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EL SR. PRESIDENT:

Senyores i senyors diputats, tornam reprendre la sessió de
la Comissió d'Hisenda i Pressupostos, i en primer lloc podríem
fer constar si es produeixen substitucions de diputats.

LA SRA. CAPÓ I ABRINES:

Sí, Margalida Capó en substitució de Jaume Font.

LA SRA. MARÍ I MARÍ:

Neus Marí en substitució de Pere Palau.

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Andreu Crespí substitueix Fèlix Fernández.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.

Començarem per la secció 19, que correspon a la Conselleria
de Treball i Formació. Totes les esmenes que es mantenen en
aquesta secció són del Grup Parlamentari Popular. La primera és
a la totalitat de la secció, la número 5191. Per defensar-la té la
paraula el Sr. Camps.

EL SR. CAMPS I COLL:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, el debat
de l'esmena 5191, a la totalitat de la secció 19 es farà en plenari
i allà oportunament donarem compte i discutirem el perquè
d'aquesta esmena a la totalitat.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Camps. Hi ha intervencions dels altres
grups al respecte? Moltes gràcies.

Passarem, idò, al programa 322C, que es refereix al Pla
d'ocupació i inserció laboral. Aquí es manté l'esmena 5190. Per
debatre-la i defensar-la té la paraula, en nom del Grup
Parlamentari Popular, el diputat Sr. Guillem Camps.

EL SR. CAMPS I COLL:

Efectivament, per a nosaltres el programa 322C, Pla
d'ocupació i inserció laboral, és molt important. Nosaltres
aquesta esmena, 5190, per import de 194.400.000 pessetes és
totalment justificada, donat que a la nostra comunitat es crea
una situació d'ocupació inestable i l'objectiu és realitzar accions
d'estabilitat ocupacional i, a més, aconseguir una millora de
qualitat en la feina de tots els treballadors, i aconseguir així
també un treball menys precari.

Sempre els sindicats havien apostat per un pla específic, i
una exigència seva era que la comunitat autònoma de les Illes
Balears tingués el seu propi pla d'ocupació estable per a millora
d'aquests llocs de feina i amb unes quantitats que en aquell

temps m'exigien a mi, quan era conseller, de 3.000 milions de
pessetes. Aleshores, sorpresa meva ha estat quan al
subcompte 47013 sols he vist 270 milions per a aquesta finalitat,
i és per açò que nosaltres, no per arribar als 3.000 milions que
fa dos anys ens exigien tots els sindicats, que tal vegada tenien
raó, sinó que per intentar posar un poc de mercromina a la
ferida, i és per açò que nosaltres proposam una addició a
aquesta partida per valor de 192.400.000 pessetes.

Les baixes són justificades també, no afecten a personal, per
tant no tocam ningú de la feina, sinó que es refereixen més bé
a estudis que ja m'ho he estudiat tot en aquesta comunitat
autònoma pel que fa a ocupació, jo crec que ja tenim ben
delimitat on són els pros i els contres, i després a inversions
immaterials, i aquesta immaterialització d'inversió, que més bé
dirigida al fet que les persones joves, dones, homes d'aquesta
comunitat autònoma tenguin un lloc de feina més estable i més
digne.

Gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Camps. Abans de donar la paraula al
Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Ecologista voldria
anunciar també que aquesta presidència ha disposat l'hora de
la votació d'avui matí per a les 13,30, hora en què, si haguéssim
acabat abans esperaríem a aquesta hora per fer la votació i, si
fos al revés, que es posposàs el debat, esperaríem al final de
totes les esmenes per arribar a aquesta votació.

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

EL SR. RAMON I JUAN:

Moltes gràcies, Sr. President. Per anunciar el nostre vot en
contra d'aquesta esmena, perquè pensam que les partides de
baixa  que presenta l'esmena del Grup Parlamentari Popular
afecten molt substancialment la posada en marxa dels serveis
nous, com són el  Servei d'Ocupació de les Illes Balears i el
Consell Econòmic i Social que són d'una gran importància, i
també afecten les tasques que han de desenvolupar la Direcció
General de Treball i la Direcció General de Salut Laboral, totes
elles també d'una gran importància.

Per altra banda, la partida d'alta ja està consignada a altres
partides del programa 322C, del Pla d'ocupació i inserció
laboral, que té un increment molt important sobre anys
anteriors. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Ramon. En torn de rèplica té la paraula
el Sr. Camps.
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EL SR. CAMPS I COLL:

Gràcies, president. Només és per ressaltar que totes les
partides que donam de baixa és burocràcia pura, perquè vostès
van consignar 50 milions de pessetes al Consell Econòmic i
Social i no n'empra cap. Al Servei Balear d'Ocupació no tenen
competències i no han rebut les transferències de l'Inem; per
tant també és inoperant aquesta partida perquè no l'empraran
si és per a aquesta finalitat, i totes les altres, com deia, són
estudis per estudiar coses que tothom ja sap, amb la qual cosa
a mi m'espanta que els sindicats mateixos no reivindiquin una
millora en partida per estimular i impulsar un pla d'ocupació
específic per a les Illes Balears, com sempre ens demanaven, i
realment consider que aquesta quantitat que destinen per a
aquesta finalitat, 240 milions de pessetes, és ridícula perquè és
menys de la meitat que la que anteriorment es dedicava.

Per tant, jo no sé que fan vostès als sindicats, però realment
els  tenen ben d'acord i crec que ben contents per qualque cosa.
M'agradaria saber per què. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Camps.

Passam al programa 324A, Pla d'integració de formació per
a l'ocupació. Aquí es mantenen les esmenes 5200, 5192, 5193,
5194, 5195, 5196, 5197, 5198 i 5199. Per debatre-les conjuntament
i per a la seva defensa té la paraula el Sr. Camps.

EL SR. CAMPS I COLL:

Gràcies, president. El programa 3249, Pla d'integració de
formació per a l'ocupació, és un complement de les accions
anteriors que anunciava, i té una conseqüència molt directa
amb aquest. I per què?, perquè d'acord amb el marc operatiu
aprovat pel Parlament Europeu el reglament 1784/99 i el consell
de la Comunitat Europea de 12 de juliol del 99 per al Fons Social
Europeu, el marc comunitari d'ajuts per a l'Objectiu 3 va destinar
vuit -diguem-ne- àmbits prioritaris d'execució i del Fons Social
Europeu, de l'FSE, és a dir, vuit eixos prioritaris que tota la
comunitat europea havia de dirigir i més concretament Espanya,
i açò adaptat després a les realitats i a les necessitats
específiques i determinants de la nostra comunitat autònoma.

És per açò que nosaltres, malgrat ja sé que està dins el
programa de la secció 19, volíem una explicitació d'aquests
objectius, d'aquests eixos, i que quedassin reflectits en els
pressupostos, per així saber exactament i fer un seguiment més
clar, més net, més estricte de quins són els compliments
d'aquests  programes operatius, d'aquests eixos que la Unió
Europea ens va encomanar que realitzàssim. I açò no és d'ara,
és conseqüència també del programa anterior del 94-98, o 99,
que va acabar, i és una conseqüència d'aquests programes; és
tota una lògica de programació, i és per açò que nosaltres
presentam unes esmenes específiques que només són
d'afectació, no donen baixa i alta sinó que afecten aquesta gran
partida del Fons Social Europeu i que nosaltres volem que
l'esmena 5200 vagi per a programes de formació i reinserció
específica per a joves. Ja sé que està dins l'objectiu 4, però

aquesta seria per a tots aquells joves que tenen una especial
dificultat d'inserció laboral i han tengut un fracàs escolar o una
marginació familiar o social, i jo crec que açò, amb directives
europees anteriors, és un enllaç per continuar aquesta
programació, i nosaltres dedicam a aquest objectiu 150 milions
de pessetes.

Després hi ha l'esmena 5192, d'inserció i reinserció
ocupacional per a aturats. A la nostra comunitat autònoma el
que ens preocupa són dues coses. Ja sé que hi ha molta feina,
si vol precària, però estam en uns nivells tant de (...) com de
l'Inem, índexs d'ocupació més elevats que la mitjana europea i
més capdavanters de tot Espanya, i açò ha donat aquesta
situació, malgrat estacional, que permet aquesta ocupació.

Emperò ens preocupen no tant els joves, que sí, sinó
sobretot aquelles persones que ja han passat els 24 mesos
d'atur i tenguin perill de llarga durada, i aquests jo crec que
necessitarien una actuació molt específica perquè es
readaptassin a les noves tecnologies, a les noves maneres de
produir i a les noves maneres de fer feina, i aconseguir una
reinserció o una reocupació d'aquestes persones, i per a açò
nosaltres hi dedicam 200 milions de pessetes.

Per a reforç de la capacitat empresarial aquesta esmena 5193
són 100 milions de pessetes; és per enfortir els autònoms, les
PIME, les cooperatives i tota aquesta economia social que
deim, perquè a la comunitat autònoma els que realment donen
i possibiliten llocs de feina són les petites i mitjanes empreses,
que constitueixen la base socioeconòmica, social, de les
nostres  illes, i és per açò que nosaltres hem de tenir molta cura
perquè aquestes PIME sobretot en la gran nova frontera de la
informatització, de la informació i del món global, han d'estar al
dia i han de estar específicament preparades perquè puguin
mantenir aquest ritme d'ocupació i de feina. Si les PIME tenen
feina i guanyen diners tindrem ocupació i més estable, i és per
açò que nosaltres hi dedicam 100 milions de pessetes.

Reforç a l'estabilitat d'ocupació, 600 milions de pessetes. És
realment tota una acció, un objectiu dirigit a aquelles persones
que ja fan feina en aquelles empreses que ja tenen per
reconvertir-les i mantenir-se amb les noves exigències del
mercat mundial, i és per açò que nosaltres aquí dedicam 600
milions de pessetes per a aquesta formació ocupacional de
totes  aquelles persones que fan feina i que puguin mantenir-se.

Amb l'esmena 5195, reforç de l'educació tècnica
professional, aquí hi ha una acció molt clara per a FP, sobretot
en la línia d'informatització del quaternari i telemàtica, i que
aquests  joves puguin sortir preparats i puguin entrar en el món
de les PIME, de la petita i mitjana empresa, o de l'empresa, o
autònom, i que puguin ells desenvolupar aquest camp tan
important com és aquesta nova via de comunicació i
d'interacció que tan important és en noves tecnologies avui.

I l'esmena 5196, reforç de (...) per a investigació de ciència
i tecnologia, és dedicar, efectivament, una quantitat important
a I+D, a laboratoris, a qualificació, a totes aquelles qüestions
que millorin el producte de les empreses, que millorin la qualitat
de feina i que després també, amb tots els postgraduats, totes
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aquelles persones que surten de la Universitat, puguin tenir
uns cursos específics adaptats al món empresarial. És l'enllaç
entre el que sap la ciència que fa la universitat i aquells  que la
posen en pràctica, la practiquen, que són les empreses. Jo crec
que aquesta és una partida amb uns programes que poden molt
engrescadors, perquè realment puguin aquests, amb els seus
coneixements, dignificar, pujar de nivell l'ocupació de la nostra
comunitat autònoma, i és per açò que hi ha una partida
nosaltres creim que imprescindible, important. Sempre ens
queixam que la nostra comunitat autònoma en investigació i
desenvolupament, en programes d'I+D, en programes de
qualitat anam per darrere, i s'ha de demostrar políticament que
no és així i que, per tant, nosaltres aquí hi afegim 300 milions de
pessetes perquè volem uns millors llocs de feina.

Millora de la participació de les dones al mercat laboral. De
cada vegada més hi ha una demanda de llocs de feina per part
de les dones, d'entrar en el món laboral, però les dones tenen
unes dificultats familiars, unes dificultats socials, unes
dificultats de compatibilitzar la seves funcions familiars i els
seus reptes en el món laboral que avui és tan exigent, i és per
açò que amb aquesta recerca d'igualtat d'oportunitats per a
elles, amb aquesta recerca de trobar unes iniciatives
específiques perquè les dones puguin accedir al món també
laboral amb  una igualtat d'oportunitats, amb una igualtat amb
les altres persones de la nostra comunitat, i és per açò que
també hi dedicam nosaltres creim que una  partida
importantíssima, perquè jo crec que és un repte que hem
d'aconseguir dins els propers anys perquè realment tenguin
una igualtat d'oportunitats, no tan sols a l'Administració, que,
si bé sí que és ver que estan ocupant un dels llocs de feina més
qualificats i més estables, malgrat la vaga d'avui, emperò que
açò es tradueixi després en el món laboral de l'empresa privada,
i que sigui una normalitat que elles puguin accedir a una
societat democràtica i d'igualtat per a tothom.

L'esmena 5198, integració laboral de persones amb especial
dificultat, és continuar una feina que ja s'havia iniciat
anteriorment amb les associacions pertinents i que s'havia fet
molta feina amb iniciatives europees per a aquelles persones
que tenen una especial dificultat d'integració laboral. M'estic
referint a discapacitats, també a persones amb toxicomanies i a
persones  immigrants i tots aquests col·lectius d'inserció que
s'han d'acoplar a la nostra cultura, a la nostra manera de ser i als
nostres costums, i que realment per a ells també, persones amb
dignitat, puguin aconseguir un lloc de feina, i vet aquí una
partida important que pot ser engrescadora per elaborar i
dissenyar uns programes de futur, i jo crec que el govern de
progrés, el Govern, crec que hem de ser sensibles a tots
aquests  apartats, a totes aquestes quantitats, que hi són, per
desenvolupar i així donar punts de referència, exemple que som
una comunitat realment i socialment avançada i que som una
comunitat que es preocupa realment per aquelles persones amb
més dificultats d'accés al món laboral.

I finalment, l'esmena 5199 fa referència al foment i suport de
les iniciatives de desenvolupament local. Nosaltres creim que
aquí hi un poc totes aquelles possibilitats que surten de medi
ambient, de reciclatge, de noves oportunitats d'ocupació, un
exemple de les quals és Deixalles, una iniciativa també europea

que es va dur endavant i jo crec que és un punt de referència
del fet que realment es poden crear empreses estables,
empreses amb persones amb dificultats i empreses realment
normals  que, aprofitant aquelles noves oportunitats de negoci,
de feina i objectius, jo crec que poden tenir una gran
oportunitat aquí. És una quantitat que nosaltres consideram
normal, 90 milions de pessetes, i pens que així acabaríem aquest
cicle de tots els objectius, donaríem d'aquesta manera
conformitat a les directrius europees que l'anterior govern va
presentar abans del juliol del 99 a Madrid i a Brussel·les i que
va ser confirmat tant pel Parlament Europeu com pel Consell de
la Unió Europea dia 12 de juliol del 99 amb els nous objectius
d'FSE, Objectiu 3 del Fons Social Europeu.

Per tant, estam en coherència amb Europa, estaríem en
coherència amb Espanya, i estaríem en coherència amb tot el
que fins ara s'ha fet en formació i inserció laboral i donant la
continuïtat a totes aquestes iniciatives que abastaven tots els
eixos i objectius que Europa ens manava i que nosaltres vam
saber recollir i fer-hi front. A l'enllaç amb açò, l'enllaç que
vostès  han de recollir, han dur-ho endavant i ho han de
demostrar, i aquí és una gran oportunitat que vostès ho facin
amb aquests pressupostos.

Gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Camps. En nom del Grup Parlamentari
d'Esquerra Unida i Ecologista té la paraula el diputat Sr. Miquel
Ramon.

EL SR. RAMON I JUAN:

Moltes gràcies, Sr. President. Per anunciar el vot contrari a
totes  i cada una de les esmenes presentades pel Grup
Parlamentari Popular, però m'agradaria començar manifestant
una certa sorpresa que em produeix el fet que el grup de
l'oposició, un grup de 28 diputats, com ens recorden
habitualment, si el dia d'ahir centraren bona part de les seves
esmenes en reorganitzar el Govern, en voler suprimir o canviar
direccions generals  o conselleries, avui amb aquestes esmenes
en aquesta secció també el que pretenen és redistribuir unes
quantitats  que el mateix portaveu ha reconegut en algun
moment que ja apareixien aquests conceptes, i col·locar-les
d'una altra manera. Realment no es veu que aquest grup estigui
proposant unes polítiques alternatives i unes maneres diferents
de fer front a les necessites i d'organitzar la despesa d'aquesta
comunitat, sinó més aviat redistribucions de coses que ja estan
previstes, com tractaré molt breument de demostrar.

En concret la primera d'aquest grup d'esmenes, la 5200, fa
referència al programa de formació i reinserció específica per a
joves, i li he de dir que amb  la proposta presentada pel Govern
de les Illes Balears al programa operatiu del Fons Social
Europeu el 2000-2006 preveu una afectació específica per a cada
un dels eixos que hi ha dins l'àmbit de l'objectiu 3 i que per
aquest motiu la despesa pressupostària ja està afectada per la
distribució de fons a cada un dels eixos. Formació i inserció per
a joves es contempla en diversos eixos del programa operatiu.
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Quan a inserció i reinserció ocupacional dels aturats, que és
l'esmena 5192, també es contempla de forma específica a l'eix 1
del programa del pla operatiu i també al Pla FIB. L'esmena 5193,
reforç de la capacitat empresarial, es recull de forma específica
a l'eix 3 del programa operatiu. Pel que fa a la 5194, reforç
d'estabilitat en l'ocupació, també es recull de forma específica
en els eixos del programa operatiu. Reforç d'educació tècnica
professional, esmena 5195, es desenvolupa des del sistema
educatiu. La 5196, reforç del potencial humà per a la
investigació de la ciència i la tecnologia, es recull de forma
específica a l'eix 5 del programa operatiu. La 5197, millora de la
participació de les dones en el mercat laboral, es recull de forma
específica a l'eix 6 del programa operatiu. La 5198, integració
laboral de les persones amb especials dificultats, també es
recull a l'eix 7 del programa operatiu. La 5199, foment i suport de
les iniciatives de desenvolupament local, en el programa 322C
de la Direcció General de Treball existeixen unes dotacions
específiques per a foment i suport de les iniciatives de
desenvolupament local.

En definitiva, pensam que aquest grup d'esmenes que ha
presentat el Grup Parlamentari Popular no aporten res a aquests
pressupostos, no hi ha cap novetat i no es poden votar
favorablement. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CAMPS I COLL:

Gràcies, president. I tant, que hi ha novetats! Jo l'any passat
ja deia, i li vam dir i consta al Diari de Sessions, que vostès van
presentar una partida de 1.100 milions de pessetes i perquè no
perdessin aquest any 2000, nosaltres havíem fet unes esmenes
amb els mateixos eixos, i quantificades, perquè nosaltres som
els  que vam presentar a Brussel·les i a Espanya, i el reglament
ho va recollir, el 1784/99, del marc polític i el Consell de Govern
de 12 de juliol del 99 de la Unió Europea. Per tant, jo som
conscient del que vostès tenen i del que han fet: ho vam fer
nosaltres, vostè no em descobreix res. El que passa és que l'any
passat ja jo els especificava unes quantitats i els deia quins
programes havien d'enllaçar -una altra vegada emprant una
frase rimbombant seva- amb l'anterior FSE, i vostès no ha fet
res, el 2000; vostès, d'una partida de 1.963 milions que tenien
per a aquesta finalitat, només s'han dedicat a invertir 356
milions de pessetes, i de la partida de 1.100 milions no han fet
res, i per evitar açò jo el que volia és que els eixos que vostè
m'ha anomenat i que jo he dit -que ja ho sé- els especifiquessin
en el pressupost i d'una manera concreta es responsabilitzassin
i duguessin a terme una avaluació i uns programes específics
per a la nostra comunitat autònoma i els duguessin endavant
per al 2001.

És aquesta, la gran novetat, i vostè el que em diu és que ja
hi ha els eixos contemplats. També hi eren l'any passat i no van
fer res, i és per açò que jo crec que és una gran equivocació
d'aquest govern que tan sensible ha de ser en aquestes
qüestions laborals, i socials, i d'integració, i no sé quines
històries més, i vostès se n'obliden, passen, no concreten, no

especifiquen, no tenen programa, no tenen objectius i per açò
després no executen els pressuposts.

Gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Camps.

Debatudes les esmenes i pendents de la votació final,
passarem a la secció 21, que és la Conselleria d'Economia,
Comerç i Indústria. Les esmenes que s'hi mantenen són del
Grup Parlamentari Popular. A la totalitat de la secció es manté
la 5339. Per defensar-la té la paraula la diputada Sra. Maria
Salom.

LA SRA. SALOM I COLL:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats,
he de dir que des del Grup Popular estam en contra de la
distribució pressupostària d'aquesta secció 21 respecte a la
Conselleria d'Economia, Comerç i Indústria, que el seu màxim
responsable és el Sr. Sampol, però que com és normal dins
aquesta comissió no farem aquí una defensa de quin seria el
pressupost que el Grup Popular defensaria, i no mantendrem
aquí debat amb la resta de grups parlamentaris i el deixarem per
al plenari.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Salom. Algun grup parlamentari vol intervenir
al respecte? Moltes gràcies.

Passam al programa 721A d'aquesta mateixa secció, que és
la Direcció i Serveis Generals d'Indústria. Aquí es mantenen
quatre esmenes, les números 5364, 5265, 5262 i 5242. Per al
debat conjunt de totes elles i la  seva defensa té la paraula, en
nom del Grup Parlamentari Popular, la diputada Sra. Maria
Salom.

LA SRA. SALOM I COLL:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats,
aquestes  esmenes fan referència al palau de congressos. Al
llarg d'aquests darrers mesos se n'ha parlat molt, de quina serà
la configuració o el model respecte a l'arquitectura que tendrà
aquest nou palau de congressos, i nosaltres, des del Grup
Popular, consideram que és necessari que d'una vegada es posi
en marxa i es construeixi un palau de congressos per poder tenir
aquí, a la nostra comunitat, grans esdeveniments a nivell
internacional que venguin aquí a Mallorca per poder celebrar
aquests congressos i tot el que suposa, tot el que du al costat
d'oferta complementària, de gent que ve aquí amb un cert poder
adquisitiu i, especialment, intentar concentrar aquesta part de
congressos en temporada més baixa a nivell turístic, en
temporada d’hivern o en temporada on hi ha menys presència
de turistes a la  nostra comunitat. I aquesta esmena 5364 va
dirigida a això, a posar en marxa la primera anualitat per adquirir
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els  terrenys per construir aquest palau de congressos, és una
esmena d’afectació dins la mateixa conselleria, de 50 milions de
pessetes.

A continuació, l’esmena 5265 és una esmena de substitució,
de 250 milions de pessetes i va en coordinació amb l’anterior
esmena, i això serien aquests 250 milions de pessetes per a la
primera anualitat de la construcció efectiva d’aquest recinte
firal. Ens em adonat al llarg de les compareixences que s’han fet
per explicar el pressupost de l’any 2001 que se xerra molt del
palau de congressos, però que després a l’hora de concretar
partides pressupostàries, a l’hora de veure quins doblers hi ha
per a l’any que ve per poder dur endavant o iniciar tots aquests
projectes, ens trobam que aquí no hi ha concreció; i per això,
des del Partit Popular hem intentat donar un poc de llum i
concretar una sèrie de partides pressupostàries perquè el seu
Govern, el govern del pacte de progrés, dins l’any 2001 ja pugui
posar en marxa les primeres pedres per fer el recinte firal.

I les altres dues esmenes, la 5262 i la 5242, bàsicament van
en la mateixa línia. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Salom. En nom del Grup Parlamentari
PSM-Entesa Nacionalista, té la paraula el Sr. Bosco Gomila.

EL SR. GOMILA I BARBER:

Gràcies, Sr. President. Dir que no aprovarem aquestes
esmenes. Les primeres perquè el Govern té pensat que el palau
de congressos des d’allà on se gestiona és des de la
Conselleria de Turisme i per tant és a la Secció 12; i per altra, la
que proposen un increment, una dotació de la partida per
finançar el recinte firal, dir-los que el Govern té previst que el
primer pagament d’aquest recinte es farà dins el primer trimestre
del 2002 i per tant es fa innecessari tenir una partida
pressupostada per a l’exercici que ve.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Bosco Gomila. Té la paraula la Sra. Salom.

LA SRA. SALOM I COLL:

Sí, la impressió que ens dóna al Grup Popular, és que per
part dels grups parlamentaris que donen suport al Govern
d’aquesta comunitat hi ha una intenció clara de donar llargues,
de deixar passar temps a l’hora que aquest projecte pugui ser
una realitat. I amb aquest donar llargues i deixar passar temps
no sabem si aquí hi ha certes discrepàncies dins les dues
conselleries que pareix tenen competències en aquesta matèria,
com pugui ser la d’Economia, Comerç i Indústria, encapçalada
per un partit polític i la Conselleria de Turisme encapçalada per
un altre partit polític; i no sabem si aquí es produeixen
disfuncions, a veure si hi ha disparitat de criteris i que tot això
pugui redundar en perjudici que es posi en marxa com més aviat
millor aquest recinte firal. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Salom. Té la paraula el Sr. Bosco Gomila.

EL SR. GOMILA I BARBER:

Gràcies, Sr. President. Només per tranquil·litzar la portaveu
del Grup Popular, que no hi ha discrepàncies ni disfuncions
dins el Govern sobre aquesta qüestió, i prova d’açò és que la
setmana que ve hi haurà una compareixença del Vicepresident
per explicar el projecte guanyador al concurs; per tant ja s’ha
fet un concurs, ja hi ha una proposta guanyadora i per tant la
voluntat del Govern de tirar endavant amb aquest recinte firal
és ben ferma, i prova d’açò i ho podrà comprovar a la propera
Comissió d’Economia, on el Vicepresident explicarà els detalls
d’aquest recinte.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Debatudes aquestes esmenes, passam al programa
722A, que tracta la regulació i normativa industrial. Aquí s’hi
mantenen les esmenes 5206, 5207, 5208, 5209, 5210, 5211, 5212,
5213, 5214, 5201, 5215, 5216, 5217, 5225, 5227, 5222, 5202, 5204,
5223, 5203, 5205 i la 5224. Per al debat conjunt de totes elles i
per a la seva defensa, té la paraula la diputada Sra. Maria Salom.
Quan vulgui.

LA SRA. SALOM I COLL:

Moltes gràcies, Sr. President. Hem presentat aquest conjunt
d’esmenes des del Grup Popular perquè consideram que hi ha
una certa dispersió en el que és la Direcció General d’Indústria,
que està a una secció pressupostària, i la Direcció General
d’Energia, que es troba a una altra secció pressupostària; creim
que això suposa una dispersió, això suposa que una
competència es fa des d’una conselleria on hi ha un
responsable polític que pertany a un partit concret, en aquest
cas seria del PSM, i a una altra conselleria, una matèria molt
semblant a aquesta, que nosaltres consideram que haurien
d’estar dins la mateixa secció pressupostària, es veu per part
d’una altra conselleria. I en aquest sentit, des del Grup Popular,
hem presentat un conjunt d’esmenes per intentar la unificació
de la Direcció General d’Indústria i de la unificació de la
Direcció General d’Energia, i en aquest sentit anirien les
esmenes 5206, 5207, 5208, que és d’unificació també de la
Direcció General d’Indústria i de la Direcció General d’Energia;
la mateixa esmena també fa referència, amb 5.647.516 pessetes,
que és l’esmena 5209, a unificació de la Direcció General
d’Indústria i la Direcció General d’Energia; el mateix l’esmena
5210, per import de 6.789.573 pessetes; també la següent, que
és la 5211, que fa referència al programa 722a, el d’alta, i la baixa
al programa 731b, per import de 4.720.229 pessetes. En aquesta
mateixa  línia van les tres esmenes següents, que són la
unificació de la Direcció General d’Indústria amb la d’Energia,
que és l’esmena 5212, per import de 603.822 pessetes; l’esmena
5213, per import de 7.165.224 pessetes; i en darrer lloc, d’aquest
bloc d’esmenes, hi ha la 5214, que fa referència al programa
722a, com a alta, i al 731b, com a baixa, per 1.412.125 pessetes.
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I si ara em permet el senyor diputat, ens distribuiríem el torn
amb un altre company, diputat del Grup Popular, el Sr. Gaspar
Oliver, per defensar la resta de les esmenes d’aquest bloc.
Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Salom. Té la paraula el diputat Sr. Oliver.

EL SR. OLIVER I MUT:

Gràcies, Sr. President. La següent esmena, que és la 5214,
aquesta crec que també, no sé si l’ha defensada la Sra. Salom,
també és unificació de la Direcció General d’Indústria a la
Direcció General d’Energia i també entra dins la mateixa
dinàmica que ha explicat fins ara la Sra. Salom. El mateix passa
a la següent esmena, que és la 5201, que és la d’infraestructures
destinades a l’ús general, que passa també de la secció 22 a la
secció 21 i és també dins aquesta filosofia, que és buidar de la
Secció 22 tot el que fa referència a energia i passar-ho a la
Conselleria d’Indústria, concretament junt amb la Direcció
General d’Indústria perquè es creu que és molt racional que així
sigui.

La 5215 també és exactament el mateix quant a la unificació,
però aquí fa referència a la Direcció General d’Energia,
exactament la mateixa que la següent, la 5216.

La 5217, amb aquesta entram dins una altra dinàmica i és
que totes aquelles subvencions que hi ha dispersades a les
distintes conselleries, ja siguin de medi ambient, com el tema
també de la Conselleria d’Innovació i Energia, que passin a la
Secció 21. Per tant, hi ha tota una sèrie d’esmenes que van
encaminades en aquest sentit, i concretament són la 5217, que
passa de la Secció 15 a la 21; més enrera en trobarem unes
quantes  més a les que ja he fet o faig menció en aquests
moments.

Hi ha una sèrie d’esmenes també de Medi Ambient, que
concretament agafen doblers però de la conselleria, com he dit
abans, de la Secció 22, i són totes les que fan referència a
pedreres, escombraries i abocadors, abocadors però
d’escombraries, no abocadors de fems, concretament l’esmena
5225 el que proposa és que es destinin 100 milions de pessetes
del programa 731b, del subconcepte 64000, i el que es pretén
aquí és que aquests doblers es transfereixin als ajuntaments
perquè siguin aquestes corporacions locals que, posant-hi
doblers també els ajuntaments, pugui dedicar aquests doblers
a segellar aquests abocadors d’escombraries. Per tant, això
seria una política que, atès que els ajuntaments són
responsables també de l’estat dels seus abocadors, que siguin
també els ajuntaments que aportin doblers. Però, atès que molts
d’aquests ajuntaments són petits i els recursos que tenen són
limitats, el que es proposa és que el Govern firmi un conveni o
simplement amb una subvenció, o faci així com cregui més
oportú, però que Govern i ajuntaments puguin destinar uns
doblers a segellar aquests abocadors, com deia,
d’escombraries.

N’hi ha un de molt clar que té un problema, i és l’esmena
següent, la 5227, que és un abocador d’escombraries de
Llucmajor, que està dins el camí de Ca’n Duran, a la pedrera
nomenada de Ca’n Barceló dins Ses Cadenes, que aquí hi havia
o hi ha un compromís per part de la Consellera de Medi
Ambient i també del President del Govern, el Sr. Antich, que es
va comprometre públicament, amb el Batlle de Palma i el Batlle
de Llucmajor, a donar una solució a aquestes pedreres, que a
més a l’estiu moltes d’elles estan en combustió; per tant hi ha
un foc latent i a segons quines èpoques de l’any entra en
combustió i el que fa és lògicament emetre aquests fums tòxics
a l’atmosfera, a l’ambient, i el que es proposa, atès que aquest
és un tema delicat i atès que, a més, això requereix d’un estudi
en profunditat per donar una solució, ja que és problemàtic;
una combustió latent sempre és molt perillosa, i el que es
proposa és destinar uns 50 milions de pessetes perquè es pugui
solucionar aquest tema d’una vegada.

La següent esmena, la 5222, entra dins aquesta línia que he
esmentat fa un moment, que és tot el que fa referència a
energies renovables que, com deia, tot el que siguin
subvencions o transferències de capital vagin a la Secció 21;
per tant, el que es proposa és buidar aquest programa de la
Secció 15 i passar-lo a la Secció 21 pels motius que he esmentat
abans, de tenir controlat tot el tema de les energies renovables
a una sola secció i no tenir-ho dispersats a distints
subprogrames i a diverses seccions de les que conformen el
Govern.

La següent esmena, que és la 5202, també entra dins
aquesta filosofia que feia referència ara fa un moment i és de la
Secció 22 passar-ho a la Secció 21, que també és tot el tema
d’energia, exactament la 5204 i l’esmena 5203.

I passam ja a les altres esmenes, que són la 5203, que és
també d’unificació de la Direcció General d’Indústria amb la
Direcció General d’Energia; el mateix la 5205, 5224; i aquí entram
després ja a unes esmenes que són de la Secció 21, que és el
següent programa.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Té la paraula el diputat Sr. Bosco Gomila.

EL SR. GOMILA I BARBER:

Gràcies, Sr. President. Com a portaveu del PSM, el primer
que he de fer és agrair al Partit Popular que vulguin que el
nostre vicepresident o que els nostres militants que estan en el
Govern tenguin tanta capacitat de gestió, però la veritat, qui té
la capacitat d’organització del Govern i de nomenar la
distribució de les responsabilitats és el president, i en base a un
acord es va distribuir d’una altra manera. Perquè, la majoria
d’esmenes que proposen als pressuposts, pens que l’important
són les baixes, més que allà on vostès assignen les altes,
perquè és el que volen suprimir d’aquest Govern. I per tant,
totes aquestes que fan referència a la unificació de la Direcció
General d’Indústria i la Direcció General d’Energia és evident
que no es comparteix aquesta idea amb el Partit Popular, i la
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distribució del Govern, que és competència del seu president,
s’ha fet d’una altra manera.

Així mateix, totes les que fan referència a energies
renovables, que són un transvasament de fons de la secció de
medi ambient a la secció d’economia, comerç i indústria tampoc
entenem que ha de ser d’aquesta manera. Així i tot, els volem
dir que hi ha convenis de col·laboració entre les diferents
conselleries i que no es produeix cap tipus de disfuncions. Per
tant, crec que no mereixen més resposta perquè totes van en el
mateix sentit.

Moltes gràcies, Sr. Bosco Gomila.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Bosco Gomila. Volen fer ús d’algun torn
de rèplica, Sr. Oliver? Té la paraula el Sr. Oliver.

EL SR. OLIVER I MUT:

Gràcies, Sr. President. És veritat que qui organitza el Govern
és el president del Govern i és qui ha d’organitzar així com ho
cregui més convenient amb dues raons fonamentals, crec que
hi hagi una racionalitat dins el Govern i també que hi hagi una
funcionalitat. Com que nosaltres dubtam molt que hi hagi
aquesta racionalitat i aquesta funcionalitat, i basta llegir els
diaris  cada dia per veure que cada conseller va pel seu vent,
que no hi ha una coordinació, i ens trobam que matèries les
gestionen distintes conselleries i distints directors generals
d’aquest Govern i entram en aquesta dinàmica de
disfuncionalitat i de falta de coherència i que un proposa una
cosa i la conselleria que l’executa després n’executa una altra.
Per tant, ens trobam amb programes molt similars, que estan
gestionats  per persones diferents i el que fa és que hi hagi
aquesta confusió.

Nosaltres entenem que tot el que fa referència a indústria i
a energia hauria d’estar dins una mateixa conselleria. Lloam que
s’hagi creat aquesta Direcció General d’Energies Renovables i
d’Investigació, però entenem que com que la Conselleria de
Comerç i Indústria, el que és la Direcció General d’Indústria és
bàsicament normativa, és a dir que és gestionar un programa de
tramitacions i d’autoritzacions, entenem que és aquesta
Direcció General d’Indústria la que hauria de planificar tot el
programa d’energia. Però pensam que a més és aquí on hi
hauria d’haver tot el que fa referència no només a l’energia,
sinó també a l’estalvi energètic, perquè quan parlam d’energies
renovables ens entra també dins el camp de l’estalvi energètic,
parlam de diversificació energètica, d’energies renovables però
també d’estalvi. I és aquí on, la Conselleria d’Indústria, amb la
Direcció General de Promoció, és la que subvenciona també
aquelles empreses que instal·len o que duen a terme inversions
en instal·lacions que suposin un estalvi energètic. Entenem que
l’estalvi energètic no només passa per aquestes energies
renovables, per aquesta diversificació energètica, sinó que
també passa per fer els estudis pertinents perquè les indústries,
les empreses, les institucions públiques estalviïn el màxim
d’energia.

Nosaltres entenem idò que amb aquest criteri de major
clarificació, de més funcionalitat dins la gestió i administració
dels  distints programes s’hauria de fer aquesta unificació quant
fa referència a la Direcció General d’Indústria i la Direcció
General d’Energies Renovables. Que hi hagi d’haver o no
capacitat de gestió? Per una altra part hauran comprovat els
senyors diputats que també el que es proposa és llevar de la
Conselleria de Comerç i Indústria, i la d’Economia, la Direcció
General d’Economia, llevar-la i passar-la a la Direcció General
d’Hisenda. Per tant, perquè entenem que també és molt més
funcional i molt més coherent, però això és una esmena que ja
es deu haver tractat en el seu moment, però em surt arrel del
que deia, que no es carrega massa aquesta conselleria, perquè
per altra part se li lleva una direcció general que passa, com he
dit, a la Secció 14, si no vaig malament, que deu ser la
d’Hisenda.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Oliver. Si no hi ha més debat d’aquestes
22 esmenes, passam al programa 723A, promoció industrial i
tecnologia. Aquí s’hi mantenen tres esmenes, la 5255, la 5258 i
la 5260. Per al debat conjunt i defensa d’aquestes esmenes, té
la paraula, en nom del Grup Parlamentari Popular, el diputat Sr.
Gaspar Oliver.

EL SR. OLIVER I MUT:

Gràcies, Sr. President. Aquestes esmenes van un poc en la
línia que explicava fa un moment i nosaltres el que proposam és
que hi hagi una ajuda als ajuntaments per a la promoció dels
productes agroalimentaris per assistència a fires. El Govern té
un programa per promocionar tots els productes
agroalimentaris, però nosaltres entenem que a més a més de fer-
ho dins la fira que organitza el Govern, que organitza Fires i
Congressos, també es puguin signar amb els ajuntaments una
sèrie de convenis i que dins aquests ajuntaments també es
pugui fer una promoció d’aquests productes agroalimentaris.
Hi ha hagut experiències en aquest sentit, el consell insular fa
uns quants anys va posar en marxa aquests productes
agroalimentaris on feien una demostració a les distintes fires, i
nosaltres entenem que, atès que la Conselleria de Comerç i
Indústria té en marxa el programa per promocionar al màxim
aquests  productes agroalimentaris a les fires, fins i tot a fires
fora del nostre país, sinó també dins l’Estat espanyol i fora de
l’Estat espanyol, el que pensàvem és que seria adient que el
Govern destinàs aquests 40 milions a promocionar els
productes  agroalimentaris, però conjuntament amb els
ajuntaments.

La següent esmena, la 5258 i 5260, aquestes sí entren dins
la línia que esmentava fa un moment i que fan referència
concretament a l’estalvi energètic a les distintes indústries o les
distintes empreses. D’aquí idò que són dues esmenes que van
juntes una amb l’altra, la primera que fa referència que les
empreses puguin tenir una subvenció per part del Govern
balear perquè facin auditories energètiques; és a dir que les
distintes empreses puguin contractar aquestes auditories i que,
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en funció del resultat d’aquestes auditories, després puguin
escometre la inversió que suposarà aquest estalvi energètic,
que és la segona esmena. D’aquí que la primera està dotada
amb 15 milions de pessetes, perquè els estudis són més barats
que la inversió. Pensam que 15 milions és una quantitat petita,
però que s’hi podrien destinar i posar en marxa aquest
programa, i en funció de la seva demanda, que esperam que
n’hi ha d’haver bastant, que els altres anys es pogués
incrementar aquesta partida. El mateix que els 50 milions de
pessetes que es destinen a aquelles empreses que duguin
endavant en resultat de les auditories, no aquells projectes que
no surtin d’aquesta auditoria, d’aquest estudi. És a dir, per una
altra part hi ha d’haver l’altra línia de subvenció a aquelles
empreses que dins la seva composició i dins les seves
inversions duguin projectes d’estalvi energètic. Aquesta línia
ja hi ha de ser, però el que nosaltres proposam és que hi hagi 50
milions per destinar-los a aquelles empreses que facin aquestes
auditories, per tenir un poc la garantia, entre cometes, que les
empreses que facin aquestes auditories, aquests estudis, sí que
després  tendran subvenció per poder dur a terme les seves
inversions.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. GOMILA I BARBER:

Gràcies, Sr. President. Com molt bé ha dit el portaveu del
Grup Popular, aquestes partides existeixen als pressuposts de
la conselleria per poder fer i millorar l’estalvi energètic de les
empreses, després per fer les inversions es poden acollir a les
ajudes que es puguin treure des de la conselleria. Per tant, no
donaríem suport a les esmenes que fan referència a aquesta
qüestió.

Sí que donaríem suport a l’esmena 5255, d’ajudes als
ajuntaments per a la promoció de productes alimentaris, que és
una esmena d’afectació, per un import de 40 milions de
pessetes. Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Bosco Gomila. Vol un torn de rèplica el
Sr. Oliver? Té la paraula el Sr. Oliver.

EL SR. OLIVER I MUT:

Gràcies, Sr. President. Agraïm que s’accepti i que es vegi
amb bons ulls aquesta esmena que, efectivament, és
d’afectació, i bé, estam contents que el Govern o que el grup
parlamentari ens doni suport amb aquesta esmena.

Però amb les altres dues esmenes, em cregui, seria bo que
hi hagués aquest programa, que es posàs en marxa aquest
programa i no que estigui dins aquestes partides generals  que
té la Conselleria de Comerç i Indústria. Del que ens queixam el
Partit Popular és que els distints programes de comerç i

d’indústria són uns programes, cada un d’ells, tant el de
promoció comercial com el de promoció industrial, que tenen
dues grans partides cada un dels programes, la transferència a
empresa i la transferència a associacions sense finalitat de
lucre, on hi ha una partida molt substanciosa però que no hi ha
una definició de com s’ha de distribuir, de com es gastarà; sinó
que, amb càrrec a aquestes partides, com si fos un gran caixó de
sastre, hi cap tot. Per tant, nosaltres el que proposam és que
amb càrrec a aquestes partides es treguin uns doblers, es creï
aquest subprograma d’estalvi energètic i que hi hagi dues
partides o, millor dit, dividit en dos programes, un que sigui
l’estudi i el diagnòstic de com estan aquestes empreses, com
estan les nostres  indústries quant a l’estalvi energètic; que hi
hagi una partida per poder finançar, per poder subvencionar
aquests  estudis i que després el Govern també destini uns
doblers per poder escometre aquestes inversions; que això
se’m diu que es fa i que es pot subvencionar dins les grans
partides que té la conselleria ho sabem, però nosaltres el que
proposam és que hi hagi un programa i que se’n faci publicitat
i promoció d’aquest programa.

No entenem com no se’ns accepten aquestes esmenes quan
aquí el Govern s’omple la boca de les energies renovables, de
l’estalvi energètic, que a més a més hi ha hagut una crítica al pla
energètic que ha proposat el Govern, per quant es creu que es
massa ambiciós i que el que s’hauria de fer seria fer programes
que vagin encaminats a l’estalvi energètic i no programes que
puguin donar resposta a la demanda continuada que hi hagi
d’energia.

De totes formes, nosaltres seguirem amb les nostres
esmenes, en el seu moment també les seguirem defensant,
esperant que en el plenari o qualque any a qualque moment el
Govern accepti crear aquest programa.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Oliver. Passam idò al programa 724B, promoció
i regulació de l’artesania. Aquí s’hi manté l’esmena 5247,
respecte de la qual el Grup Parlamentari Popular va modificar la
quantia en el sentit de sumar els 30 milions de pessetes de
l’esmena 5249, ja que el programa de baixa d’ambdues esmenes
era el mateix; de manera que la quantitat resultant d’aquesta
esmena, repetesc, de la 5247, és de 45 milions de pessetes.
L’esmena 5249, que està al programa 763 següent, queda
retirada. També a aquest programa 724B, s’hi manté l’esmena
5245. Per tant, per a aquestes dues esmenes que queden
vigents, la 5247 i la 5245, té la paraula el Sr. Gaspar Oliver.



706 HISENDA I PRESSUPOSTS / Núm. 31 / Fascicle 4 / 14 de desembre del 2000

 

EL SR. OLIVER I MUT:

Gràcies, Sr. President. Però no l’he acabat d’entendre, no ho
veig, si m’ho pot explicar.

EL SR. PRESIDENT:

Bé, pareix ser que a la 5247 s’hi han sumat 30 milions de
pessetes  més i per tant el total de l’esmena 5247 seria de 45
milions de pessetes. No és així, Sr. Oliver? Sí, té la paraula, Sr.
Oliver.

EL SR. OLIVER I MUT:

Gràcies, Sr. President. No és el mateix concepte, per tant jo
crec que són dues esmenes totalment diferents, són d’addició,
són d’afectació, però són diferents. La 5247 és ajudar els
ajuntaments, subvencions als ajuntaments per potenciar
l’artesania als seus mercats municipals. És a dir, els mercats
municipals  tradicionals, els que fan els dijous, els diumenges o
els divendres els distints ajuntaments que hi hagi dins aquest
mercat, al mercat tradicional, que hi hagi un sector una ubicació
on es pugui potenciar l’artesania; són 15 milions de pessetes al
mateix programa que la 5249, però que és promoció als seus
mercats tradicionals.

EL SR. PRESIDENT:

Perdoni, Sr. Oliver, miri, aquesta Presidència no té les
esmenes aquí, per tant no li puc seguir els programes de les
esmenes, el que hi ha aquí és el dictamen de ponència, que
pareix ser que varen anunciar el que jo li comentat; en tot cas,
hauríem de demanar als lletrats que

EL SR. OLIVER I MUT:

Són programes diferents, l’alta està a programes diferents.
La 5247 l’alta és al programa 724B, i la 5249 l’alta és al programa
763A; per tant, un va al programa d’artesania i l’altre va al
programa de promoció, són diferents.

EL SR. PRESIDENT:

Bé, aleshores, el que vostè proposa, Sr. Oliver, és que es
mantenguin les dues esmenes, la 5247 i 5249, donat que no
aquesta la intenció que tenia el Grup Parlamentari Popular. Així
mantenim les dues esmenes, les debatrem, bé, entenent que la
5249 pertany al programa 763A. Correcte. Per tant, passaríem
idò, per claredat de la discussió, passaríem a discutir ara
l’esmena 5247 i la 5245. Endavant, té la paraula el Sr. Gaspar
Oliver.

EL SR. OLIVER I MUT:

Gràcies, Sr. President. La 5247 ja l’he defensada quan he
explicat el motiu, per tant pas a la 5245, que és ajudes a les
empreses artesanes. Crec que l’esmena és prou clara, hi ha 20
milions de pessetes a tot el programa per subvencionar, per
ajudar i per fomentar l’artesania i nosaltres el que proposam és
que hi hagi més doblers dins aquest programa, i el que

proposam és una esmena d’addició al programa de 15 milions
de pessetes. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. GOMILA I BARBER:

Gràcies, Sr. President. Bé, nosaltres pensam que l’esforç que
fa en aquest camp el Govern és molt important, encara que 20
milions semblin pocs són molts més que els que hi havia
pressupostats l’any 99. I per altra part, hem de dir que de l’any
99 a l’any 2001 hi ha hagut la transferència d’aquesta
competència als consells insulars d’Eivissa i de Menorca. Per
tant, la disposició que hi ha pressupostària en els pressuposts
de l’any que ve nosaltres pensam que és suficient i per tant no
donarem suport a aquestes esmenes.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Bosco Gomila. Passam al programa 763A,
ordenació reforma i modernització de les estructures comercials.
Aclarit el conflicte anterior, aquí s’hi mantenen dues esmenes,
la 5252 i la 5249. Per defensar-les conjuntament té la paraula el
Sr. Gaspar Oliver.

EL SR. OLIVER I MUT:

Sí, gràcies, Sr. President. També la 5249 ja he fet la defensa
fa un moment, recordar que aquesta esmena al que fa referència
és a poder promocionar els ajuntaments els seus mercats, però
fer una promoció del mercat general, perquè entenem que d’això
no només se’n beneficiarien els comerciants o les persones que
van a vendre a aquest mercat, sinó que se’n beneficiarien també
tots  els ciutadans, els comerços, les cafeteries, en definitiva,
totes  les empreses de serveis, atès que es podrien fer
campanyes de cap a la costa, de cap a aquesta població que
ens visita durant molts de mesos de l’any i que aquests turistes
poguessin visitar els mercats tradicionals de l’interior de l’illa,
i d’aquesta manera contribuir també, entre aquesta línia que ha
esmentat moltíssimes vegades el Govern i concretament el
conseller de Comerç i Indústria que s’ha de motivar, que s’han
de promocionar els productes i sobretot tot també els municipis
de l’interior, que s’ha d’intentar reactivar-los a fi que també
puguin subsistir i que no tot el comerç vagi a la costa. Aquesta
és la filosofia de l’esmena, que els ajuntaments, conjuntament
amb el Govern, puguin dur endavant aquests plans, aquests
programes de promocionar els seus mercats tradicionals.
Gràcies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Oliver. En nom del Grup Parlamentari PSM-
Entesa Nacionalista, té la paraula el diputat Sr. Bosco Gomila.
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EL SR. GOMILA I BARBER:

Gràcies, Sr. President. Nosaltres creim que és molt important
també la promoció de fires i dels mercats que puguin fer els
ajuntaments, però vull recordar que ahir, als pressuposts de la
Conselleria d’Agricultura, ja vam aprovar una esmena prou
important en aquest sentit i, per tant, no veim adient, ara, donar
suport  a aquestes que es proposen a la Conselleria d’Economia,
Comerç i Indústria.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Gomila. Amb el debat d’aquestes
esmenes, acabam la secció 21 de la Conselleria d’Economia,
Comerç i Indústria.

Passam a la secció 22, Conselleria d’Innovació i Energia.
Totes les esmenes que es mantenen en aquesta secció són del
Grup Parlamentari Popular. A la totalitat de la secció s’hi manté
l’esmena 5221. Per defensar-la, té la paraula la diputada Sra.
Maria Salom.

LA SRA. SALOM I COLL:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats.
Aquesta és una esmena a la totalitat de la Conselleria
d’Innovació i Energia, i el que es pretén és intentar que els
distints programes que fa aquesta conselleria, passin a la secció
anterior, com explicava abans del diputat Sr. Gaspar Oliver, que
tot el que fa al tema d’energia passi a la secció 21, a la
Conselleria d’Economia, Comerç i Indústria, i que la resta dels
programes d’aquesta secció, per part del Grup Popular,
consideram que s’haurien d’adscriure a la Conselleria de
Presidència, creim que d’aquesta manera es donaria molta més
racionalitat i un millor funcionament a l’estructura de govern
d’aquest pacte de progrés. De totes maneres, ens reservam per
al plenari, per poder mantenir un debat amb més profunditat
amb el conseller corresponent. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Salom, no hi ha debat sobre aquesta esmena,
no hi ha més debat, vaja. Al programa 542A, d’innovació
tecnològica, s’hi mantenen tres esmenes: 5220, 5218 i 5219. Per
al debat conjunt de les tres esmenes i la seva defensa, té la
paraula la Sra. Salom, per part del Grup Parlamentari Popular.

LA SRA. SALOM I COLL:

Sí, moltes gràcies, Sr. President. La suma total d’aquestes
esmenes és de 100 milions de pessetes. La primera, la 5220 és
una esmena d’addició i el que pretenem, des del Grup Popular,
és que es creïn unes infraestructures específiques d’innovació,
i per això creim que seria convenient que es destinàs una
partida de 80 milions de pessetes. Creim que és bo que per part
del Govern s’intentin crear uns entorns específics que permetin
allà desenvolupar noves tecnologies, si som conscients que a
les Balears som unes illes, i que les illes tenim un territori escàs
i que una manera de treure que determinades persones puguin
venir aquí a fer feina, en temes de teletreball i s’instal·lin unes

determinades temporades a viure a Mallorca, o a Menorca i a
Eivissa, creim que les administracions han de fer un esforç
important per intentar crear uns entorns, unes infraestructures
específiques d’innovació. Aquest és el sentit de l’esmena
presentada pel nostre grup.

En la mateixa línia van les dues esmenes següents, la 5218,
una esmena de substitució, de 10 milions de pessetes, per
intentar incrementar la innovació dins el que és el sector privat,
creim que des d’aquesta conselleria s’ha d’intentar ajudar, s’ha
de fomentar, s’ha d’incentivar la iniciativa privada perquè
intenti millorar en tot el que són les seves tecnologies, perquè
així, amb aquesta millora de tecnologies a la vegada es produeix
un major rendiment de la seva activitat.

I la darrera esmena, també de 10 milions de pessetes, és una
esmena d’addició, és l’esmena 5219 i va en la mateixa línia:
donar 10 milions de pessetes perquè sigui el sector públic qui
incrementi tot el relacionat amb les noves tecnologies, en la
innovació. Creim que el sector públic ha de donar exemple, ha
de posar en marxa determinades experiències pilot que permetin
als ciutadans que van a l’administració, que puguin veure com
és el funcionament, que s’aconsegueix agilitar el temps que
s’usa per dur endavant determinades tasques i que creim que
seria bo que si s’ajuda al sector públic a posar aquestes
experiències pilot que serveixin d’exemple per a tota aquella
gent que després va a l’administració, a acollir o a donar-se un
determinat servei, creim que això seria bo i que seria com una
cadena que anirà enllaçant uns amb els altres i, a poc a poc, les
Illes Balears, cada vegada tendrien un major nombre de noves
tecnologies i així, tot això, redundaria en una millora de la nostra
economia.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Salom. En representació del Grup Parlamentari
Socialista, té la paraula el Sr. Tir Pons.

EL SR. PONS I PONS:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades i senyors
diputats. Jo crec que si analitzàssim prou bé quin és el pensar
o el criteri que tenen els diferents grups que formen aquest
parlament, hi hauria bastants coincidències, a l’hora de traduir
en pessetes  o en projectes concrets, és allà on es produeixen
les diferències. Per què ho dic, açò? Quant a innovació
tecnològica, jo crec que segueix el que primer aquí vam batejar,
si no estic mal informat, amb el nom de Pla Bit, segle XXI, que
no és més que una traducció o un nom d’aquestes illes al pla
d’estratègia d’innovació regional i transferència de tecnologia
de la UE, amb la idea de cristal·litzar amb un pla balear
d’innovació empresarial. Tenint en compte que en aquests
moments s’està treballant amb la redacció del Pla balear de
recerca i desenvolupament, que ha d’estar sincronitzat,
òbviament, amb  el Pla d’innovació. Així com els defineix la UE,
aquests  plans són un exercici per aconseguir un consens de
veure quins són els sectors  estratègic per a l’economia balear,
a mig termini, i al seu dia, em sembla que amb el Govern passat,
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es van triar el que és lògic, tenint constància que ja és creat en
aquestes  illes, turisme, la influència d’una societat de la
informació, medi ambient, urbanisme i construcció,
agroalimentació, calçat, bijuteria, moda, a més d’un capítol prou
important que és el capital humà d’educació i formació, que no
hi ha innovació tecnològica sense elevació de la capacitat de
treball i de reflexió que tenguin els ciutadans d’aquestes illes.

Per tant, tenint en compte que jo crec que amb açò
coincidim, en el que pretenen les tres esmenes, la creació
d’aquestes  infraestructures específiques crec jo que hem
d’esperar a veure quin és el resultat i la discussió del Pla balear
d’innovació empresarial, on es fa feina, per després veure quins
són els mecanismes que han de posar en funcionament els
parcs bits, que no solament és un esforç d’intel·ligència i de
feina, sinó també de convèncer aquesta societat que el futur
d’aquestes  illes, el futur també econòmic, i de benestar i de
qualitat de vida parra, amb aquesta relació que hi ha, entre
l’estudi i la innovació tecnològica i l’activitat econòmica, que
és qui la practica.

Segon, les innovacions al sector privat, si mal no record, en
el mateix programa ja hi ha prevists 10 milions de pessetes, com
que un no pot suposar ni pot preveure, encara que un
pressupost és  una previsió, quina serà l’activitat privada, creim
que amb els deu milions de pessetes que ja conté aquest
programa 542a, és suficient per fer front les possibles peticions
o convenis que es puguin produir durant el 2001, i quan al
sector públic està molt pendent de veure quina és l’anàlisi que
es fa de la situació, quins són els sectors públics i què s’ha
d’invertir, de totes maneres, amb una quantitat de 10 milions de
pessetes, només. Però, 100 milions de pessetes, que
efectivament a un pressupost com aquest sembla que no és res,
però sí que tenen una importància si els llevam de la Direcció
General de Planificació i ordenació, del programa 731b, de
planificació, ordenació i desenvolupament energètic, que té
necessitat de tenir un capítol important d’inversions
immaterials, primer de tot perquè hi ha el pla director sectorial
energètic, la col·laboració amb altres comunitats autònomes,
pensem amb la possibilitat del gas en la relació que té amb el
País  Valencià, les comissions mixtes per crear i desenvolupar
tasques  corresponents a la Llei de règim especial de les Illes
Balears, l’adequació de la gestió dels recursos energètics, no
creim que fos una bona idea llevar 100 milions de pessetes, jo
crec que a una de les direccions generals més importants per la
demanda d’energia, per la discussió pública que hi ha, de com
es fabrica aquesta energia, creim que seria imprudent en
aquests  moments, dins un pressupost, llevar-li aquests 100
milions de pessetes.

Per a nosaltres, són raons suficients per votar en contra de
les tres esmenes a la globalitat d’aquesta secció. Gràcies, Sr.
President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Pons. Té la paraula la Sra. Salom.

LA SRA. SALOM I COLL:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats,
ens trobam que el Sr. Pons ens torna a donar llargues al Grup
Popular, dóna llargues i deixa passar el temps, l’excusa que
s’usa en aquest moment és que hem d’esperar a veure què ens
diu el Pla balear de recerca i de desenvolupament, nosaltres
creim que es poden aprovar aquestes esmenes que afecten un
total de 100 milions de pessetes, i que, quan s’aprovi aquest
pla, ja es reajustaran les partides pressupostàries pertinents,
però creim que posar com excusa, a l’hora d’aprovar aquestes
esmenes que estan pendent d’un estudi, no ens sembla molt
encertat. Aprovin-les, i després, quan tenguin les conclusions
oportunes respecte d’aquest nou pla, ja s’aniran reajustant. A
més, s’ha de tenir en compte que algunes són partides que crec
que són bastant assumibles. Donar 10 milions de pessetes al
sector públic per intentar incrementar la innovació, crec que
això només és un esforç de voluntat política, simple voluntat.
Vostès em diuen que ja hi ha 10 milions de pessetes per
incrementar la innovació dins el sector privat, nosaltres
demanàvem duplicar aquesta partida, passar de 10 milions a 20
milions de pessetes, que creim que és molt bo que el sector
privat s’involucri, vagi de la mateixa mà que el sector públic
respecte de tot el que ha de ser intentar incrementar les noves
tecnologies dins l’economia de les Illes Balears.

I, per una altra part, dir-li a l Sr. Pons que si també l’excusa
que s’utilitza per no acceptar aquestes tres esmenes és la
partida de baixa, que no els sembla bé que totes aquestes
esmenes vagin a disminuir el programa 731b, subconcepte
64000, jo li don una mà, perquè estam disposats a transaccionar
la partida de baixa, sempre i quan vostès tenguin la voluntat
d’acceptar l’esmena d’alta en aquests conceptes. 

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Salom. Em demana la paraula, Sr. Pons?
Té la paraula.

EL SR. PONS I PONS:

Seré breu. Quan s’ofereix una transacció mai no es diu que
no, m’ha de donar temps perquè pugui reflexionar, abans del
ple, no passi pena que ja li hauré contestat. De totes maneres,
quan un està en contra d’unes esmenes, no és per voluntats
polítiques, sinó per raó meditada, el que passa és que no
coincidim en el sistema, coincidim en la idea, però no en el
sistema, què hi hem de fer?, per açò estam a voreres diferents
d’aquest riu que és la política.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Pons. Debatudes aquestes esmenes a la secció
22, passarem a la secció 23, que és la Conselleria de Benestar
Social, totes les que es mantenen aquí són del Grup
Parlamentari Popular, a la totalitat de la secció s’hi manté
l’esmena 5289. Per defensar-la, té la paraula, en nom del Grup
Parlamentari Popular, la Sra. Neus Marí.
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LA SRA. MARÍ I MARÍ:

Gràcies, Sr. President. En aquesta esmena a la totalitat de la
secció 23, en general consideram que les accions de la
Conselleria de Benestar Social són moltes i que els pressuposts
que vénen reflectits per a l’any 2001, no responen a les
necessitats socials  de les nostres illes, i sobretot també que hi
ha una gran despesa, que una vegada que les transferències de
les competències de benestar social passin als consells
insulars, queda una gran despesa a la conselleria del Govern,
però és un tema que ampliarem al ple, per tant, ara no entrarem
en discussió. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Marí. No hi ha més debat sobre aquesta
esmena.

Passam al programa 311A, Direcció i serveis generals de
Benestar Social. L’esmena 5344 és la presentada a aquest
programa, respecte de la qual el grup proposant va substituir el
subconcepte de baixa que era 0, pel subconcepte 64041. Per
defensar aquesta esmena, té la paraula la diputada Sra. Neus
Marí.

LA SRA. MARÍ I MARÍ:

Gràcies, Sr. President. És una esmena d’afectació i el seu
motiu és donar compliment al mandat parlamentari que es va
aprovar per unanimitat de tots els grups polítics al final de
l’anterior legislatura sobre reserva per part de l’Ibavi de pisos
d’acollida de famílies monoparentals i per a dones maltractades
i, en realitat, és una esmena de declaració d’intencions, perquè,
com poden comprovar no té una quantitat econòmica definida.
Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Marí. Té la paraula, en nom del Grup
Parlamentari d’Esquerra Unida i Ecologista, el diputat Sr.
Miquel Ramon i Juan.

EL SR. RAMON I JUAN:

Moltes gràcies, Sr. President. Estam d’acord amb aquesta
esmena que efectivament no és més que una declaració
d’intencions, ja que falta el 0 i la baixa 0 encara que es canviï el
subconcepte, i lògicament el Govern té tota la intenció de
complir els mandats parlamentaris i, per tant, estam d’acord amb
això.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Entenem que s’acceptarà aquesta esmena.
Molt bé.

LA SRA. MARÍ I MARÍ:

Només per agrair aquesta acceptació d’esmena.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Marí. Passarem al programa 313D, protecció i
acció social. Aquí s’hi mantenen les esmenes 5290, 5347, 5353,
5305, 5300, 5177, 5178, 5329 i 5172. Les debatrem conjuntament
i per la seva defensa té la paraula en nom del Grup Parlamentari
Popular la diputada Sra. Neus Marí.

LA SRA. MARÍ I MARÍ:

Gràcies, Sr. President. Aquest és un conjunt d’esmenes que
passarem a definir una per una. En primer lloc, l’esmena 5290 és
una esmena de substitució, és una esmena de 300 milions de
pessetes  i seria per iniciar el pla sociosanitari que actualment
s’elabora, el pla sociosanitari a les Illes Balears i per posar en
marxa els recursos que es prevegin en aquest pla, ja que una
vegada aprovat per aquest parlament puguin ja començar dins
l’any 2001 aquests recursos que es prevegin al pla.

L’esmena 5347 és una esmena d’addició de 10 milions de
pessetes  i seria per ampliar la partida d’ajudes als programes de
primera infància dels ajuntaments.

La 5353 és una esmena de substitució, de 300 milions de
pessetes, i seria per donar econòmica el pla de lluita contra la
pobresa i exclusió social, per poder posar en marxa, una vegada
més, com hem comentat abans amb el pla sociosanitari, per
posar en marxa els programes i els recursos que preveu aquest
pla.

La 5305 és d’addició de 20 milions de pessetes, és similar a
la que hem comentat amb anterioritat sobre els programes de
primera infància, però consideram que s’hauria d’incrementar
almenys en 20 milions, és una quantitat petita, consideram que
es podrien incrementar amb aquests 20 milions més les partides
destinades a ampliar el programa de primera infància en els tres
consells  insulars i s’afegiria a la defensada ja abans amb
l’esmena 5347.

L’esmena amb RGE número 5300 és una esmena de
substitució per valor de 100 milions de pessetes i en aquesta
esmena reclamam que es posi en marxa el recurs de
bonoresidència per a les persones majors que necessiten les
places de residència assistida a la comarca d’Inca i és un
sistema que ve previst en el Pla integral de persones majors.
Demanam per tant el seu compliment i que es doni d’alta
aquesta partida de 100 milions de pessetes.

Quant a la partida 5177 i la 5178, seria per continuar la
posada en marxa dels centres de persones majors a l’illa
d’Eivissa. En primer lloc es tractaria de 40 milions de pessetes
per adaptar un edifici existent de l’Ajuntament de Sant Josep
per crear un centre de persones majors a Sant Agustí. Es
tractaria de rehabilitat un edifici existent, com he dit, en
col·laboració amb l’ajuntament. L’esmena següent, que ve en
relació amb l’anterior, com ja he esmentat, seria de forma similar
per crear un centre de persones majors a Ses Païsses de Sant
Antoni, a Sant Antoni de Portmany, Eivissa, en col·laboració
també amb l’ajuntament, i és una esmena d’afectació de 30
milions de pessetes.
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L’esmena 5329 és similar a les anteriors però és una esmena
més global, més general. Seria una esmena de 60 milions de
pessetes, de substitució, i seria per col·laborar amb diferents
ajuntaments en la posada en marxa de clubs i centres per a
persones majors a cada una de les illes, i treuríem aquests sous
d’inversions immaterials per poder incrementar la partida que ja
es preveu destinada a inversions per a centres de persones
majors.

En aquest darrer bloc del programa 313 D tenim l’esmena
5172, que és d’afectació de 15 milions de pessetes; creim que és
una partida amb una quantitat que pensam que seria suficient
i que per la importància que té esperam que sigui aprovada per
tots els grups polítics, perquè existeix a Mallorca un conveni
amb l’Associació de mediació familiar que no s’ha estès a les
illes de Menorca i d’Eivissa. Per tant, nosaltres demanam amb
aquesta esmena que es faci conveni amb les associacions de
mediació familiar a les illes de Menorca i d’Eivissa i Formentera,
que seria en definitiva una extensió de l’actual conveni que ja
existeix a Mallorca, perquè el tema de mediació és prou
important com per anar-lo incrementant anualment. Per tant, si
no s’aprova aquesta esmena consideram que és una
discriminació per a les illes menors, que han d’assumir per part
d’altres administracions o fins i tot pels mateixos particulars les
despeses que ocasionen els serveis de mediació familiar.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Marí. Té la paraula, en nom del Grup
Parlamentari d’Esquerra Unida i Ecologista, el diputat Sr.
Miquel Ramon.

EL SR. RAMON I JUAN:

Moltes gràcies, Sr. President. Per anunciar ja en principi que
rebutjarem totes aquestes esmenes per diversos motius que
aniré expressant a continuació, encara que sí que voldria agrair
la bona voluntat del Grup Parlamentari Popular perquè hi hagi
més recursos econòmics destinats al benestar social, que ja ens
pareix molt positiu sobretot venint d’un grup que en el seu
moment no va creure necessària l’existència d’una conselleria
de Benestar Social.

Bé, començant per la primera de les esmenes, la 5290, que
proposa 300 milions de pessetes per iniciar el Pla sociosanitari
de les Illes Balears, he dir que no és pot acceptar perquè
realment no proposen cap subconcepte d’alta i tampoc no hi ha
una proposta concreta d’on s’hauria de fer la baixa. És molt
lloable que vulguin destinar unes quantitats, però les esmenes
pensam que s’han de fer una miqueta millor. En tot cas, estam
convençuts  que el Govern acabarà aquest pla sociosanitari i
que hi haurà recursos, mai no suficients, però importants per
dur-ho endavant.

Pel que fa a l’esmena 5347, ampliació de programes de
primera infància als  ajuntaments, la baixa que es proposa no és
possible, ja que es tracta d’una altra secció i consideram que la

partida que es vol ampliar, que ja té 39.322.000 pessetes, és
suficient dins els recursos de què es disposen.

Per l’esmena 5353, dotació del pla de lluita contra la pobresa
i l’exclusió social, tampoc no hi ha proposta de subconcepte
per fer la baixa; per tant, consideram que són esmenes que no
es poden acceptar amb aquestes condicions.

L’esmena 5305, ampliar el programa de primera infància als
consells  insulars, suposa canviar partides i donar de baixa una
secció que té molt ajustat el seu pressupost i que no es pot
acceptar, tampoc.

L’esmena 5300, compliment del pla integral de persones
majors i recurs residencial per a assistits a la comarca d’Inca,
bonoresidència, també es tracta d’una secció diferent a la qual
pretenen la baixa i, per altra banda, les deficiències de persones
assistides a la comarca d’Inca i a molts altres indrets d’aquesta
comunitat, hi ha diverses vies per atendre-les i la
bonoresidència no és en absolut l’única alternativa.

Després vénen dues esmenes que fan referència a centres
de persones majors a l’illa d’Eivissa, a Sant Agustí i Ses
Païsses, que realment és interessant veure aquest interès que
hi ha ara perquè hi hagi centres de la comunitat per a les
persones  majors a l’illa d’Eivissa si tenim en compte que en tots
els  anys anteriors les places del Govern balear a les illes
d’Eivissa i Formentera són exactament zero; pretendre que ara
en un sol exercici pressupostari a dos municipis se’n faci és
molt lloable, també, però segurament aquest govern, que com
deia el Sr. Crespí és una meravella de la naturalesa, però encara
no té la capacitat de fer miracles i resoldre en un sol any tot el
que no s’ha fet anteriorment. De totes maneres vull fer constar,
com coneix la representant del Grup Parlamentari Popular, que
hi ha la voluntat del Govern de les Illes Balears, en col·laboració
amb el consell insular, de la construcció d’una residència per a
persones assistides  i que això, com que les transferències de
capital a corporacions locals s’han d’efectuar d’acord a uns
principis de publicitat i concurrència, idò ja es veurà a quin
municipi de l’illa d’Eivissa pugui ser, però no dubti que es durà
endavant, però no podem acceptar aquestes esmenes concretes
amb centres també molt concrets que, per altra banda, no està
tan clar que hi hagi disponibilitat municipal per col·laborar.

Després l’esmena 5329, col·laborar amb els ajuntaments per
a la posada en funcionament dels  clubs per a persones majors,
he de dir que és una competència que ja no és del Govern de
les Illes Balears. Per altra banda, tampoc no proposa una partida
de baixa, amb la qual cosa el que significa és un creixement del
pressupost.

L’esmena 5172, conveni amb les associacions de mediació
familiar de les illes de Menorca i Eivissa i Formentera, i aquí
se’ns ha exposat que hi ha una discriminació quant a l’illa de
Mallorca..., és a dir, quant a les illes menors en relació a l’illa de
Mallorca; aquesta discriminació també entenem que no l’ha
creada precisament aquest govern, i de totes maneres li he de
dir que la partida que proposen es dedica a subvencions de
capital, per tant no és acceptable, però dins el programa 313G
hi ha partides per fer aquests convenis, i esperam que la
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discriminació que efectivament fins ara hi ha hagut quedi
resolta en un futur bastant pròxim.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Ramon. En torn de rèplica té la paraula
la diputada Sra. Marí.

LA SRA. MARÍ I MARÍ:

Gràcies, Sr. President. Bé, en primer lloc he de dir al senyor
d’Esquerra Unida que lamentam que no acceptin cap de les
esmenes que hem presentat, totes elles amb caràcter positiu i
moltes d’elles rebutjades amb excuses de mal pagador, perquè
que siguin d’una altra secció les baixes no té res a veure, només
faltaria. Es pot fer i s’ha fet fins ara en tots aquests dies que
duim de treballar amb els pressupostos. En tot cas també li he
de dir que ha fet una petita o una gran confusió, perquè ha
començat a parlar de residències de persones majors quan jo no
les he nomenat, tan sols, vénen a una altra..., sí que hi ha
esmenes presentades en aquest sentit però vénen a una altra
secció, que és la secció 75 de l’IBAS. 

Aquí hem parlat de centres de persones majors o clubs de
persones majors, que diu que no ens n’hem recordat fins ara;
idò a mi m’agradaria que passejàs -vostès és d’Eivissa, com jo
mateixa- per tots i cadascun dels pobles de l’illa i veurà els pocs
pobles, com per exemple Sant Agustí, no en tenen. En aquest
cas Sant Agustí és l’únic poble del municipi de Sant Josep que
encara no té un club de Tercera Edat, l’Ajuntament de Sant
Josep té un local per habilitar-lo per fer un club de Tercera Edat
i fins ara tots s’havien fet amb col·laboració dels ajuntaments
i del Govern balear. Una altra cosa és que quan un ajuntament
és del PP al Govern ja no li agradi col·laborar-hi, però
m’agradaria que es passejàs per tots els pobles de l’illa i veurà
que no només se n’han fet de nous, tots s’han fet nous per part
del Govern balear i, com dic, amb col·laboració dels
ajuntaments, sinó que s’han fet fins i tot ja a molts de pobles
ampliacions dels existents, amb la qual cosa no és res massa
estrany que ara demanem això.

En molts de casos ens ha dit que no es posava la partida de
baixa o que no es definia el subconcepte, però és que quan no
definim el subconcepte volem dir que es pot incloure a
quals evol dels punts del programa. Si posam una secció, un
centre de cost i un programa, i en el concepte posar 000 volem
dir que aquesta partida, com era la del Pla sociosanitari, s’ha
d’incloure a cada una de les partides del programa 313D, en
aquest cas. Si no, en lloc de fer una esmena de 300 milions
potser en faríem deu i un el posaríem a personal, un el posaríem
a inversions, un el posaríem al capítol 2 i un el posaríem al
capítol 4. Per això precisament hem posat en el subconcepte
aquest 000, la qual cosa no vol dir que no posem una partida,
sinó que les posam totes, precisament.

El mateix en el moment que ens fa referència, que és això que
jo li dic d’excuses de mal pagador, quan feim, de qualsevol

secció, de qualsevol programa, agafam el capítol 64000, que és
el d’inversions immaterials, nosaltres consideram que en tots
els  pressupostos del 2001 de la comunitat autònoma és un
capítol excessivament elevat i per això hem inclòs, en partides
de substitució, no les d’afectació, sí en les de substitució, hem
inclòs aquesta partida per disminuir les inversions immaterials
i augmentar en cada cas concret la partida que indicàvem.

En general esperam que meditin la majoria, almenys,
d’aquestes propostes que hem fet avui, que les meditin abans
del ple, perquè pensam que moltes d’elles són assumibles per
part del Govern balear i són qüestions de voluntat política,
perquè el fet que tenguin una partida a la Conselleria de Sanitat
o a la d’acció social per fer estudis del Pla sociosanitari i llavors
no tenguin unes partides per posar en marxa els recursos, per
què volem fer un pla sociosanitari si llavors no l’hem de posar
en marxa?

En algunes altres partides ens diu..., bé, això que ja he
comentat abans que és un inconvenient per aprovar la partida
el fet que siguin d’una altra secció diferent; consulti-ho amb els
seus assessors però ja veurà que no hi ha cap problema en el
fet que es faci així, i a totes les propostes que hem fet ens ha
posat una excusa o altra per no incrementar partides de primera
infància al consells, per no incrementar partides als
ajuntaments, per no posar en marxa el bonoresidència a la
comarca d’Inca, no ens ha dit quina solució..., si almenys ens
digués que no posaran el bonoresidència però que tenen
previst fer una residència pública a Inca, idò perfecte, però no
ho ha dit; l’excusa ha estat que eren d’una secció diferent els
100 milions de pessetes i, com li he comentat abans, pel que fa
als  centres de persones majors ha confós el que són els centres
de persones majors amb les residències que, com dic, ni tan
sols les he esmentat, ni les he esmentat ni se n’ha parlat a cap
d’aquestes seccions. Sí que tendrem oportunitat de parlar-ne
més endavant perquè hem fet una sèrie de propostes perquè
se’n facin, però les hem fet a la secció 75, que és allà on hem
considerat que corresponia.

El que sí he de lamentar és aquesta partida d’afectació de 15
milions de pessetes. Si considera que no està en el programa
corresponent o al subconcepte corresponent, no tenim cap
inconvenient perquè es canviï o se’ns faci una transacció, però
consideram que per 15 milions de pessetes en comparació amb
els  160.000 milions de pessetes que té el Govern balear hagin
d’estar discriminats en una qüestió tan innovadora com són els
temes de la mediació familiar i que a Eivissa s’està fent i ho
paga el consell insular, ho paga el patronat a les persones amb
pocs recursos, en el Consell Insular de Menorca no tenc
coneixement de si està en marxa o no aquest sistema, però el
que sí li puc assegurar és que hem demanat documentació a la
Conselleria de Benestar Social i amb l’única associació que
tenen conveni perquè es puguin beneficiar els ciutadans de les
nostres  illes en els temes de mediació familiar és amb l’illa de
Mallorca, i l’excusa no és que a Eivissa no hi hagi associació,
per exemple, perquè n’hi ha. O sigui, que jo li demanaria que per
al plenari consulti amb la conselleria, consulti amb els seus
assessors, consulti amb la resta de partits, perquè és una
ridiculesa que per 15 milions de pessetes hagin de posar
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excuses perquè totes les illes no tenguem les mateixes igualtats
de condicions.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Marí. 

Passam al programa 313G, família i unitats de convivència.
En aquest programa es mantenen les esmenes 5176 i 1573 del
Grup Parlamentari Popular. Per debatre-les i defensar-les
conjuntament té la paraula la diputada Sra. Neus Marí.

LA SRA. MARÍ I MARÍ:

Gràcies, Sr. President. En aquest cas es tracta de dues
esmenes d’addició. La primera es tracta d’una esmena d’addició
de 10 milions de pessetes per elaborar programes preventius de
detecció de famílies amb pautes d’interacció violenta a totes les
Illes. Seria un programa que s’hauria de dur en marxa amb els
consells  insulars perquè són els que tenen les competències en
protecció de menors. Seria una esmena que quan parlem de les
esmenes que hem presentat a l’Institut de la Dona se n’ha
presentat una altra en el mateix sentit perquè consideram que
tots els diners que vagin cap a programes preventius i que en
aquest cas seria un programa innovador, són pocs. Per tant,
com dic, seria una esmena d’addició de 10 milions de pessetes,
i ja m’avanç al que potser em dirà: que si el subconcepte posa
000 és perquè ho poden fer via convenis, o via transferències,
o directament des de la conselleria.

En el cas següent és una esmena d’addició de 31.002.682
pessetes, i les partides de baixa són perquè s’ha augmentat el
capítol de personal a la Conselleria de Benestar Social quan
justament ens trobam en un moment de transferències als
consells  insulars. Consideram que si aquestes partides anassin
per augmentar el personal que es transfereix estaríem d’acord,
però no és així, sinó que és personal que es queda la
conselleria. Per tant, la baixa seria de totes aquestes partides
que s’anomenen aquí, que ja li avanç que no és tot el personal
sinó un tant per cent del personal, i seria per realitzar convenis
a totes les illes per a l’atenció de famílies cuidadores de malalts
d’Alzheimer, i seria un conveni que s’hauria de fer amb el
Col·legi de Psicòlegs de Balears, i seria per a l’atenció de les
famílies cuidadores, no tant per als malalts d’Alzheimer en si,
sinó també per donar a les famílies cuidadores un suport
psicològic.

Esperam que siguin acceptades i que s’acceptin, com dic,
per part de tots els grups. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Marí. Té la paraula el diputat Sr. Miquel
Ramon.

EL SR. RAMON I JUAN:

Moltes gràcies, Sr. President. També per rebutjar aquestes
esmenes, encara que la senyora portaveu diu que el
subconcepte 00 ens permet col·locar-ho allà on sigui. La primera
esmena són 10 milions de pessetes, no és una gran quantitat,
però és un augment del pressupost perquè no preveu programa
de baixa, i si no hi ha una baixa concreta seria augmentar aquest
pressupost, i entenem que no es pot acceptar això.

I pel que fa a l’esmena 5173, aquí sí que hi ha unes baixes
que, sincerament, no sé si el Grup Popular vol que es deixi de
pagar als treballadors, però en concret són llocs de feina que
estan ocupats, els que donen de baixa i, per tant, persones que
cobren un salari d’aquesta comunitat i, en tot cas, volíem fer
constar que les transferències que es faran als consells insulars
es faran amb places dotades pressupostàriament.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Ramon. Té la paraula la diputada Sra. Mari Neus
Marí.

LA SRA. MARÍ I MARÍ:

Gràcies, Sr. President. Bé, com veim continuen en la mateixa
línia. Li voldria dir, idò, que per a aquest innovador programa
preventiu per a detecció de famílies de pautes d’interacció
violenta de 10 milions de pessetes oferim el nostre suport a
qualsevol tipus d’esmena. D’aquí al plenari poden decidir d’on
la volen llevar, la nostra idea és que a qualsevol subconcepte,
per no fermar el Govern perquè ho hagi de fer directament, o
perquè ho pugui subcontractar, o perquè ho pugui transferir als
consells  insulars, dins aquest programa 313G, a la secció de
menors, es treuen els 10 milions de pessetes de qualsevol de les
conselleries, de qualsevol secció, de qualsevol programa,
sempre que sigui d’inversions immaterials. 10 milions de
pessetes jo crec que no són molt mals de trobar entre 160.000
milions de pessetes, com he dit abans. Els agrairíem que d’aquí
al plenari..., són partides molt fàcilment assumibles i que tots
els ciutadans hi guanyarien.

Quant a la referència que ha fet als llocs de feina,
m’agradaria que llegís bé els pressupostos, perquè precisament
ho hem tret d’aquest programa 313D i no un altre, perquè
s’especifica explícitament que s’augmentaran els llocs de feina
a la Conselleria de Benestar Social; per això hem tret aquest tant
per cent, no tots, de llocs de feina que, per suposat, no són
encara a la conselleria o no haurien d’estar-hi, perquè es preveu
en el pressupost del 2001 que s’augmentarà el personal en
aquest programa concret.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Neus Marí.
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Arribats a aquest punt, aquesta presidència disposaria un
petit recés de 15 minuts per poder estirar les cames. Moltes
gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Reprenem la sessió.

Passam a debatre les esmenes presentades al programa
323A, protecció i foment de la integració i de la participació
social. Les esmenes que s’hi mantenen són la 5324 i la 5370. Per
al seu debat conjunt i la seva defensa té la paraula la diputada
Neus Marí en nom del Grup Parlamentari Popular.

LA SRA. MARÍ I MARÍ:

Gràcies, Sr. President. Per anar abreujant una mica,
explicarem l’esmena 5324, d’afectació. És una esmena de 20
milions de pessetes perquè consideram que s’han
d’incrementar els programes de promoció del voluntariat entre
la població jove de les nostres illes.

La següent esmena, la 5370, seria una esmena de substitució
i demanaríem la transferència de protecció i foment de la
integració de la participació social de la joventut als consells
insulars respectius.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Marí. En nom del Grup Parlamentari d’Esquerra
Unida i Ecologista té la paraula el diputat Sr. Miquel Ramon.

EL SR. RAMON I JUAN:

Gràcies, Sr. President. Pel que fa a la segona de les esmenes
defensades en aquest moment, la 5370, la rebutjaríem perquè
una vegada més no s’especifica el subconcepte de la partida de
baixa, i pel que fa a la 5324 l’acceptaríem amb una transacció, si
el Grup Popular hi estigués d’acord, de tal manera que la
quantitat passàs de 20 milions a 15 milions.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Ramon. Sra. Neus Marí té la paraula.

LA SRA. MARÍ I MARÍ:

Gràcies, Sr. President. Per agrair al Sr. Ramon aquesta
modificació de 5 milions de pessetes menys, però consideram
que 15 milions de pessetes encara és un bon increment per als
temes de voluntariat.

Quant a l’altra que ens han rebutjat, més que temes de
conceptes o subconceptes és el tema en si de si volen o no fer
la transferència als consells insulars d’aquests temes de
protecció i foment de la integració i participació social de la
joventut. Ja veim que la seva voluntat política és de no fer-ho
i, per tant, no hi insistirem.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Marí.

Passam seguidament a la secció 323B..., el programa, perdó,
programa 323B, activitats i serveis per a la joventut. Aquí es
mantenen cinc esmenes: 5182, 5350, 5352, 5362 i 5371. Les
debatrem conjuntament, i per a la seva defensa don la paraula
a la diputada Sra. Neus Marí.

LA SRA. MARÍ I MARÍ:

Gràcies, Sr. President. Un any més presentam una esmena
per posar en marxa el Centre juvenil d’Eivissa, tan necessari i
reclamat per tots els sectors juvenils, que s’hauria de posar en
marxa en col·laboració amb l’ajuntament i amb el consell insular,
que tots haurien d’implicar-se en el cost d’aquest centre i, per
tant, és una partida relativa baixa de 30 milions de pessetes.

La següent esmena, la 5350, és una esmena d’addició de 20
milions de pessetes i demanam l’increment de la partida de la
xarxa de punts d’informació juvenil. Quant a l’esmena 5352,
seria per transferir..., perdó, no sé si és correcte; la 5352 ve amb
aquest programa? Sí.

EL SR. PRESIDENT:

Efectivament, Sra. Marí. La 5352 és una esmena de 20
milions de pessetes.

LA SRA. MARÍ I MARÍ:

És que no sé si hi ha algun error perquè ara estàvem parlant
de joventut i veig que la motivació d’aquesta és transferir al
Consell Insular de Mallorca el centre de discapacitats Joan
Crespí, que no ve inclòs en el Projecte de la llei de
transferències de Benestar Social. En tot cas ja ens diran si hi
ha algun error i simplement ara m’ha estranyat, en llegir-ho.
Seria una esmena de substitució de 20 milions de pessetes.

L’esmena número 5362 és una esmena d’addició de 12
milions de pessetes per incrementar els  programes informatius
dirigits a joves per a la prevenció d’embarassos no desitjats. I
l’esmena 5371 seria en el mateix sentit que ja havíem indicat en
una altra esmena anterior: per transferir als consells insulars
aquest programa d’activitats i serveis per a la joventut.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Marí. Don la paraula al diputat Sr.
Miquel Ramon.
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EL SR. RAMON I JUAN:

Moltes gràcies, Sr. President. Anem per ordre. Les esmenes
5182 i 5350, totes dues són esmenes d’addició que, com que
tampoc no s’especifica d’on es produirien les baixes, entenem
que significaria augmentar el pressupost i, per tant, no són
acceptables.

Tampoc no és acceptable la 5352, de substitució, que ja la
mateixa  parlamentària ha tengut dubtes que estigués
correctament aquí, però en tot cas tampoc no té ni secció ni
centre de cost on es  pugui aplicar aquesta baixa. La 5362, una
nova addició de programes informatius dirigits a joves,
igualment no hi ha secció ni centre de cost on es pugui aplicar
aquesta baixa i, per tant, no hi estaríem d’acord.

I la 5371, de substitució, transferència d’activitats i serveis
per a les juntes dels consells insulars, tampoc no especifica el
subconcepte on s’hauria de proposar la baixa. En definitiva,
rebutjaríem totes aquestes esmenes. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Ramon. Té la paraula la diputada Sra.
Neus Marí.

LA SRA. MARÍ I MARÍ:

Gràcies, Sr. President. Només per fer constar, perquè com
que quasi totes les esmenes se’ns rebutgen per les mateixes
excuses, excuses barates, demanaríem si en alguna volen
proposar alguna transacció, que estaríem oberts a transacció,
tant en el programa de baixa com en el subconcepte de baixa,
nosaltres, en línies generals, hem detret els sous sense afegir
nou increment de pressupost global, sinó traient els sous de les
partides d’inversions immaterials de les diferents seccions i
dels diferents centres de cost i programes, però sempre parlant
de la partida d’inversions immaterials. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Marí. Passam, seguidament al programa 457A,
promoció i foment de l’esport. S’hi mantenen tres esmenes, la
5179, la 5180 i la 5181. Les debatrem conjuntament, per la seva
defensa té la paraula la Sra. Neus Marí.

LA SRA. MARÍ I MARÍ:

Gràcies, Sr. President. Les tres esmenes que ara debatrem
conjuntament, que vostè ja ha anunciat, van totes en el mateix
sentit, es tracta d’ampliar les xarxes d’instal·lacions esportives
a l’illa d’Eivissa; en primer lloc demanàvem la construcció
d’una primera anualitat de 40 milions amb una esmena d’addició
per a la construcció d’un poliesportiu al municipi de Sant Joan,
en col·laboració amb l’ajuntament i el consell insular; la següent
seria en el mateix sentit la construcció d’un pavelló esportiu al
municipi de Sant Antoni d’Eivissa, també; i la tercera, que en
col·laboració amb l’ajuntament, s’ajudàs a construir el pavelló
poliesportiu de Can Guerxo, Sant Jordi, que ja està iniciada la
tramitació de la documentació, juntament amb el consell insular

i l’ajuntament. Seria una partida d’addició de 35 milions de
pessetes. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Marí. Don la paraula al diputat Sr. Miquel
Ramon.

EL SR. RAMON I JUAN:

Moltes gràcies, Sr. President. Pensam que són unes
esmenes no massa justificades en el concret, evidentment hi ha
un dèficit d’instal·lacions esportives a l’illa d’Eivissa, que aquí
es tracten de cobrir, però ni es pot cobrir tot de cop, ni les
condicions de diferents municipis que aquí s’igualen quant a
les propostes no són les  mateixes, ni tan sols en alguns casos
els  municipis han proporcionat o ofert solars per fer les
construccions i, d’altra banda, com quasi sempre, les partides
de baixa tampoc no s’especifiquen. Nosaltres entenem que dins
les disponibilitats pressupostàries el Govern de les Illes Balears
fa un esforç per contribuir a pal·liar la manca d’instal·lacions
esportives de l’illa d’Eivissa que ve d’antic, però aquestes
esmenes en concret no es poden acceptar per les raons que he
dit. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Ramon. Té la paraula la Sra. Marí en torn de
rèplica.

LA SRA. MARÍ I MARÍ:

Gràcies, Sr. President. Bé, en primer lloc dir que les tres
esmenes s’han fet com a esmenes d’addició perquè la partida
del programa 457A era prou baixa com per no justificar ni tan
sols que féssim una esmena d’afectació dins aquesta partida,
per tant s’han fet com a partides d’addició, i ja veim que el
sentit  de col·laborar amb les instal·lacions esportives d’Eivissa
és el que vostè ha definit, és a dir zero pessetes, tenint en
compte que eren partides relativament baixes, tots sabem el
cost que suposa per a un ajuntament posar en marxa un pavelló
poliesportiu, en tots els casos es tractava de partides de 35 o 40
milions de pessetes com a primera anualitat i com a suport a la
finançació que hauran de treure els ajuntaments per altres
costats. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Marí. No hi ha torn de contrarèplica per part del
Sr. Ramon. Hem acabat la discussió i el debat de les esmenes
presentades a la secció 23, i passaríem a la seccions següents.

A la secció 31, serveis comuns i despeses diverses no s’hi
han presentat esmenes; a la secció 32, ens territorials, no s’hi
han presentat esmenes; igualment que a la 34, deute públic, on
tampoc no s’hi han presentat esmenes. A la secció 36, serveis
comuns, despeses de personal, al programa 121K, altres
actuacions d’administració general i funció pública, s’hi
mantenen dues esmenes del Grup Parlamentari Popular, que són
les 5038 i 5039. Les debatrem conjuntament, per a la seva
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defensa té la paraula, en nom del Grup Parlamentari Popular, el
diputat Sr. Manuel Jaén.

EL SR. JAÉN I PALACIOS:

Muchas gracias, Sr. Presidente. Efectivamente, usted acaba
de citar ambas enmiendas que están en conexión, porque su
finalidad es la misma, por un lado, un alta de 50 millones de
pesetas  y en la segunda, la 5039, otra alta de 25 millones que
hacen un total de 75 millones, y cuyo destino es incrementar el
gasto destinado a acción social de los funcionarios, cosa que
habitualmente solemos solicitar, y es una petición que viene
también avalada por los sindicatos y por los propios
funcionarios. Y las bajas se dan en otras partidas, pero quiero
decir que tienen como finalidad, ambas, también, las bajas,
reducir el número de altos cargos en esta comunidad que a
nuestro juicio son excesivas, hay casos que son flagrantes,
como la Conselleria de Bienestar o la Conselleria de Educación,
con diez direcciones generales, que no las tiene ni Andalucía,
ni Cataluña, por ejemplo, y que nos parece que se puede quitar
de cualquier sección pero referida a los altos cargos. En esta
comunidad, los altos cargos abundan en demasía y convendría,
por tanto, un recorte en los créditos que se destinan para el
mantenimiento de los altos cargos. Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Jaén. En nom del Grup Parlamentari
Socialista, té la paraula el diputat Sr. Tir Pons.

EL SR. PONS I PONS:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors
diputats. Intentaré ser breu. La intenció de millorar la situació
d’acció social, quant als funcionaris de la comunitat autònoma
l’entenc perfectament, el que ha passat de peus en puntes el
portaveu del Grup Popular, és d’allà on succeeixen les baixes,
i recordaria que perquè sigui admesa una esmena als
pressuposts, l’aplicació de l’article 134 del Reglament d’aquesta
cambra diu d’on s’ha de rebaixar, i no es poden fer rebaixes
genèriques dient “menys alts càrrecs”, i donant com a indicació
dues conselleries i no unes altres. Dins tota la bona intenció
que hi pot haver en les altes de 75 milions de pessetes entre les
dues esmenes, mentre no s’expliqui clarament de quines
partides i com han de sortir aquests 75 milions de pessetes, ens
veim obligats a votar-ho en contra. 

Però, de totes maneres, l’estructura de govern no és
competència del Parlament, és un competència de la Presidència
de la comunitat autònoma i creim que per vies d’esmenes
pressupostàries voler reformar l’estructura del Govern, és
“apretar” massa el fesol, que diuen els catalans, per treure un
resultat almenys discutible. Per tant, votarem en contra de les
dues esmenes.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Pons. En torn de rèplica, té la paraula el Sr. Jaén.

EL SR. JAÉN I PALACIOS:

Muchas gracias, Sr. Presidente. Creo que el portavoz del
Grupo Socialista ha hecho algunas observaciones que
requieren alguna matización, la primera, por ejemplo, nosotros
no tenemos inconveniente de que las bajas se sitúen, siempre
lo hemos dicho, no en estas enmiendas, en todas, en cualquiera
de las secciones. Segunda observación, no importa la
precisión, aquí hemos visto enmiendas en años anteriores
donde se decía “rebaja de un 20% del capítulo 2", sí, sí, y se
han presentado y se han tramitado. Yo creo que está bien
especificador el subconcepto, que es lo que importa, y puede
ser en cualquiera de las secciones. A mi juicio, en algunas,
como en la Conselleria de Bienestar Social que debería de
desaparecer o en la de Educación donde hay cargos (...) en
exceso, es verdad que el Gobierno tiene facultad de
autoorganizarse, nadie lo duda, pero tampoco nadie puede
dudar que la oposición pueda pensar que esa (...) es
elefantiásica y que, por tanto, requiere algún recorte, que
nosotros comprendemos por qué es elefantiásica, lo es porque
cada grupo parlamentario tiene una composición, los partidos
que apoyan el pacto de gobierno en esta comunidad, tienen
unas necesidades, y desde luego, ya lo he dicho en alguna
ocasión, algún partido tiene dificultades para cubrir todos los
altos cargos, porque no tiene suficientes militantes para que
desempeñen estas funciones, en consecuencia, nos parece que,
respetando efectivamente la voluntad de que el Gobierno tiene
competencias para autoorganizarse, tampoco se puede discutir
que la oposición no tenga facultad para criticar que esa
organización que el Gobierno se da, no corresponde con las
necesidades de estas islas, se corresponde con otras
necesidades de “colóquennos a todos cuanto antes, que estos
se puede acabar pronto”.

Muchas gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Jaén. Té la paraula el Sr. Pons.

EL SR. PONS I PONS:

Seré prudent, Sr. President, seré prudent. Un pot compartir
o no els punts de vista que ha manifestat el Sr. Jaén, el
portaveu del Grup Popular, el que passa és que si fos cert,
serien raons suficients que abonarien el vot en contra, però no
és aquest el cas. Discutim un pressupost, no discutim sobre
l’estructura política del Govern, per tant, tot respectant les
diferències de parer que contempla el Grup Popular i el Grup
Socialista, no és açò, discutim de pressupost i discutim de 75
milions de pessetes que, si no és per una martingala o un joc de
mans, no surten d’enlloc.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Pons. Discutides, idò, i debatudes
aquestes  dues esmenes a la secció 36, continuarem amb el
debat. A la secció 71, entitat autònoma Institut d’Estudis
Baleàrics, no s’hi han presentat esmenes. Passam a la secció 73,
entitat autònoma Institut Balear de la Dona. Totes les esmenes
que s’hi mantenen són del Grup Parlamentari Popular. Al
programa 323C, promoció, protecció i serveis per a la dona, s’hi
mantenen les esmenes 5174 i 5359, aquesta darrera rectificada
pel grup proposant en el sentit que el subconcepte d’alta ha de
ser el 78000 en lloc del zero, i el subconcepte de baixa ha de ser
el 48000 en lloc del zero; també s’hi mantenen les esmenes 5356,
5360, 5337, 5365, 5369 i 5358. Es debatran conjuntament, i per
defensar-les té la paraula la diputada del Grup Parlamentari
Popular Sra. Neus Marí.

LA SRA. MARÍ I MARÍ:

Gràcies, Sr. President. Defensarem, com ha dit,
conjuntament, totes les esmenes de l’Institut Balear de la Dona.
En primer lloc, vull dir que celebram la incorporació al
pressupost de l’Institut Balear de la Dona que a manifestàrem
al plenari quan vàrem donar suport amb la nostra votació
favorable a la Llei, però sí que hem de dir que lamentam
l’escassa dotació pressupostària que se li dóna i, en aquest
sentit, volem afegir-hi na sèrie d’esmenes.

En primer lloc, l’esmena 5174, consideram que és una partida
baixa, 10 milions, la que proposam, però  e serviria per iniciar un
servei ara inexistent i de gran importància, que és un programa
preventiu de deteccions de famílies amb pautes d’interacció
violenta, creant un nou programa, com hem dit, per anticipar els
esdeveniments violents dins l’àmbit familiar. Ja hi hem insistit
abans i malauradament ha estat rebutjat per part dels grups que
donen suport al pacte, i esperam que en aquesta ocasió sigui
aprovat. Com hem dit, és una esmena d’addició de 10 milions de
pessetes i seria per crear un programa nou a les nostres illes.

L’esmena 5359, que ja ha indicat el president que ha estat
corregida, és una esmena d’afectació per canviar part dels sous
de les transferències corrents de4 l’Institut Balear de la Dona,
que passassin a inversions reals.

L’esmena 5356 és una esmena de substitució, de 30 milions
de pessetes, per transferir a ajuntaments una sèrie d’ajudes
municipals, vaja, municipals si s’arriba a transferir, per a la
igualtat d’oportunitats entre homes i dones.

En el cas de l’esmena 5360, és una esmena de substitució de
100 milions de pessetes, provinents de la secció de la
Conselleria de Presidència, i és per complir el mandat
parlamentari de constitució, adquisició o creació, més que
constitució, seria construcció o adquisició de cases d’acollida
per a dones maltractades i que es transferissin a cadascun dels
consells insulars.

L’esmena 5337 és de 5 milions de pessetes, de substitució,
i seria per realitzar programes per a la reinserció social i laboral
de les dones recluses que són a les presons de les nostres illes.

L’esmena 5365 és una esmena de substitució, per donar
d’alta 200 milions de pessetes per posar en marxa el pla o els
programes i els recursos que es prevegin dins el pla contra la
violència domèstica cap a les dones de les Illes Balears, que
actualment s’elabora per part del Govern.

L’esmena 5369 és una esmena de 100 milions de pessetes,
de substitució, per donar suport als programes en relació amb
els centres de planificació familiars.

I l’esmena 5358, seria la darrera esmena que hem presentat
a aquest programa 323C, és una esmena de substitució de 100
milions de pessetes que, com ja hem motivat al començament de
la defensa d’aquest programa, demanam que s’incrementin
aquests 100 milions de pessetes perquè la dotació
pressupostària en general de l’Institut Balear de la Dona,
consideram que ha quedat en ben poca cosa, i aquest increment
permetria la millor dotació, la creació i l’ampliació de tots els
programes existents.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Marí. En nom del Grup Parlamentari
d’Esquerra Unida i Ecologista, té la paraula el diputat Sr.
Miquel Ramon.

EL SR. RAMON I JUAN:

Gràcies, Sr. President. Jo voldria començar coincidint amb
el Grup Parlamentari Popular en el sentit que hi hauria d’haver
més recursos destinats a l’Institut de la Dona, de totes maneres
recordar que aquest institut ha estat creat pel govern de
progrés i que abans no es  creia necessari que hi fos, i que en
aquest pressuposts augmenta la seva partida, d’una manera
que nosaltres consideram que seria bo que hi pogués haver
més recursos per a aquest institut, però tenint en compte la
seva creació recent, que abans no existia i les dificultats
pressupostàries, consideram que el que hi ha, ja està bé per
anar començant a fer feina.

Com sempre, les propostes del Grup Popular en realitat
signifiquen augments pressupostaris, perquè les baixes no
s’especifiquen, i nosaltres pensam que les partides que vénen
als pressuposts estan justificades i no es poden fer alegrement
baixes indefinides, perquè totes les seccions són necessàries.

En tot cas, rebutjaríem les esmenes, excepte una que ja diré,
com és una qüestió genèrica, no entraria massa en detall, tal
vegada únicament en la 5360, que diu que per acomplir el
mandat parlamentari en torn a la constitució i/o adquisició de
cases per a acollir dones maltractades, bé, jo crec que en una
altra secció ja s’havia vist, del que es tracta, per acomplir el
mandat parlamentari, és que es reservin cases per a aquesta
finalitat i no que es posi aquesta partida amb una baixa a la
secció 11 que consideram inacceptable.
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Els acceptaríem l’esmena 5337, programes adreçats a la
reinserció sociolaboral de les dones recluses, amb una
transacció, simplement en el text, no tocaríem la quantitat, que
digués que aquests programes són “a realitzar conjuntament
amb la Conselleria de Treball i Formació, mitjançant conveni”.
Ja dic, la resta de les esmenes la rebutjaríem, estaríem d’acord
en aquesta, però amb aquesta transacció, aquesta referència a
la Conselleria de Treball i Formació. 

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Ramon. Té la paraula la diputada Sra. Neus Marí.

LA SRA. MARÍ I MARÍ:

Gràcies, Sr. President. En primer lloc, dir que agraïm
l’acceptació de l’esmena 5337, incorporant el tema que es pot
fer conjuntament amb la Conselleria de Treball, mitjançant
conveni, no faltaria més, però el que no hem entès massa bé és
a l’esmena 5360, que deia que ho acceptava, però no l’hem
entès quan ha dit que la baixa no podia ser d’allà on era, no sé
si també es canviaria la quantitat. Ens agradaria que abans de
definir-nos se’ns tornàs a explicar, perquè no hem entès molt bé
en quin sentit s’acceptava aquesta esmena 5360, si ens ho pot
aclarir, per favor.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Marí. Aquesta presidència no ha entès que
s’acceptàs aquesta esmena, de totes maneres li don la paraula
al Sr. Ramon perquè ho aclareixi.

EL SR. RAMON I JUAN:

Gràcies, Sr. President. Efectivament, no deia que s’acceptàs.
Jo deia que en una altra secció abans s’havia tractat el tema i
s’havia adoptat l’acord que s’havia d’adoptar i que, per tant,
aquesta esmena, aquí, ens sembla improcedent. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Ramon. Debatut aquest conjunt d’esmenes a la
secció 73, passam a la següent, a la 74, entitat autònoma Servei
Balear de la Salut. Es manté una esmena a la totalitat de la
secció del Grup Parlamentari Popular, la 5341, per defensar-la,
té la paraula la diputada Maria Salom.

LA SRA. SALOM I COLL:

Sí, moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors
diputats, des del Grup Popular entenem que aquesta entitat
autònoma del Servei Balear de la Salut, tal i com està
estructurada i amb el pressupost que hi ha de cara a l’any que
ve, no s’adapta a les necessitats reals de la nostra societat. Per
això, havíem presentat aquesta esmena a la totalitat.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula, en nom del Grup Parlamentari Socialista, el
diputat Sr. Tir Pons.

EL SR. PONS I PONS:

El pressupost del Servei Balear de la Salut, si no estic
equivocat, deu pujar un 19 o un 20 per cent sobre les xifres de
l’any passat, un pot estar en desacord amb el funcionament del
Servei Balear de la Salut, emperò els criteris pels quals s’ha
d’eliminar el treball que fa aquest servei, ens sembla excessiu.
Per tant, un pot estar en desacord, però pressupostàriament
havent augmentat un 20% nosaltres creim que ens hem
d’oposar a les pretensions de la portaveu del Grup Popular, i
votarem en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Pons. Acabat el debat d’aquesta esmena,
passam a la secció 75, Institut Balear d’Afers Socials. Totes les
esmenes que es mantenen són del Grup Parlamentari Popular i
començarem pel debat de la que es manté a la totalitat, que és
la 5285. Per defensar-la, té la paraula la diputada Sra. Neus Marí.

LA SRA. MARÍ I MARÍ:

Gràcies, Sr. President. En resum, com hem fet abans, quan
ja hem anunciat a la secció 23 l’esmena a la totalitat d’aquella
secció, consideram que l’IBAS, una vegada transferides les
competències als consells insulars, queden moltes partides i
sobretot molt de personal que consideram que també s’haurien
de contemplar amb les transferències als consells insulars, però
són temes que ja defensarem a plenari i durant la tramitació de
la llei de transferències de benestar social als consells insulars.
Per tant, ara ja no hi insistirem més, fins al debat del pressupost
a plenari. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Marí. Sr. Pons, té la paraula.

EL SR. PONS I PONS:

Perdó, només ha defensat una esmena, la portaveu del Grup
Popular? La 5285 a la totalitat?

EL SR. PRESIDENT:

Exactament, Sr. Pons.

EL SR. PONS I PONS:

Els estalviaré de sentir la meva veu.

EL SR. PRESIDENT:

Al programa 311A, direcció i serveis generals de benestar
social, s’hi mantenen les esmenes 5167, 5168, 5175, 5335, 5317,
5332 i 5322. Aquesta darrera esmena ha estat rectificada pel
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Grup Parlamentari Popular, el grup proposant, en el sentit que
el subconcepte ha de ser el 0 en lloc del 64000. Debatrem
conjuntament aquestes esmenes i per a la seva defensa té la
paraula la diputada Sra. Neus Marí.

LA SRA. MARÍ I MARÍ:

Gràcies, Sr. President. En primer lloc, començarem amb
l’esmena 5167, que és una esmena d’addició de 25 milions de
pessetes, perquè existeixin programes alternatius a
l’internament a residències, ampliant el servei que tendrien en
els propis domicilis i, per tant, demanam pisos tutelats per a
persones majors a repartir en les diferents illes en col·laboració
amb els consells insulars.

L’esmena següent és la 5168, és d’addició de 25 milions de
pessetes, i similar a l’anterior, on demanàvem els pisos tutelats
per a persones majors per evitar l’internament, en aquest cas
demanam pisos tutelats per a persones disminuïdes també en
col·laboració amb els consells insulars.

L’esmena 5175 és d’afectació de 25 milions de pessetes, per
ajudar a posar en marxa l’única residència de disminuïts
profunds d’Eivissa i Formentera, i demanam que el Govern
col·labori econòmicament al manteniment d’aquesta residència
amb un 50% del manteniment o amb places concertades a la
residència, com dic, de persones disminuïdes profundes del
Consell Insular d’Eivissa i Formentera.

L’esmena 5335 és una esmena de substitució, de 40 milions
de pessetes, on demanam que s’ampliïn les ajudes de places
residencials per a majors assistits als centres residencials de
Menorca, ja que gran part de les places de Menorca són per a
persones vàlides, per tant consideram, tal com venia indicat al
Pla de persones majors, que l’increment ha de ser
majoritàriament per a persones assistides i, per tant, demanam
aquesta ampliació.

En el cas de l’esmena 5317, de substitució, de 150 milions de
pessetes, demanam que l’ajuda anual a la Federació de
persones  majors de les Illes Balears per dur en marxa programes
de promoció sociocultural i sanitària, que a la vegada aquestes
federacions distribueixen entre totes les diferents associacions
o federacions de cada illa, que s’augmenti en 150 milions de
pessetes aquesta aportació del Govern.

Demanam també, a l’esmena 4332, 20 milions de pessetes,
amb una esmena de substitució perquè es posi en marxa la
Fundació tutelar de les Illes Balears, amb extensió a totes les
Illes, per donar sortida en col·laboració amb altres institucions,
com els consells o alguns dels ajuntaments més importants,
segurament l’Ajuntament de Palma, com a mínim, per donar
sortida, com dèiem, a la problemàtica de les persones que per
odre judicial tenen la incapacitat i reben la tutela de les
administracions, és una partida de 20 milions de pessetes per
posar-ho en marxa.

La 5322, que és la darrera d’aquest programa 311A del Grup
Popular, és una esmena de substitució de 100 milions de
pessetes  i és en compliment del Pla integral de persones majors
de les Illes Balears, on demanam les ajudes per a la reconversió
de places de persones vàlides a residències i la seva
substitució, la seva reconversió en places assistides, per
millorar l’atenció dels nostres majors a cadascuna de les Illes.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Marí. En nom del Grup Parlamentari
Socialista, té la paraula el Sr. Tirs Pons.

EL SR. PONS I PONS:

Quan es fan esmenes a un ens públics, com és l’Institut
d’Afers Socials, aquestes institucions normalment estan
previstes o pensades perquè la participació sigui plural a l’hora
de definir els objectius amb què dedicar la despesa dels diners.
Per tant, no és prudent dir-li, quan hi ha altres persones que
han d’intervenir, a què s’han de dedicar els diners, a pesar que
hi pot haver coincidències d’intencions clares. Per exemple, si
miram l’esmena 5168, pisos tutelats per a persones disminuïdes
a totes les Illes, en col·laboració amb els consells insulars, no
cal fer cap baixa perquè dins el pressupost del 311A, en el
subprograma 64000, hi ha diners suficients per subvenir
aquesta recomanació o aquesta esmena. Per tant, jo agrairia que
es transaccionàs en el sentit següent: primer, que se suprimís,
fos en lloc d’addició, una esmena d’afectació, que el
subconcepte fos el 64000, sense fer cap modificació de baixa,
senzillament, aplicar-ho a la secció 75, al centre de cost 75101,
al programa 311A i al subconcepte 64000.

EL SR. PRESIDENT:

Perdoni, Sr. Pons, de quina esmena parla?

EL SR. PONS I PONS:

Parl de la 5168. Esmena 5168 que pretén pisos tutelats per a
persones disminuïdes a totes les Illes en col·laboració amb els
consells  insulars. Dic d’acceptar-ho si es produeix aquesta
esmena, secció 0000, subconcepte 64, etc., mantenir la primera
part que diu secció 75, centre de cost 75101, programa 311A, i
allà on posa subconcepte 0000 de l’alta, posar 64000. No es
produiria l’alta i aniria a càrrec dels diners que estan prevists a
aquesta partida 64000 del mateix programa, l’actuació, es
transformaria l’esmena d’addició en una d’afectació dins el
subconcepte que s’ha expressat.

A més d’una sèrie d’esmenes que van a càrrec o a benefici
d’inventari, perquè no diuen d’on s’ha de produir aquesta
baixa, que nosaltres, òbviament s’ha repetit moltes vegades,
estam en la necessitat o en l’obligació de rebutjar, perquè, fins
i tot, quan, per exemple, quan es calcula la despesa sobre el
centre de Llucmajor, per posar un exemple, nosaltres creim que
amb les previsions que ha fet la conselleria són suficients per
dur a terme aquest treball.
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Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Pons.

Digui.

EL SR. PONS I PONS:

Dins el 311A, hi ha una altra com que. L’esmena 5332,
posada en marxa de la Fundació tutelar de les Illes Balears amb
extensions a totes les illes. Al pressupost està prevista aquesta
creació de fundacions tutelars per a incapacitats de les tres
illes, amb participació dels consells i els ajuntaments. Dins la
partida 75101 311A i no a la 48000 com a subconcepte, sinó a la
46000 com a concepte.

Si feim aquesta modificació, ...

EL SR. PRESIDENT:

Proposa i suggereix fer una transacció també en aquesta
esmena per afectar-la a la partida que vostè diu, i així quedaria
també acceptada aquesta esmena, si així ho accepta el Partit
Popular.

EL SR. PONS I PONS:

És a dir, no discutim la quantia, però com que la voluntat és
fer-ho, que hi hagi posada en marxa d’aquesta creació de
fundacions, les fundacions són normalment amb participació de
socis fundadors, per tal els consells i els ajuntaments estan
prevists, modificaríem, i en lloc del subconcepte 48000, posem
el subconcepte 46000 i eliminem la baixa, perquè no és
necessària, perquè ja hi ha diners en aquest subconcepte que
poden fer front a aquesta despesa i a aquest compromís
d’afectació, si així ho té a bé la portaveu del Grup Popular.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Pons. Ara ho sabrem. Té la paraula la Sra. Marí.

LA SRA. MARÍ I MARÍ:

Gràcies, Sr. President. Bé, en primer lloc, la primera esmena
a què m’ha fet referència a la modificació que faríem de la 5168,
nosaltres l’havíem posat com a esmena d’addició perquè en el
mateix programa també hi havíem fet altres esmenes d’addició,
ja que consideràvem que era baixa la quantitat pressupostària
de què partíem, a la mateixa  partida hem fet diverses propostes
d’addició, perquè consideràvem que partíem d’una quantitat
baixa, però, en aquest cas, no tenim cap inconvenient que
s’acceptin per als pisos tutelars de persones disminuïdes,
incloure el subconcepte 64000, i considerar-ho com a esmena
d’afectació. Però ens estranya que acceptin aquesta i, en canvi,
no n’acceptin una altra molt similar que havíem presentat també
a la mateixa partida, que era pisos tutelats per a persones
majors. Han acceptat el de persones disminuïdes i no el de

persones majors, almenys això és el que hem entès fins ara. De
moment, com dic, estaríem d’acord amb la modificació de
l’esmena 5168. 

I quant a l’altra esmena que ens ha dit ara, darrerament,
sobre el tema de la fundació tutelar, que és l’esmena 5332,
nosaltres teníem entès que era un concepte que s’havia
d’incloure al subconcepte 48000, vostè ens diu que està inclòs
al 46000, si és així estam d’acord que sigui una esmena
d’afectació d’aquesta partida i tant en un cas com en l’altre,
entenem que els 25 milions de la partida 5168 i els 20 milions de
la partida 5332 no es modifiquen, i tant una com l’altra passarien
a ser esmenes d’afectació. En tot cas, consideram que totes les
altres esmenes que s’han rebutjat, algunes, la majoria d’addició
perquè consideràvem que eren partides baixes, no s’han
acceptat, ens estranya també que no s’hagi acceptat l’esmena,
que aquesta sí que era d’afectació, de col·laborar
econòmicament amb el Consell Insular d’Eivissa i Formentera,
per posar en marxa una residència de disminuïts profunds, el
Partit Popular ja havia arribat a un acord, teníem un preconveni
signat amb el Govern balear, aquesta residència es va construir
conjuntament per part de les dues administracions i s’havia de
dur el manteniment per part de les dues administracions, és una
miniresidència, podríem dir, amb la qual cosa el cost de
manteniment es calculava en uns 40 no 50 milions, amb la qual
cosa havíem posar nosaltres aquí una partida d’afectació al
Govern balear de 25 milions de pessetes, i consideram bastant
estrany, tenint en compte que no ve inclòs a cap dels punts de
la Llei de transferències, tampoc, de benestar social, aquesta
quantitat, consideraríem bastant important per a les arques del
consell insulars que es poguessin incrementar aquests 25
milions o es que es considerassin convenients per al
manteniment conjuntament, entre les dues administracions, de
la residència de disminuïts profunds que, com dic, és l’única a
Eivissa i Formentera. Fins ara o havien d’estar els malalts, les
persones  disminuïdes a casa seva, amb atenció directa dels
seus familiars, o s’havien de desplaçar a Mallorca, a la
residència Son Tugores. Per tant, atesa la quantitat relativament
baixa, i que amb aquesta sí que no ens poden donar excusa de
les partides que li hem donat de baixa i tal i qual, perquè sí que
era una partida d’afectació, en concret de la partida 26104, i ens
estranya bastant, com dic, que no s’hagi acceptat aquesta
partida.

Quant a les altres que vénen relacionades sobre els temes
de places residencials per a persones majors, també lamentar
que no s’hagin acceptat, però tal vegada a plenari tenim més
sort i hauran anat pensant una mica amb tots aquests temes i si
hi ha algun altre canvi que ens vulguin proposar, estarem
sempre disposats a col·laborar-hi en tant que els ciutadans de
les nostres illes siguin els que en surtin beneficiats.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Marí. Té la paraula el Sr. Pons.
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EL SR. PONS I PONS:

Gràcies, Sr. President. Per precisar una cosa, la partida
75101, al programa 311, subconcepte 26104, està previst per
subvenir precisament les despeses de residència per a persones
disminuïdes. Per què deim que no?, perquè un no pot preveure
quines seran les necessitats i el nombre de gent disminuïda que
hi haurà a Eivissa, a Menorca i que hi ha a Mallorca. Nosaltres
creim que és més interessant i el programa ho contempla així,
basta llegir la memòria del pressupost, que hi hagi una bossa
única i en aquesta bossa única es pot subvenir, sigui d’on
sigui, el disminuït profund a les despeses o al 50% de les
despeses  que està sol·licitat per aquesta esmena, però posar 25
milions dedicats únicament i exclusivament a Eivissa, i si se’n
necessiten més per a Eivissa?, i si se’n necessiten menys?
Nosaltres creim que la unitat, en aquest cas, d’aquesta partida,
mentre es respectin els principis de publicitat i concurrència,
dóna més garanties per poder ajudar a aquestes persones
necessitades, que no dividir un programa, un subprograma en
parts, segons les illes que són. Jo crec que la voluntat és de
donar resposta positiva, però amb una bossa única, en aquest
cas amb un subconcepte únic i dedicat a totes les Illes Balears
i Pitiüses.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Pons. Sra. Marí, ja han fet rèplica i contrarèplica,
de totes maneres, li don breument la paraula per si vol
manifestar alguna cosa.

LA SRA. MARÍ I MARÍ:

Sí, és que no té res a veure l’esmena que nosaltres hem
presentat amb el que em diu el Sr. Pons, per això m’estranya. Ell
em parla d’ajudes directes, ajudes individuals a persones
disminuïdes, i nosaltres aquí demanam places concertades a
una residència en concret o a través de conveni o a través del
que vulguin, directament amb el consell insular, que el consell
insular ja ha confirmat que l’any que ve obrirà aquesta
residència, esperam que d’aquí al ple ho consulti amb els seus
company, amb la conselleria o amb l’IBAS, però crec que
parlàvem de termes diferents, no és el mateix donar ajudes a
persones  individuals que tan poden ser d’Eivissa, com de
Menorca, com de Mallorca, perquè han d’anar a una residència
i han de pagar unes despeses o un transport, que fer un
conveni amb una institució pública que té una residència que
ha de posar en marxa, i que ja des del primer moment de la
creació es preveia que seria una residència que es posaria en
marxa per part de dues institucions que eren el Govern balear i
el consell insular. El Govern balear tenia previst pagar aquestes
instal·lacions o aquest conveni a través de les partides de
l’IBAS, i ara nosaltres demana que en la secció 75 de l’IBAS, es
pugui posar en marxa, sigui via conveni, sigui via places
concertades, però que es pugui col·laborar des del Govern
balear amb el Consell Insular d’Eivissa i Formentera. Si no,
l’únic que passarà és que el Consell Insular d’Eivissa i
Formentera haurà de pagar íntegrament les despeses de la
residència, perquè les persones que puguin tenir ajudes
individuals, tant les podran tenir si les despeses de la
residència les paga directament el consell, com si les paga

totalment el Govern balear com si les paguen a mitges. No tenia
res a veure una cosa amb l’altra.

Gràcies, Sr. President. Per això volia fer aquest aclariment.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Marí. Don molt breument la paraula al Sr. Pons,
però no tornaré a donar la paraula sobre aquestes esmenes.

EL SR. PONS I PONS:

Sr. President, jo demanaré excuses si no m’he explicat
clarament. Les ajudes al consell insular no són pel nombre de
places que té una residència, sinó pel nombre d’usuaris que
l’han d’emprar, per tant, encara que vagi al consell insular en
col·laboració el manteniment, sempre serà en funció dels
residents que tenguin, i no en funció del nombre de places. No
és una ajuda individual, és una ajuda vinculada al nombre
d’usuaris que té aquest servei públic.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Pons. Hauran quedat degudament registrades
les opinions de cada grup referents a aquestes esmenes.

Passam al programa 313A, centres assistencials. S’hi
mantenen les esmenes 5161, 5310, 5307, 5295, 5298, 5302, 5308,
5312, 5313, 5314, 5327, 5168, 5170, 5171 i 5340. Les debatrem
conjuntament i per la seva defensa, té la paraula la Sra. Marí.

LA SRA. MARÍ I MARÍ:

Gràcies, Sr. President. Estava intentant ordenar les esmenes,
en primer lloc demanam, que ja ens han respost amb anterioritat,
abans que ho defensàssim, per cert, demanam una esmena
d’addició de 150 milions per al centre de tercera edat de
Llucmajor.

L’esmena 5310, d’afectació, de 100 milions de pessetes, és
per adequar al cost real la residència de Felanitx, ja que
consideram insuficient la partida que ve inclosa al pressupost
del 2001.

L’esmena 5307 és una esmena de substitució de 15 milions
de pessetes i similar a l’anterior, ja que consideram que no és
adequat el cost que ve previst en pressupost per a la posada en
marxa de la llar de la tercera edat de Llucmajor.

L’esmena 5295 és una esmena de substitució, de 200 milions
de pessetes, per a la creació o ampliació de places de centres de
dia sociosanitaris per a malalts d’Alzheimer i d’altres demències
a cadascuna de les Illes.

L’esmena 5298 és de substitució, de 200 milions de pessetes
per a la construcció i adequació de centre de dia per a persones
majors Joan Crespí i discapacitats físics.
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La 5302 és de substitució, de 200 milions per construir la
segona fase de la llar de Llucmajor.

L’esmena 5308 és d’afectació per a la construcció de centres
de dia comarcals, segons el Pla integral de persones majors amb
col·laboració amb els ajuntaments.

La 5312 és d’afectació per a la construcció o adquisició d’un
centre de dia per a discapacitats físics a Eivissa.

L’esmena 5313 és una esmena de substitució per adequar
l’Hospital Militar de Palma i reconvertir aquest centre amb un
recurs sociosanitari.

L’esmena 5314 és una esmena de substitució on demanam
150 milions de pessetes per, en compliment del Pla integral de
persones majors, crear recursos residencials per a assistits a la
comarca de Palma, ja sigui creació nova o adequació de
recursos existents.

L’esmena 5327 és d’afectació, de 100 milions de pessetes,
similar a una que hem anomenat ja abans per a la construcció o
adquisició del centre de dia per a discapacitats físics a
Menorca.

Amb l’esmena 5169 voldria remarcar que hem vist un error
de transcripció. On posa la motivació “residència de persones
majors de 30 places” hi ha un error, perquè seria “80 places”, la
redacció definitiva, si se’m permet aquesta correcció, seria
“residència de persones majors de 80 places i centre de dia al
municipi de Santa Eulàlia a Eivissa”. Serien 100 milions en una
primera anualitat i la manca de places residencials de persones
majors a Eivissa o a les illes d’Eivissa i Formentera, més ben dit,
així com la disponibilitat de l’Ajuntament de Santa Eulàlia, per
col·laborar en la posada en marxa d’aquest centre, és una
esmena que ja havíem demanat l’any passat perquè es
construís i es començàs a posar en marxa aquesta residència i
se’n va rebutjar, esperam que enguany sigui acceptada amb
aquesta esmena d’addició de 100 milions de pessetes.

I també demanam, per segon any consecutiu, en una
esmena d’addició, la 5170, de 100 milions de pessetes per a la
creació d’un centre de dia per a persones majors a Formentera,
que és un recurs inexistent en aquesta illa i, com dic, ja ho
vàrem demanar l’any passat als pressuposts, i el Partit Popular
ho duia al programa per posar-lo en marxa aquesta legislatura.

L’esmena 5171 és d’addició de 80 milions de pessetes i
aniria en el mateix sentit que ja hem expressat en l’anterior
esmena, 5169, seria per a la construcció, la primera anualitat de
la construcció d’una residència de persones majors de 60
places, en centre de dia, per cobrir la zona oest d’Eivissa, que
serien les zones de Sant Antoni i Sant Josep.

En darrer lloc tenim, en aquest programa 313A, l’esmena
5340, esmena de substitució de 70 milions de pessetes per a la
creació d’un centre de dia de persones majors a Inca.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Marí. Té la paraula el diputat Sr. Tir
Pons.

EL SR. PONS I PONS:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors
diputats. Les votarem totes globalment en contra per dos o tres
motius: primer, n’hi ha més de la meitat que no sabem d’on es
produeixen les baixes, i amb açò recordaria l’article 134 o 43, no
me’n record molt bé, del Reglament, que diu que és necessari
que les esmenes duguin aquest concepte; segon, després hi ha
totes  aquelles referides al concepte 0000 de la partida de
presidència, sembla que hi ha una intenció malèvola en aquest
cas, de creació de tots aquests serveis disminuint notablement
la capacitat de feina que du presidència. Nosaltres no podem,
a açò li diuen despullar un sant per vestir-ne un altre i, de
moment, el que tenim ens estimam més que dugui la roba que
du. Per açò votarem globalment en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Pons. Té la paraula la Sra. Marí en torn de
rèplica.

LA SRA. MARÍ I MARÍ:

Gràcies, sr. President. Més que en torn de rèplica,
m’agradaria que es pogués fer constar aquest error que havíem
vist ara de l’esmena 5169, no sé si és possible fer aquesta
rectificació ara, si no, a plenari ho tornarem a repetir, que allà on
posava “residència de persones majors de 30 places” es
pogués  posar “residència de persones majors de 80 places”; va
ser un error de transcripció i no ho detectàrem a la ponència.

EL SR. PONS I PONS:

Quina esmena?

LA SRA. MARÍ I MARÍ:

L’esmena 5169. No afecta les partides ni el subconcepte,
simplement a la motivació.

EL SR. PRESIDENT:

Si no hi ha inconvenient per part de la resta de grups
parlamentaris que es faci aquesta modificació, que sembla una
errada tècnica, rectificaríem per al plenari, en el sentit que ho
demana la portaveu del Grup Popular.

Per tant, debatudes aquestes esmenes, passarem a la secció
següent. A la 76, entitat autònoma Servei d’ocupació de les
Illes Balears, no s’hi han presentat esmenes. Passarem als ens
de dret públic, i començam pel 81, Institut Balear de Promoció
del Turisme, a la totalitat s’hi manté l’esmena 5343. Per
defensar-la, té la paraula la diputada del Partit Popular Sra.
Maria Salom.
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LA SRA. SALOM I COLL:

Moltes gràcies, Sr. President. Aquesta esmena queda
defensada en els seus propis termes i al plenari, el nostre
portaveu, el Sr. Flaquer, ja explicarà els motius de per què el
nostre grup considera que el pressupost d’IBATUR no s’ajusta
a les necessitats reals que hi ha de cara a l’any 2001. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Salom. Continuam amb el debat, perquè
també a aquesta secció s’hi mantenen les esmenes 5079, 5080,.
5081, 5082, 5083, 5084, 5228, 5230, 5231 i 5232. Per defensar-les
conjuntament, té la paraula, en nom del Grup Parlamentari
Popular, la diputada Sra. Maria Salom.

LA SRA. SALOM I COLL:

Moltes gràcies, Sr. President. En primer lloc, hi ha un
conjunt de tres esmenes que fan referència a convenis que
hauria de firmar IBATUR amb els distints ajuntaments, tant a
l’illa de Mallorca, com a Eivissa com a Menorca. Aquestes tres
esmenes pugen un total de 100 milions de pessetes, 50 serien
per als ajuntaments de l’illa de Mallorca, i 25 per als de les illes
d’Eivissa i Formentera, i 25 també per als de Menorca. Des del
Grup Popular consideram que seria positiu que es firmassin
aquests  convenis per poder dur endavant distintes iniciatives,
distints programes, distintes activitats coordinades i
impulsades pels ajuntaments de les diferents illes, i que sigui
l’IBATUR qui, evidentment, en coordinació amb aquests
municipis, subvencioni i pagui una quantitat important
d’aquestes activitats.

A continuació, vénen també tres esmenes, la 5082, 5083 i
5084, totes fan referència a Pla de desestacionalització, tant a
Eivissa i Formentera, com a Menorca i a Mallorca. Aquestes
esmenes pugen a un total de 500 milions de pessetes i, des del
Partit Popular consideram que és molt important que enguany
IBATUR faci un especial esforç en aquesta matèria. Som
conscients que enguany, la tendència que hi havia al llarg de
les darreres tenmporades turístiques ha canviat, enguany, per
primera vegada, el nombre d’hotels que obrien en temporada
baixa  ha disminuït respecte d’anys anteriors, consideram que és
una mala notícia, i aquest govern hauria de posar fil a l’agulla
en això i intentar que ara, als pressuposts de l’any 2001, donar
resposta, la resposta necessària incrementant determinades
partides per fer aquelles campanyes específiques per intentar
que, en temporada baixa, els turistes venguin a la nostra
comunitat autònoma.

A continuació, defensaríem l’esmena 5228, de 25 milions de
pessetes, per intentar una cosa que quasi cada any es fa, que
és millorar la senyalització que hi ha en els voltants de les
zones turístiques i de les platges de la nostra comunitat, que
quan arriben els turistes i intenten cercar un determinat indret
que veuen al mapa, que hi hagi les senyalitzacions oportunes
per arribar a aquell indret que desitgen visitar.

La 5230, de 100 milions de pessetes, és intentar millorar el
vial d’accés a les platges i a les zones turístiques d’Eivissa,

sempre en col·laboració amb els distints ajuntaments de l’illa
d’Eivissa.

I, per acabar aquest grup d’esmenes, la 5231 i la 5232 fan
referència a l’illa d’Eivissa. La primera és de 40 milions de
pessetes, per a la  construcció d’instal·lacions esportives, per
reactivar el turisme d’hivern, a la zona sud de l’illa d’Eivissa i,
en concret,. El que demanam és la construcció d’un pavelló
poliesportiu a Can Guerxo, a Sant Jordi, al terme municipal de
Sant Josep, en col·laboració amb l’ajuntament, i també la
construcció d’una instal·lació esportiva per reactivar també el
turisme d’hivern a la badia de Sant Antoni de Portmany a
Eivissa i també fer aquestes obres de millora, aquestes obres de
construcció d’instal·lacions esportives en col·laboració i
coordinació, com no podia ser d’altra manera, amb l’ajuntament
i també amb el Consell Insular d’Eivissa i Formentera.

Així, donaríem per defensat aquest bloc d’esmenes, totes
referides a IBATUR.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Salom. En nom del Grup Parlamentari
Socialista, té la paraula el Diputat Sr. Antoni Diéguez.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Muchas gracias, Sr. Presidente. Sin duda, la mayor parte de
los propósitos que ha mostrado el Grupo Parlamentario Popular
son encomiables y buena parte de ellos son interesentes i
deben de ser acogidos, y sin duda consideramos que el
IBATUR a lo largo de este año y con el presupuesto con que
cuenta, atenderá muchas de las cuestiones que se plantean y
a estos problemas que se están indicando por parte del Grupo
Parlamentario Popular. Ahora bien, el problema, una vez más,
viene a ser una cuestión de sistema, por cuanto que parece que
a quien correspondería decidir sobre la afectación de las
partidas presupuestarias a una finalidad o a otra sería al
consejo de dirección del IBATUR que tiene una composición
de carácter plural y que debe de ser quién diga qué cosas
acomete y qué cosas no. Quizás si presentáramos nuestras
enmiendas tal como están planteadas, podríamos estar
sustituyendo la labor de este consejo de dirección del IBATUR.
Por ello consideramos que, con ser loables todos estos fines
que se pretenden, tal vez sería más adecuado y conveniente
que estas cuestiones se plantearan en el seno de este consejo
de dirección del IBATUR y allí tuviesen la correspondiente
acogida, si lo estima ese consejo, naturalmente.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula la Sra. Salom.

LA SRA. SALOM I COLL:

Moltes gràcies, Sr. President. Només per dir al Sr. Diéguez
que, seguint el seu criteri, aquest grup, el Grup Popular, no
hauria de presentar cap esmena als pressuposts a cap empresa
pública perquè sempre hauria de ser el consell de direcció de
torn el que decidís i nosaltres, des del Grup Popular, idò no
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compartim aquest criteri. Nosaltres, des del Grup Popular, hem
fet una sèrie d’esmenes a IBATUR on hem intentat posar
damunt la taula quines mancances hi ha en el pressupost que
se’ns ha explicat per part del conseller de Turisme, per millorar
tota una sèrie de qüestions que creim que són bones per a les
Illes Balears, bones de cara al turisme de l’any que ve.

I a part de qualificar d’interessants o no aquestes esmenes,
crec que si les considera interessants hauria de fer un esforç el
Grup Socialista per, alguna d’elles, si és interessant, votar-la a
favor i no votar-les totes en contra com ens ha anunciat el Sr.
Diéguez.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Salom. Sr. Diéguez, per tancar la qüestió té la
paraula molt breument.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Gracias, Sr. Presidente. Solamente indicar como cuestión
metodológica que a nivel presupuestario quien hace el esfuerzo
no es el Grupo Parlamentario Socialista ni nadie, sino que el
esfuerzo lo hacen los ciudadanos cuando pagan sus impuestos.
Nosotros tenemos la función más gratificante de decir hacia
dónde se puede gastar ese dinero o hacia dónde no; por eso
digo que no es cuestión de esfuerzo, sino que el esfuerzo ya lo
hacen los ciudadanos.

En cualquier caso indicar que el Consejo de Dirección de
IBATUR tiene una composición distinta a la de las otras
empresas públicas y en las que sí que pueden tener más
sentido enmiendas como las que se presentan por el Grupo
Parlamentario Popular. Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diéguez.

A l’ens de dret públic 82, Centre Balears Europa, no s’han
presentat esmenes. 

Al 83, Institut Balear d’Aigua i de l’Energia, es manté
l’esmena a la totalitat del Grup Parlamentari Popular número
5345. Per a la seva defensa té la paraula la Sra. Maria Salom.

LA SRA. SALOM I COLL:

Sí, Sr. President. El Grup Popular donaria per defensada
aquesta esmena en els seus propis termes i ens reservam el
debat per al plenari. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Si ningú no demana la paraula la donam per
debatuda.

I passarem al 84, Institut Balear de Sanejament. Aquí també
es manté una esmena a la totalitat del Grup Parlamentari
Popular, que és la número 5346. Per defensar-la i per al seu
debat té la paraula la Sra. Maria Salom.

LA SRA. SALOM I COLL:

Moltes gràcies, Sr. President. Breument per dir que des del
Grup Popular no compartim determinats endeutaments
d’aqueixes empreses públiques, que no es corresponen els
programes d’actuació que tenen prevists de cara a l’any que ve
amb les necessitats de la nostra comunitat, i per això hem
presentat aquesta esmena a la totalitat i al llarg del plenari de la
setmana que ve els distints portaveus donaran els arguments
pels quals s’ha presentat aquesta esmena.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Salom. Passam a l’Institut Balear de la
Conservació de la Natura. Aquest és l’ens de dret públic
número 85. Es manté una esmena a la totalitat, que és la número
5348. Per defensar-la i debatre-la té la paraula la Sra. Maria
Salom.

LA SRA. SALOM I COLL:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats,
dir que el Grup Popular considera que l’IBANAT, amb l’actual
estructura no dóna en absolut resposta a les necessitats que hi
ha plantejades i per això estam en contra del pressupost
presentat inicialment per aquesta empresa pública i hi votarem
en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Salom.

Passam al número 86, Institut Balear de l’Habitatge. S’hi
manté inicialment una esmena a la totalitat, que és la número
5349. Per defensar-la té la paraula, en nom del Grup Parlamentari
Popular, la diputada Sra. Maria Salom.

LA SRA. SALOM I COLL:

Moltes gràcies, Sr. President. Donaríem per defensada en
els seus propis termes aquesta esmena. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Salom. 

Passam a les esmenes que també s’han presentat a l’Institut
Balear de l’Habitatge, números 5374, 5375 i 5776, del Grup
Parlamentari Popular. Per a la seva defensa té la paraula la Sra.
Maria Salom.
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LA SRA. SALOM I COLL:

Moltes gràcies, Sr. President. Amb aquestes dues esmenes
el que pretenem des del Grup Popular és crear uns nous
programes dins l’IBAVI, promoure la utilització d’energies
alternatives i renovables en els distints habitatges que té
previst posar en marxa de cara a l’any que ve l’Institut Balear de
l’Habitatge. Això ja ve emmarcat, s’especifica dins les distintes
memòries i creim que faria falta posar en marxa d’una manera
efectiva aquest programa.

També demanaríem el programa de desenvolupament d’I+D
en noves tecnologies aplicables a la construcció. Aquesta és
una partida de 15 milions de pessetes que creim que seria
interessant que l’IBAVI fes un esforç en I+D a l’hora d’intentar
ser innovador, a l’hora d’intentar posar en marxa noves
tecnologies aplicables a les construccions que du a terme
aquest institut.

I la darrera d’aquestes esmenes, que és la 5376, també és de
promoure l’eradicació de barraquisme i d’habitatges d’acord
amb els objectius generals desenvolupats a la memòria que
especifiquen els pressuposts. Hi ha una partida de 25 milions
de pessetes que crec que seria interessant per millorar el
pressupost de l’Institut Balear de l’Habitatge que ha presentat
la Conselleria de Foment de cara a l’any 2001.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Salom. Té la paraula, per part del Grup
Parlamentari Socialista, el diputat Sr. Antoni Diéguez.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Muchas gracias, Sr. Presidente. Realmente, por los mismos
motivos por los que sostiene las enmiendas, se podrían dejar
de sostener, retirarlas y votar a favor del presupuesto global del
IBAVI, puesto que no es necesario que se cree ninguno de os
programas nuevos que se dicen por parte del Grupo
Parlamentario Popular, ya que todos los objetivos que se han
señalado para las enmiendas respectivas que se han
presentado, están todos ellos absolutamente incluidos dentro
de este presupuesto global. Por lo tanto, creemos que lo más
prudente sería votar las enmiendas y votar a favor del
presupuesto, habida cuenta la coincidencia que tienen estas
intenciones con la política del Gobierno.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, sr. Diéguez. Té la paraula la Sra. Salom.

LA SRA. SALOM I COLL:

Dir que aquestes esmenes les hem presentades i les hem
volgut concretar amb aquestes partides pressupostàries perquè
quan hi va haver aquí la compareixença del responsable polític
de l'Institut Balear de l'Habitatge, se'n deia que sí, que això es
faria, però quan li demanàvem quina partida hi havia, ens deia

que no hi havia partida per a això. I precisament nosaltres ens
hem vist en l'obligació de concretar amb doblers, amb quanties
totes  aquelles bones intencions que s'anunciaven, posar els
doblers oportuns per poder dur endavant allò que diuen les
memòries, perquè, si no, quedarà tot en bones intencions, però
a l'hora de l'any que ve poder fer balanç de feina feta, ens
trobarem que no hi ha res de res. A posta mantenim i
defensarem aquestes esmenes a plenari. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Salom.

Passam, seguidament, als Serveis Ferroviaris de Mallorca,
és l'ens de dret públic 87. A la totalitat s'hi manté l'esmena del
Grup Parlamentari Popular núm. 5351. Per defensar-la, té la
paraula la diputada Maria Salom.

LA SRA. SALOM I COLL:

Gràcies, Sr. President. Dir que el Grup Popular no acaba de
veure clar la gestió i els objectius que s'han marcat de cara a
l'any que ve per part dels Serveis Ferroviaris de Mallorca, hi ha
un endeutament important que des del Grup Parlamentari
Popular també hem criticat al llarg d'aquesta tramitació
pressupostària, i per això hem presentat aquesta esmena a la
totalitat. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Salom.

Passam a l'Institut Balear de Desenvolupament Industrial,
IDI. S'hi manté una esmena, del Grup Parlamentari Popular, que
és la número 5363. Per defensar-la, té la paraula la diputada
Maria Salom.

LA SRA. SALOM I COLL:

Sí, moltes gràcies, Sr. President. El nostre grup ha presentat
aquesta esmena que és molt concreta, de 50 milions de
pessetes, on l'objectiu és clar: adquirir terrenys, adquirir solars
per construir futurs polígons industrials. creim que a
determinats municipis, a determinats entorns és necessari crear
un lloc on es puguin instal·lar les empreses amb tots els serveis
corresponents. La voluntat és, en principi, dedicar-hi 50 milions
de pessetes, i si al llarg de l'any s'hi han d'invertir més doblers,
ja que es facin les modificacions corresponents. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Salom.

A Gestió Sanitària de Mallorca es manté una esmena a la
totalitat per part del Grup Parlamentari ...

Perdó, perdoni. Té la paraula per a la discussió de l'esmena
presentada a l'IDI, supòs, el Sr. Bosco Gomila.
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EL SR. GOMILA I BARBER:

Gràcies, Sr. President. El nostre grup també considera molt
important fer polítiques per anar aconseguint sòl industrial als
diferents municipis de l'illa, de totes maneres l'Institut de
Desenvolupament Industrial ja té habilitades altres fórmules per
finançar els polígons, mitjançant la intervenció d'entitats
financeres, el que fa innecessària aquesta afectació
pressupostària.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.

Passam, idò, a l'ens de dret públic 890, Gestió Sanitària de
Mallorca, s'hi manté una esmena a la totalitat del Grup
Parlamentari Popular, que és la 5342. Té la paraula, per defensar-
la, la Sra. Maria Salom.

LA SRA. SALOM I COLL:

Gràcies, Sr. President. Aquesta és l'esmena a la totalitat de
GESMA, des del grup nostre no compartim, en aquest moment,
les previsions que ens va explicar el conseller a la seva
compareixença respecte de les dotacions pressupostàries i
respecte del funcionament i l'estructura que en aquest moment
hi ha prevista per part de GESMA. I, per part del Grup Popular,
al plenari, el Sr. Fiol explicarà amb més profunditat quins són els
motius d'aquesta esmena a la totalitat. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Salom.

Si no hi ha paraules demanades per la resta dels grups,
passam a la resta d'esmenes presentades a GESMA, que es
mantenen. Son les 5154 i 5156 del Grup Parlamentari Popular.
Per a la seva defensa don la paraula a la diputada Maria Salom.

LA SRA. SALOM I COLL:

Sí, Sr. President. Aquestes dues esmenes són molt clares.
La primera, 5154, és de 100 milions de pessetes i el que
pretenem és acomplir el Pla de salut mental, aquí hi ha uns
objectius marcats, hi ha tota una sèrie de compromisos i
després  no els trobam a l'hora de les votacions pressupostàries.
Per això demanam que es dediquin 100 milions de pessetes per
a la dotació de tot el que fa referència a recursos humans per
poder dur endavant tot allò que preveu el Pla de salut mental.

I, per una altra banda, presentam l'esmena de 25 milions de
pessetes també per acomplir aquest pla de salut mental pel que
fa referència a la creació i al manteniment dels centres de dia i
de pisos tutelats per a malalts mentals, evitant així duplicitat de
serveis amb altres àrees i amb altres departaments.

En definitiva, són dues esmenes que sumen 125 milions de
pessetes  i les hem plantejades per intentar donar el compliment
corresponent al Pla de salut mental. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Salom. Té la paraula, en nom del Grup
Parlamentari Socialista, el Sr. Antoni Diéguez.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Gracias, Sr. Presidente. Por lo que respecta a la primera
enmienda, la 5154, se considera que las obligaciones que
suponen por parte de la conselleria las previsiones incluidas en
el Plan de salud mental, ya están suficientemente avaladas por
las disponibilidades presupuestarias consignadas para el
próximo ejercicio. Y, además, existe la posibilidad de reutilizar
los recursos existentes y de canalizar parte de los recursos
hospitalarios hacia los centros de día.

Por lo que respecta a la enmienda 5156, se considera que,
con ser respetable la distribución que pretende el Grupo
Parlamentario Popular, de competencias, entre la Conselleria de
Sanidad y Consumo y otros organismos de la comunidad
autónoma en materia de salud mental, no es la que considera el
Gobierno como más adecuada y, por tanto, no la votaremos a
favor.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, sr. Diéguez.

Si no hi ha torn de rèplica, passam a les esmenes que es
mantenen als pressuposts de les societats anònimes públiques
de la comunitat autònoma. Començam per Fires i Congressos de
Balears, SA, a la totalitat de la societat s'hi manté una esmena,
la 5361 respecte de la qual el Grup Parlamentari Popular ha
substituït la motivació per la que llegiré a continuació: "El seu
pressupost no s'ajusta a les necessitats de les Illes Balears en
matèria de fires i congressos". Per defensar aquesta esmena, té
la paraula la diputada Sra. Maria Salom.

LA SRA. SALOM I COLL:

Gràcies, Sr. President. Entre d'altres coses presentam
aquesta esmena a la totalitat perquè el nom de l'empresa no es
correspon amb el nom real que té, i amb això el que es fa és
embullar la gent, embullar els ciutadans, creim que l'empresa
s'ha de dir "Fires i Congressos SA", que és el seu nom, que és
com està registrada, i no utilitzar el nom de "Ficobalsa" que és
un nom eteri, que no existeix. 

Entre altres coses, dir que a l'hora de donar una imatge de
marca d'un determinat producte, s'ha d'intentar donar una
continuïtat en un sol nom i no dispersar la imatge pública d'una
determinada empresa o d'uns determinats serveis, a través de
distints noms, perquè això, l'únic que fa és embullar l'assumpte.
Per això hem presentat aquesta esmena a la totalitat, entre altres
qüestions que explicarem al plenari.

Gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Salom. Té la paraula el Sr. Bosco Gomila.

EL SR. GOMILA I BARBER:

Nosaltres compartim el que acaba de dir referent al títol de
l'empresa, de la societat pública, però, evidentment no
compartim la necessitat d'una esmena a la totalitat d'aquesta
societat. Per tant, nosaltres voldríem acceptar el que fa
referència i l'enunciat de l'esmena a la totalitat, però no sé com
quedarien els pressuposts si acceptéssim una esmena a la
totalitat. Per tant, alguna cosa hauríem de canviar, no fos cosa
que deixàssim aquesta empresa sense contingut i sense
pressupost.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Gomila. Vol fer ús de la paraula, Sra. Salom?

LA SRA, SALOM I COLL:

No, dir que en tot cas ja ens posarem d'acord amb el
representant del Grup Parlamentari PSM-Entesa de l'Esquerra de
Menorca, per intentar, de cara al plenari, fer una transacció en
aquesta esmena.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Salom. Entenem, idò, que no s'accepta
aquesta esmena inicialment. I s''hi manté també l'esmena 5357,
a aquesta mateixa societat. Per debatre aquesta esmena, té la
paraula la Sra. Maria Salom.

LA SRA. SALOM I COLL:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats.
Aquesta és una esmena molt senzilla, però crec que és
interessant, i és que al llarg d'aquests darrers anys, l'any 97 i 98,
es va celebrar la Fira Didàctica, va ser una fira molt ben duta i
acceptada per part del sector, on hi assistia tot el que feia
referència al món educatiu, hi anaven distintes acadèmies,
escoles privades, l'ensenyament públic, la universitat, temes de
formació professional, s'explicaven determinats programes
educatius de distintes entitats, i no sabem per quin motiu, el
pacte de progrés, quan va arribar, va suprimir de rel aquesta
fira. A nosaltres ens agradaria, des del Grup Popular, que
s'acceptàs aquesta esmena, que només és de 5 milions de
pessetes  perquè, de cara a l'any que ve, es pogués dur
endavant aquesta fira, sobretot quan en aquests moments
tenim notícies que sembla ser que per part del pacte de progrés
es vol posar en marxa una fira que es diu fira de formació
professional.

La impressió que fa al Partit Popular és que perquè la fira
abans es deia Didàctica i l'havia iniciada el Partit Popular,
vostès havien de rompre amb ella i havien de dir que no, que
s'havia de suprimir, i quan veuen que el sector insisteix, que era
un bon fòrum, un bon lloc per presentar tot un caramull de
qüestions relacionades amb el món educatiu, amb

l'ensenyament, ara sembla que li volen canviar el nom i li diran
la fira de Formació Professional que abans estava englobada i
inclosa en la fira de Didàctica.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Salom. Té la paraula el diputat Sr. Bosco
Gomila.

EL SR. GOMILA I BARBER:

Gràcies, Sr. President. Fires i Congressos manté totes les
fires que vam considerar positives que havia iniciat el Partit
Popular, però dins el programa de fires que té previst per a
aquest exercici del 2001, no es preveu la celebració de la fira
Didàctica i, per tant, no donarem suport a aquesta esmena.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Gomila.

Al Parc BIt Desenvolupament, SA no s'hi presenten
esmenes. A la societat Pública 3, Institut de Biologia Animal de
Balears, IBABSA, s'hi manté una esmena a la totalitat, que és la
5355, per defensar-la té la paraula el Sr. Josep Juan.

EL SR. JUAN I CARDONA:

Si li sembla, Sr. President, podríem agrupar-la amb la 5354,
perquè diuen, proposen el mateix, i la finalitat és exactament la
mateixa. Tradicionalment, els grups que en aquest moment
donen suport al Govern, en els pressuposts de la comunitat
autònoma, sempre presentaven una esmena de supressió de les
empreses públiques IBABSA i SEMILLA, dèiem que no eren
necessàries i que la seva funció més que un benefici per a la
societat i per al sector primari, era un perjudici. Com que
enguany, repassant els  pressuposts, veig que se'ls dóna més
importància que abans, i a més he vist que s'han oblidat
aquests  grups de presentar la seva tradicional esmena, hem
pensat des del Grup Parlamentari del Partit Popular que els
oferiríem aquesta possibilitat, que poguessin mantenir aquesta
tendència i aquesta voluntat de suprimir les empreses, i per això
presentam aquestes esmenes.

Moltes de gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Juan Cardona. Vol fer ús de la paraula
referent a això? He entès, Sr. Juan Cardona, que donava per
defensades les 5354 i 5355, del programa de SEMILLA, també.

EL SR. JUAN I CARDONA:

Sí, IBABSA i SEMILLA.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.

Hauríem acabat els torns de debat de totes les esmenes i
passaríem a les votacions.

EL SR. JUAN I CARDONA:

Sr. President, pregunt, no hi ha rèplica?

EL SR. PRESIDENT:

No me n’ha demanada cap dels grups parlamentaris.

EL SR. JUAN I CARDONA:

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Començarem per la secció 19, que és per la que hem
començat avui matí, si cap grup no demana votació separada,
procediríem a la votació conjunta de totes les esmenes
presentades a la secció 19.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat?

EL SR. LLETRAT:

Rebutjades per 8 vots a favor i 9 en contra.

EL SR. PRESIDENT:

A continuació, passarem a la votació de la secció 21,
Conselleria d’Economia, Comerç i Indústria. S’hi afegirien per
fer votació separada l’esmena 5255, que inicialment estava
transaccionada amb una esmena d’afectació i, per tant,
procedirem primer a votar aquesta esmena.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat?

EL SR. LLETRAT:

Queda aprovada per unanimitat.

EL SR. PRESIDENT:

Si cap grup no demana el contrari, votarem conjuntament
tota la resta d’esmenes presentades a la secció 21.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat?

EL SR. LLETRAT:

Rebutjades per 8 vots a favor i 9 en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Passam a la secció 22, Conselleria
d’Innovació i Energia. Farem la votació conjunta de les quatre
esmenes mantingudes a aquesta secció.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat?

EL SR. LLETRAT:

Rebutjades per 8 vots a favor i 9 en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a la secció 23, Conselleria de Benestar Social. Farem
una votació separada per a l’esmena 5344 i la 5324. Aquestes,
inicialment han estat transaccionades i acceptades.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat?

EL SR. LLETRAT:

Queden aprovades per unanimitat.

EL SR. PRESIDENT:

Votarem conjuntament la resta de les esmenes presentades
a la secció 23.

Vots a favor?
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Vots en contra?

Abstencions?

Resultat?

EL SR. LLETRAT:

Rebutjades per 8 vots a favor i 9 en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Passaríem a la votació del programa 36, Serveis
comuns, despeses de personal. Votaríem conjuntament les dues
esmenes que es mantenen en aquesta secció.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat?

EL SR. LLETRAT:

Rebutjades per 8 vots a favor i 9 en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a la secció 73, Institut Balear de la Dona. Votarem
separadament l’esmena 5337.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat?

EL SR. LLETRAT:

Aprovada per unanimitat.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a votar la resta d’esmenes presentades a la secció
73.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat?

EL SR. LLETRAT:

Rebutjades per 8 vots a favor i 9 en contra.

EL SR. PRESIDENT:

A la secció 74, passam a la votació de l’esmena 5341, l’única
presentada en aquesta secció.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat?

EL SR. LLETRAT:

Rebutjada per 8 vots a favor i 9 en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a la secció 75, Institut Balear d’Afers Socials.
Votarem separadament les esmenes 5168 i 5332.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat?

EL SR. LLETRAT:

Aprovades per unanimitat.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Passam a votar conjuntament totes les
esmenes que es mantenen, la resta d’esmenes, a la secció 75.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat?

EL SR. LLETRAT:

Rebutjades per 8 vots a favor i 9 en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a la votació de les esmenes presentades als  ens de
dret públic. Començam pel núm. 81, Institut Balear de Promoció
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del Turisme. Votarem conjuntament totes les esmenes en
aquesta secció.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat?

EL SR. LLETRAT:

Rebutjades per 8 vots a favor i 9 en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a l’Institut Balear d’Aigua i Energia, 83. Votarem
l’esmena 5345.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat?

EL SR. LLETRAT:

Rebutjada per 8 vots a favor i 9 en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a l’ens de dret públic núm. 84, Ibasan. Votarem
l’esmena 5346.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat?

EL SR. LLETRAT:

Rebutjada per 8 vots a favor i 9 en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Institut Balear de Conservació de la Natura. Votarem
l’esmena 5348, presentada en aquesta secció.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat?

EL SR. LLETRAT:

Rebutjada per 8 vots a favor i 9 en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a votar les esmenes presentades a l’Institut Balear
de l’Habitatge. Votarem conjuntament les quatre esmenes
presentades a aquest programa.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat?

EL SR. LLETRAT:

Rebutjades per 8 vots a favor i 9 en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Ens de dret públic 87, Serveis Ferroviaris de Mallorca.
Esmena 5351.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat?

EL SR. LLETRAT:

Rebutjada per 8 vots a favor i 9 en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Passam al 88, Institut Balear de Desenvolupament
Industrial, IDI. Votarem l’esmena 5363.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat?

EL SR. LLETRAT:

Rebutjada per 8 vots a favor i 9 en contra.
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EL SR. PRESIDENT:

Passam a votar les tres esmenes presentades a l’ens de dret
públic 89, Gestió Sanitària de Mallorca.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat?

EL SR. LLETRAT:

Rebutjades per 8 vots a favor i 9 en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a la votació de les esmenes presentades a les
societats anònimes públiques de la comunitat autònoma. La
primera és Fires i Congressos de Balears, SA. S’hi mantenen
dues esmenes.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat?

EL SR. LLETRAT:

Rebutjades per 8 vots a favor i 9 en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a votar l’esmena presentada a l’Institut de Biologia
Animal de Balears, IBABSA, esmena 5355.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat?

EL SR. LLETRAT:

8 vots a favor i 9 en contra, rebutjada.

EL SR. PRESIDENT:

Passam, finalment, als quatre serveis de Millora Agrària SA,
es manté l’esmena 5354.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat?

EL SR. LLETRAT:

Rebutjada per 8 vots a favor i 9 en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Finalment es procedeix a la votació de totes i
cadascuna de les seccions del Projecte de llei de pressuposts
generals  de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a
l’exercici del 2001, així com la dels ens públics amb personalitat
jurídica pròpia i a la de les societats anònimes públiques, amb
les modificacions que en resulten de l’aprovació d’esmenes
durant la tramitació d’aquest projecte de llei.

Demana la paraula la Sra. Salom.

LA SRA. SALOM I COLL:

Demanaríem votació separada de la secció 2, 3 i 4. La resta
es poden votar conjuntament.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, supòs que no fa falta que aquesta presidència
anunciï totes i cadascuna de les seccions a que fa referència
això, però puc fer-.ho igualment. Votarem separadament les
seccions, primer votarem la secció 2, Parlament de les Illes
Balears; la secció 3, Sindicatura de Comptes i la secció 4,
Consell Consultiu de les Illes Balears.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat?

EL SR. LLETRAT:

Aprovades per unanimitat.

EL SR. PRESIDENT:

Votarem seguidament la resta de seccions, que són les
següents: secció 11, Conselleria de Presidència; 12, Conselleria
de Turisme; 13, Conselleria d’Educació i Cultura; 14, Conselleria
d’Hisenda i Pressuposts; 15, Conselleria de Medi Ambient; 16,
Conselleria d’Interior; 17, Conselleria d’Obres Públiques,
Habitatge i Transports; 18, Conselleria de Sanitat i Consum; 19,
Conselleria de Treball i Formació; 20, Conselleria d’Agricultura
i Pesca; 21, Conselleria d’Economia, Comerç i Indústria; 22,
Conselleria d’Innovació i Energia; 23, Conselleria de Benestar
Social; 31, Serveis comuns, despeses diverses; 32, ens
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territorials; 34, deute públic; 36, Serveis comuns; 71, entitat
autònoma Institut d’Estudis Baleàrics; 73, entitat autònoma,
Institut Balear de la Dona; 74, entitat autònoma, Servei Balear
de la Salut; 75, entitat autònoma, Institut Balear d’Afers
Socials; 76, entitat autònoma, Servei d’Ocupació de les Illes
Balears. Farem també la votació de l’ens de dret públic 81,
Institut Balear de Promoció del Turisme; del 82, Centre de
Balears Europa; del 83, Institut Balear de l’Aigua i de l’Energia;
del 84, Institut Balear de Sanejament; del 85, Institut Balear de
Conservació de la Natura; del 86,. Institut Balear de l’Habitatge;
del 87, Serveis Ferroviaris de Mallorca; del 88, Institut Balear de
Desenvolupament Industrial; del 89, Gestió Sanitària de
Mallorca; així com també les societats públiques Fires i
Congressos de Balears, SA, Parc Bit Desenvolupament, SA,
Institut de Biologia Animal de Balears, SA i Serveis de Millora
Agrària, SA.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat?

EL SR. LLETRAT:

Queden aprovades amb 9 vots a favor, 8 en contra i cap
abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.

Una vegada conclòs el debat i les votacions, es proclama
dictaminat el Projecte de llei de pressuposts generals de la
comunitat autònoma de les Illes Balears per al 2001. Es recorda
també als grups parlamentaris que poden presentar en el termini
de 48 hores, mitjançant escrit adreçat al president de la Cambra,
els  vots particulars i les esmenes que, havent estat defensats
i votats en comissió, i no incorporats al dictamen, pretenguin
de defensar en el ple.

Esgotat l’ordre del dia de la sessió, els vull agrair la seva
col·laboració en l’elaboració d’aquest dictamen i, si m’ho
permeten, fer vots per la prompta recuperació del president
d’aquesta comissió.

Aixecam la sessió. Moltes gràcies.
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