a terme
i per fer-los complir, aquestes normes, que no tenen cap sentit,
insistesc, amb una qüestió certament delicada.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Fiol. Passam al programa 413d, promoció i
prevenció de la salut. Aquí s’hi mantenen les esmenes 5229 i
5155. Per debatre-les conjuntament i defensar-les, té la paraula
el diputat Sr. Fiol, en nom del Grup Parlamentari Popular.

EL SR. FIOL I AMENGUAL:

Gràcies, Sr. President. Aquestes són dues esmenes que jo
qualificaria d’importants. Una d’elles és una addició de 50
milions, les polítiques de protecció i ajuda a l’associacionisme
de la Federació Balear de Famílies de Malalts Psicòtics. Jo crec
que aquesta és una qüestió respecte de la qual a altres bandes
de l’Estat hi ha una gran sensibilització, basta referir, per
exemple la marató per a la salut de TV3, enguany, està dedicada
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precisament a l’esquizofrènia, que és una malaltia psicòtica i
que necessita d’una ajuda i d’un tractament. I realment és cert
de quina manera els familiars necessiten ajuda de tota casta per
poder atendre aquestes situacions, que van més enllà del que
és l’assistència sanitària, perquè l’assistència sanitària arriba on
arriba, però llavors les famílies tenen sempre aquesta càrrega,
tenen sempre una problemàtica molt complexa, molt específica,
on els recursos sempre són insuficients. Jo voldria dir que
aquesta és una esmena que ha impulsat la companya de
Menorca, que coneix aquest problema i que va insistir molt a
plantejar aquesta esmena, perquè creu que els recursos que
s’han donat històricament a aquestes associacions eren
insuficients, i jo crec que és així, encara que els recursos sempre
són escassos i les necessitats moltíssimes. Però crec que
aquesta és una qüestió a considerar, crec que l’emergència de
les malalties psicòtiques, la seva presència cada vegada major
a la nostra societat fan necessària una ajuda institucional, que
es pot determinar de la forma que es consideri oportú; en
aquest cas es tractava d’una addició de 50 milions als principis
d’ajuda a l’associacionisme, que preveu el propi pressupost.

I naturalment, l’altra esmena, també d’addició, era de 150
milions, dedicats al desenvolupament del Pla de salut mental.
En aquest moment voldria fer constar que el tema del pla de
salut mental, per part de l’executiu, ha viscut un procés una
mica esperpèntic, perquè va començar essent manifestament
discutit  el pla de salut mental que havia aprovat l’anterior
govern o el Parlament a l’anterior legislatura, i progressivament
es va anar donant per bo aquest pla de salut mental i en
aquests moments es diu que és un pla de salut mental que està
bé i que pot servir perquè la comunitat tengui un pla amb les
condicions que mereix. Però és que paral·lelament el pla de salut
mental desenrotllava tota una sèrie de criteris de finançació, i al
nostre mode de veure i una vegada observat el pressupost,
pensam que aquest pla de salut mental només es considera o
només es reconeix en l’aspecte material de reformes, d’obres
necessàries, reformes d’instal·lacions, però s’oblida una
qüestió fonamental, que és el desenrotllo del que és el pla
mitjançant determinats programes que exigeixen la contractació
de determinats especialistes, i nosaltres no veim en lloc que hi
hagi una vertadera voluntat de desenvolupar l’actual pla de
salut mental; ans el contrari, pensam que hi ha hagut una sèrie
d’actuacions, comprensibles, quan un arriba a un govern doncs
té la pretensió de reformar-ho tot, però a l’hora de la veritat
veim que les reformes necessàries, que són una millor
assistència, i una millor assistència passa per dotar de més
recursos humans, per complir uns objectius que el propi pla de
salut mental creim que en aquests moments no es contemplen,
i només es contempla una millor finançació -necessària, per altra
banda- dels recursos materials. Per tant, voldríem donar aquest
caire, aquesta perspectiva de necessitat de millorar recursos
humans, de crear un gabinet de suport als recursos humans
existents i per això aquests és el sentit de l’esmena que es du en
aquests moments.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Fiol. Per part del Grup Parlamentari
Socialista, té la paraula el diputat Sr. Antoni Diéguez.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Gracias, Sr. Presidente. Completamente de acuerdo estamos
con que efectivamente hay determinadas asociaciones y
determinadas entidades que colaboran con los mismos fines
que la conselleria que merecen toda la ayuda y atención que
puedan exigir en cualquier momento, porque sin duda los fines,
como ya hemos dicho y como ha expuesto ya el diputado que
ha hablado por parte del Grupo Parlamentario Popular, son muy
loables. Ahora, únicamente aquí hay un problema de forma, y
es que, claro, prever en el presupuesto de la conselleria una
subvención de carácter nominativo pues no parece que sea
muy adecuado, y más todavía cuando en estos momentos ha
habido una orden del Gobierno sobre subvenciones y una
regulación de un mecanismo, por medio de convocatorias
públicas anuales, que posibilitará a esta asociación a acceder
a los fondos que se han incrementado de forma notable para
subvenciones  en esta conselleria, para subvenciones a
asociaciones directamente relacionadas con los fines de esta
conselleria. Y creemos que por ahí será el camino para que esta
asociación y otras muchas que tienen fines semejantemente
loables, como ésta, puedan acceder a estas ayudas.

Por lo que respecta a la enmienda 5155 de desarrollo del
plan de salud  mental, pues decir que dentro del año 2000 ya se
han hecho unas inversiones  por importe de unos 150 millones
de pesetas para dignificar la situación del Hospital Psiquiátrico,
y para el año 2001, dentro de las dotaciones incluidas en el
capítulo 7 del presupuesto del Serbasa está previsto también
destinar otros 100 millones para continuar en esa mejora de
servicios del Hospital Psiquiátrico, así como también para el
desarrollo del plan de salud mental. Por lo tanto, ya son
circunstancias que parece que están suficientemente atendidas,
y en cualquier caso seguiremos el desarrollo de ejecución de
los presupuestos para que así sea.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diéguez. Té la paraula el Sr. Fiol.

EL SR. FIOL I AMENGUAL:

Gràcies, Sr. President. Bé, discrep de la interpretació que fa
el Sr. Diéguez del problema formal que presenta la possibilitat
d’incrementar unes subvencions, tota vegada que en qualsevol
cas existeix una partida dins sanitat dedicada a la finançació
d’associacions, dirigides a protegir la salut de les persones, per
tant només es tractaria d’incrementar aquesta salut, amb
independència que naturalment aquestes associacions hagin
d’acomplir amb les condicions de caràcter formal i material que
els  permeti accedir a aquestes subvencions, això és una qüestió
que està fora de dubte. I, naturalment, si llavors aquestes
associacions no compleixen amb l’ordre de subvencions, ni
compleixen la normativa, naturalment no haurien de tenir dret a
aquestes ajudes.
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I respecte al desenvolupament del Pla de salut mental vull
dir amb preocupació que el pla de salut mental que, insistesc,
inicialment va ésser rebutjat per inútil, per insuficient i per
innecessari, posteriorment va ésser adoptat com a bo, no es
desenvolupa de la manera que està prevista en el propi pla de
salut ni amb els annexos que expliquen quin és el seu programa
de finançació que no s’acompleix. En qualsevol cas, això és una
responsabilitat del Govern que hi ha en aquests moments, de la
qual haurà de donar resposta davant el poble de les Illes
Balears.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Fiol. Passam al programa 413, protecció de la
salut. Les esmenes presentades són la 5150, 5152, 5148, 5149 i
5153. Per al debat i defensa de totes elles, té la paraula el Sr.
Fiol, en nom del Grup Parlamentari Popular.

EL SR. FIOL I AMENGUAL:

Sí, gràcies, Sr. President. Aquestes esmenes no són sinó el
reflex de la preocupació del Grup Popular i que no pretén altra
cosa que ésser el reflex de la preocupació dels ciutadans de les
Illes Balears respecte d’algunes qüestions de la protecció de la
salut, que creim que exigeixen una específica atenció i una
específica dedicació econòmica en el cas concret d’alguns
temes que, molt breument, relataré.

La primera d’elles va dirigida a una campanya d’informació
municipal del control de les aigües per al consum humà. El
diputat que els parla ha hagut recentment de fer una pregunta
a la consellera, i quedà de relleu com la conselleria havia arxivat
un expedient per un tema gravíssim de subministrament
d’aigües a un ajuntament concret de Mallorca, l’Ajuntament de
Búger, on, d’una forma reconeguda per l’interessat, a més, el
propi Batlle de Búger, es va posar de manifest que encara que
hi havia una ordre de clausura d’uns pous de sanitat, ell havia
desprecintat perquè els tècnics li havien dit que podia donar
aquesta aigua, en fi, d’una forma realment perillosa, a més. Jo
no sé els resultats, pareix que de moment no han estat molt
greus, però en qualsevol cas aquest tipus de negligències
conviden a què s’obri una reflexió i un debat sobre que els
poders autonòmics han d’informar i han de tenir una política en
una qüestió tan delicada com el control de les aigües de
consum humà, que és un tema realment important. Aquest
exemple que he posat és il·lustratiu de la mentalitat que tenen
a qualque ajuntament i principalment ajuntaments petits, amb
pocs recursos, que tenen aquestes situacions. I jo he vist
problemes similars a temes de pous pròxims a cementiris, ara
pensava concretament amb una problemàtica de l’illa de
Menorca, em pareix que d’Es Castell on després de molts
estudis  varen poder trobar una solució, però bé, es va haver de
fer molta de feina perquè totes aquestes problemàtiques de les
aigües, de l’abastiment de les aigües és un tema que mereix una
atenció especial.

Una segona qüestió és una campanya de detecció de
legionel·la específica, amb una addició de doblers de 15 milions
de pessetes, dedicats a una campanya de detecció d’aquesta
malaltia. No fa falta insistir, em pareix que aquests dies és a
Menorca també notícia una problemàtica específica de detecció
de legionel·la a un hospital o a una clínica, en aquest cas a una
clínica privada em pareix, perquè he vist una informació avui
mig dia d’una forma un poquet superficial, però crec que també
és un problema i que en qualsevol cas és una qüestió que
preocupa moltíssim a l’opinió pública, i més a una comunitat
que, a més dels centres hospitalaris, doncs té una població
transeünt, amb un sector hostaler important, i que exigeix una
campanya específica. Nosaltres vàrem fer una pregunta
recentment i la consellera va donar explicacions satisfactòries
que es mantenen els nivells d’inspeccions, però nosaltres creim
que seria molt important que, fins i tot encara que només sigui
per tranquil·litzar l’opinió pública, es facin campanyes de
prevenció d’aquestes característiques.

Després, farem també una minúscula esmena dirigida a
potenciar un estudi sobre les condicions higièniques del
transport  alimentari, qüestió absolutament fonamental i
important. I creim que respecte d’aquesta qüestió falta saber
exactament el que passa. Per tant, es tractaria d’un estudi de
determinar on ens trobam; el fet insular fa que el transport de
mercaderies arribi a través de la mar, i això genera unes demores
molt distintes a determinats transports en carretera que no fa
falta que ara aquí expliqui, perquè els senyors i senyores
diputats coneixen sobradament.

També presentam una esmena dirigida al control de les
aigües de la mar, com a una qüestió absolutament fonamental.

I en darrer terme, dins aquest conjunt d’esmenes al
programa 413c, una qüestió que m’agradaria aturar-m’hi un
moment per la importància de la quantia i per la importància de
la qüestió que es planteja, que és la posada en marxa dels
centres d’estudis sanitaris. He de dir que a la passada
legislatura es feren tots els estudis necessaris, es feren totes les
xerrades necessàries, es va arribar a un convenciment que la
Universitat volia impulsar un centre d’estudis sanitaris, que
l’Insalud estava disposat a impulsar un centre d’estudis
sanitaris, el Govern balear ho volia i es va fer feina i es va
preparar la documentació, però, desgraciadament, es varen
precipitar els  calendaris electorals que impediren, naturalment,
que això es desenvolupàs. I ha passat ja un any llarg des que
s’ha format el nou Govern i veim amb preocupació que aquesta,
que és una qüestió fonamental per a la investigació en aquesta
comunitat, bàsica perquè els  estudis i especialitats en matèria
sanitària tenguin una vertadera força, una vertadera definició i
no siguin una qüestió absolutament desperdigada a la
Universitat, a Son Dureta, a Gesma, que també s’hi fan algunes
coses d’investigació, a Menorca també es fan algunes coses,
i tengui un vertader centre que generi unes sinèrgies i que
generi una capacitat de captar recursos financers importants.

Aquesta és una qüestió absolutament estratègica per a
aquesta comunitat, és una qüestió fonamental, i vull dir que
nosaltres per ventura no vàrem ser capaços de posar en marxa
aquest projecte, que és molt complex, però en qualsevol cas
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animam el Govern actual que ho posi en marxa, perquè creim
que és una qüestió que pot donar molta força a la investigació;
que pot donar molta força a la formació, especialment a la
formació postgrau; que pot donar molta força a la capacitat de
captació de recursos financers del sector públic i del sector
privat, aquí hi poden intervenir laboratoris, aquí hi poden
intervenir l’Institut Carlos III, aquí hi pot intervenir el fons de
la Comunitat Europea, el Fons Fis; és a dir, aquí hi ha una
capacitat de crear una força investigadora, que estic segur que
aquesta és una esmena que, almenys conceptualment, no pot
ser en cap cas rebutjada. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Fiol. En nom del Grup Parlamentari Socialista, té
la paraula el Sr. Diéguez.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Gracias, Sr. Presidente. Desde luego, a medida que voy
oyendo las intervenciones que se están haciendo en este acto,
voy pasando de la necesaria fe que conlleva la (...) de la
consellera de Sanidad, a una sana confianza y sosegada por el
trabajo bien hecho, puesto que veo que todas las cuestiones
que plantea la oposició, por medio de sus enmiendas, de una
manera o de otra se están haciendo y haciendo de forma
correcta, como vamos a ir viendo.

Por lo que respecta a la enmienda 5150, que se refiere a una
campaña de información municipal sobre control de aguas para
consumo humano, pues hay que decir que la Conselleria de
Sanidad y Consum, por medio de su sección de sanidad
ambiental, ya lleva a cabo una importante actividad de control
de las aguas para consumo humano, que supone la recogida de
unas 2.000 muestras anuales, así como unos 7.000 controles de
cloración, especialmente en las redes de suministro público; y
también se hacen analíticas especiales y controles estadísticos
de multitud de datos relacionados con las aguas de consumo
humano. Todas estas  actuaciones se hacen también de forma
descentralizada, por medio o con utilización de los centros
insulares y comarcales de la conselleria y, por tanto, con
contacto directo con los respectivos servicios municipales.

Por lo que respecta a la enmienda 5152, referida a una
campaña de detección de la legionela, como le consta al
diputado interviniente del Grupo Parlamentario Popular, uno de
los programas de la sección de epidemiología de la Dirección
General de Sanidad es el registro de la legionela, que tiene
como objeto detectar todos los casos de legionela que se
producen en las Islas Baleares. Además, los servicios de
inspecció y el laboratorio de la Dirección General de Sanidad
también llevan a cabo una intensa actividad en relació a la
sanidad ambiental, que incluye el control de la legionela en
todo el ámbito de esta comunidad autónoma.

Y por otro lado, todavía más, en este momento se está a la
espera de un decreto del Ministerio de Sanidad que regule los
controles para prevenir la legionela. Una vez que se disponga
de este instrumento normativa, la comunidad autónoma
adoptará inmediatamente las medidas de control necesarias

para adecuar todas las actuaciones que hagan falta a nivel de
inspección y de laboratorio, así como para la emisión de los
pertinentes informes de conclusión de investigaciones. Por lo
tanto es  un tema que está perfectamente controlado y resuelto.

Por lo que respecta a la enmienda 5148, referente a la
necesidad de un estudio sobre condiciones higiénicas del
transporte alimentario, hay que decir que también uno de los
programas de la sección de inspección veterinaria, adscrita a la
Dirección General de Sanidad, es precisamente el control del
transporte alimentario para garantizar las condiciones de ese
transporte, del transporte de alimentos, dentro del ámbito
territorial de la comunidad autónoma. Asimismo, se controlan
los puntos de llegada de alimentos de fuera de la comunidad,
como son el puerto y el aeropuerto, para comprobar el
cumplimiento de la normativa aplicable en su caso.

Por lo que respecta a la enmienda 5149, sobre estudio de
control de la calidad del agua del mar, pues la sección de
sanidad ambiental de la Dirección General de Sanidad también
lleva a cabo una amplia campaña de control de agua de mar en
todas  las playas autorizadas para el baño; se toman unas 3.000
muestras de agua de mar cada año, se analizan y, por otro lado,
se recogen y procesan más de 1.000 muestras de arenas a partir
de estas inspecciones y controles; también se recogen
muestras correspondientes a aguas residuales y a otra serie de
controles sobre el medio ambiente en las zonas de baño.

Bien, parte de estas actuaciones, relacionadas con el control
de calidad de las aguas del mar se piensan llevar a cabo por
medio de un proyecto de inversión a cargo del capítulo 6. Por
tanto, se podría aceptar, si le parece bien al diputado del Grupo
Parlamentario Popular, afectar a esta finalidad la cantidad
solicitada en la enmienda, pero dentro del mismo capítulo 6 y
no pasándolo al capítulo 2. Es decir, la propuesta de
transacción sería la siguiente: para el alta sería la Sección 18,
centro de coste 18201, programa 413c, subconcepto 6400; y la
baja sería exactamente en la misma sección, centro de coste,
programa y subconcepto, al ser una afectación.

Y por lo que respecta a la enmienda 5153, es la última de
este bloque, relativa a impulsar la puesta en marcha del centro
de estudios sanitarios, decir que está previsto que en el año
2001 continuarán las conversaciones entres la Universitat de
les Illes Balears y con el Insalud para tratar de poner en marcha
este Instituto de Ciencias de la Salud. Y claro, en función del
resultado de estas conversaciones, se habilitarán las
dotaciones presupuestarias necesarias en su caso. Ahora,
como ya le he dicho en otra enmienda y no le ha gustado, pues
daremos un paso más allá, si acaso, que sería, si le parece bien
al Grupo Parlamentario Popular, transaccionar la creación de
una partida con 1.000 pesetas a estos efectos. Sería, la
transacción tendría el siguiente contenido: sería crear una
partida presupuestaria en el capítulo 4, con una cantidad inicial
de 1.000 pesetas, destinada a la finalidad de poner en marcha el
Instituto de Ciencias de la Salud; y en función de las
necesidades que surjan durante el ejercicio presupuestario
pues se iría dotando esta partida en la medida que fuera
oportuno. Detallado el centro de coste, sección, etc., quedaría



682 HISENDA I PRESSUPOSTS / Núm. 31 / Fascicle 3 / 13 de desembre del 2000

 

del siguiente modo: la Sección 18, centro de coste 18201,
programa 413a, subconcepto 4800, una alta de 1.000 pesetas.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diéguez. Entén aquesta presidència que ha ofert
dues transaccions sobre les esmenes 5149 primer, i 5153,
aquestes  són les dues esmenes que ha proposat transaccionar,
que el Grup Parlamentari Popular ens indicarà si accepta o no.
Té la paraula el Sr. Fiol.

EL SR. FIOL I AMENGUAL:

Gràcies, Sr. President. Abans de parlar de les dues esmenes,
un comentari respecte del que s’ha dit respecte de les esmenes
que es presenten, que no suposen sinó un suport ulls clucs a
la política de la consellera, que naturalment ja serà motiu de
debat a un altre moment, però que no ens pot fer creure que tot
està absolutament resolt i tot està absolutament correcte; les
coses són molt més complicades del que pareixen i en el tema
d’aigües de consum humà, jo li he posat un exemple molt
recent, però n’hi podria posar molts d’altres, és necessària una
política molt més rigorosa, perquè respecte d’aquesta qüestió
la conclusió és que la conselleria havia arxivat l’expedient. És
a dir, a mi el que em preocupa és que, bé es fa un passa tu i el
tema queda sense investigació; naturalment, era un cas en el
qual no s’han manifestat infeccions i malalties, per tant és un
cas, en definitiva, menor, però no deixa de ser una irregularitat
i que a més ens podem trobar un dia que el cas no sigui menor.
El mateix dic de la legionel·la, la legionil·losi, no vull entrar dins
un debat sobre aquesta qüestió, però avui mateix els
informatius parlen d’una situació, a un centre hospitalari ni més
ni manco a l’illa de Menorca.

Respecte a les condicions higièniques del transport
alimentari, bé, facin el que considerin oportú, però també és una
qüestió que, tot i que hi ha controls, etc., convendria conèixer
exactament en detall aquesta qüestió.

I respecte a la qualitat de les aigües de la mar, insitir-li que
nosaltres creim que aquesta és una qüestió absolutament
important.

I respecte de les transaccions que oferia, li diria que
estaríem d’acord amb les dues. A la primera que ha plantejat hi
estaríem d’acord, cap qüestió més a plantejar. I a la segona, que
també hi estaríem d’acord, i manifestar i posar de relleu que
suposa un reconeixement per part dels grups que donen suport
al Govern de la necessitat d’obrir una partida que permeti que
sigui una realitat el Centre d’Estudis Sanitaris de les Illes
Balears, és una qüestió absolutament important.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Fiol. Per tant, queden acceptades, molt bé.
Passaríem al programa 413e, pla autonòmic de drogues. Aquí
s’hi mantenen les esmenes 5147 i 5158. Per a la seva defensa, té
la paraula el Sr. Fiol.

EL SR. FIOL I AMENGUAL:

Sí, són dues qüestions distintes però totes dues importants,
una necessària, la finançació dels estudis necessaris per a la
legislació de drogues; i l’altra, les transferències als consells
insulars del pla autonòmic de drogues. Nosaltres creim que s’ha
d’incrementar progressivament la transferència dels recursos de
la comunitat als consells insulars en el tema del pla autonòmic
de drogues; nosaltres vàrem fer un increment notable el temps
que varem estar en el Govern i crec que s’ha de seguir per
aquesta línia i s’ha determinat que aquesta és la quantitat que
correspondria donar de baixa on correspongui i donar d’alta als
consells  insulars perquè administrassin els recursos del pla
autonòmic de drogues.

I respecte de la primera qüestió no voldria passar per alt
sense dir que la qüestió de la legislació sobre drogues és una
qüestió prioritària, és una qüestió fonamental, és una qüestió
que nosaltres deixàrem preparada amb el pla autonòmic de
drogues que es va aprovar en aquest Parlament, i que
subsegüentment s’havia de fer una llei de drogues d’aquesta
comunitat; i jo he mantengut converses en privat, però vaja, en
definitiva, que es poden contar, amb la consellera de Sanitat,
amb la consellera d’Acció Social, i he arribat a la conclusió que
no hi ha acord suficient dins el Govern per dur endavant una
legislació sobre drogues, i això em preocupa molt. Em preocupa
molt perquè aquesta comunitat necessita reglamentar i legislar
damunt qui té competències per a cada una de les qüestions
relatives al món de la droga; qui pot fer prevenció, qui pot fer
assistència sanitària; qui pot fer assistència social; qui pot fer
reinserció laboral. Tot això, si no ho planificam, ens trobam amb
una espècie de totum revolutum on els ajuntaments fan coses,
els  consells fan coses, el Govern fa coses, la Conselleria de
Sanitat va per un vent, la Conselleria d’Acció Social per l’altre,
i això és una dispersió de recursos que és impossible de
mantenir i que és contraproduent davant una situació que tots
els  diputats convendran amb jo a dir que és dolenta, perillosa
i que s’ha de corregir. I que, a més, nosaltres estam
absolutament disponibles a participar d’aquest esforç i a
col·laborar amb aquest esforç per dur endavant una legislació
sobre drogues, però dic avui aquí i ho diré on faci falta, que no
veig dins el Govern d’aquesta comunitat autònoma, ni dins els
grups parlamentaris que li donen suport, el nivell d’enteniment
respecte d’aquesta qüestió, el nivell de coordinació respecte
d’aquesta qüestió que faci possible dur endavant, no dur
endavant, ni tan sols entrar dins aquest Parlament una
legislació de drogues, i m’agradaria moltíssim equivocar-me,
però em preocupa que en aquest tema deixem passar el temps
i no ho duguem endavant. Per tant, estaria bé fer una addició
d’uns 5 milions de pessetes perquè es fessin els estudis
necessaris  que permetessin almenys poder plantejar dins
aquesta cambra una legislació sobre drogues, que és una
qüestió absolutament necessària. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Fiol, té la paraula el Sr. Diéguez.
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EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Sí, gracias, Sr. Presidente. Con respecto a la primera de las
enmiendas que se nos presentan, la 5147, estudios necesarios
para la legislación sobre drogas, hay que decir que el Govern
de las Illes Balears va a presentar o presentará a este
Parlamento, durante el próximo año 2001, un proyecto de ley
sobre drogas y la adaptación de nuestro plan a la estrategia
nacional sobre drogas, que permitirá abordar con mayor eficacia
los problemas derivados de la drogodependencia. La voluntad
de presentar un proyecto de ley de drogas ya fue anunciada
por la consellera de Sanidad y Consumo  en su comparecencia
ante la Comisión de Hacienda y Presupuestos, donde también
anunció que el programa del plan autonómico de drogas
experimentaba un incremento del 70% respecto al año 2000, lo
cual es importante y sustancial y creemos que es valorado de
forma adecuada por todos los grupos parlamentarios. Como
que uno de los pasos previstos para esa elaboración del
proyecto de ley de drogas es precisamente la realización de los
estudios necesarios para conocer más a fondo todos los
aspectos que se han de tener en cuenta para la nueva
normativa, pues no nos parece desacertado destinar estos 5
millones de pesetas del capítulo 6 del plan autonómico al
capítulo 2 de este mismo programa, y aceptaríamos esta
enmienda con una condición de carácter retórico: que si
aceptamos una enmienda para hacer estudios, que no nos
digan luego que hacemos muchos estudios; que comunmente
se nos suele recordar que se destina mucho dinero a hacer
estudios, pues, por lo menos, si se trata sobre cuestión de
drogas, por favor, no nos lo digan, que es en virtud de aceptar
una enmienda planteada por el Grupo Parlamentario Popular.

Y por lo que respecta a la enmienda 5158, transferencia a los
consejos insulares del plan autonómico de drogas, pues hay
que decir que el actual presupuesto ya contempla que
determinadas partidas se transfieran a los consejos insulares,
en concreto: 40 millones para Mallorca; 8 para Menorca y 8 para
Eivissa y Formentera, y también incluso 12 millones al
Ayuntamiento de Palma para mantenimiento de su centro.

Por otro lado, el programa del plan autonómico de drogas
experimenta ese incremento a que nos hemos referido, el 70%,
de 173 millones de pesetas pasa a 248 millones de pesetas en el
año 2001, lo que demuestra que es una de las principales
apuestas  de la conselleria para este año. Y además este
incremento servirá para dar apoyo económico a otras
actividades que puedan llevar a cabo los consejos insulares en
ese ámbito, por lo tanto no es necesario aceptar o aprobar la
enmienda que presenta el Grupo Parlamentario Popular.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. FIOL I AMENGUAL:

Gràcies, Sr. President, molt breument. Respecte de
l’acceptació de la primera esmena, doncs li agraesc, i
naturalment, tot el que siguin estudis necessaris per a la
legislació sobre drogues no trobarà cap inconvenient per part

del Grup Popular. No crec que li haguem dit mai al Govern que
fa massa estudis en qüestions essencials i fonamentals com
aquesta, el que passa és que per ventura fan altres tipus
d’estudis  per a altres qüestions que ens pot semblar que no
siguin tan necessaris, i naturalment ens reservam el dret de
criticar-ho quan ens pareixi oportú, no en faltaria d’altra.

Respecte a la cessió als consells insulars del pla autonòmic
de drogues, dels recursos del pla autonòmic de drogues, dues
coses. Escolti, els recursos que vostè ha citat són els mateixos
que a l’anterior legislatura, amb menys recursos, es donaven als
consells  insulars, és a dir, no han incrementat la cessió de
recursos a cap dels consells insulars ni a l’Ajuntament de
Palma, això ha quedat tal com estava, primera qüestió. Segona
qüestió, vostè diu, com a una qüestió, en fi, fonamental, que hi
ha hagut un increment extraordinari dels  recursos en el capítol
de drogues, i efectivament això és una part de la veritat, l’altra
part de la veritat és que gran part d’aquests recursos es
dediquen a qüestions burocràtiques, com són dotar, crear i
posar en marxa l’oficina del coordinador de
drogodependències, i tots l’aparat administratiu i burocràtic
que necessita per funcionar, més burocràcia. I amb això no vull
dir que no s’hagi de nomenar un coordinador i que no hi hagi
una persona exclusivament dedicada al pla, però voldria que
quedàs clar que aquest increment de recursos no és un
increment finalista a les necessitats dels drogodependents, sinó
que és  un increment fonamentalment dirigit, com va reconèixer
la consellera a la seva compareixença, per altra banda, i com no
pot ser d’una altra manera, perquè ho diuen els pressuposts,
dirigit fonamental a dotar de l’equipament necessari a la creació
de la figura del coordinador, només aquest comentari. I bé, res
més d’aquesta qüestió.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Fiol. Al programa 443e, protecció i
defensa del consumidor, s’hi manté l’esmena 5146. Per a la seva
defensa, té la paraula el Sr. Fiol.

EL SR. FIOL I AMENGUAL:

Sí, gràcies, Sr. President. És una qüestió relativament
senzilla, és afectar una quantitat de recursos per dotar dels
mitjans necessaris per al seu correcte desenvolupament les
oficines d’arbitratge i consum. Nosaltres creim que aquesta pot
ser una aposta de futur en aquesta comunitat i nosaltres creim
que si s’incrementen els recursos s’incrementaran les
possibilitats que la gent, i sobretot les petites empreses, perquè
aquesta és una qüestió que afecta molt els usuaris, i que les
petites empreses s’adhereixin a aquests sistemes, utilitzin
aquests  sistemes, que són o poden ser eficaços, eficients,
immediats i poden descarregar també tots els problemes dels
tribunals  i poden també crear una via paral·lela de la petita
justícia, que als tribunals  es demora molt, però que en aquest
tipus de procediments doncs pot funcionar d’una forma molt
més àgil i aquest és el sentit d’aquesta esmena, cap altre.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Fiol. Té la paraula el Sr. Diéguez.
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EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Sí, gracias, Sr. Presidente. Un poco asombrados con esta
enmienda, puesto que se pretende dotar de medios necesarios
para su correcto desarrollo a la oficina de arbitraje y consumo,
y en la Dirección General de Consumo no hay ninguna oficina
de arbitrajes y consumo. La creación de oficinas de estas
características corresponde a cada ayuntamiento, lo que hay en
la Dirección General de Consumo es la Junta Arbitral de
Consumo  de Baleares, constituida el 22 de abril del 94, y a la
que hay adheridas seis asociaciones de consumidores y
usuarios, cincuenta organizaciones empresariales y más de
seiscientas empresas de las islas, y que cada año tramita una
cuatrocientas solicitudes de arbitraje, lo cual indica que lo que
hay está bien y funciona de forma adecuada. Gracias, Sr.
Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diéguez. Sr. Fiol.

EL SR. FIOL I AMENGUAL:

Sí, correcta la intervenció del Sr. Diéguez, en el sentit que la
descripció literal de l’esmena no tradueix exactament el que vol
dir conceptualment, que és l’oficina, la junta arbitral
concretament de consum, però aquest és el sentit, en qualsevol
cas, de l’esmena i aquest és el sentit que volem mantenir.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Fiol. Passam al programa 443f, xarxes
d’oficines d’atenció i informació al consumidor. S’hi mantenen
tres esmenes, les número 5143, 5144 i 5145. Les debatrem
conjuntament i per a la seva defensa, té la paraula, en nom del
Grup Parlamentari Popular, el diputat Sr. Fiol.

EL SR. FIOL I AMENGUAL:

Sí, gràcies, Sr. President. També és una qüestió molt
senzilla, s’aposta en aquests pressuposts, crec que d’una forma
encertada, per a millor finançar i donar suport a les oficines
d’informació als consumidors de diversos municipis, i el que es
pretén en aquestes tres esmenes tan senzilles és afectar part
d’aquests nous recursos que es creen a tres municipis que ens
ha paregut que podrien ser tributaris de la posada en marxa de
la corresponent oficina, sense perjudici que es puguin plantejar
altres municipis. És una afectació concreta al municipi d’Inca,
de sa Pobla i de Llucmajor que creim que per les seves
magnituds i per la seva situació poden ser tributaris de posar-
s’hi en marxa una oficina, i no existeix en aquest moment,
naturalment, qüestió que seria important destacar. Posar en
marxa aquestes oficines,  aquest és el sentit d’aquestes tres
esmenes.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Fiol. En nom del Grup Parlamentari
Socialista, té la paraula el diputat Sr. Antoni Diéguez.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Gracias, Sr. Presidente. Me hubiera gustado saber cuál es el
criterio para escoger los municipios de Inca, sa Pobla y
Llucmajor, precisamente estos tres, no lo hemos oido, nos
hubiera gustado saberlo. Pero en fin, en definitiva, yo creo que
estará contento el diputado que ha presentado la enmienda de
conocer que para el año 2001 se ha creado un nuevo programa
presupuestario dirigido, precisamente, a la creación de una red
de oficinas de atención e información al consumidor para
potenciar la efectividad de sus derechos, tal y como se está
reclamando. Ya se han conveniado oficinas en Calvià y el
Eivissa durante el año 2000, y se añadirán un mínimo de dos
oficinas más por año para situar progresivamente a Baleares,
dentro de esta legislatura se la situará en el nivel medio que
tiene el Estado de dos oficinas por cada 100.000 habitantes.

Cabe recordar que al inicio de esta legislatura la ratio era 0'8
oficinas por 100.000 habitantes, con lo cual si el objetivo de la
conselleria llega a su final, como confiamos, y creo que todos
confiamos en ello, habrá esas dos oficinas por cada 100.000
habitantes. Los lugares dependerán de los convenios que se
vayan haciendo, y salvo que el criterio, si nos quiere explicar el
diputado proponente, tenga una base suficiente como para que
pueda ser compartido por la conselleria, pues se seguirá el
criterio que se estime más adecuado para las necesidades de los
ciudadanos.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diéguez. Sr. Fiol, en torn de
contrarèplica.

EL SR. FIOL I AMENGUAL:

Sí, moltes gràcies. A mi m’agradaria saber quin criteri es va
seguir per conveniar l’oficina de Calvià i la d’Eivissa? Per
contestar amb els mateixos termes de la pregunta que planteja
el diputat. En qualsevol cas, està en el seu dret de no acceptar
aquestes  propostes, hi ha criteris poblacionals, que si són
vàlids a Calvià també són vàlids a Llucmajor, per exemple, que
té tota la platja de Palma o gran part de la platja de Palma, i
molts de problemes de consumidors per cert. I a Inca i sa Pobla
són, en definitiva, una comarca on hi ha també una presència
poblacional i negocial important.

Naturalment, el Govern té la facultat d’administrar el
pressupost de la manera que li paregui més oportuna, i
naturalment ha creat aquesta nova partida i ara a la majoria no
li pareixerà bé afectar aquestes quantitats a aquestes oficines,
però d’aquí un any ens veurem i veurem a quins ajuntaments
ha afectat aquestes quantitats la majoria i el Govern, en
definitiva, i en podrem tornar a parlar.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Fiol. Hauríem acabat el debat de les
esmenes presentades a la Secció 18. Passaríem a la Secció, digui
Sr. Font.
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EL SR. FONT I BARCELÓ:

Sí, Sr. President, he consultat amb  el portaveu Sr. Diéguez
a veure si podríem passar la Secció 20, d’Agricultura, i després
tornaríem, si els pareix bé a la presidència i a la Mesa, a la
Secció 19, de Treball i Formació, si no hi ha inconvenient.

EL SR. PRESIDENT:

Per aquesta presidència no hi ha cap inconvenient, sempre
que la resta de grups parlamentaris manifestin la seva
conformitat a aquest canvi.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Por el Grupo Parlamentario Socialista no hay ningún
inconveniente si los demás grupos están de acuerdo.

EL SR. GOMILA I BARBER:

Pel PSM tampoc no hi ha cap inconvenient.

EL SR. PRESIDENT:

Perfecte, idò, passaríem a la Secció 20, Conselleria
d’Agricultura i Pesca. Les esmenes que es mantenen a aquesta
secció són també del Grup Parlamentari Popular. La primera, a
la totalitat, és la 5334. Per a la seva explicació i defensa, té la
paraula el Sr. Jaume Font.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Sí, Sr. President, senyores i senyors diputats. Aquesta
esmena a la totalitat farem com amb  totes les esmenes que hem
presentat a les distintes seccions i ja les debatríem al plenari.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Font. Passam al programa 000a, supòs que no és
un error això, és així, nous programes i no classificats. Aquí s’hi
manté l’esmena 5330. Per defensar-la, té la paraula, en nom del
Grup Parlamentari Popular, el diputat Sr. Jaume Font.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Gràcies, Sr. President, aquesta esmena que és per a nous
programes, és reiterar ja l’esmena que vàrem fer l’any passat, a
través d’ajudes a la promoció i comercialització de la llet fresca
del dia. Tenim una sèrie d’acords parlamentaris, presos per
unanimitat de tots els grups, que els incomplim una i una altra
vegada i crec que estaria bé, d’una vegada per totes, que es
volgués apostar per a la promoció de la llet fresca del dia.
Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Font. En nom del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, té la paraula el diputat Sr. Bosco Gomila.

EL SR. GOMILA I BARBER:

Gràcies, Sr. President. Es contemplen una sèrie de
campanyes de promoció i de comercialització per part de la
Conselleria d’Agricultura que ben segur que farà possible el
compliment de les propostes i de les resolucions que hi ha
hagut en aquest Parlament sobre la qüestió de la llet fresca del
dia. Per tant, no creim necessari aprovar aquesta proposta.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Gomila. Al programa 531a, infraestructures
agràries de les zones rurals s’hi mantenen quatre esmenes: la
5303, la 5301, 5299 i 5304. Per al debat conjunt i defensa
d’aquestes  quatre esmenes, té la paraula el diputat Sr. Jaume
Font.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Gràcies, Sr. President. Com molt bé diu el programa és
d’infraestructures agràries i duen aquestes quatre esmenes
dues línies d’actuació: una que té a veure, que és la 5304, amb
ajudes per a l’electrificació rural; l’any passat ja dèiem que al
pressupost li mancaven partides per a l’electrificació rural;
acabam l’any i desgraciadament no s’ha fet en tema
d’electrificació rural nou, cosa que és un tema greu, i qui coneix
el món rural sap que és d’absoluta necessitat. Nosaltres tornam
a presentar aquesta esmena, que és  de 70 milions de pessetes
i crec que valdria la pena fer un esforç.

I per l’altra part, presentam tres esmenes: la 5303, que és per
ajuda per a pavimentacions i millora de camins rurals; pareix
mentida però això és un tema que els darrers quatre anys de
l’altre legislatura tots els municipis de tots els colors polítics es
varen apuntar cada any més per arreglar els camins rurals, que
per a aquelles societats agràries que encara, que n’hi ha
poques, però que hi ha percentatges que hi viuen o parcialment
o al 100%, un camí rural és com a una eina, és a dir, és com el
tractor, és com qualsevol eina del camp per poder arribar a la
seva petita i mitjana empresa que es troba al camp. Hi ha
aquesta esmena de 200 milions, més dues concretes per al
municipi de Campos i el municipi de Selva. Gràcies, Sr.
President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Font. Té la paraula el Sr. Bosco Gomila.

EL SR. GOMILA I BARBER:

Gràcies, Sr. President. El pressupost també preveu ajuts als
ajuntaments per millorar la pavimentació i els camins rurals  de
les nostres illes, així com també la millora i l’electrificació de les
finques agràries de les Illes Balears. Per tant, també consideram
que no és  necessari aprovar aquestes esmenes que presenta el
Partit Popular perquè de qualque manera el Govern ja té previst
aquest sistema d’ajuts i creu que és suficient el que hi ha
pressupostat als pressuposts de l’any que ve.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Té la paraula el Sr. Font.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Sí, seré molt breu, Sr. President. Només anunciar un tema,
que el fet de les partides que hi ha actualment per a
infraestructures, tant d’electrificació rural com per a camins, són
molt petites, i nosaltres entenem l’esforç que ha fet la
Conselleria d’Agricultura aquest darrer, o aquest any que
acaba, en tot el tema de la sequera i en tot el tema de les
dificultats de malalties que han sortit d’animals aquests darrers
mesos; però sí que volem anunciar i que consti ja al Diari de
Sessions que el fet de no voler aquestes hi haurà un dèficit ja
que no serà recuperable aquesta legislatura en el tema de
camins rurals i en el tema d’electrificació rural. Ho dic perquè de
vegades quan feim els discursos polítics damunt el tema del
món rural feim grans discursos, perquè tots ho sentim, ho
estimam, pocs realment hi han fet feina, però després, la realitat,
quan es tracta d’ajudar en coses que són bàsiques i que un
pagès o una pagesa és impossible ells mateixos pagar uns
camins rurals o pagar, si no hi ha ajuda, dur el corrent per
canviar el motor de gasoil que, per cert, contaminen més que els
motors nous, no feim un esforç important.

Jo sé que hi ha les partides que hi ha, però que són, per part
nostra, petites i no resoldran el problema. I el dèficit, si ja no
s’arreglava en aquest pressupost del 2001, difícilment ja es
podrà arreglar en els dos que queden. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Font. Passam al programa 713a, millora
de les estructures agràries, pla estatal. Aquí s’hi mantenen cinc
esmenes, les números 5309, 5278, 5311, 5282 i 5306. Les
debatrem conjuntament i per a la seva defensa, té la paraula, en
nom del Grup Parlamentari Popular, el diputat Sr. Jaume Font.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Gràcies, Sr. President. Són cinc esmenes que vulguem o no
han estat molt d’actualitat tot l’any passat, crec que hi estaran
més a partir que es tanquin els convenis, se signin convenis
amb Madrid en temes d’aigua, però la primera, la 5309, creim
que és una esmena importantíssima per desenvolupar el
protocol signat amb  el Govern central en el tema d’inversions
i en infraestructures de regadiu. Així com aquest Grup del Partit
Popular ha presentat les esmenes a medi ambient en el que era
preparar les depuradores per al tractament terciari, a partir que
estan preparades aquestes depuradores passam al seria la xarxa
de distribució d’aquesta aigua que ja és apta per regar, i tot això
a través del protocol que vostès saben i del qual ja hi havia 700
milions en aquest pressupost a l’any 2000, el pressupost de
l’Estat, i no s’han presentat, desgraciadament, projectes.
Nosaltres feim una esmena de 300 milions de pessetes per
començar aquí a desenvolupar aquest protocol.

Per l’altra part, també en el tema de regadiu, demanam una
esmena que és l’ampliació del perímetre de regadiu de Santa

Eulàlia, a Sant Llorenç, i també n’hi ha una que és ajudes a la
millora dels sistemes de regadiu. És a dir, segurament, si som
capaços d’emprar l’aigua depuradora farà falta canviar els
sistemes que hi ha en aquests moments de distribució quan
arribam a un hort de l’aigua. Això implica inversions milionàries
per als pagesos, i dic milionàries perquè per a una finca d’uns
30.000, 40.000 metres, és a dir, 4 hectàrees, xerram de 5 a 6
milions de pessetes; és a dir, de vegades fins i tot és més car
aquest canvi que comprar un tractor nou, i si no hi ha ajudes
concretes per a això, difícilment, encara que duguem l’aigua,
després quan tenguem les canonades, és a dir que tendrem els
terciaris  fets i les depuradores, les canonades als horts, després
no tendrem possibilitats, si no canviam el sistema de com es
distribueix l’aigua, per poder regar.

També hi ha una esmena que té a veure amb la creació i
assessorament de comunitats de regants. Creim que és bàsic
entrar dins el reglament d’aigües, existeix ja a Mallorca una
comunitat d’usuaris que està constituïda d’aigua, però el que
no hi ha són comunitats de regants, i les que hi ha són de fa
molt temps, a Sóller hi ha qualque cosa en aquest sentit i crec
que funciona bastant bé, amb els seus problemes, i valdria la
pena invertir una sèrie de doblers, i per a això aquesta esmena
de 10 milions de pessetes.

I després, així com abans, quan xerràvem dels regadius, per
poder reutilitzar l’aigua que arribi depurada, hi ha aquesta
esmena, que és la 5306, que és una esmena que té a veure amb
els  sistemes d’informatització del reg. És a dir, els pocs pagesos
que queden i pageses, però que realment estan en una edat
jove, que tenen aquells 45, 50 anys i que els queden 15, 20 anys
de fer de pagès, com a mínim, tota aquesta gent si queda de
pagès és perquè fa una revolució dins el seu negoci, és a dir,
dins el camp, canviant tots els sistemes de producció; tot el que
són les maquinàries noves, noves tecnologies, però en el que
realment fa falta gastar molts de duros és informatitzant el reg.
Molts d’aquests regs, per poder regar quan toca, perquè si els
tens informatitzats només regues el que toca, estalvies aigua i
per això aquesta esmena, la 5306, que és de 100 milions per a
sistemes d’informatització en els reguius de les Illes Balears.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Font. Pel Grup Parlamentari PSM, té la
paraula el Sr. Bosco Gomila.

EL SR. GOMILA I BARBER:

Gràcies, Sr. President. La Conselleria té previst
desenvolupar aquest protocol signat amb el Ministeri
d’Agricultura i Pesca i per poder utilitzar en reguiu les aigües
depurades que generam a les Illes Balears, i una de les
actuacions que s’hi preveuen per a l’any que ve és la que
vostès proposen amb  l’esmena 5278, d’ampliació del perímetre
de reguiu de Santa Eulàlia a Sant Llorenç i per tant estan
disposats a tirar endavant amb aquest protocol.
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Per altra banda, una sèrie de qüestions que vostès
proposen amb la millora de reguius, els pagesos que vulguin fer
aquestes  actuacions s’hi poden acollir d’acord amb els ajuts
que es donen per a inversions a les explotacions agràries, i que
no anirien en detriment de les partides que vostès proposen
com a baixa a les seves esmenes.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sr. Font, vol la paraula? Endavant, Sr. Font.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Sí, gràcies, Sr. President. D’una forma molt breu, he escoltat
l’explicació del senyor diputat Bosco Gomila, però jo crec que
són insuficients les partides que figuren en el pressupost. En
tot cas, com he dit abans a l’altre bloc d’esmenes, crec que
perdrem oportunitats ja massa importants, que ja després no
són recuperables dins la legislatura. Però perdem una cosa que
encara és més greu, és a dir, l’agricultura, si ara vostè xerra amb
un ramader, és a dir, no xerraré d’agricultura intensiva, com pot
ser la ramaderia, no li xerraré de cultius intensius, com poden
ser hortalisses; si vostè xerra amb un ramader i li diu què tal, li
diu ho vull deixar. L’única que forma que tenen els ramaders o
que tenen els pagesos en cultiu intensiu, que ho passen
malament, perquè costa molt treure-se els sous del menjar i els
sous del vestir-se, ja no els sous d’invertir en res més, si no
tenen aquestes ajudes que hi ha en noves tecnologies, que ells
realment es puguin il·lusionar, veure que hi ha una possibilitat
de baixar costs, un rendiment major, difícilment, si ara xerram
que el Pib en agricultura o en sector primari és l’1'4 o l’1'7,
difícilment l’augmentarem o difícilment ho mantendrem. Per mor
d’això  nosaltres creim que aquestes esmenes són bàsiques,
sobretot per a una revolució dins el camp, que és necessària per
poder mantenir almenys el que tenim.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Font. Passam al programa 714b, foment del
sector agrari de les Illes Balears. Aquí s’hi mantenen tot un
grup important d’esmenes, començant per la 5287, a la qual el
grup proposant hi va rectificar la paraula “microbis” de la
motivació per la paraula “microxips”, i també les esmenes 5328,
5321, 5320, 5319, 5318, 5286, 5281, 5296, 5331, 5333, 5297, 5294,
5315, 5280, 5293, 5279, 5292, 5276, 5288, 5275, 5291, 5271, 5284,
5272, 5283, 5273 i 5274, aquesta darrera ha estat rectificada pel
grup proposant, en el sentit de modificar el subconcepte de
l’alta, de 150 milions de pessetes, que en lloc de ser el
subconcepte 17010 ha de ser el 77000. Debatrem conjuntament
totes aquestes esmenes i per a la seva defensa té la paraula el
diputat Sr. Jaume Font.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Gràcies, Sr. President. Així com vostè ha dit, a la 5287, allà
on diu “microbis” ha de dir “microxips”, són tot un conjunt
d’esmenes que tenen a veure amb distintes qüestions que
afecten la conselleria tant en sanitat vegetal, sanitat animal, i jo

no m’entretendré a anar una a una. Però sí que creim que hi ha
tota una sèrie de coses: que s’haurien d’augmentar les
subvencions a les associacions de promoció de races
autòctones; hi hauria d’haver ajudes als consells reguladors de
denominacions d’origen per a campanyes de promoció, que
creim que n’hi ha, però són insuficients; hi hauria d’haver
ajudes de denominacions geogràfiques, protegides per a
campanyes també de promoció, aquí presentam una esmena de
30 milions de pessetes.

Com he dit abans, també una esmena de 15 milions de
pessetes en el tema de foment de l’associació per a millora de
sanitat animal, i també per a millora de la sanitat vegetal 10
milions més.

També hi ha una esmena, que és la 5286, que ens agradaria
que quedàs reflectit l’interès del Grup Popular, que és i que
coneixem de l’interès del conseller d’Agricultura, per això tal
vegada hi ha possibilitat que existeixi una transacció, que és la
instal·lació d’estacions meteorològiques per al control de
gelades i malalties a l’agricultura. Està molt de moda en aquests
moments saber d’on venen els aliments, saber què han menjat
els animals, el menjar que han menjat com el varen cultivar i tot
això. I dins aquesta esmena hi ha les dues parts, la
meteorològica, lògicament no, és de control de gelades; però
l’altra, que és la de les malalties, sí. És intentar fer feina dins el
que denominam l’agricultura integrada, és a dir tot el cercle des
que arriba la llavor, fins i tot abans que quan arriba la llavor,
quan es prepara la terra, quan la llavor se sembra, mentre creix
aquesta llavor, quan es recull aquesta llavor i quan arriba a la
indústria de transformació; és bàsic, i això serà l’exigència
d’una societat que cada vegada vol més, després de tots els
desastres que ens trobam, amb el tema de les vaques boges o
la llengua blava i altres qüestions que hi ha hagut, en el tema
dels  pollastres, la gent vol saber d’on venen les coses. I
aquesta esmena té dues parts, són 100 milions, però que té a
veure amb les estacions meteorològiques i per l’altra les
malalties a l’agricultura.

També hi ha una esmena, que és la 5281, que és d’una
estació enològica, i donam una alta de 50 milions de pessetes,
que creim que és bàsic també. I tota una sèrie d’esmenes que
van dedicades a més ajudes per a les fires i els mercats de
productes ecològics als  distints municipis de Mallorca, que és
l’esmena 5331, de 15 milions de pessetes.

A part també d’unes esmenes que es fan per a ajudes a les
fires, a fires concretament ja no de productes ecològics, sinó les
fires tradicionals que es fan als distints municipis de Balears
que és  de 30 milions de pessetes perquè trobam que la partida
és insuficient. Els ajuntaments fan un gran esforç a millorar les
seves  fires, a mirar que realment es mostri el que realment es fa
a cada municipi, o del municipi del costat, i de cada vegada les
despeses  són majors. És a dir, en el tema de catàlegs, en el tema
de programes, en el tema de cartells, en el tema de publicitat, tot
això és evident que és bo per al poble que ho fa, però també és
bo per a la comunitat, tota l’activitat que hi ha en fires a Balears
en aquests moments, aquests darrers deu anys ha canviat
moltíssim el concepte de les fires; no són aquelles fires
lògicament de fa 40 anys, ni molt manco, ni tampoc no tenen el
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mateix sentit, aquell sentit que hi havia en aquell temps quasi
era anar a pagar, els amitgers anaven a pagar tota la despesa
que havien. Amb la qual cosa, ens agradaria que aquesta
partida per a fires pogués augmentar.

I també hi ha una esmena concreta, dues esmenes
concretes, una per al certamen que es fa ara mateix a Alaior i
l’altre a Campos, que són dos certàmens molt concrets, que hi
ha unes esmenes particulars de 7 milions de pessetes.

I després hi ha l’esmena 5294 que venc a enganxar amb
l’esmena anterior que he explicat de les estacions meteorològics
i el tema de les malalties, que és una esmena, la 5294, de 50
milions de pessetes, per a ajudes a l’agricultura integrada. I què
volem dir nosaltres amb això? Hi ha societats agràries de
transformació o Opchs o cooperatives que fan programes
controlats per persones especialitzades a nivell de sembra, a
nivell de tot el que és el procés de l’agricultura integrada.
Nosaltres entenem que a aquestes cooperatives, a aquestes
societats  agràries de transformació, a aquestes Opchs,
organitzacions de productors, és necessari donar-los unes
ajudes especials; per què? Perquè els costs de voler fer feina
amb agricultura integrada són molt majors, per exemple els fems
que no contaminen de l’agricultura integrada, són fems aposta,
concrets, la camionada de fems la diferència que hi ha per a un
pagès és de 25.000 pessetes per camionada, si la seva finca ha
de menester 10 camionades, són 250.000 pessetes més per a la
finca; eren per hectàrea els números, per la qual cosa si un
senyor conra 4 hectàrees, anar a fer feina amb uns fems que no
contaminin li costa 1 milió de pessetes més, a aquesta gent que
fa aquests esforços per a no contaminar els aqüífers, perquè els
productes  siguin més naturals, siguin més sans i després no
tenguin deformacions, és per als que nosaltres demanam
aquesta esmena de 50 milions de pessetes, a aquests que
realment es banyen, aposten en aquests sentit, sense cap
ajuda, perquè d’això encara no hi ha cap ajuda, es pogués crear
aquesta partida.

També insistim en la instal·lació de la Unifet per al sector
ramader, especialment ocupa l’illa de Mallorca, que és aquesta
estació on tota l’alimentació per als bous, les vaques i tot això
pugui estar al mateix lloc i es prepara i surt molt més econòmic.

I també, insistim, com no, en el banc de terres, el gran fracàs
del banc de terres, és a dir, jo no vull reeditar debats de fa un
any, ni un mes o dos, que jo he tengut en aquesta cambra en
nom del Grup Popular, que no estàvem d’acord amb el concepte
de banc de terres, de comprar; s’ha demostrat, ha estat un
fracàs total i absolut, en canvi si hi ha joves agricultors que han
de menester terra, perquè n’hi ha que han de menester terra, el
que no poden és  comprar-la. Nosaltres insistim a una esmena
de 50 milions, perquè vostès puguin llogar terres i realment
després posar-la a disposició dels pagesos.

I les altres esmenes les don per defensades amb els
mateixos termes, i perdó, que tenc dues esmenes aquí que
voldria, hi ha una esmena, que és la 5272, que té incidència a
totes les Balears, però d’una forma molt especial a Menorca, on
els diputats de l’illa de Menorca de qualsevol partit  saben que
en aquest moment hi ha la preocupació i les ganes que

l’administració, a part dels esforços que ja pugui fer, poder
ajudar una mica més. I és per a la comercialització de carn de
vacú i oví, una campanya per compensar les pèrdues
econòmiques que ha duit la llengua blava, és de 100 milions de
pessetes i crec que tots els ramaders de totes les Balears, però
en concret els menorquins, n’estarien molt contents i agraïts a
aquest Govern.

I després, també, ens trobam amb l’esmena 5283, que és una
esmena que és per a ajudes a instal·lació d’energies alternatives
a les explotacions agràries. És a dir, ja no tan sols xerram de
canvis  de sistemes de reg, ja no tan sols xerram de canvis en la
producció i anar a una agricultura integrada i mirar d’on venen
les malalties o mirar de no contaminar el subsòl ni els
productes, sinó que es fa necessari també anar canviant
sistemes de captació d’energia, i hi ha coses bastant
interessants  en energia solar; hi ha recuperació de molins de
vent per treure aigua, que seria bo que cada vegada més se’n
poguessin arreglar i restaurar i posar en funcionament, no tan
sols  perquè lluïn, que són part del patrimoni històric d’aquestes
illes, sinó que també poden dur un estalvi energètic important.
I per això aquesta esmena 5283, de 50 milions de pessetes.

I després hi ha l’esmena, no President, és que és de l’altra
programa la que em pensava que era aquí. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, moltes gràcies, Sr. Font. Té la paraula el Sr. Bosco
Gomila.

EL SR. GOMILA I BARBER:

Gràcies, Sr. President. Una primera cosa que volíem dir a
aquest gruix d’esmenes és que veim que el Partit Popular o el
Grup Popular vol fer desaparèixer l’Institut Balear, l’Institut de
Biologia Animal, l’Ibabsa, perquè veim que presenta totes les
seves esmenes i que la partida de baixa normalment és aquest
institut i per tant és una qüestió que el nostre grup no
comparteix, no es dóna amb una, sinó que es dóna amb gairebé
totes.

Una de les esmenes que estaríem disposats a transaccionar
seria la 5328, però la partida de baixa hauria de ser la del mateix
programa i del mateix centre de cost, la partida 48000 i la
quantitat, en lloc de 15 milions de pessetes, si poguessin ser 5
milions de pessetes.

Per altra banda, l’esmena 5321, exactament igual que
l’anterior, però la partida de baixa hauria de ser la 6400 i la
quantitat haurien de ser 10 milions de pessetes.

Per altra banda, l’esmena, és que venen totes seguides les
que volem transaccionar, la 5320, aniria amb càrrec a la partida
6400, del mateix centre de cost i del mateix programa, i la
quantitat seria de 10 milions de pessetes.
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Per altra banda, veim que està previst en aquest pressupost
el foment de les associacions per a la millora de la sanitat
vegetal i animal i creim que està previst amb suficient dotació
pressupostària i per tant no és necessari donar suport a les
esmenes que vostès presenten. Així mateix, es preveuen una
sèrie d’ajuts als ajuntaments per a les fires i els mercats, i el que
està disposada a fer la conselleria és primar els ajuts als
ajuntaments que fomentin la promoció dels productes
ecològics. Però així i tot, l’esmena 5333 del Grup Parlamentari
Popular també s’acceptaria si anàs amb càrrec a la partida 4600,
per un import de 15 milions de pessetes, en lloc dels 30 que ells
proposen, per ajudar els ajuntaments de les Illes Balears a la
promoció de fires i mercats.

Per altra part, quan parla d’agricultura integrada i d’ajuts a
l’agricultura integrada, en aquest programa hi ha una previsió
de transferències a empreses privades de gairebé 1.000 milions
de pessetes i, com vostès hauran pogut veure en els objectius
que preveu la Conselleria d’Agricultura, inclou els ajuts a
l’agricultura integrada; inclou també la instal·lació d’Unifet per
al sector ramader, especialment vacú; i inclou també ajuts a
l’agricultura integrada.

Per altra banda, també es preveuen en els objectius de la
conselleria la promoció i la comercialització de l’agricultura
ecològica i també, com he dit abans, la partida d’ajuts a
empreses privades en aquest programa és prou important, i es
preveuen ajuts a aquestes associacions per a la promoció i la
comercialització.

Per altra banda, també, una altra de les esmenes que estan
previstes aprovar, seria la 5273 per al finançament de les ajudes
a la sequera, que l’import, seria una esmena d’afectació, ja que
l’import previst en aquesta partida que vostès proposen l’alta
és bastant més important que els 50 milions que volen
proposar, i per tant nosaltres el que demanaríem és que fos una
esmena d’afectació a la mateixa partida, al mateix subconcepte,
77000. I per altra banda ...

EL SR. PRESIDENT:

Quin import?

EL SR. GOMILA I BARBER:

No, seria d’afectació, de l’import que ells proposen. I per
altra banda, les ajudes que vostès proposen per al tema de la
llengua blava, nosaltres entenem que ja estan previstes en el
pressupost, que el conseller va dir en el seu moment que
s’ajudaria en el que fes falta al sector per compensar les
pèrdues que havia tengut a causa d’aquesta epidèmia i que, per
tant, se’ls  ajudaria en el que fos necessari, però evidentment,
abans de preveure qualsevol quantitat, s’ha de poder
quantificar quines són les necessitats d’aquest sector.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Bosco Gomila. Faré un repàs a les que he entès
que voldrien transaccionar, per a millor claredat nostra i del
Grup Parlamentari Popular, que ens ha de dir si les accepta.

Seria la 5328, la 5321, la 5320, la 5333 i la 5273. Per tant, té la
paraula el Sr. Font.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Sí, gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.
Començaré pel darrer de tot. M’agradaria que el Sr. Bosco
Gomila, portaveu del PSM i que du, en nom de tot el pacte, el
tema d’agricultura, que ens digui de la darrera esmena, de la
5274, jo li puc acceptar el que vostè em diu, que ho té previst,
però ens agradaria saber quina partida finalista hi ha per al tema
de la llengua blava. Vostè coneix i supòs que coneix de bona
ma, del conseller d’Agricultura, el posicionament responsable
del Grup del Partit Popular en tot el tema de la llengua blava,
amb la qual cosa crec que amb  aquesta mateixa seriositat que
em demostrat de suport al conseller en tot moment i al Govern
davant un tema tan seriós, és molt seriós també dir, i jo el crec,
però ens agradaria saber en tot moment quina és la partida
finalista per a les ajudes al sector oví afectat per la malaltia de
la llengua blava.

Respecte de les altres esmenes, la 5273, que és la darrera
que ens ha dit que ens acceptaria, bé, aquesta són els mateixos
50 milions i en aquest cas vostè la fa d’afectació; ja ens va bé,
sempre i quan hi hagi el compromís. I les altres quatre, encara
que tal vegada són paregudes a les rebaixes d’aquests darrers
mesos a les Illes Balears per part dels comerciants, que no han
sortit massa bé, a nosaltres tampoc no ens han sortit massa bé,
però menys dóna una pedra i sobretot de segons quines que
queda clar que no hi havia hagut previsió, i ja ens va bé complir
la funció d’oposició per recordar segons quines qüestions al
Govern.

Moltíssimes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Font. Passam al programa 717b, mesures
d’acompanyament CAIB, MAPA i UE, Unió Europea, s’hi
mantenen les esmenes 5277 i 5316. Per a la seva defensa, té la
paraula el Sr. Font.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Gràcies, Sr. President. Com molt bé diu vostè, hi ha dues
esmenes a aquest programa de mesures d’acompanyament, i
l’esmena 5277 és d’1 milió de pessetes, per al pla de millora del
sector de fruits secs de Balears, que creim que seria important.
I després, la segona esmena, que nosaltres l’entenem com a
cabdal, és l’esmena 5316, que fa referència al programa
agroambiental per potenciar el sector vacú de llet extensiu de
l’illa de Menorca. Fa anys que insistim en aquest tema, l’any
passat ens deien, quan els ho vàrem demanar, però és que
vostès ho havien anunciat el 99 i no ho varen posar en marxa;
bé, però sí que ho havíem començat i ho havíem anunciat i
teníem la idea i teníem la il·lusió cap a la gent. A un any que ha
passat tot el que ha passat, que sofreix moltíssim tot el sector
ramader, però molt especialment el de Menorca, creim que seria
importantíssim que el Govern fes un esforç per a aquest
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programa agroambiental, per potenciar el sector vacú de llet a
tota l’illa de Menorca.

Moltíssimes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Font. Té la paraula el Sr. Bosco Gomila.

EL SR. GOMILA I BARBER:

Gràcies, Sr. President. No donarem suport a aquestes dues
propostes  que presenta el Grup Popular. Nosaltres també creim
que és important potenciar el sector vacú de llet extensiu a l’illa
de Menorca i potenciar també la millora del sector dels fruits
secs, però vostès  aquí proposen un pla i nosaltres creim que el
que s’ha de fer és ajudar directament els afectats i els
agricultors que intervenen en la millora dels fruits a l’illa de
Mallorca. I evidentment que el Govern està per ajudar el sector
vacú de l’illa de Menorca i que per a açò té programes
específics per ajudar aquest sector.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Bosco Gomila. Sí, Sr. Font, té la paraula.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Gràcies, Sr. President. Respecte a l’esmena 5316 és una
esmena del programa agroambiental per potenciar el sector del
vacú de llet de Menorca, que és un mandat d’aquest Parlament
on hi ha una acord per unanimitat, d’una proposició no de llei
defensada per un diputat menorquí del Partit Popular, el Sr.
Guillem Camps, i on a nosaltres ens agradaria saber de qualque
forma, si vostès ja compleixen amb aquest mandat d’aquesta
proposició no de llei, quina és la partida realment afectada amb
els doblers per a aquest programa agroambiental? Perquè
estaria que vostès, o nosaltres poguéssim dir als ramaders
afectats perquè es tranquil·litzin on es que realment hi ha
aquests doblers i el compromís de tot un Parlament.

Moltíssimes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Font. Si no hi ha més intervencions, passam al
programa 718b, ordenació del sector pesquer. Aquí s’hi manté
una única esmena, la 5325. Per defensar-la té la paraula el
diputat Sr. Jaume Font.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Moltíssimes gràcies, Sr. President. Ja acabam, queden tres
esmenes, i dir que aquesta esmena és una esmena que creim
que és bàsica per ajudar les confraries de pescadors. Les ajudes
que hi ha creim que són petites i pensam que el convenient
seria que hi hagués 40 milions per ajudar les confraries de
pescadors  i sobretot un any que hi ha hagut un gran canvi dins
totes  les confraries, que hi ha hagut un gran sofriment també
dins moltes d’elles i que seria una forma de fomentar aquest

associacionisme, i de passada il·lusionar-los amb nous
projectes i amb noves qüestions que seran bàsiques per al món
de la pesca en els anys venidors.

Moltíssimes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Font. Té la paraula el Sr. Bosco Gomila.

EL SR. GOMILA I BARBER:

Gràcies, Sr. President. És evident que a nosaltres també ens
agradaria poder ajudar molt més no només les confraries de
pescadors sinó totes les associacions, tant de pescadors com
de ramaders, però és evident que els recursos no són infinits i
que els pressuposts preveuen ajuts ja per a aquestes entitats.

Per altra banda, el que sí li vull dir és que l’esmena 5323
l’acceptaríem en tant en quant la partida assignada fos la 60100.

EL SR. PRESIDENT:

Perdoni, Sr. Bosco Gomila. Estam al programa 718b, a
l’esmena 5325 únicament, la que discutíem ara, per tant hauríem
d’aturar-nos aquí. Passaríem al programa 718c, que
efectivament tracta de les esmenes 5323 i 5326 que presenta el
Grup Parlamentari Popular. Per a la seva defensa té la paraula el
Sr. Font.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Gràcies, Sr. President. Ara ja jug amb un poc d’avantatge
perquè com que el diputat ha fet a saber que l’aprovarien,
doncs per començar ens congratulam el Partit Popular d’haver
presentat una esmena que crèiem que era d’obligada
presentació pel que és l’abalisament de les reserves marines de
les Illes Balears titularitat de la comunitat autònoma. És una
esmena de 75 milions de pessetes, que creim que serà una cosa
bona i de qualque forma començar a que la gent que vagi per la
mar vegi allà on realment hi ha, també a part que hi hagi espais
naturals  protegits a terra, també hi ha espais protegits dins la
mar i que puguin estar senyalitzats.

Moltíssimes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Font. Bé, donam per defensada idò per part del
Sr. Bosco Gomila aquestes esmenes també. Hauríem acabat el
debat de les esmenes..., digui, Sr. Font.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Sí, Sr. President, m’agradaria si pogués el Sr. Bosco Gomila
tornar repetir com ho vol, i si m’ho permet, que m’he oblidat de
la darrera, que és la que fa referència a les ajudes per a la
promoció i identificació de les marques de peix illenc o peix
fresc, que és una qüestió també aprovada per unanimitat, per
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una moció del Partit Popular en el Parlament, aquesta
legislatura.

Moltíssimes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, Sr. Font. Té la paraula el Sr. Bosco Gomila.

EL SR. GOMILA I BARBER:

Gràcies, Sr. President. És evident que com que aquest
Parlament va aprovar aquesta proposta per unanimitat, està
contemplada en els pressuposts per a l’any que ve de la
conselleria els ajuts per a la promoció i identificació de les
marques de peix illenc i peix fresc a les Illes.

Per altra banda, dir que acceptam l’esmena 5323 i que hauria
d’anar assignada al subconcepte 60100.

EL SR. PRESIDENT:

Per tant, Sr. Bosco Gomila, accepta l’esmena 5323 i no així la
5326. Per tant, el Sr. Font vol la paraula? No?

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Sí, per dir que estam d’acord, queden 75 milions de
pessetes, només que s’afecta un altre subconcepte, no és així?

EL SR. PRESIDENT:

Entenem que és així, Sr. Font. Per tant, arribats a aquest
punt i havent debatut les esmenes corresponents a aquesta
secció, i tal i com havíem previst, passaríem a la votació de
totes  aquestes seccions, vistes aquesta tarda que, per recordar-
ho són la secció 15, Conselleria de Medi Ambient; la 16,
Interior; la 17, Obres Públiques, Habitatge i Transports; la 18,
Sanitat; i la 20, Agricultura.

Hauríem de repetir les que s’han transaccionat o acceptat,
entenem que al capítol 512a, la 5233; al 533a, la 5003; al 533b, la
5001 i al 533d, la 5005. Algunes d’elles amb una transacció que
agrairíem, en aquest programa i a tots els altres, que, si fos
possible, fessin arribar als  lletrats de la Cambra amb els termes
amb què s’han fet, per confirmar que haguem agafat nota
correcta del que s’ha acceptat.

En aquest cas, passaríem a la votació d’aquestes esmenes.
Les votarem per separat.

Vots a favor d’aquestes esmenes?

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

Queden aprovades per unanimitat.

EL PRESIDENT:

Per tant, passaríem a la votació de la resta de les esmenes
presentades.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

7 vots a favor i 9 en contra, per tant queden rebutjades.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé.

A la secció 16, Conselleria d’Interior, s’han acceptat un
seguit  d’esmenes que repetiré: al programa 121g, la 5036; al
513a, la 5048, 5049, 5057 i 5044, i m’agradaria confirmar si també
s’ha acceptat la 5043.

Perdó, perdonin, ho tenia al mateix full i m’he confús. A la
secció 16, Interior, només s’ha acceptat la 5036. Per tant,
votarem aquesta esmena per separat.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

Queda aprovada per unanimitat.

EL SR. PRESIDENT:

Passaríem a la votació de la resta d’esmenes, que són 4: les
5034, 5035, 5037 i 5032.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

Rebutjades per 7 vots a favor i 9 en contra. Perdó, repetesc:
rebutjades per 7 vots a favor, 9 en contra.
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EL SR. PRESIDENT:

A la secció 17, Conselleria d’Obres Públiques, Habitatge i
Transports, hauríem de demanar perquè tenim una confusió, si
l’esmena 5043 havia estat acceptada. Digui, Sr. Pons.

EL SR. PONS I PONS:

Gràcies, està connectada amb la 5042 que es votaran en
contra i es negociaran després en el moment del ple, perquè si
es confirma l’opinió del portaveu del Grup Popular, que hi
hauria de 5042 perquè la retirarien, però nosaltres aprovaríem la
5043.

EL SR. PRESIDENT:

De moment, la 5043 ...?

EL SR. PONS I PONS:

La votarem en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Perfecte, aquesta era la confusió que tenia aquesta
presidència.

Per tant, repetim, passaríem a votar d’aquesta secció, per
separat, les esmenes 5048, 5049, 5057 i 5044 del programa 513a;
i també la 5061, 62, 63 i 5070 del programa 513b.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

Queden aprovades per unanimitat.

EL SR. PRESIDENT:

Passam ara a votar la resta de les esmenes presentades ...

EL SR. PONS I PONS:

Sr. President, abans m’agradaria que es fes una lectura de
l’esmena 5067, perquè no s’ha comentat i potser que estigui
aprovada o hi ha hagut una transacció ..., està pendent? Sí, he
demanat que quedés pendent, exacte, no, no, es votarà en
contra. D’acord. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Tota la resta d’esmenes d’aquesta secció es votaran ...
Digui, Sr. González Ortea.

EL SR. GONZÁLEZ I ORTEA:

Gracias, Sr. Presidente. Para recordar que la 5054 se ha
retirado.

EL SR. PRESIDENT:

Efectivament, ho anava a dir. Del programa 513a, la 5054 ha
estat retirada, perquè així consti a l’acta i tota la resta de les
esmenes, a excepció de les que hem aprovat, les votarem ara.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

Rebutjades per 7 vots a favor i 9 en contra.

EL SR. PRESIDENT:

A la secció 18, Sanitat, es votaran per separat tres esmenes:
5149 i 5153 del programa 413c, i 5147 del programa 413e.
Aquestes han estat acceptades pels grups d’aquesta cambra.

Vots a favor?

Sí, si no ho he agafat malament són les esmenes 5149 i 5153
del programa 413c, i també la 5147 del 413e. Digui, Sr. Diéguez.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

¿Se entiende que las dos primeras, 5149 y 5153, son con la
forma transaccionada?

EL SR. PRESIDENT:

Sí, efectivament, amb la transacció que s’havia proposat , i
enteníem que havien estat acceptades per ... Efectivament, amb
la transacció, a posta he dit abans als senyors diputats que les
transaccions les fessin arribar aquí, encara que siguin les que
s’han manifestat abans.

Passam a votar aquestes tres esmenes acceptades.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat de la votació?
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EL SR. LLETRAT:

Queden aprovades per unanimitat.

EL SR. PRESIDENT:

Passaríem a votar ara la resta de les esmenes presentades a
la secció 18, Conselleria de Sanitat i Consum.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

A la secció 20, Conselleria d’Agricultura i Pesca, votarem
per separat les esmenes 5328, 5321, 5320, 5333 i 5273, del
programa 714b i també l’esmena 5323 del programa 718c, amb
les transaccions proposades.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

Aprovades per unanimitat.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Passam a votar ara la resta de les esmenes
presentades a aquesta secció.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.

Hauríem esgotat aquests programes, hem fet la votació tal
com ens havíem proposat a l’inici de la sessió d’aquesta tarda
i, en tot cas, faríem un petit descans de cinc minuts per decidir
si els sembla als  senyors diputats que continuem amb algunes
seccions més o si ho deixam per demà matí.

(Pausa)

Senyores i senyors diputats, suspenen avui la sessió i
continuarem demà matí a les deu, amb tota puntualitat.

Moltes gràcies.
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