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EL SR. PRESIDENT:

Recomença la sessió i reprendrem la Secció 11, Conselleria
de Presidència, i advertesc les senyores i senyors diputats que
les votacions de les esmenes es faran després del debat.

Secció 11, Conselleria de Presidència. Totes les esmenes
que es mantenen a aquesta secció són del Grup Parlamentari
Popular. A la totalitat de la secció, s’hi manté l’esmena 4645 i
per a la seva defensa té la paraula el diputat Sr. Guillem Camps.

EL SR. CAMPS I COLL:

Gràcies, President. Efectivament, aquesta és una esmena a
la totalitat que mantenim a la Secció 11, Conselleria de
Presidència, i que oportunament, en el Parlament en plenari,
plantejarem i desenvoluparem la seva defensa.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Votació de l’esmena a la totalitat de la
secció, esmena número 4645.

Vots a favor de l’esmena?

Vots en contra?

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 6; en contra, 7.

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada l’esmena. Al programa 112C, relacions i
cooperació amb altres administracions públiques i ens públics
i privats, s’hi mantenen les esmenes número 4660 i 4665. Per a
la seva defensa, el Sr. Camps té la paraula.

EL SR. CAMPS I COLL:

Gràcies, President. Per una banda, nosaltres, el Grup
Parlamentari del Partit Popular, creu fermament que una de les
virtuts que ha de tenir tota administració pública és tenir cura
de la seva eficiència en la gestió d’uns recursos que de cada
vegada són més esquifits, hi ha menys possibilitats; i tenim, en
aquest sentit, que el Govern veim que any rera any augmenta
el capítol 1 i el capítol 2, i açò denota un augment de burocràcia
i que realment hi manca una transparència i un control eficaç
dels recursos públics.

Per aquest motiu, nosaltres pensam que la Conselleria de
Presidència ha de ser nord i guia per a altres conselleries; veim
que el govern d’esquerres ha repartit tota una sèrie de
direccions públiques i n’ha fet per contentar tothom, i és per
aquest motiu que nosaltres pensam que no és aquest el camí,
sinó que són aquestes petites grans coses, com són aquestes
dues esmenes que fan possible la convergència, entre d’altres
coses, amb Europa; que els recursos siguin escassos, ben

gestionats i que sobretot puguin presentar uns comptes
equilibrats i amb ortodòxia financera. I és per açò que nosaltres,
a l’esmena 4660, feim una baixa de 700.112,60 euros.

També dins aquest programa hi ha una cosa que per a un
menorquí és emblemàtica, a la història de la nostra comunitat
autònoma diu que el Partit Popular ha estat sens dubte qui
realment va iniciar la protecció del territori, la preservació del
medi ambient i vet aquí un exemple paradigmàtic i eloqüent:
1992, Menorca fou declarada per la UNESCO Reserva de la
Biosfera; gràcies, entre d’altres coses, a l’impuls del Partit
Popular. I gràcies a açò veim que seria bo que es fes aquí un
gest pràctic, com han fet amb Aubarca i Es Verger, com han fet
amb altres d’arreu de Mallorca, i seria bo que es dedicassin un
poc també a aquesta reserva, poques que en queden, i
sortosament en tenim una a les Illes Balears; per a la defensa
d’aquesta biodiversitat, aquest equilibri ecològic i sens dubte
perquè allà hi vivim, hi viuen un component humà entranyable
i que fa possible que aquesta reserva es pugui gaudir i ésser
punt de referència de tota la Mediterrània i d’Europa, gràcies,
com he dit abans, al Partit Popular.

Gràcies, President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Camps. Per contestar, té la paraula, pel Grup
Parlamentari Socialista, el Sr. Fèlix Martínez i Terrés.

EL SR. FERNÁNDEZ I TERRÉS:

Perdone, Sr. Presidente, Ferández Terrés, Fèlix Fernández
Terrés.

EL SR. PRESIDENT:

Martínez no, Fernández, perdó.

EL SR. FERNÁNDEZ I TERRÉS:

Gracias, Sr. Presidente, para contestar al portavoz del
Partido Popular. Presentan estas dos enmiendas, la 4660, que ya
viene siendo tradicional, de supresión de una dirección general
que nosotros entendemos que sí que cumple unas funciones
que son necesarias y que son, además, no compatibles con la
Dirección General de Relaciones Institucionales y, por tanto, las
funciones que va a llevar a cabo esta dirección general
lógicamente están dotadas de contenido, tienen su
funcionalidad y no es compatible con la de la otra dirección
general. Por tanto, también tradicionalment nos opondremos a
esta enmienda del Partido Popular.

En cuanto a la de la Reserva de la Biosfera Menorca, es
cierto lo que ha dicho el portavoz del Partido Popular, pero
también es cierto que desde que gobiernan otras fuerzas
políticas en el Consell Insular de Menorca sí que se ha notado
que esa declaración hueca y formal ahora tiene programas
también de otras consellerias que activan esta declaración de
la Reserva de la Biosfera. Por otra parte, si se aceptara esta
enmienda, la verdad es que el programa 121 B de la Conselleria
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de Presidencia, porque ni más ni menos es 1.200.000 euros,
quedaría absolutamente sin contenido. Y por tanto nosotros
nos vemos obligados a rechazar estas dos enmiendas.

Muchas gracias, Sr. Presidente.

Gràcies, Sr. Diputat. Passaríem a la votació conjunt a de les
esmenes 4660 i 4665 que acaben de ser debatudes.

Vots a favor de les esmenes?

Vots en contra?

No hi ha abstencions. Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 6; en contra, 8.

EL SR. PRESIDENT:

Queden rebutjades les esmenes. I passam al programa 131B,
foment i relacions amb comunitats balears radicades a l’exterior;
s’hi manté l’esmena 4661. Per a la seva defensa, té la paraula el
Sr. Camps.

EL SR. CAMPS I COLL:

Gràcies, President. És una esmena de substitució que ve a
reforçar la 4660, que és la supressió de la Direcció General de
Presidència, perquè les seves funcions, repetim, les pot fer
també la Direcció General de Relacions Institucionals. Nosaltres
creim que una eficiència i una racionalització dels llocs de feina
i de les seves funcions i objectius ha de ser prioritària. I jo crec
que Presidència, avui, compta amb suficients possibilitats i que
suprimint aquesta Direcció General de Presidència tampoc no
es notaria gens ni mica, i és per açò que nosaltres donam una
alta i baixa de 45.075,90 euros, que ve a reforçar l’anterior, com
havia dit abans.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. FERNÁNDEZ I TERRÉS:

Sí, para no ser reiterativos, porque es exactamente la misma
cuestión que antes. En lo de la supresión de la Dirección
General de Presidencia entendemos que sí que tiene su validez
y, por tanto, nos remitimos a argumentos tanto anteriores, como
de otros años que se viene repitiendo la misma argumentación
por parte de un grupo y de otro. Muchas gracias, Sr.
Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Fernández. Passam a votació l’esmena 4661.

Vots a favor?

Vots en contra?

Resultat de la votació? No hi ha abstencions.

EL SR. LLETRAT:

A favor, 6; en contra, 8.

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada l’esmena. Al programa 463 D, servei
d’atenció al ciutadà i assistència a les víctimes de delictes, s’hi
mantenen les esmenes 4662, 4677 i 4678. Per a la seva defensa
el Sr. Camps té la paraula.

EL SR. CAMPS I COLL:

Gràcies, President. Per a la defensa conjunta d’aquestes
esmenes, hem de dir que un dels signes del nostre temps és la
violència, i ho veim cada als mitjans de comunicació i amb les
declaracions institucionals que una vegada sí i l’altra també
feim des del Parlament. I açò, des del Partit Popular, del Grup
del Partit Popular, ens preocupa, i és per açò que nosaltres hem
presentat tota una sèrie d’iniciatives perquè siguin ateses totes
aquestes persones, aquesta gent, víctimes del delicte i de la
violència. I és per tant que aquestes partides vagin a crear una
xarxa d’assistència, que seria bo, pens, d’una manera eficaç les
persones trobarien un suport i una assistència agosarada en
tots els casos. Jo crec que la política és açò, és arribar a la
persona, arribar al seu problema i intentar solucionar-lo; crec
que són partides que realment hi ha esmenes que podrien ser,
pens, acceptades per tots, d’una manera sensible, els grups i el
govern d’esquerres. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Camps. Sr. Fernández, per contestar té la
paraula.

EL SR. FERNÁNDEZ I TERRÉS:

Sí, efectivamente que, tal y como dice el portavoz del
Partido Popular, coincidimos en los objetivos, y por tanto, y
aparte queremos, no solamente en ello que ya lo hemos puesto
de relieve en otros presupuestos, ofreceríamos dos
transacciones a la enmienda 4677, de la creación en Menorca,
y en Ibiza, la 4678, una transacción para convertir estas dos
enmiendas en enmiendas de afectación, por un importe de
15.000 euros en cada una de éstas.

No así en la enmienda primera, en la 4662, que no sé si és
reiterativa, pero que ya está contemplado en los otros
programas.

Es decir, para resumir, ofrecemos una enmienda de
transacción, de afectación, por valor de 15.000 euros, en la 4677
y 4678.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Fernández. Per part del Grup Popular, Sr. Camps,
accepten la transacció?

EL SR. CAMPS I COLL:

Gràcies, President. Acceptam aquesta sensibilitat del Sr.
Fernández Terrés amb aquest problema i acceptam la
transacció.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Camps.

EL SR. FERNÁNDEZ I TERRÉS:

Sí, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Sí, Sr. Fernández.

EL SR. FERNÁNDEZ I TERRÉS:

Sí, agradezco las palabras del portavoz del Partido Popular,
pero no es una sensibilidad personal, sino una sensibilidad del
gobierno del pacto en general sobre este tema y otros muchos.

Gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Bé, si jo ho he entès bé, primer procedirem a votar la 4662 i
després votarem les esmenes transaccionades, la 4677 i 4678,
d’un valor màxim d’afectació de 15.000 euros per a les dues. És
així?

EL SR. FERNÁNDEZ TERRÉS:

15.000 cada una.

EL SR. PRESIDENT:

A cada una, cada una, d’acord. Votació de l’esmena 4662.

Vots a favor de l’esmena?

Vots en contra?

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 7; en contra, 8.

EL SR. PRESIDENT:

Ara, votació de les esmenes transaccionades, 4677 i 4678,
transaccionades en el sentit del valor màxim cadascuna d’elles
15.000 euros.

Vots a favor d’aquestes esmenes? Gràcies, queden
aprovades les esmenes.

Al programa 612G, organització i gestió del patrimoni de la
comunitat autònoma, s’hi mantenen les esmenes 4663 i 4664.
Per a la seva defensa el Sr. Camps té la paraula.

EL SR. CAMPS I COLL:

Gràcies, President. El que podem constatar, des del Grup del
Partit Popular, és que la sequera d’inversió patrimonial a l’illa
de Menorca, per part d’aquest govern progressista i
d’esquerres, és evident. No s’ha fet cap inversió. Per tant,
nosaltres aquí duim una esmena perquè s’adquireixi el
patrimoni històric del Pati de la Lluna d’Alaior. Aquesta és una
promesa que any rera any, cada vegada que ve a Menorca, el
President Antich ens fa i que ens agradaria veure complerta. I
aquesta és una oportunitat pràctica perquè així sigui.

El Pati de la Lluna és un BIC, un bé d’interès cultural; és, a
més, una promesa, com deia, reiterada per part dels partits
polítics i també per part del President Antich i l’any passat ja es
fa fer una esmena en aquest sentit i el que ens varen dir és que,
bé, ho estaven fent. Però com que encara es veu que no està
acabat de fer, aquí els ho recordam perquè entre tots trobem
aquesta voluntat per comprar-ho. I jo crec que allà és un punt,
un àgora potser interètnica i multicultura, on hi ha molta gent
immigrant i pot ser molt interessant també per al
desenvolupament de l’artesania, que tan acuradament du el
Partit Socialista de Menorca.

Gràcies, President.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. FERNÁNDEZ I TERRÉS:

Sí, gracias, Sr. Presidente. Tiene razón el portavoz del
Partido Popular en decir que ya son tradicionales estas dos
enmiendas, la adquisición de más patrimonio, concretamente
del Pati de sa Lluna de Alaior y más dinero para los
ayuntamientos, y también es tradicional la respuesta que voy
a dar: lógicamente todos los presupuestos deberían
incrementarse siempre para más adquisición y para más dinero
a los ayuntamientos, pero los presupuestos tienen unas reglas
y la cuestión es la elección entre las prioridades.

Y en cuanto al Pati de sa Lluna, efectivamente, en estos
momentos ya se está negociando y ya hay previsto en la
conselleria una partida abierta, pero porque se está negociando,
pero todavía no ha llegado a ninguna cuestión en concreto.
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Entendemos que durante el próximo ejercicio se logrará algún
tipo de resultado práctico.

Y en cuanto a más dinero para los ayuntamientos,
independientemente de que lo decía antes, que por supuesto
todas las administraciones querrían más dinero, lo que hay que
decir, claramente, es que ya existe una partida de 1.000 millones,
puesto en un fondo de cooperación intermunicipal, en el Fondo
de Cooperación para los Ayuntamientos que, por primera vez
en esta comunidad autónoma, un gobierno ha puesto encima
de la mesa un dinero que todos lo podemos considerar escaso,
pero es la primera vez que un gobierno de esta comunidad pone
1.000 millones encima de la mesa en el presupuesto para
financiación de los ayuntamientos.

Por tanto, nos vemos obligados a rechazar estas dos
enmiendas. Muchas gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Fernández. Sí, Sr. Camps, en torn de rèplica té la
paraula.

EL SR. CAMPS I COLL:

Gràcies, President. Dues precisions, a l’esmena 4663 posem
una quantitat, si diu, posem-la; vull dir, ja ja no em fio perquè
any rera any ens diuen el mateix. Aquí hi ha una oportunitat per
part de tots els grups polítics perquè definitivament el Pati
emblemàtic de sa Lluna d’Alaior, cosa que agrairien els alorencs
i també tots els menorquins que es pogués complir. I ara jo crec
que és una gran oportunitat que tenim perquè, d’una manera
ferma, refermem aquesta voluntat, però amb doblers, negre
damunt blanc.

I quant a l’esmena 4664, bé, el que constatam és que en la
nostra comunitat autònoma el gran repte pendent és la
descentralització cap als ajuntaments i més competències per
als ajuntaments perquè són els que troben els problemes dia a
dia. I açò de cada vegada, darrerament, en els darrers quatre
anys s’ha vist d’una manera desbordada, perquè són els que
realment fan política, polis, ciutat, ciutadà, i són els que tenen
més problemes. Per tant, el que s’ha de plantejar i aquí és una
esmena eminentment política, que la descentralització i la
finançació també arribi a l’autonomia local, arribi a la sobirania
dels ajuntaments, i tal vegada, jo no gosaria tant, com
l’autogovern, cosa que tal vegada agradaria molt al PSM també;
però crec que sí veim que la finançació dels ens locals, dels
ajuntaments és una tasca prioritària i urgentíssima de cara
endavant. I a aquests 1.000 milions de pessetes nosaltres, per
açò, volíem que s’hi afegissin 420.708,47 euros, que és poca
cosa, però és important; i que hi hagi un gest polític per part de
tots.

Gràcies, President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Sr. Fernández, en torn de contrarèplica,
té la paraula.

EL SR. FERNÁNDEZ I TERRÉS:

Sí, gracias, Sr. Presidente. Hace bien el portavoz del Partido
Popular en no fiarse del Gobierno, esa es la función
fundamental de la oposición, no fiarse de lo que dice el
Gobierno, y en ese aspecto nada que decir. Ahora, lo que
debería hacer la oposición también es fiarse en cuestiones
objetivas, y cuestiones objetivas de este gobierno es que ya ha
habido tres transferencias a las islas, a los consells insulares;
de que hay un Fondo de Cooperación Intermunicipal puesto en
el presupuesto con 1.000 millones de pesetas, y eso son hechos
objetivos de los cuales la oposición puede o no fiarse, pero eso
son hechos objetivos que es lo que vale, y esa es la voluntad
política demostrada por el gobierno del pacto. Y por tanto
nosotros nos opondremos a estas dos enmiendas.

Muchas gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Acabat el debat passam a la votació de
les esmenes 4663 i 4664.

Vots a favor?

Vots en contra? Gràcies.

No hi ha abstencions. Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 7; en contra, 8.

EL SR. PRESIDENT:

A favor, 6.

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 6; en contra, 8.

EL SR. PRESIDENT:

Queden rebutjades les esmenes. I amb això hem acabat les
esmenes a la Secció 11 i passam al debat de la Secció 14,
Conselleria d’Hisenda i Pressupost.

A la Secció 14, Conselleria d’Hisenda i Pressuposts, totes
les esmenes que s’hi mantenen son del Grup Parlamentari
Popular. Al programa 124 B, finançament autonòmic i relacions
financeres amb els consells insulars, s’hi mantenen les esmenes
4751, 4753, 4754 i 4755. Per a la seva defensa, té la paraula la
diputada Maria Isabel Cabrer.

LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:

Gràcies, Sr. President. Aquestes esmenes són molt senzilles
i també presentades altres anys, simplement consisteixen en
què determinades partides del programa de la Conselleria
d’Economia, Comerç i Indústria, d’estadística i anàlisi de la
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conjuntura econòmica, passin a la Conselleria d’Hisenda
perquè nosaltres creim que hi ha una duplicitat de funcions,
tant en temes europeus com en temes econòmics, entre la
Conselleria d’Hisenda i la Conselleria d’Economia, Comerç i
Indústria; que no té cap sentit i que l’únic que fa és augmentar
una despesa corrent innecessària.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Per contestar aquestes esmenes, té
la paraula el diputat del Grup Socialista, Sr. Diéguez.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Gracias, Sr. Presidente. Solamente para indicar que no existe
esta duplicidad, porque los servicios que hace la conselleria no
los hace la otra y responde, simplemente, a una necesidad de
mejor organización del Gobierno la que ha llevado a este criterio
de aplicación y de separación de las funciones. Son dos
opiniones distintas, que las dos pueden ser válidas, pero por la
que ha optado este gobierno es la que refleja los presupuestos
en la actualidad.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Passam a la votació conjunta de les
esmenes 4751, 4753, 4754 i 4755.

Vots a favor de les esmenes?

Vots en contra?

No hi ha abstencions. Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 6; en contra, 8.

EL SR. PRESIDENT:

Queden rebutjades les esmenes. Al programa 612 A,
planificació i ordenació de la política econòmica, s’hi mantenen
les esmenes 4570 i 4572. Sra. Cabrer té la paraula per a la seva
defensa.

LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:

Gràcies, Sr. President. Aquestes dues esmenes són o tenen
un raonament exactament igual a l’anterior, que és bàsicament
el tema de la duplicitat de funcions entre la Conselleria
d’Hisenda i la Conselleria de Comerç i Indústria, jo no sé si fan
el mateix o no fan el mateix però les competències sobre
assumptes europeus i anàlisis econòmiques són les mateixes;
per ventura una fa unes coses i l’altra fa unes altres coses, això
supòs, perquè, si no, ja seria un doi que fessin el mateix. Però
la qüestió és que aquesta duplicitat, fruit d’un pacte de govern,
fa que augmenti una despesa corrent innecessària, que hi hagi
més alts càrrecs, que hi hagi més secretaris personals, que hi

hagi més funcionaris per a unes competències que es podrien
dur des d’una conselleria o d’una altra, però no de totes dues.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Sí, gracias, Sr. Presidente. Nuevamente no entendemos a
qué se refiere la portavoz del Grupo Parlamentario Popular
puesto que las competencias de este programa están atribuidas
a la Conselleria de Economía, Comercio e Industria y no a la
Conselleria de Hacienda y Presupuestos.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Votació conjunta de les esmenes 4570
i 4572.

Vots a favor?

Vots en contra?

Resultat de la votació? No hi ha abstencions.

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 6; en contra, 8.

EL SR. PRESIDENT:

Queden, per tant, rebutjades les esmenes. Al programa
612C, auditories i control intern, s’hi manté l’esmena 4571. Per
a la seva defensa, té la paraula la Sra. Cabrer.

LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:

Gràcies, Sr. President. Aquesta esmena és una esmena molt
senzilla, consisteix a què de la partida d’estudis i treballs
tècnics del programa d’auditories i de control intern de la
conselleria s’afectin 90.151,82 euros per tal que el Govern
encarregui unes auditories operatives i de gestió de les
empreses públiques del Govern, des del juliol del 99. Hem de
recordar que el Govern va trobar necessari fer unes auditories
operatives, que no són auditories de control econòmic perquè
aquestes es fan anualment, sinó auditories de com es poden
millorar les empreses públiques del que va fer el Partit Popular
a l’anterior legislatura. Vàrem tenir aquí una compareixença del
conseller, varen sortir aquestes auditories, convenientment
filtrades i manipulades, als mitjans de comunicació; i ara, crec
que no hi haurà cap inconvenient, per part del pacte de
progrés, d’acceptar aquesta esmena, que és continuar amb
aquestes auditories operatives i de gestió per tal de veure com
s’ha millorat la gestió de les empreses públiques d’ençà que
governa el pacte de progrés.
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Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Gracias, Sr. Presidente. Realmente la enmienda no parece
que sea muy necesaria puesto que ya existen unos programas
anuales de auditoria y se hacen las auditorías correspondientes
dentro de las empresas públicas.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:

Gràcies, Sr. President. Per ventura el Sr. Diéguez no m’ha
entès correctament. Efectivament, les empreses públiques cada
any s’auditen. Es fan un concursos públics i cada any
s’auditen, ara, i s’auditaven a l’època del Partit Popular. Eren
auditories de tipus comptable, anuals, que se’n dóna compte a
aquest parlament, i on des de sempre les auditories que
presentava el Partit Popular quan governava, no hi havia cap
problema a cap empresa pública, ni cap irregularitat de cap
t ipus. Però quan va entrar a governar el pacte de progrés, va
considerar necessari que a part d’aquestes auditories anuals,
es fessin unes auditories operatives i de gestió. És un altre
tipus d’auditoria, que mai s’havien fet, que eren per veure com
es pot millorar les gestions a les empreses públiques, si sobra
personal, si no sobra, si la despesa és correcta... Són unes
auditories de funcionament, no tant de control econòmic
financer, sinó de funcionament de les empreses públiques. Ja
dic que el pacte va trobar necessari fer aquestes auditories, del
període 95-99, així es va encarregar, encara que els auditors et
diuen que unes auditories operatives tenen sentit en el
funcionament actual de l’empresa, no en el passat, perquè el
que ha passat, ha passat. L’important d’una auditoria operativa
és com es pot millorar la gestió actual, però bé, supòs que per
motius que no es poden confessar es varen haver d’encarregar
aquestes auditories de tota una anterior legislatura, per motius
estrictament polítics, es varen emprar els doblers públics per fer
política amb les institucions, i en aquest sentit crec que ara sí
que és interessant auditories operatives de com funcionen les
empreses públiques, com han millorat aquesta gestió. Estam
parlant d’uns 15 milions de pessetes, una quantitat ridícula,
sobre tots els estudis que vostès fan inútils, i per tant crec que
m’agradaria una reflexió per part del pacte de progrés, que
s’acceptés aquesta esmena. Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Gracias, Sr. Presidente. Realmente las auditorías que se
hicieron fueron de mucha utilidad, porque se observó que era
un desbarajuste completo el funcionamiento de las empresas
públicas en otros momentos de esta comunidad autónoma, y
gracias a ello se ha podido mejorar. Lo que no tiene sentido es
ir haciendo estudio tras estudio, sin dejar un tiempo para ver si
los graves fallos que sufrían estas empresas en otros momentos
se han recuperado o no se han recuperado. Nosotros
confiamos en que el Gobierno no incurrirá en los grandes
errores en que se incurría hasta el último momento de la etapa
negra anterior. Gracias, Sr. Presidente. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat.

Acabat el debat, passam a votació l’esmena 4571.

Vots a favor de l’esmena?

Vots en contra?

No hi ha abstencions. Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 6; en contra, 8.

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada aquesta esmena.

I amb això hem acabat les esmenes presentades a la secció
14.

I passam a la secció 16. Conselleria d’Interior.

Totes les esmenes que es mantenen també en aquesta
secció són del Grup Parlamentari Popular.

A la totalitat de la secció es manté l’esmena 4573. Per la
seva defensa té la paraula la Sra. Margalida Capó. 

LA SRA. CAPÓ I ABRINES:

Gràcies, Sr. President. Aquesta esmena la defensarem més
àmpliament al Plenari, però com és evident, creim que en el
pressupost del 2002 no correspon a les necessitats de la nostra
societat. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Acabat el debat de l’esmena, passam
a la votació de l’esmena a la totalitat 4573.

Vots a favor de l’esmena?

Vots en contra?



1076 HISENDA I PRESSUPOSTS / Núm. 49 fascicle 4 / 12 de desembre del 2001

 

No hi ha abstencions. Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 6; en contra, 8.

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada l’esmena.

Al programa 121C, direcció i serveis generals d’Interior i
Funció Pública, s’hi manté l’esmena 4575. Per a la seva defensa
té la paraula la diputada Sra. Margalida Capó.

LA SRA. CAPÓ I ABRINES:

Gràcies, Sr. President. Ja fa més de dos anys que el pacte
ens promet que realment aplicarà un pla de qualitat a les
administracions públiques. Creim que és el moment, i una
necessitat evident, posar en marxa aquest pla de qualitat, per
donar un servei així com cal als ciutadans d’aquestes illes. Per
això aquesta esmena d’addició, que té una quantitat de
90.151,82 euros. Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Gracias, Sr. Presidente. El plan de calidad ya está previsto,
dentro del año 2000-2002, y esto hay que decir que además es
una actuación transversal, que no sólo afecta a la Conselleria
de Interior, sino a todas las demás. En cualquier caso, para que
compruebe mejor la (...) limitada, la voluntad de la Conselleria
de Interior de llevar a cabo este plan de calidad, se le hace una
propuesta de transacción, que sería convertir esta enmienda en
una enmienda de afectación a la partida 31101-126f-64000. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Sr. Diputat. Sra. Capó, té la paraula en torn de
rèplica.

LA SRA. CAPÓ I ABRINES:

Gràcies, Sr. President. Demanar-li si aquesta afectació seria
per la quantitat que nosaltres li proposam. 

EL SR. PRESIDENT:

Sí, Sr. Diéguez.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Sí, Sr. Presidente, sería por esta cantidad. Además, es tan
exacta que da pena cambiarle incluso los céntimos de euro. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Entenc que es proposa una transacció
d’afectació, que és acceptada pel Partit Popular. 

LA SRA. CAPÓ I ABRINES:

Sí, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

I passaríem a la votació transaccionada de l’esmena 4575,
d’afectació de la partida.

Vots a favor?

Queda aprovada per unanimitat.

Al programa 121G, formació del personal de l’Administració,
es manté l’esmena 4574. La Sra. Capó té la paraula per a la seva
defensa.

LA SRA. CAPÓ I ABRINES:

Gràcies, Sr. President. Aquesta esmena, 4574, fa referència
a incrementar la partida de formació del personal de
l’administració autonòmica. Creim que aquesta formació ha de
ser contínua, i el Govern actual ha anat minvant aquestes
partides. Per això aquesta esmena. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Gracias, Sr. Presidente. No estamos de acuerdo con el
fundamento de la enmienda, ni mucho menos la realidad
tampoco lo está. La partida de formación de personal se
incrementa constantemente con la firma de nuevos convenios
de colaboración con otras administraciones públicas, con lo
cual consideramos innecesaria esta enmienda a los
presupuestos. 

EL SR. PRESIDENT:

 Gràcies, Sr. Diputat.

Acabat el debat, passam a la votació de l’esmena 4574

Vots a favor de l’esmena?

Vots en contra?

No hi ha abstencions. Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 6; en contra, 8.



HISENDA I PRESSUPOSTS / Núm. 49 fascicle 4 / 12 de desembre del 2001 1077

 

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada l’esmena.

Al programa 121H, gestió del personal de l’Administració,
es manté l’esmena 4576. Per defensar l’esmena té la paraula la
Sra. Margalida Capó.

LA SRA. CAPÓ I ABRINES:

Gràcies, Sr. President. Aquesta esmena és d’addició, i fa
referència a la dotació per una oferta d’ocupació així com cal. La
quantitat és totalment insuficient, i basta dirigir-nos al que
estava previst a les darreres ofertes d’ocupació pública que ha
fet aquest govern. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Gracias, Sr. Presidente. No compartimos la opinión de que
la partida sea insuficiente, y con los argumentos que se nos
han dado en ese momento, pues tampoco podemos variar
nuestra opinión. Por tanto, no aceptaríamos la enmienda.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat.

Passam a la votació de l’esmena 4576

Vots a favor de l’esmena?

Vots en contra?

No hi ha abstencions. Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 6; en contra, 8.

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada l’esmena.

Al programa 223A, coordinació i gestió dels serveis de
protecció civil, es mantenen les esmenes 4578 i 4577. Per a la
seva defensa la diputada Sra. Capó té la paraula.

LA SRA. CAPÓ I ABRINES:

Gràcies, Sr. President. Aquesta esmena fa referència a
transferir als ajuntaments i als consells insulars una quantitat
perquè puguin afrontar el que suposaria la redacció d’uns plans
municipals i insulars d’emergència i de protecció civil. Creim
que és una necessitat que els ajuntaments puguin fer unes
previsions d’aquestes emergències, i no estar sempre a l’aguait

i pendents de quines seran les actuacions que hauran de dur
endavant. Per això nosaltres presentam aquesta esmena
d’addició, que fa referència a 240.404,84 euros.

També l’esmena 4577 és una esmena que fa referència a
unes ajudes per inversió al parc mòbil dels ajuntaments,
sobretot ajuntaments amb inferioritat a 20.000 habitants, que
són aquells que es veurien amb una necessitat a l’hora de fer
front a una despesa, i millora del parc mòbil. Res més, Gràcies,
Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Gracias, Sr. Presidente. Realmente entendemos la buena
intención de estas enmiendas. Tanto es así que el Gobierno ya
lo tiene previsto, todas estas inversiones, la colaboración en la
redacción de los planes municipales e insulares de emergencia
está contemplada en la partida; así también las ayudas para la
inversión en el parque móvil de los ayuntamientos también está
incluido. Por lo tanto, resulta innecesario.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Passam a la votació de les esmenes...

LA SRA. CAPÓ I ABRINES:

Sr. President, un segon... 

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula en torn de rèplica.

LA SRA. CAPÓ I ABRINES:

Gràcies, Sr. President. Demanar-li al Sr. Diputat si el que
m’està dient és que accepta les esmenes. 

EL SR. PRESIDENT:

Li podem demanar, però jo he entès que ha dit que no. Sr.
Diéguez?

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Sí, Sr. Presidente. No tengo ningún inconveniente en decir
que efectivamente el Sr. Presidente ha estado muy acertado. 

EL SR. PRESIDENT:

Gracias. Queden... Resultat de la votació, hem dit?

Passam a votació les esmenes 4578 i 4577

Vots a favor de les esmenes?
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Vots en contra?

No hi ha abstencions. Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 6; en contra, 8.

EL SR. PRESIDENT:

Queden rebutjades les esmenes. I amb això hem acabat les
esmenes referents a la secció 16, Conselleria d’Interior.

I passam a la secció 17, Conselleria d’Obres Públiques,
Habitatge i Transports. 

Totes les esmenes que es mantenen a aquesta secció son
del Grup Parlamentari Popular.

A la totalitat de la secció es manté l’esmena 4605. Per a la
defensa d’aquesta esmena té la paraula el diputat Antoni
Llamas.

EL SR. LLAMAS I MÁRQUEZ:

Gracias, Sr. Presidente. En principio tenemos una enmienda
a la totalidad, la 4605. Esta enmienda la defenderemos más
concretamente en el Pleno, renunciando ahora a la defensa
concreta de la misma. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat.

Passam a la votació l’esmena a la totalitat de la secció 17,
esmena 4605.

Vots a favor de l’esmena?

Vots en contra?

No hi ha abstencions. Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 6; en contra, 8.

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada l’esmena.

Al programa 431A, promoció i ajuts per a la rehabilitació i
accés a l’habitatge es mantenen les esmenes 4603 i 4604. Per a
la seva defensa té la paraula el diputat Sr. Llamas.

EL SR. LLAMAS I MÁRQUEZ:

Gracias, Sr. Presidente. Esta enmienda de afectación, con
cargo a la partida de inversiones de carácter inmaterial, venimos
viendo como en materia de vivienda se ha seguido olvidando

constantemente por el Gobierno la promoción de vivienda d
régimen general. Quisiéramos quede alguna manera el desvío de
fondos hacia la rehabilitación de vivienda no perjudicara a los
sectores económicamente menos favorecidos, y se potenciara
más el tipo de vivienda de protección oficial e régimen general.
En este sentido hacemos este desvío de fondos de la partida de
inversiones de carácter inmaterial para que la promoción (...) la
rehabilitación, y sobre todo a la adquisición de suelo para este
uso de régimen general sea una realidad. Gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Gracias, Sr. Presidente. Por lo que respecta a la enmienda
primera, del Grupo Parlamentario Popular, la 4603, quiero indicar
que el programa de adquisición de suelo ya está incluido entre
los objetivos del presupuesto del Ibavi. De todas maneras
resulta extraña esta petición, puesto que el nuevo plan estatal
de la vivienda, presentado por el Ministerio de Fomento, de ese
p lan ha desaparecido la subvención para la compra de suelo.
No obstante, la Conselleria de Obras Públicas, Vivienda y
Transportes reclamará al Ministerio de Fomento la inclusión de
estas ayudas en el nuevo plan estatal de vivienda.

Y por lo que respecta a la 4604, la rehabilitación de
promociones ya tiene su reflejo en el plan estatal de vivienda,
en la declaración de áreas de rehabilitación integrada, para lo
cual la Conselleria ha cumplido ya con el cien por cien de los
objetivos del año 2001, y cuenta con cantidad suficiente dentro
de la partida 780000, que asciende a 8,4 millones de euros, ni
más ni menos, para cumplir los objetivos previstos dentro del
año 2002, con lo cual, estando ya perfectamente atendido ese
objetivo, consideramos que no es necesario incorporar esta
enmienda. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Sí, Sr. Llamas, en torn de rèplica té la
paraula. 

EL SR. LLAMAS I MÁRQUEZ:

Aun así, nosotros consideramos que es necesario fijar
determinados tipos de inversiones, sobre todo en lo que hace
referencia a la enmienda 4604, en que se fije un cambio de
criterio a la hora de hacer rehabilitación de viviendas, en el
sentido de que se promuevan sobre todo las rehabilitaciones a
gran escala, la rehabilitación de promociones, de que se
promuevan y que se financien, y que se potencien las
rehabilitaciones a gran escala más que las pequeñas
actuaciones que en este momento se están ejecutando.
Hablábamos de unas 3000 y pico actuaciones en detalle, y que
sin embargo aquí lo que pretendemos nosotros es que hay a un
cambio sustancial en esta política de rehabilitación, de que
como he dicho anteriormente, insisto, la diferencia que hay
entre la promoción de pequeñas actuaciones en materia de
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rehabilitación, que eso efectivamente incide sobre todo en los
cálculos del Gobierno a la hora de añadir números altos, al
número de promociones que hacen; y lo que nosotros
pretendemos es que se destine este dinero a la promoción en
materia de rehabilitación de grandes promociones. 

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Gracias, Sr. Presidente. La impresión que me da es que se
traslada más el debate al “cómo” que al “cuánto”, y el debate
presupuestario es un debate mas de “cuántos para qué” que de
“cómo”, por lo cual consideramos que con lo que hemos dicho
anteriormente, y estando presupuestada una cantidad más que
suficiente para este objetivo, insistimos en que no corresponde
aceptar esta enmienda.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat.

Passam a la votació de les esmenes 4603 i 4604.

Vots a favor de les esmenes? Gràcies.

Vots en contra? Gràcies.

No hi ha abstencions. Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 6; en contra, 8.

EL SR. PRESIDENT:

Queden rebutjades les esmenes.

Al programa 458A, protecció del patrimoni històric, artístic
i arquitectònic, es mantenen les esmenes 4601 i 4602. Per a la
seva defensa té la paraula el diputat Sr. Llamas.

EL SR. LLAMAS I MÁRQUEZ:

Gracias, Sr. Presidente. Son dos enmiendas, una, la 4601,
que venimos reiterando constantemente en años anteriores, en
el sentido de que se destine una partida a la eliminación de
barreras arquitectónicas en edificios oficiales de la comunidad
autónoma. Constantemente venimos reiterando esta enmienda,
constantemente se están dedicando prácticamente nada a algo
que consideramos que es una necesidad imperiosa, sobre todo
en estos edificios de la comunidad autónoma, por ser los
representativos del Gobierno que actualmente está
gobernando.

En cuanto a la segunda enmienda, es una enmienda de
sustitución. Se pretende la supresión de la empresa pública

destinada a la realización de cartografía, que posteriormente se
tiene que teóricamente vender a otras administraciones, o en el
mercado general, y que consideramos, y ya lo defenderemos así
más adelante, que es absolutamente inútil, y destinar los
fondos reservados para la constitución de esta empresa
también a incrementar los fondos destinados a la conservación
del patrimonio en el sentido de las ayudas a los ayuntamientos.
Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Gracias, Sr. Presidente. Por lo que respecta a la eliminación
de barreras arquitectónicas, ciertamente es un objetivo que
debe perseguir la Administración, y este gobierno lo está
haciendo, y en concreto por lo que respecta a la partida 458A,
60100 allí hay 160.000 euros previstos para la eliminación de
barreras arquitectónicas, que se consideran suficientes de
acuerdo con las previsiones de las actuaciones que hay
previstas para el próximo año 2002 en el momento de
elaboración del presupuesto

Y en cuanto a la supresión de la empresa Sitibsa, realmente
consideramos que no corresponde eliminar esta empresa, por
cuanto es una empresa que nace con un objetivo de desarrollar
por encargo del Gobierno una infraestructura geográfica
moderna que dé respuesta a las necesidades en materia de
cartografía e información territorial que tienen las
administraciones y la sociedad en general. Entonces, cuestionar
esa necesidad, eliminar una empresa que tiene este objetivo,
también muy importante para nuestra comunidad autónoma, en
la que el territorio está tan delimitado y tiene que estar tan
estudiado por tantos motivos, que ahora no es el caso de
referirnos a ellos, pues consideramos que no es adecuado
eliminar, ni mucho menos, esta empresa.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat.          

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat.

Passam a la votació de les esmenes 4601 i 4602.

Vots a favor de les esmenes?

Vots en contra?

No hi ha abstencions. Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 6; en contra, 8.
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EL SR. PRESIDENT:

Queden rebutjades les esmenes.

Al programa 511C, ordenació territorial i urbanisme, es
manté l’esmena 4599. Per a la seva defensa té la paraula el
diputat Sr. Llamas.

EL SR. LLAMAS I MÁRQUEZ:

Gracias, Sr. Presidente. Es una enmienda que prácticamente
se defiende a si misma, en el sentido de que entendemos que la
partida está mal presupuestada, en cuanto que son los consells
insulares los que tienen la obligación, la responsabilidad de
elaborar los planes y de ayudar a los ayuntamientos en el
sentido de las subvenciones económicas para la realización de
planes y de proyectos. Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Gracias, Sr. Presidente. Debe haber una confusión en
cuanto a esta enmienda, por cuanto que la partida 76100 ya
incluye la cantidad a transferir a los consells insulares para la
elaboración de los planes territoriales. La 6400 está prevista
para otras finalidades, entre otras la realización de estudios de
actualización de suelo libre, redacción de la Ley del suelo,
difusión de la Ley del suelo, modificación de las DOT, planes
de reconversión territorial, etcétera. Es decir, que no es
necesaria porque ya está prevista la finalidad que decía el Sr.
Diputado.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat.

Passam a la votació l’esmena 4599, que s’acaba de debatre.

Vots a favor de l’esmena?

Vots en contra?

No hi ha abstencions. Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 6; en contra, 8.

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada l’esmena.

Al programa 512A, planificació i construcció de carreteres,
es mantenen les esmenes següents: 4598, 4589, 4590, 4591, 4592,
4593, 4594, 4595, 4596 i 4597. Per a la defensa d’aquestes
esmenes té la paraula el diputat Sr. Llamas.

EL SR. LLAMAS I MÁRQUEZ:

Gracias, Sr. Presidente. En realidad este tipo de enmiendas,
que similares se presentaron también el año pasado,
prácticamente daría por reproducido todo lo que es el programa
del diario de sesiones del año pasado, ya que nada ha
cambiado nada desde entonces. Este importante grupo de
enmiendas contiene una de las memorias más escuetas de todo
el programa de la Conselleria de Obras Públicas. Se trata de
reservar recursos para las ampliaciones de las redes viarias
pese al absoluto parón que en esta materia por parte del
Gobierno de esta comunidad autónoma se está produciendo.
Son los depósitos previos, en principio, al inicio de las obras,
así como a la ejecución, porque todas aquellas obras que
reiteradamente se han prometido por este gobierno, y que
reiteradamente se han incumplido, como construcción de la
variante de Inca, que hace referencia a la enmienda 4589; la
enmienda 4590, la ejecución de la autopista de Inca a sa Pobla,
obra prioritaria y urgentísima, que se considera evidentemente
necesario pasar de todo el tema de los estudios, y llegar a las
decisiones y a las ejecuciones reales; la enmienda 4591 en
cuanto a la variante de Llucmajor, idéntica a la anterior, nos
encontramos ante una acto de parálisis técnica en materia de
carreteras, en donde increíblemente nada se mueve, y nada
parece que vaya a cambiar, pese a los innumerables estudios
técnicos, vamos la única partida que se mueve en esta
conselleria es la que hace referencia a los estudios técnicos y
de viabilidad de los temas. La siguiente igual, la autopista del
Arenal de Llucmajor, obra absolutamente necesaria; el segundo
cinturón de Palma, obra que también entre Universidad, acceso
al parque Bit, etcétera, se considera prioritaria, y que debería
estar presupuestada, y claramente presupuestada para saber
exactamente cuáles son las necesidades o las previsiones de
este gobierno. La variante de Ferreries, para hacer referencia a
Menorca; el desdoblamiento de Mahón-San Luis, que hace
referencia a la enmienda 4595; el segundo cinturón de Ibiza y el
nuevo acceso al aeropuerto de Ibiza. Muchas gracias. 

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Gracias, Sr. Presidente. Respecta a la enmienda 4598, que se
refiere a expropiaciones de obras de prolongación de autopista,
esto actualmente no hay una idea muy consolidada, como ya
puede suponer el grupo parlamentario proponente, de
construcción de autopistas, y por tanto no está prevista la
expropiación de terrenos para estos fines. En cuanto a las
construcciones de carreteras que prevé para la isla de Mallorca,
para ayuntamientos del Partido Popular, pues todas ellas están
previstas en el convenio de carreteras entre el Ministerio de
Fomento y el Govern de les Illes Balears, por lo tanto no parece
muy oportuno meterlas aquí. El caso de la variante de Inca, el
caso de la autopista Inca-sa Pobla, según se indica, el caso de
la variante de Llucmajor, el caso de la prolongación de
autop ista Arenal-Llucmajor, el segundo cinturón de Palma, la
variante de Ferreries. En cuanto al desdoblamiento de la
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carretera de Maó-Sant Lluís, ésta está prevista en la
transferencia de carreteras a los consells insulares. Respecto al
segundo cinturón de Ibiza, también está previsto, esta incluido
en la transferencia a los consells insulares. Y el nuevo acceso
al aeropuerto de Ibiza, mejor dicho, desde el punto de vista del
Gobierno, el desdoblamiento de la segunda ronda de Ibiza
también está incluida en la transferencia de carreteras a los
consells insulares, con lo cual estas enmiendas no parece que
tenga mucho sentido su aceptación por parte del resto de
grupos parlamentarios. Gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat.

Passam a la votació conjunta de les esmenes 4598, 4589,
4590, 4591, 4592, 4593, 4594, 4595, 4596 i 4597.

Vots a favor de l’esmena?

Vots en contra?

No hi ha abstencions. Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 6; en contra, 8.

EL SR. PRESIDENT:

Queden rebutjades, per tant, les esmenes que acabam de
sotmetre a votació.

Al programa 512B, conservació i explotació de la xarxa de
carreteres, s’hi manté l’esmena 4600. Per a la seva defensa té la
paraula el Sr. Llamas.

EL SR. LLAMAS I MÁRQUEZ:

Gracias, Sr. Presidente. Esta es una enmienda que hace
referencia a la Dirección General de Obras Públicas, al programa
de conservación y explotación de la red de carreteras.
Entendemos que efectivamente la conservación de la red de
carreteras está a unos niveles bajísimos, de los más..., vamos,
sólo hay que salir para saber exactamente en qué situación nos
encontramos, afectando gravemente a un tema que al Partido
Popular nos tiene, efectivamente, bastante preocupados, que
es el tema de la seguridad de las personas, de la seguridad
viaria.

Dado..., en principio a simple vista este estado de
conservación tan deficiente, consideramos que es necesario
habilitar esta partida y, además de ello, que los criterios para la
realización y para la ejecución de esta explotación y de esta
conservación, pues se realice con los criterios de los técnicos
en el sentido de que las necesarias reformas de firme,
pavimento, limpieza de bordes, etc., etc., sea una cuestión real
desde el punto de vista técnico y de ejecución real y no se
atenga a otros temas de política, como antes decía el diputado
haciendo referencia a las autopistas y solamente eran de

municipios del PP. Nosotros nunca hemos diferenciado si
realmente la carretera o la autopista tiene que pasar o no por
municipios del Partido Popular o por cualquier otro municipio,
lo que queremos es que sea lo mejor para la isla de Mallorca.

Muchas gracias. Para Baleares, perdón. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Sr. Diéguez, per contestar té vostè la
paraula. Sr. Llamas, vol pitjar el botonet? Gràcies.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Gracias, Sr. Presidente. Creo que esta enmienda se retirará
después de la explicación que voy a dar, porque esta partida
responde a la convocatoria que se hizo para el año 2001 de las
subvenciones a otorgar por el Govern de les Illes Balears para
obras de construcción y mejora de vías municipales realizables
por entes locales. Entonces, claro, es una convocatoria que se
hizo por orden del conseller de Obras Públicas de 16 de julio del
2001, se paga ahora y, claro, naturalmente no se puede alterar
esta partida. Se imputó al programa 511B debido al proceso de
transferencias a los consells insulares. Esa es la razón pero,
vamos, quiero decir que naturalmente es una partida
inmodificable porque corresponde a una convocatoria hecha el
año anterior. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat.

Passam a votació de l’esmena 4600.

Vots a favor de l’esmena?

Vots en contra?

No hi ha abstencions.

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 6; en contra, 8. 

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada d’esmena.

Al programa 513C, ordenació i inspecció del transport
terrestre, s’hi mantenen les esmenes 4587 i 4588. Per a la seva
defensa té la paraula el Sr. Llamas.

EL SR. LLAMAS I MÁRQUEZ:

Gracias, Sr. Presidente. Este grupo de enmiendas se
defiende en sus propios términos; se solicitan estas ayudas a
los ayuntamientos de Ibiza y de Menorca para la construcción
de las estaciones de autobuses. Muchas gracias. 
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EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Muchas gracias, Sr. Presidente. Realmente en las
previsiones de aplicación del plan de transportes, que en este
momento está en fase de elaboración, de momento no se prevén
ayudas directas a los ayuntamientos. De todas maneras en el
programa del Departamento de Transportes, el 531C, se ha
presupuestado una cantidad de 5,8 millones de euros que se
consideran más que suficientes para dar respuesta a las
previsiones y transferencias previstas en el plan de transportes
del año 2002, con lo cual parece que sea innecesario mantener
una partida tal como se propone en la enmienda. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Passarem a la votació de les esmenes
4587 i 4588.

Vots a favor de les esmenes?

Vots en contra?

No hi ha abstencions.

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 6; en contra, 8. 

EL SR. PRESIDENT:

Queden rebutjades per tant aquestes esmenes, i amb això
hem acabat les esmenes a la secció 17, Conselleria d’Obres
Públiques, Habitatge i Transports.

I passam a debatre les esmenes a la secció 18, Conselleria de
Sanitat i Consum. Totes les esmenes que es mantenen en
aquesta secció de Sanitat i Consum són del Grup Parlamentari
Popular. A la totalitat de la secció es manté l’esmena 4700. Per
a la seva defensa té la paraula el Sr. Camps.

EL SR. CAMPS I COLL:

Gràcies, president. És una esmena a la totalitat de la secció
18, que oportunament debatrem en el parlament la seva defensa.
Gràcies, president. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Votació de l’esmena 4700.

Vots a favor de l’esmena?

Vots en contra?

No hi ha abstencions.

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 6; en contra, 8. 

EL SR. PRESIDENT:

Queda per tant rebutjada l’esmena.

Al programa 411A, Direcció i Serveis Generals de Sanitat i
Consum, s’hi manté l’esmena 4702. Sr. Camps, té la paraula per
a la seva defensa.

EL SR. CAMPS I COLL:

Gràcies, president. La nostra comunitat autònoma és una de
les comunitats on més ha crescut la demografia i açò ve influït
per dues coses: per una immigració i per uns llocs de feina que
s’han creat aquí i que realment han vingut persones d’altres
comunitats autònomes aquí a fer feina i a viure, i una de les illes
que més ha (...) i ha experimentat el seu desenvolupament
demogràfic ha estat l’illa d’Eivissa i Formentera, concretament
Eivissa, i és per açò que nosaltres demanam la construcció d’un
nou centre de salut a Eivissa, per atendre el dret constitucional
que tota persona té a ser atesa en aquest servei tan important
com és la salut. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Per contestar té la paraula el diputat Sr.
Gascon, del Grup Parlamentari Socialista.

EL SR. GASCON I MIR:

Gràcies, Sr. President. Durant aquest any s’han duit
negociacions per part de la conselleria amb l’Insalud per
construir un centre a Eivissa. Nosaltres sabem que es
construirà aquest centre però s’està a l’espera que es tenguin
els terrenys adequats i l’acord institucional necessari. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Passam a la votació de l’esmena 4702.

Vots a favor de l’esmena?

Vots en contra?

No hi ha abstencions.

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 6; en contra, 8. 
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EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada l’esmena.

Al programa 413A, ordenació, planificació i inspecció dels
Serveis Sanitaris, s’hi mantenen les esmenes 4716 i 4703. Per a
la seva defensa el Sr. Camps té la paraula.

EL SR. CAMPS I COLL:

Gràcies, president. Són dues esmenes que van a favor de la
qualitat en els serveis sanitaris. Nosaltres pensam que la
creació de la figura del defensor del pacient és necessària i
urgent aquí, perquè pugui tenir contacte amb totes les famílies
i amb tots els pacients de la nostra comunitat autònoma.
Realment hi ha un desplaçament, i açò afecta el transport, i
realment açò comporta acompanyaments, i açò crea situacions
de problemàtica a més de la que tenen de manca de salut, i és
per açò que nosaltres consideram que tots aquests
suggeriments i tots aquests entrebancs que hi pugui haver, la
figura del defensor del pacient sigui aquella persona que sigui
capdavantera i aporti davant l’administració pertinent per
millorar un servei tan important com és el servei de la salut.

I, per l’altra banda, la posada en marxa del Servei
d’Inspecció i autorització o clausura de centre sanitari és també
un signe de qualitat per a les explotacions dels centres, el seu
bon funcionament i que realment compleixin i estiguin a l’alçada
del segle XXI. 

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. GASCON I MIR:

Gràcies, Sr. President. Personalment jo també estic d’acord
amb la figura del defensor del pacient; el que passa és que
també consider, consideram que primer han de venir les
transferències sanitàries, s’han de consolidar i, posteriorment,
probablement l’any 2003, ja hi haurà d’haver el defensor del
pacient.

Per altra banda, respecte a l’esmena 4703, dir que la
Conselleria de Sanitat a la Direcció General de Sanitat ja disposa
d’una secció d’autoritzacions de centres. Per tant no creim
necessària aquesta esmena. Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Passam a la votació de les esmenes
4716 i 4703.

Vots a favor de les esmenes?

Vots en contra? Gràcies.

No hi ha abstencions.

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 6; en contra, 8. Perdó, 9.

EL SR. PRESIDENT:

Queden rebutjades, per tant, aquestes esmenes.

EL SR. LLETRAT:

En contra, 9. 

EL SR. PRESIDENT:

6 a favor, 9 en contra. Queden rebutjades les esmenes que
acabam de sotmetre a votació.

Al programa 413C, protecció de la salut, s’hi mantenen les
esmenes 4718, 4719, 4705 i 4707. Per a la seva defensa té la
paraula el Sr. Camps.

EL SR. CAMPS I COLL:

Gràcies, president. Les esmenes 4718 i 4719 fan referència a
campanyes. La primera és una campanya d’informació
municipal de controls d’aigües per a consum humà. Nosaltres
consideram que aquesta és una campanya que s’hauria de
llançar immediatament, abans de l’estiu, perquè a la nostra
comunitat autònoma tudam per a la beguda humana tota una
sèrie de recursos hídrics que de qualsevol manera són
assequibles i són bons per al consum humà. L’aigua d’aixeta,
jo crec que és una campanya que s’hauria de promocionar però
açò, què significa?, que estigui en unes condicions higièniques
adients i adequades, perquè si nosaltres només pensam en la
quantitat d’aigua mineral que compram i duim de fora és
realment desmesurat i fora de tota lògica i, per tant, jo crec que
una campanya en aquest sentit, i açò significa un control més,
seria bona per beure aigua natural de les nostres illes.

Quant a la campanya de detecció de la legionelAla, de cada
vegada més és una cosa que darrerament hem vist una sèrie de
casos que ens han alarmat i de cada vegada més la gent amb
més comoditat posa refrigeració a les seves cases i a les seves
oficines, i també a les oficines dels consells insulars, de les
comunitats autònomes, etc., i és per açò que nosaltres, com a
mesura preventiva creim que seria interessant desenvolupar
unes campanyes de detecció de legionelAla, i a açò faria
referència la 4719.

Una altra cosa que preocupa és el que diu l’esmena 4705,
que són les condicions higièniques del transport alimentari.
Aquí hem d’anar amb molta cura perquè aquí sí que hi ha de
tot. Jo crec que darrerament hem vist..., no vull..., però el tema
dels mers mateixos, que a vegades intentaven dur no sé com i
no sé de quina manera. Jo crec que aquí sí que fa falta que
realment el transport alimentari sigui homologat a nivell
europeu, sigui eficient, eficaç, i que realment compleixi la funció
que té, que no és altra que transportar aliment en bon estat, i jo
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crec que aquí s’haurien de fer uns estudis de com estan les
condicions higièniques del transport perquè compleixi amb la
seva funció.

I la 4707 és per la posada en marxa d’un centre d’estudis
sanitaris, un centre d’estudis sanitaris que significa una major
formació, un millor reciclatge per a tot el personal que té cura
d’aquesta tasca tan important com és l’assistència social
sanitària a la nostra comunitat autònoma.

Gràcies, president. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Per contestar té la paraula el Sr. Gascon.

EL SR. GASCON I MIR:

Gràcies, Sr. President. La primera esmena, 4718, hem de dir
que des de la conselleria ja fan descentralitzadament els serveis
comarcals campanyes anualment, igual que, com no podia ser
d’altra manera, les deteccions, les cloracions, etc. Per tant
consideram que no és oportuna aquesta esmena. La 4719,
igualment la Conselleria de Sanitat té un servei d’inspecció a la
Direcció General de Sanitat on es fan les deteccions de
legionelAla a tot l’àmbit de la comunitat autònoma. 

Respecte a la 4705, l’estudi sobre condicions higièniques
del transport alimentari, bé, nosaltres el que proposaríem seria
transaccionar aquesta esmena, atès que les actuacions
proposades ja s’estan fent, però la partida que es proposa de
baixa és on estan previstes aquestes actuacions i per tant
proposam que sigui una esmena d’afectació a la partida 18201
413C 64000. 

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Gascon, per favor, a quina esmena fa referència?

EL SR. GASCON I MIR:

A l’esmena 4705.

I respecte a la posada en marxa del centre d’estudis
sanitaris, s’està en converses amb la Universitat autònoma de
les Illes Balears, com sap el diputat del Grup Popular, però
encara no s’han duit a terme unes conclusions i aquest
organisme que s’ha de crear, per cert, des de l’any 92, encara no
s’ha creat, però pensam que aquest any que ve es duran a
terme aquestes converses i podrem crear-lo. Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Sr. Camps.

EL SR. CAMPS I COLL:

Acceptam, com no podia ser d’altra manera, l’amabilitat i la
magnanimitat del Grup Socialista per la transacció aquesta que
ens proposen. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat.

Entenc que l’esmena 4705, a través d’una transacció
d’afectació, és acceptada pel Grup Parlamentari...

EL SR. GASCON I MIR:

És una transacció i nosaltres demanam que sigui
d’afectació. 

EL SR. PRESIDENT:

D’afectació, una transacció d’afectació. D’acord; que ha
estat acceptada pel Grup Parlamentari Popular. Passam idò a
votació en primer lloc l’esmena 4705, esmena transaccionada
d’afectació.

Vots a favor de l’esmena? Queda aprovada per unanimitat.

I ara passarem a votació les esmenes 4718, 4719 i 4707.

Vots a favor de les esmenes?

Repetesc: votació de les esmenes 4718, 4719 i 4707.

Vots a favor? Gràcies.

Vots en contra? Gràcies.

No hi ha abstencions.

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 6; en contra, 9. 

EL SR. PRESIDENT:

Queden rebutjades aquestes tres esmenes que acabam de
sotmetre a votació.

Al programa 413E, Pla autonòmic de drogues, s’hi manté
l’esmena 4719. Sr. Camps, té vostè la paraula per a la seva
defensa.

EL SR. CAMPS I COLL:

Gràcies, president. El problema de la droga a la nostra
comunitat autònoma, com arreu de les altres, però que fa molta
incidència a les nostres illes, consideram que s’ha de revitalitzar
i s’ha de dur a terme d’una manera descentralitzada. Jo crec que
es faria molt més bona feina preventiva i concretament per
solucionar els problemes que es fessin uns plans
descentralitzats des de cada consells insular, de Mallorca,
Menorca, Eivissa i Formentera, i estic ben segur que en aquest
sentit, si s’admet l’esmena, des del Consell Insular de Menorca,
que és el cas concret, ja que hi ha l’interlocutor aquí, es faria
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realment una feina molt més eficaç en prevenció i control de
drogues. 

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. GASCON I MIR:

Gràcies, Sr. President. El Pla de drogues que es va fer és va
fer d’acord amb els consells insulars i pactat amb els consells
insulars, i volem dir que el Govern balear transfereix quantitats
econòmiques a tots els consells insulars a fi i efecte que es faci
la prevenció de les drogues i també els tractaments amb
metadona, si bé també s’ha de dir que els consells insulars
evidentment colAlaboren amb una quantitat important, però
creiem que ja s’està fent el que diu el Sr. Diputat de
colAlaboració entre el Govern i els consells insulars i que, per
tant, es fa descentralitzat.

Gràcies. No aprovarem, per tant, aquesta esmena. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Passaríem a la votació de l’esmena...
Ah, perdó; sí, Sr. Camps, té vostè la paraula en torn de rèplica.

EL SR. CAMPS I COLL:

Gràcies, president. Jo crec que perdem una gran oportunitat
aquí perquè jo consider que els plans de cada illa s’haurien de
reforçar, i aquesta és una esmena per combatre preventivament
un greu problema com és el problema de la droga per a tota la
nostra joventut i per a tots els nostres ciutadans, i consideram
que des del Menorca, en el cas concret, jo estic ben segur que
es podria desenvolupar d’una manera molt més eficaç i eficient
tant en prevenció com en millora i rehabilitació i reinserció
social i laboral. Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Votació de l’esmena 4709.

Vots a favor de l’esmena?

Vots en contra?

No hi ha abstencions.

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 6; en contra, 9. 

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada l’esmena.

Al programa 442E, no, 443E, protecció i defensa del
consumidor, s’hi manté l’esmena 4710. Per a la seva defensa té
la paraula el Sr. Camps.

EL SR. CAMPS I COLL:

Gràcies, president. L’esmena 4710 efectivament és dotar
dels mitjans necessaris per al seu correcte desenvolupament
l’Oficina d’Arbitratge i Consum. Avui en dia de cada vegada el
consumidor té més personalitat, és qui més decideix i és a qui
també s’ha d’atendre que cada vegada el que compra
correspongui a allò que se li ofereix i al preu que paga, i açò
significa una exigència del producte i una exigència que hem de
vetllar totes les administracions i els responsables pertinents
perquè aquest circuit de qualitat es mantengui fins al
consumidor final. És per açò que nosaltres, i ho hem vist en
altre tipus d’àmbits, hi ha mediació i arbitratge, la mediació i
arbitratge que fan possible, a més a més, que qualsevol tipus de
conflicte es pugui desenvolupar d’una manera més amistosa, i
jo crec que açò és una d’aquestes eines amb què la nostra
comunitat autònoma es trobaria notablement beneficiada, i més
ara que entram dins una campanya de consum, com és la
nadalenca; és bo recordar-ho. Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Per contestar té la paraula el Sr. Gascon.

EL SR. GASCON I MIR:

Gràcies, Sr. President. Bé, jo vull recordar al Sr. Diputat que
la a direcció general no hi ha Oficina d’Arbitratge i Consum,
però sí existeix una junta arbitral de consum a Balears creada
l’any 94 que ja atén devers 400 o 500 solAlicituds d’arbitratge
anualment. Per tant, no hi ha lloc a acceptar aquesta esmena. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Sr. Camps, té vostè la paraula en torn
de rèplica.

EL SR. CAMPS I COLL:

Gràcies, president. És una gran oportunitat que es perd més,
no admetre aquesta esmena, i que com veurem a les anteriors
completava una xarxa bastant interessant perquè es milloràs la
dignitat del consumidor. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Votació de l’esmena 4710.

Vots a favor?

Vots en contra?

No hi ha abstencions.

Resultat de la votació?
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EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 6; en contra, 9. 

EL SR. PRESIDENT:

Queda per tant rebutjada l’esmena 4710.

Al programa 443F, xarxa d’oficines d’atenció i informació al
consumidor, es mantenen les esmenes 4712, 4713 i 4715. Per a
la seva defensa el Sr. Camps té la paraula.

EL SR. CAMPS I COLL:

Gràcies, president. Aquestes quatre esmenes van dirigides
a la millora de l’atenció al ciutadà en el seu vessant de
consumidor, a dotar convenientment de mitjans l’Oficina
d’Arbitratge i Consum, així com crear les oficines d’atenció al
consumidor, i açò nosaltres ho consideram molt important, als
municipis caps de comarca de l’illa de Mallorca en aquest cas,
d’una manera quantitativament i qualitativament. Parlam d’Inca,
de Sa Pobla i de Llucmajor.

Gràcies, president. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Sr. Gascon, per contestar...

EL SR. GASCON I MIR:

Gràcies, Sr. President. Com deu saber el Sr. Diputat, des de
l’any 2001, o sigui, des d’aquest any, hi ha un programa
pressupostari dedicat a la creació de xarxes d’oficines d’atenció
i formació. Durant aquest 2002 està prevista la creació de dues
oficines més per anar igualant a la mitja de l’Estat, però encara
no s’ha decidit el lloc on han d’estar, i per tant nosaltres no
acceptarem aquesta esmena, tot i que dues més es faran aquest
any. Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Gascon. Passam a la votació de les esmenes
4712, 4713 i 4715.

Vots a favor de les esmenes?

Vots en contra?

No hi ha abstencions.

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 6; en contra, 9. 

EL SR. PRESIDENT:

Queden rebutjades, per tant, aquestes esmenes que acabam
de sotmetre a votació, i amb això hem acabat el debat i la
votació de les esmenes de la secció 18, Conselleria de Sanitat
i Consum.

I passam a la secció 20, Conselleria... No, 19, perdó, secció
19, Conselleria de Treball i Formació.

A la totalitat de la secció es manté l’esmena 4670. Per a la
seva defensa té la paraula el diputat Sr. Camps.

EL SR. CAMPS I COLL:

Gràcies, president. Farem oportunament en el plenari la
defensa de l’esmena a la totalitat de la secció 19, de la
Conselleria de Treball i Formació. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Sí, Sr. Miquel Ramon, per part
d’Esquerra Unida, té la paraula.

EL SR. RAMON I JUAN:

Moltes gràcies, Sr. President. Com que el Sr. Portaveu del
Grup Parlamentari Popular no ha explicat els motius de la seva
esmena a la totalitat i de les esmenes parcials tampoc no els
podem deduir, esperarem que en el plenari ens expliqui aquests
motius i ja els respondrem convenientment. Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Passam a la votació de l’esmena 4670,
esmena a la totalitat de la secció.

Vots a favor de l’esmena?

Vots en contra?

No hi ha abstencions.

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 6; en contra, 9. 

EL SR. PRESIDENT:

Queda per tant rebutjada l’esmena.

Al programa 315B, Pla de salut laboral, s’hi mantenen les
esmenes 4725 i 4723. Per a la seva defensa el Sr. Camps té la
paraula.
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EL SR. CAMPS I COLL:

Gràcies, president. Efectivament les esmenes 4725 i 4723 fan
referència a salut laboral i tenen dues vessants ben
diferenciades. Una és aplicar un programa informàtic on line
amb les mútues d’accidents, perquè veim que aquí de cada
vegada més la Conselleria de Treball i Formació no està donant
al dia les seves estadístiques de sinistralitat laboral. Nosaltres
cada mes les hi demanam i tarda mig any, sis mesos, i quan el
conseller es presenta per dir qualque cosa me les dóna abans
que ell comenci, i açò crec que no és correcte.

I si és un problema d’informàtica nosaltres teníem un
projecte que era que les mútues d’accidents realment passessin
la informació, i açò cada dia ho tendrien actualitzat i per tant no
hi hauria cap tipus d’excuses. És per açò que nosaltres veim
que és necessària una dotació perquè aquest programa es posi
en marxa immediatament i no hi hagi cap tipus després de
desavinença amb la realitat i el que diuen les estadístiques, que
la major part vénen emmascarades i distorsionades.

Gràcies, president. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Per contestar té la paraula el diputat Sr.
Ramon.

EL SR. RAMON I JUAN:

Moltes gràcies, Sr. President. Anunciar que no donam
suport a aquestes esmenes i que, bé, hi votarem en contra. No
compartim les afirmacions que es fan per part del representant
del Grup Parlamentari Popular i no podem acceptar de cap de les
maneres que es digui que s’emmascaren les enquestes o els
resultats, i en tot cas el que proposa a l’esmena 4725
consideram que ja està recollit a la part que fa referència a
l’Institut de Salut Laboral i que, per altra banda, les despeses
que volen donar de baixa de la Secretaria General Tècnica són
absolutament necessàries per al desenvolupament dels Serveis
Generals de la conselleria, i per al Servei d’Ocupació de les Illes
Balears, que està destinat a jugar un paper fonamental d’ara en
endavant en aquesta comunitat.

Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Sí, Sr. Camps, en torn de rèplica té la
paraula.

EL SR. CAMPS I COLL:

Gràcies, president. No solament ho dic jo, sinó que també
ho diu UGT. Vull dir que açò de distorsionar les xifres és una
cosa evident i que realment està denunciat pel sindicat mateix,
no solament per aquest Partit Popular.

Però és que nosaltres, en promoció de salut laboral, pensam
que els gabinets de prevenció de salut laboral, els gabinets de

seguretat i higiene, estan infravalorats, i la promoció de la salut
laboral no es fa, que és prioritària. Vostès donen prioritat a, bé,
que s’inspeccioni el que vostè vulgui, però prevenció, que és
el que diu la llei, no en fan, i com que no en fan nosaltres posam
1.394.404,90 euros perquè es potenciïn precisament aquests
gabinets perquè donin assessorament i impulsin la salut laboral
a les nostres empreses i a la nostra comunitat autònoma.

Gràcies, president. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Camps. Sr. Ramon, en torn de contrarèplica té la
paraula.

EL SR. RAMON I JUAN:

Sí, moltes gràcies, Sr. President. Bé, jo he donat resposta al
portaveu del Grup Parlamentari Popular, que crec que és el que
correspon aquí. Als portaveus de l’UGT ja els donarem
resposta en un altre lloc, si fa falta, i en qualsevol cas he de dir
que aquests pressupostos preveuen l’enfortiment i el
desenvolupament de l’Institut de Salut Laboral, que es recull de
forma detallada a les partides dels capítols 2, 4 i 6 i que, per
tant, hem d’insistir en què consideram que no estan justificades
aquestes esmenes i que no les podem votar a favor. Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Passam a la votació de les esmenes
4725 i 4723.

Vots a favor de les esmenes?

Vots en contra?

No hi ha abstencions.

Resultat?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 6; en contra, 9.

EL SR. PRESIDENT:

Queden rebutjades, per tant, aquestes esmenes. 

Al programa 322A, foment de l'economia social, s'hi manté
l'esmena 4714, per defensar-la, té la paraula el Sr. Camps.

EL SR. CAMPS I COLL:

Gràcies, president. Aquest és un programa que nosaltres
proposam per al foment de l'ocupació estable, una ocupació
estable que tothom demana, exigeix, però que el Govern,
sensible que hauria de ser, d'esquerres, no fa res, i per això
nosaltres donam, ja que poca cosa hem vist, i és una ditada de
mantega, el 753.449 euros, perquè s'impulsi una creació de llocs
que, a més de segurs, com dèiem abans, amb promoció de la
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prevenció de risc laboral, siguin estables i duradors. El que
passa és que davant la situació en què estam a la nostra
comunitat autònoma, aquests doblers s'haurien de multiplicar
pel que vostès vulguin, i això significa que s'haurien de refer
tots els pressuposts de la comunitat autònoma, i per què?,
perquè aquesta situació de després de l'11 de setembre,
realment veim que els sectors aeris se'n van en orris, que els
sectors industrials que a molts de llocs de comarca tenen llocs
de feina estable, també se n'hi van i açò ens preocupa. Per açò
és un signe per part del Grup Popular que els euros siguin
donats d'alta per fomentar l'ocupació estable a la nostra
comunitat autònoma.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Per contestar, té la paraula el Sr. Ramon.

EL SR. RAMON I JUAN:

Sí, una vegada més no estam d'acord amb les precisions i
amb l'esmena que es presenta des del Grup Parlamentari
Popular, nosaltres pensam que les dotacions que hi ha al
programa 322A recullen, les dotacions per al foment de
l'ocupació estable, a això s'hi haurà d'afegir tot el que gestionarà
el SOIB a partir que es facin efectives les transferències i que
les dotacions del programa 322B que es volen rebaixar, pensam
que no es pot perquè són fonamentals per a un correcte
desenvolupament del pacte per l'ocupació.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Sí, torn de rèplica, el Sr. Camps té la
paraula.

EL SR. CAMPS I COLL:

Gràcies, president. Un dels leit motiv que ens ha dit
l'interlocutor d'Esquerra Unida és que moltes partides no es
podien rebaixar perquè complien una funció, jo li he de dir que
he fet un repàs exhaustiu de totes aquestes partides, que les he
donat de baixa, perquè vostès han estat incapaços d'executar-
les, i és per açò que, com que no les executen, almenys dir-los
amb què les poden gastar, per açò jo crec que estan
suficientment justificades totes aquestes esmenes parcials que
avui el Grup del Partit Popular presenta a la secció 19.

Gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat.

Passam a la votació de l'esmena 4714.

Vots a favor de les esmenes?

Vots en contra?

No hi ha abstencions.

Resultat?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 6; en contra, 9.

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada l'esmena.

Al programa 324A, Pla integral de formació per l'ocupació,
s'hi mantenen les esmenes següents: 4689, 4694, 4696, 4698,
4704, 4706, 4708 i 4711. Per defensar-les, té la paraula el diputat
Sr. Camps.

EL SR. CAMPS I COLL:

Gràcies, president. Són tot un grapat d'esmenes que tenen
a veure amb fons europeus que importen 19 milions d'euros,
grosso modo . Però nosaltres feim una proposta molt concreta,
que és un repartiment d'acord amb el que diu la Unió Europea
i que Espanya, el nostre país, es va comprometre a dur-ho a
terme. Per açò, d'aquests diners, 19 milions, un 32% volem que
vagi a integració de persones desocupades, un 3,8% vagi a
reforçament de la capacitat empresarial, com a embranzida per
donar llocs de feina a la nostra comunitat autònoma, que un
24.1% vagi a l'adaptació dels treballadors a les noves
tecnologies, que un 7,1% vagi en desenvolupament de la
informàtica i la ciència i la tecnologia que entri definitivament a
les PIME i que això vagi realment dins el sector quaternari, que
un 5,5% vagi a una participació de dones dins el mercat laboral
i sigui compatible la seva feina familiar amb els seus llocs de
feina i amb la seva gran responsabilitat que tenen, que ser mare
no pugui ser impediment perquè pugui desenvolupar altres
fites dins la seva responsabilitat en llocs de feina, i que un
11,4% vagi a una inserció laboral cap a totes aquelles persones
amb greu dificultat laboral. Per acabar, un 6,6% que es dediqui
a l'economia local de nous jaciments d'ocupació.

Per tot açò nosaltres així sí que d'una manera transparent i
fefaent veuríem plasmats els objectius i si es compleixen o no,
i d'aquesta manera compliríem també amb Europa i amb l'Estat
espanyol. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. RAMON I JUAN:

Gràcies, Sr. President. Bé, un any més el Sr. Camps fa una
distribució molt permenoritzada, molt exacta i voluntariosa dels
fons socials europeus, però nosaltres hem de dir que el
programa operatiu d'aquest fons social per al període del 2000-
2006 que va aprovar la Unió Europea preveu una afectació
detallada en la despesa prevista per a cadascun d'aquests 8
eixos, que donen forma a un conjunt de mesures formatives i
per l'ocupació, ja dic, en el conjunt de la Unió Europea. Així, per
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cada convocatòria anual es defineixen per a cada eix unes
dotacions específiques que s'ajusten a l'acordat en el programa
operatiu. A l'eix 8, pel que fa al desenvolupament local, es
recullen les dotacions específiques d'aquesta matèria.

Per tant, no compartim les seves apreciacions, pensam que
es fa una gestió correcta d'aquest fons social tal com es ve fent
des de la conselleria i tal com es preveu als pressuposts per a
l'any que ve, i no podem donar suport a aquestes esmenes del
Grup Parlamentari Popular. 

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Ramon. Sr. Camps.

EL SR. CAMPS I COLL:

Gràcies, president. Vostès no tenen cap destí en l'eix 5, per
exemple, no el contemplen; en investigació, ciència i tecnologia
els deneguen, no tenen res dins el pressupost de la seva
conselleria, per tant no compleixen els 8 eixos. Però és que
tampoc vostès, any rera any, compleixen els objectius, jo no sé
què han fet per al reforçament de la capacitat empresarial, quina
quantitat hi han destinat, i, d'aquesta manera, així sí que es
veuria. I jo crec que amb la transparència que vostès prediquen,
seria una bona nota que acceptessin aquesta esmena que és
una clarividència dels fons europeus i dels objectius de la bona
formació dels nostres treballadors i treballadores de la nostra
comunitat.

Gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. 

Passam a la votació de les esmenes 4689, 4694, 4696, 4698,
4704, 4706, 4708 i 4711.

Vots a favor de les esmenes?

Vots en contra?

No hi ha abstencions.

Resultat?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 6; en contra, 9.

EL SR. PRESIDENT:

Queden, per tant, rebutjades aquestes esmenes. I amb això
hem debatut i votat les esmenes presentades a la secció 19,
Conselleria de Treball i Formació.

Arribats a aquest punt de l'ordre del dia, s'aixeca la sessió.
Recordar als senyors diputades i senyores diputades que a les
16,30 recomençarà una altra sessió i agrair-los la seva
colAlaboració.

Moltes gràcies.
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