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EL SR. PRESIDENT:

Recomença la sessió i començam la Secció 21, Conselleria
d’Economia, Comerç i Indústria. 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 4845. Per a la seva
defensa, té la paraula el Sr. Gaspar Oliver.

EL SR. OLIVER I MUT:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. El Partit
Popular presentam, una vegada més, aquesta esmena a la
totalitat i és evident que avui no tendrem el debat aquí en
comissió, sinó que ho farem, amb molta més profunditat en el
plenari. Però sí que vull avançar i és que aquesta esmena la feim
no perquè no estiguem d’acord amb molts dels programes
d’aquesta conselleria, perquè seria posar en evidència que
estam en desacord amb la política que ha duit el Partit Popular
els anys que ha governat aquesta comunitat; però sí que hi ha
moltíssimes connotacions dins aquesta conselleria i sobretot en
la manera de gestionar-la, que és el que ens motiva a presentar
aquesta esmena a la totalitat. I reiterar, una vegada més, Sr.
President, que ens reservam poder tenir el debat a plenari.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Passam a la votació de l’esmena 4845.

Vots a favor?

Vots en contra?

No hi ha abstencions. Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

3 vots a favor i 8 en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Queda, per tant, rebutjada l’esmena. Al programa 721A,
Direcció i serveis generals d’indústria, s’hi manté l’esmena
4766. Per a la seva defensa, té la paraula el Sr. Oliver Mut.

EL SR. OLIVER I MUT:

Gràcies, Sr. President. És evident que ho hem dit en
reiterades ocasions, tant en el plenari com a la comissió, que
una de les prioritats que té el Partit Popular quan ens vàrem
presentar a aquestes eleccions i en vàrem campanya era poder
dur endavant la construcció d’un recinte firal. L’any passat
vàrem presentar dues esmenes, una d’elles per a adquisició de
terrenys, i una altra per a la construcció del recinte firal. Sabem
que hi ha una sèrie de problemàtica al respecte, que pareix ser
que no acaba d’haver-hi encara acord entre la comunitat
autònoma, concretament la conselleria i l’Ajuntament de Palma;
però nosaltres, amb aquesta esmena, dotada amb 770.000 euros,
el que volem és que el Govern iniciï ja i amb urgència la

redacció del projecte d’execució, no d’aquest avantprojecte de
concurs d’idees que té, sinó avançar-nos ja en el temps i tot
d’una que se solucionin els problemes, que el Govern pugui fer
el préstec, tal com va anunciar aquí el conseller, i poder iniciar
amb urgència aquest tan necessitat i tantes vegades reiterat
recinte firal.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. GOMILA I BARBER:

Gràcies, Sr. President. Bé, el primer que volem dir és que
aquesta esmena deixa inoperants una sèrie d’actuacions i
d’inversions previstes en aquesta conselleria per l’afectació
que fan a les baixes. I per altra banda, dir que per afavorir el
finançament d’un projecte que en aquests moments està
pendent d’una sèrie de resolucions administratives que ha de
prendre l’Ajuntament de Palma i que, en el moment que
aquestes estiguin preses, que estam segurs que no tardarà molt
a prendre-les, doncs es tirarà endavant amb l’execució del
projecte del recinte firal.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Gomila. Votació de l’esmena 4766.

Vots a favor?

Vots en contra?

No hi ha abstencions. Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

3 vots a favor i 8 en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Queda, per tant, rebutjada l’esmena. Al programa 723A,
promoció industrial i tecnològica, s’hi mantenen les esmenes
següents: 4756, 4757, 4760, 4764, 4774, 4776, 4762 i 4765. Per a
la seva defensa, té la paraula el Sr. Oliver.

EL SR. OLIVER I MUT:

Gràcies, Sr. President. Presentam una sèrie d’esmenes que
totes van bastant lligades, concretament la primera, la 4756, el
que feim és suprimir el Consorci del Centre Europeu d’Empreses
Innovadores i la motivació és que no sabem encara a hores
d’ara què és el que fa aquest consorci, perquè els pressuposts
i les memòries no se’ns remeten d’acord amb les peticions que
ha formulat reiteradament el Grup Popular. Per tant, creim que
és innecessari que es faci aquesta transferència a aquest
consorci i el que proposam és, idò, que es doni de baixa
aquesta transferència i que, per una altra part, donar-la d’alta
dins el programa 723A, que és, precisament, per la finalitat que
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es transfereix el consorci, que és la creació d’empreses i
productes innovadors.

El mateix dir quant al Consorci de Desenvolupament
Econòmic a les Illes Balears, que també pensam el mateix. Per
tant, el que proposam és donar de baixa la transferència que es
fa des de secretaria general de la Conselleria d’Economia,
Comerç i Indústria a aquest consorci, la donam de baixa; i el
que proposam és que aquests programes es duguin des de la
mateixa conselleria. Per tant, el que proposam és que aquestes
partides es donin d’alta al programa 723A, al subconcepte
77.000, que fa referència a transferència a empreses privades,
pel que fa referència també a la promoció del producte balear a
l’exterior.

El que proposam també, dins l’esmena 4774, són ajudes per
a empreses a auditories energètiques, però aquí hem de dir que
el motiu de la nostra esmena no és un motiu d’estalvi energètic,
sinó que, amb aquesta esmena pensam que s’ajunten dues
finalitats; però la finalitat primera que es persegueix és que les
empreses puguin millorar la seva estructura de costs i que ho
puguin fer baixant la despesa que tenen energètica; que al
mateix temps d’aconseguir millorar aquesta estructura de costs,
evidentment, que també s’aconsegueix un estalvi energètic que
també és un dels programes que té aquest Govern, però que
l’estalvi energètic no figura dins la conselleria, o millor dit, dins
la Secció 21, sinó que figura dins altres conselleries.

Però nosaltres pensam que és important, primer, que les
empreses puguin tenir unes subvencions per fer aquestes
auditories energètiques, i després d’haver fet aquestes
auditories energètiques tenguin també una subvenció. I això és
el que pretén l’esmena següent: que tenguin aquesta
subvenció, com deia, per poder dur a terme aquestes inversions
conseqüència del que marca l’auditoria energètica.

Suprimim també la transferència a l’esmena 4762, del
programa 723A, suprimim la transferència, com deia, al CDEIB
i pels mateixos motius també, el que proposam és a l’esmena
subsegüent, aquesta mateixa partida transferir-la a la Secció 21
mateixa; donar-la d’alta al programa 323A pel que fa referència
a transferències a famílies i institucions sense finalitat de lucre,
també pel mateix objectiu que pretén el consorci; però que
nosaltres entenem que per l’obscur que és el seu funcionament
i per la falta d’informació que té aquest grup parlamentari,
pensam que la promoció del producte balear a l’exterior la pot
dur perfectament des de la mateixa conselleria i que no és
necessari aquest consorci, ja que no sabem com i de quina
manera fa aquesta promoció del producte balear a l’exterior,
com deia abans, per mor que aquest grup parlamentari no tenim
cap tipus d’informació, no tenim ni les memòries ni tan sols el
pressupost de l’any 2002.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. GOMILA I BARBER:

Gràcies, Sr. President. És evident, del que es desprèn de la
intervenció del Sr. Oliver i de la lectura de les esmenes, que el
gruix de les presentades a aquest programa estan destinades a
suprimir un consorci que s’ha creat per a la promoció
d’empreses i productes a l’exterior o per a la creació d’empreses
i productes innovadores. És evident que, des del Grup
Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista i des del Govern no
estam d’acord amb la supressió d’aquest consorci i per tant no
podem donar suport a les esmenes.

Pel que fa a l’esmena 4774, d’autories energètiques;
nosaltres dir-los que hi ha programes prevists a altres
conselleries, en el cas concret a la Conselleria d’Innovació i
Energia, i encara que l’objectiu que es pretén amb l’esmena no
sigui ben bé l’estalvi energètic sinó millorar el compte de
resultats d’aquestes empreses, nosaltres creim que així i tot, tot
el que fa referència a auditories energètiques ha d’anar a la
secció següent i que no té sentit que estigui a una esmena de
la Secció 21.

I pel que fa a l’esmena 4765, dir-li que s’acceptaria tal com
està presentada.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Gomila. Sr. Oliver, té vostè la paraula en torn de
rèplica.

EL SR. OLIVER I MUT:

Gràcies, Sr. President. Miri, m’alegra moltíssim, Sr. President,
de sentir de boca del PSM que no estan d’acord en suprimir els
consorcis, m’alegra perquè això vol dir que rectifiquen el seu
posicionament i la seva crítica destructiva que varen mantenir
durant la passada legislatura i amb la promesa electoral que
feren que quan arribassin al Govern suprimirien els consorcis.
Veig que ara, no només no els volen suprimir, sinó que, a més
a més, estan d’acord amb els consorcis. Encara no sabem quina
d’aquelles empreses que varen dir de totes les que suprimirien,
de les que volien llevar, quina estan d’acord a llevar perquè jo,
que sàpiga, encara no n’han llevada cap. Però en fi, és una
qüestió política que estam contents i ja mirarem de treure-ne
nosaltres el nostre profit.

Miri, quant a les auditories energètiques vostè em diu que,
encara que l’objectiu no sigui el mateix, que hi ha unes ajudes
per a l’estalvi energètic; nosaltres creim que les ajudes sí que
hi són, però el que no hi veim, i per això proposam aquesta
esmena, és que es pugui ajudar les empreses i de qualque
manera animar els empresaris que puguin fer aquestes
auditories energètiques, perquè si un empresari no sap, no
coneix de quina manera pot estalviar energia però, sobretot, pot
millorar la seva estructura de costs, aleshores difícilment
s’atrevirà o dura endavant una inversió per a estalvi energètic.
Pensam nosaltres, idò, que primer s’ha de fer i s’han de
subvencionar aquestes auditories energètiques, que l’estalvi és
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gros; és a dir, no són molt quantioses i una vegada que es
conegui el resultat d’aquestes auditories sí que hi ha aquestes
partides dins les altres seccions que poden ajudar a aquest
estalvi energètic, com estalvi energètic, programa de govern;
però el que nosaltres introduïm aquí no és l’estalvi energètic en
si, sinó que el que es pretén, bàsic, primer i fonamental és
ajudar a l’empresa que millori la seva estructura de costs i per
tant millori també la seva competitivitat.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Oliver. Passaríem a la votació de les esmenes i
en primer lloc votaríem l’esmena 4765 que, si aquesta
presidència ha entès bé, el portaveu ha dit que es votaria a
favor. Votació de l’esmena 4765.

Vots a favor? Gràcies, queda aprovada per unanimitat.

Votació de les esmenes 4756, 4757, 4760, 4764, 4774, 4776 i
4762.

Vots a favor?

Vots en contra? Gràcies.

No hi ha abstencions. Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

5 vots a favor; 8 en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Queden rebutjades les esmenes. Al programa 724B,
promoció i regulació de l’artesania, s’hi mantenen les esmenes
4777, 4778 i 4779. Sr. Oliver, té vostè la paraula per a la defensa.

EL SR. OLIVER I MUT:

Gràcies, Sr. President. Aquesta és una competència que està
transferida als consells insulars, però que el Govern balear
també fa actuacions dins aquest ram, dins aquest subsector tan
important com és l’artesania. Nosaltres estam d’acord que això
hi sigui però no estam d’acord amb la finalitat i sobretot no
estam d’acord amb les quanties ni amb les quantitats que
destina el Govern balear a l’artesania. A més a més, pensam que
hi ha uns instruments que la conselleria no empra, que estan al
seu abast i nosaltres el que proposam, precisament, és que se
subvencionin i es donin transferències a aquests instruments,
que són les corporacions locals, perquè puguin també
promocionar l’artesania de les nostres Illes. Concretament, idò,
proposam que hi hagi una ajuda als ajuntaments pel que fa
referència al muntatge de fires que siguin per a la promoció de
productes artesans. Però quan deim el muntatge de fires, ens
referim a aquelles fires que ja organitzen els ajuntaments, que
dins aquesta fira, dins aquest paraigües, dins el marc de la fira
del poble hi hagi, a més a més, un apartat per poder
promocionar els productes artesans. I que sigui la Conselleria

d’Economia, Comerç i Indústria que pugui donar aquestes
ajudes als ajuntaments que vulguin dur aquestes promocions
endavant.

Dins aquesta mateixa finalitat, però en una altra línia, també
p roposam ajudes als ajuntaments per organitzar mostres
artesanes, però no a la fira anual, a aquelles fires com podríem
dir el Dijous Bo, la Fira de ses Salines, la Fira de Llucmajor, la
Fira de Santa Margalida, que anaven a la primera esmena, sinó
a aquells mercats tradicionals; és a dir, els mercats que fan
setmanals, que els ajuntaments aprofitin aquests mercats
setmanals per poder tenir també una mostra artesana, be sigui
dels productes artesans del seu propi municipi o d’altres
municipis que vagin allà no a exposar sinó a vendre, tenint en
compte que és molt diferent un mercat allà on es va a vendre o
una fira on, bàsicament, el que es va a fer és exposar i a
promocionar els seus mercats i a cercar una imatge.

I la tercera esmena va dotada amb un pressupost de 168.597
euros, amb un increment, per a l’ajuda directa als artesans. Els
artesans, si no ho record malament, la partida que hi ha és de
30.000 euros; nosaltres creim que 30.000 euros, que és el que hi
ha a la dotació pressupostària, és totalment insuficient com
ajuda directa als artesans, i el que proposam és que aquesta
partida s’incrementi, com he dit abans, en 168.000 euros.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. GOMILA I BARBER:

Gràcies, Sr. President. Totes les actuacions que proposen
amb les seves esmenes des de la Conselleria d’Economia,
Comerç i Indústria estan previstes, hi ha habilitades partides i
hi ha ajuts als ajuntaments tant per a les fires de productes
artesanals com per introduir els artesans a les fires tradicionals;
però jo el que sí li voldria al diputat del Partit Popular és que als
pressuposts del 99 el programa dedicat a artesania era
envoltant els 16 milions; recordar que a l’any 2000, dia 1 de
gener de l’any 2000, artesania va ser transferit als Consells
Insulars d’Eivissa i Formentera i de Menorca, i que, als
pressuposts d’enguany d’aquest govern, hi ha la transferència
corresponent a artesania a Eivissa i Formentera i al Consell
Insular de Menorca. I la previsió per a l’any 2002 del Govern
balear és de 30 milions de pessetes. És a dir que hem fet les
transferències als consells i en artesania hem duplicat la
previsió que hi havia el 99 en els pressuposts de la comunitat;
per tant, l’esforç que fa el Govern de les Illes Balears en matèria
d’artesania és important, que evidentment es podrien dedicar
molts més doblers, però creim que són el just per als
pressuposts de l’any que ve i la quantitat global que maneja el
Govern de les Illes Balears.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:
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Gràcies, Sr. Gomila. Sí, Sr. Oliver, en torn de rèplica té la
paraula.

EL SR. OLIVER I MUT:

Gràcies, Sr. President. M’alegra, Sr. President, que el
portaveu del PSM accepti i reconegui les nostres propostes,
encara que ho faci amb un any de retard. Miri, nosaltres, l’any
passat, vàrem proposar augmentar la dotació de les partides
d’artesania; varen ser rebutjades i veim que dins els
pressuposts del 2002 augmenten les partides, però nosaltres
creim encara que no són suficients. M’imagín que l’any que ve
les seguiran augmentant i a nosaltres ens encoratja continuar
fent aquesta esmena, perquè veim que les nostres esmenes
vostès ens fan cas, amb retard, però ens fan cas i van
augmentant aquestes partides pressupostàries.

Això és el que tenim a dir, Sr. President, que aquí hi ha unes
transferències als consells insulars, però em cregui, Sr.
President, que nosaltres pensam que és insuficient totalment
aquestes partides que té la Conselleria d’Economia, Comerç i
Indústria quant a artesania. I sobretot pensam que no utilitzar
un instrument importantíssim com són les corporacions locals,
però concretament els ajuntaments per fer aquesta promoció
dels nostres productes artesans, em cregui que és un absurd,
a la nostra manera, ja que són els ajuntaments els que tenen els
seus mercats, els que tenen les seves fires i és una manera
importantíssima i molt eficaç per donar a conèixer, no només els
productes sinó, a més a més, per ajudar d’una manera directa
als artesans que puguin vendre els seus productes.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Oliver. Sí, Sr. Gomila, en torn de contrarèplica té
la paraula.

EL SR. GOMILA I BARBER:

Gràcies, Sr. President. Jo diria que al PSM l’alegra veure que
estar a l’oposició al Partit Popular l’ajuda a reflexionar sobre la
importància que té l’artesania per a aquestes illes i que, per tant,
voler dotar amb majors quantitats els pressuposts del Govern
destinats a aquestes actuacions, ja que aquesta era una
demanda que el PSM venia repetint fins a l’any 99; i
evidentment, quan va estar en el Govern, en els primers
pressuposts del govern de progrés de les Illes Balears, doncs
va incrementar substancialment la partida destinada a artesania;
augment que s’ha anat mantenint, com no podia ser d’altra
manera, en els dos darrers exercicis.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Votació de les esmenes 4777, 4778 i
4779.

Vots a favor?

Vots en contra?

Gràcies, no hi ha abstencions. Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

6 vots a favor i 8 en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Queden, per tant, rebutjades aquestes esmenes que acabam
de sotmetre a votació. Al programa 763A, ordenació, reforma i
modernització de les estructures comercials, s’hi mantenen les
esmenes 4771, 4772, 4684, 4769 i 4770. Per a la seva defensa, el
Sr. Oliver té la paraula.

EL SR. OLIVER I MUT:

Gràcies, Sr. President. Dins la mateixa línia que defensàvem
fa un moment, que els ajuntaments són un instrument, al nostre
mode d’entendre, important per donar a conèixer i promocionar
els nostres productes artesans, com deia abans, pensam que
també s’haurien de donar ajudes als ajuntaments perquè
puguin promocionar els productes agroalimentaris dins les
fires; que, per tant, a aquella fira anual del poble que solen fer
molts d’ajuntaments i que ja hi ha una gran tradició, es pugui
establir una línia d’ajudes a aquests ajuntaments perquè
aquests puguin organitzar un monogràfic dins la pròpia fira per
promocionar els productes agroalimentaris. Ens temem que serà
rebutjada també aquesta esmena, tal com ho han estat les altres
que anaven dins aquest mateix sentit; però nosaltres ja la vàrem
presentar l’any passat i seguirem presentant-la cada any,
perquè entenem que és una bona manera d’ajudar aquestes
empreses agroalimentaris que puguin exposar i vendre els seus
productes als pobles i no només dins els comerços habituals.

La següent esmena va també una mica dins la mateixa línia,
que és ajudar els ajuntaments a promocionar els seus mercats
tradicionals; mercats que, a més a més de vendre productes de
la nostra terra agroalimentaris, també venen altres productes
com puguin ser els artesans. Pensam també que és una manera
apropiada de donar a conèixer aquests productes no només als
ciutadans sinó també a tots els visitants, valgui la redundància,
que ens visiten, i sobretot dins els mesos d’estiu; que pensam
també que pot ser un atractiu turístic més perquè aquests
visitants puguin conèixer els nostres productes. Aquesta és
una filosofia que ha explicat aquest govern, però no entenem
per què no utilitza aquests instruments que són tan adient s ,  a
la nostra manera de veure, per promocionar aquests productes.

Amb l’esmena 4684 el que proposam és una transferència de
150.000 euros, del recinte firal d’Eivissa, perquè entenem que el
Govern balear ha de colAlaborar d’una vegada i d’una manera
molt més estreta i molt més ferma amb el Consell Insular
d’Eivissa i, concretament, amb el FECOEF per dur endavant la
promoció dels productes d’Eivissa.

Quant a les altres dues esmenes, que van destinades a
transferències a empreses per a auditories energètiques i per
estalvi energètic del sector comerç, ja hem fet unes esmenes
respecte de les empreses, i amb aquestes altres dues el que feim
és proposar ajuda per a auditoria i després per a la inversió
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quant a estalvi energètic en el comerç. Les altres esmenes eren
a les empreses i a les indústries i aquestes són al comerç.

Nosaltres no entenem per què el Govern no vol donar
suport a aquestes esmenes perquè sabem que és una actuació
que no fa, i lògicament, un comerç, per millorar la seva
estructura de costs, aquí hi ha una política per part de la
conselleria, que és protegir el petit comerç, però la protecció
sempre en contra de, en contra de les grans superfícies, en
contra de no sé què. I nosaltres creim que el petit comerç, a més
a més i sobretot el que s’ha de fer és ajudar-lo. Per tant, perquè
el petit comerç pugui ser competitiu, pensam que és
importantíssim que la seva estructura de costs sigui el més
baixa possible i sigui el més equilibrada possible, per tant, el
que demanam és que el petit comerç tengui, primer, ajudes per
poder fer les auditories energètiques i, en segon terme, en virtut
i a resultes d’aquesta auditoria energètica, tengui també les
ajudes per a l’estalvi de les inversions quant a aquestes
auditories energètiques. Pensam que és una bona mesura per
ajudar al petit comerç, de fer-lo cada vegada més competitiu i la
veritat, Sr. President, ens alegraria molt que el Govern ens
aprovàs aquestes esmenes, però pensam que no hi ha massa
voluntat política per aprovar i ajudar aquelles iniciatives,
pensam nosaltres, bones que presenta el Partit Popular.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. GOMILA I BARBER:

Gràcies, Sr. President. Amb referència a la 4772 i 4771, dir-li
que per part del Govern existeix una línia de subvencions per a
aquest tipus de fira i per promocionar aquest tipus de producte,
que es donen els 2 milions de pessetes que reben tots els
ajuntaments que ho sol Aliciten; uns 12.000 euros
aproximadament, i que, per tant, ja existeix una línia d’ajudes en
aquest sentit.

Per altra banda, dir-li, pel que fa al tema de fires d’Eivissa i
Formentera, dir-li que hi ha un compromís per part de Fires i
Congressos de les Illes Balears i la FECOEF per tal que Fires i
Congressos participi amb un capital de 5 milions a la FECOEF,
i per tant aporti no només aquesta quantitat de doblers sinó la
seva capacitat de gestió dins aquesta empresa d’Eivissa i
Formentera.

I pel que fa a les dues esmenes relatives a les inversions per
a estalvi energètic i per al tema de les auditories energètiques,
dir-li exactament el mateix que ja hem argumentat pel que feia als
programes d’indústria.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Gomila. Sí, Sr. Oliver, en torn de rèplica, té la
paraula.

EL SR. OLIVER I MUT:

Gràcies, Sr. President, només una puntualització. És cert, ho
hem llegit als pressuposts, que hi ha una ampliació de capital al
recinte firal d’Eivissa, però una ampliació de capital; vol dir que
el Govern balear passarà a formar part de FECOEF, passarà a
formar part amb la seva aportació de capital. Nosaltres això ho
sabem, però no demanam això, nosaltres el que demanam és que
hi hagi una transferència de 150.000 euros, precisament perquè
aquesta institució pugui promocionar els productes d’Eivissa,
no és el mateix. Nosaltres el que proposam és una dotació i una
transferència per a promoció de producte.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Oliver. I passarem a la votació de les esmenes
4771, 4772, 4684, 4769 i 4770.

Vots a favor de les esmenes?

Vots en contra?

No hi ha abstencions. Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

7 vots a favor i 9 en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Queden, per tant, rebutjades les esmenes que acabam de
sotmetre a votació. Amb aquestes esmenes hem acabat les
esmenes a la Secció 21, passam a la Secció 22, Conselleria
d’Innovació i Energia. A aquesta secció només hi ha
presentada una esmena, que és una esmena a la totalitat,
esmena número 4666. Per a la seva defensa, té la paraula el Sr.
Guillem Camps.

EL SR. CAMPS I COLL:

Gràcies, president. Efectivament, nosaltres pensam que
l’esmena aquesta a la totalitat de la Secció 22, Conselleria
d’Innovació i Energia, és totalment i absolutament justificada
perquè amb aquesta àrea de recursos escassos que tenim, s’ha
de compartir bé i ésser eficients, i per açò nosaltres pensam que
els programes de la Direcció General d’Energia és coherent que
siguin gestionats per la Secció 21, i la resta per la Conselleria de
Presidència.

En qualsevol cas, aquesta defensa d’aquesta motivació més
àmpliament la durem a terme en el plenari, oportunament.

Gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Camps. Sí, Sr. Diéguez, per contestar, té vostè
la paraula pel Grup Parlamentari Socialista.
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EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Gracias, Sr. Presidente. Solamente dos palabras para decir
que naturalmente votaremos en contra de esta enmienda, como
sin duda también votaría el Partido Popular en Madrid que
mantiene una estructura semejante con el Ministerio de Ciencia
y Tecnología, y no la aversión particular que se tiene desde el
Partido Popular de Baleares, manteniendo un ministerio que
tiene una estructura prácticamente idéntica a la estructura que
tiene la conselleria de aquí, y no se propone ni se tiene idea de
que en el ministerio se quiere hacer la misma operación que se
pretende hacer por medio de esta enmienda que, naturalmente,
votaremos en contra.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CAMPS I COLL:

Gràcies, president. L’organigrama del Govern central és
coherent i no dupliquen funcions ni càrrecs i per açò aquí veim
que acabam de discutir sobre despesa energètica, eficiència
energètica en el petit comerç i a l’empresari i que hem de fer que
açò sigui possible; i per tant parlam de dues seccions que jo el
que deman és racionalitat. En qualsevol cas, allà cadascú té
racionalment assignades les seves pròpies competències.

Gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Camps. Passam a la votació de l’esmena a la
totalitat de la Secció 22, 4666.

Vots a favor?

Vots en contra?

No hi ha abstencions. Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

6 vots a favor i 9 en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada l’esmena. Passam a la Secció 23,
Conselleria de Benestar Social. 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 4738. Per a la seva
defensa, té la paraula el diputat Antoni Pastor.

EL SR. PASTOR I CABRER:

Moltes gràcies, Sr. President. Nosaltres mantendrem
aquesta esmena i serà defensada d’una manera més àmplia en
el plenari.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Passam a la votació de l’esmena 4738.

Vots a favor de l’esmena?

Vots en contra?

No hi ha abstencions. Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

6 vots a favor i 9 en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada l’esmena. Al programa 134A, operació i
desenvolupament, s’hi manté l’esmena 4740. Per a la seva
defensa, té la paraula el diputat Sr. Pastor.

EL SR. PASTOR I CABRER:

Sí, gràcies, Sr. President. Jo crec que aquesta esmena esper
que tots els diputats, tots els partits polítics d’aquesta cambra
hi estiguin d’acord, ja que crec que és un problema i és un tema
que, per desgràcia, està damunt els mitjans de comunicació a
diari i és un tema que ja ve d’enrera; ja anteriors governs feren
programes d’ajuda referits a les dones de Kabul i aquesta és
una miqueta més extensa i fa referència a ajudes a les dones i
nins d’Afganistan. Nosaltres proposam que hi hagi una partida
específica i que s’obri un programa d’ajudes perquè les
mateixes entitats i les mateixes ONG puguin presentar els
projectes i els programes pel que són les ajudes destinades a
aquest colAlectiu, que jo crec que en aquests moments tot s
estarem d’acord que està tan necessitat.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Sr. Diputat, quan torni intervenir, jo li
demanaria que s’atracàs més al micròfon perquè tenim
dificultats d’auditories. Sr. Ramon, té vostè la paraula per
contestar.

EL SR. RAMON I JUAN:

Gràcies, Sr. President. És per proposar al Grup Popular una
transacció, que no afectaria la base, el contingut total, però
seria convertir-la en una esmena d’afectació. L’ajuda a
l’Afganistan ja s’ha fet durant el 2001 i pensa seguir-se el 2002,
però pensàvem que seria bo, ja dic, reconvertir-la amb el mateix
import, en una esmena d’afectació a la partida 23401, 134A,
48000, que és on estan previstes (...) I per tant segueix amb el
mateix import.

Gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Ramon. Sr. Pastor, té vostè la paraula en torn de
rèplica, per contestar, sobretot si accepta la transacció.

EL SR. PASTOR I CABRER:

Sí, gràcies, Sr. President. Crec que l’important és que
s’enviïn ajudes i que es facin projectes, sobretot perquè es
demostri que el poble de les Illes Balears ha estat solidari amb
aquesta gent. Nosaltres acceptaríem la transacció.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Aleshores, passaríem a la votació de
l’esmena 4740, esmena que ha estat transaccionada.

Vots a favor de l’esmena? Unanimitat. Ha estat aprovada
per unanimitat.

Al programa 311A, Direcció i serveis generals de benestar
social, s’hi manté l’esmena 4741. Per fer la defensa, té la paraula
el Sr. Pastor.

EL SR. PASTOR I CABRER:

Moltes gràcies, Sr. President. Nosaltres presentam aquesta
esmena i és simplement donar compliment al mandat
parlamentari de reserva per part de l’IBAVI de pisos d’acollida
per a famílies monoparentals i dones maltractades, a preu
conveni. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. RAMON I JUAN:

La veritat és que és una partida que és indiferent aprovar-la
o no aprovar-la perquè no suposa cap alta ni cap baixa que, si
no record malament, es va repartint sistemàticament. A mi
m’agafen ganes de votar en contra perquè fer aquesta
insistència pel fet que no hi ha voluntat per part del Govern,
però bé, evidentment, el Govern ha de complir els compromisos
i no compromet a res. Jo crec que seria millor que el Grup
Popular fes esmenes que comprometessin més que aquesta, per
tant, com és indiferent li podem dir que sí; encara que crec que
no té massa sentit repetir en els pressuposts una vegada i una
altra que el Govern ha de complir els compromisos. És clar que
els complirà.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Sí, jo, Sr. Ramon, per a més claredat li agrairia que diguessin
sí o no.

EL SR. RAMON I JUAN:

Sí, pensam que és acceptable.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Aleshores, passaríem a la votació de l’esmena 4741.

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

Al programa 313, família i unitats de convivència, s’hi
mantenen les esmenes 4784 i 4794. Sr. Pastor, té vostè la paraula
per a la seva defensa.

EL SR. PASTOR I CABRER:

Sí, gràcies, Sr. President. Aquesta esmena que presentam
seria per a l’elaboració d’un programa preventiu per a la
detecció de famílies amb faltes d’integració a Mallorca,
Menorca, Eivissa i Formentera amb la colAlaboració dels
ajuntaments. Nosaltres pensam que els ajuntaments són els que
estan en aquest cas més a prop dels ciutadans i jo crec que
podrien una gran labor, sobretot de detecció i de prevenció en
aquest tema. Per tant, nosaltres demanaríem que se’ns acceptàs
aquesta esmena.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. RAMON I JUAN:

Sí, Sr. President. No sé si m’he perdut.

EL SR. PRESIDENT:

Són les esmenes 4784 i 4794.

EL SR. RAMON I JUAN:

Sí, exactament, jo tenia aquestes dues esmenes i he entès
que només s’ha defensat una d’elles. Bé, a la 4784 li proposaria
una transacció al Grup Parlamentari Popular, per tal de
convertir-la en una partida d’afectació, també sense variar
l’import, i que estigués dins la partida 23601, 313C, 48000,
transaccionar ja dic d’afectació amb el mateix import.

I quant a la 4794, votaríem en contra perquè les
competències a què es fa referència aquí entenem que entren
dins l’Institut Balear d’Afers Socials, que ja té programes
específics. O sigui aquesta segona esmena votaríem que no i
l’anterior proposam la transacció.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Ramon. Sr. Pastor, accepta vostè la transacció
de la 4784?
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EL SR. PASTOR I CABRER:

Sí, Sr. President, l’acceptam.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Aleshores, posam a votació l’esmena 4784, que ha
estat transaccionada.

Vots a favor? Gràcies. Unanimitat.

Votació de l’esmena 4794.

Vots a favor?

Vots en contra?

No hi ha abstencions. Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

6 vots a favor i 9 en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada aquesta esmena. Al programa 3131,
planificació i ordenació social, es mantenen les esmenes 4816,
4817 i 4780. Sr. Pastor, té vostè la paraula.

EL SR. PASTOR I CABRER:

Gràcies, Sr. President. Aquestes tres esmenes serien una
ampliació del programes de primera infància als ajuntaments,
pensam que els programes en aquests moments són
insuficients i estaria bé una ampliació dels mateixos.

Una altra seria la dotació econòmica del Pla de la lluita
contra la pobresa i l’exclusió social.

I la tercera seria la creació de la Fundació tutelar de les Illes
Balears en colAlaboració amb altres administracions afectades
i les associacions públiques amb extensió a totes les Illes.

Pensam que les tres esmenes són importants, tant una com
l’altra, però sobretot aquesta de la dotació del Pla contra la
lluita i la pobresa social; evidentment els plans són bons, però
sempre que hi hagi una dotació suficient econòmica.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Pastor. Sr. Ramon, té vostè la paraula per
contestar.

EL SR. RAMON I JUAN:

Sí, Sr. President. Per dir que no donarem suport a cap
d’aquestes esmenes. En concret, la 4816, de programes de

primera infància als ajuntaments, no dóna cap partida de baixa,
es tracta d’una altra secció, creim que no correspon.

La 4817, dotació de pla de lluita contra la pobresa i l’exclusió
social, ja ha estat recollit a l’apartat de l’IBAS.

I la 4780 també és (...) de l’Institut Balear d’Afers Socials. O
sigui que, a cap d’aquestes esmenes votarem afirmativament.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Ramon. Passam a la votació de les esmenes
4816, 4817 i 4780.

Vots a favor?

Vots en contra?

No hi ha abstencions. Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

6 vots a favor i 9 en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Queden rebutjades aquestes esmenes. Al programa 323,
protecció i foment de la integració i foment de la participació
social, s’hi manté l’esmena 4785. Sr. Pastor, té vostè la paraula
per a la defensa.

EL SR. PASTOR I CABRER:

Pensam que aquesta esmena és important, sobretot quan
afecta un colAlectiu com és el dels nostres joves; jo crec que
tant l’educació com el foment del voluntariat dins aquest
sector, d’una manera que és tan solidària amb la nostra societat,
però que jo crec que és molt important que s’acostumin des de
joves a l’educació dins la participació i la solidaritat, crec que
estaria molt bé crear aquest programa específic perquè els
nostres joves, tant de manera individual, com de manera
colAlectiva es poguessin veure beneficiats de programes que la
mateixa administració pogués treure endavant. Nosaltres
pensam que si volem una comunitat, volem un país solidari,
hem de començar pels més joves i jo crec que aquesta esmena
ajudaria aquest sector.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. RAMON I JUAN:

Sí, gràcies, Sr. President. Per oferir una transacció al Grup
Parlamentari Popular, en aquest cas no seria per mantenir
l’import, seria una reducció, però no massa important, per
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deixar-la amb les quantitats que està previst destinar-hi. I seria
la transacció passar de 120.000 euros a 114.192,29 euros.

EL SR. PRESIDENT:

Li agrairia que em repetís la segona xifra.

EL SR. RAMON I JUAN:

Sí. 114.192,29 euros.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Sr. Pastor?

EL SR. PASTOR I CABRER:

Sí, Sr. President. Pens que l’important, a part de la quantitat,
que jo crec que no és molt, l’important és que es facin aquests
programes i aquests projectes i nosaltres acceptaríem la
transacció.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Passam a la votació de l’esmena 4785, que ha estat
transaccionada.

Vots a favor d’aquesta esmena? Queda aprovada per
unanimitat.

Al programa 323B, activitats i serveis per a la joventut, s’hi
mantenen les esmenes 4786, 4787, 4690, 4781, 4691, 4692, 4693,
4788 i 4695. Sr. Pastor, té la paraula per a la seva defensa.

EL SR. PASTOR I CABRER:

Moltes gràcies, Sr. President. La primera de les esmenes
seria la construcció d’un centre juvenil a Eivissa en
colAlaboració amb l’ajuntament i el consell insular. Crec que és
una reivindicació tant del Consell de la Joventut de l’illa de
Formentera des de fa moltíssim de temp s, com la resta del
colAlectiu de joves de l’illa pitiüsa. Per tant, nosaltres pensam
que després de tant de temps que ha passat, que aquests joves
d’Eivissa reivindiquin aquest centre, a la fi es posarà la partida
pressupostària perquè es pugui dur endavant.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Pastor, dóna vostè per defensades totes les esmenes?

EL SR. PASTOR I CABRER:

Perdó, Sr. President, perdoni. Una altra de les esmenes seria
la ampliació del punt d’informació juvenil. Crec que una de les
polítiques que va dur l’anterior govern va ser donar facilita t s  i
al mateix temps donar ajudes a tots aquells municipis que
obrien punts i oficines d’informació juvenil, perquè pensam que
és important que un colAlectiu com el dels nostres joves tengui

la informació de totes les ajudes que poden rebre de tot tipus
d’administracions. Hem de pensar que aquests punts i oficines
d’informació juvenil no només donen informació municipal,
sinó que donen informació insular, donen informació a nivell
estatal i també donen informació a nivell europeu. I jo crec que
de cada vegada més, tant les institucions nacionals com també
les de fora de l’Estat, donen moltíssims de programes dels quals
es poden beneficiar els nostres joves i jo crec que és important
que aquests mateixos siguin informats, i per tant, que se’n
pugui aprofitar.

Moltes gràcies.

Després, l’altra partida, la 4690, seria afectar una partida per
iniciar la implantació d’una extensió de Ràdio Jove a Menorca
i a Eivissa per tal de fomentar la participació juvenil; jo crec que
també és una reivindicació des de fa molt de temps i per tant
pensam que també serà atesa. Després n’hi hauria una altra,
que seria la 4781, que seria la construcció d’un centre juvenil a
Sant Agustí. 

Després una altra que seria la 4691, que seria afectar una
partida de subvenció o ajuda a aquelles persones que
obtenguin el certificat de tècnics de temps lliure per tal
d’alleujar la despesa de menorquins i eivissencs. És important
fomentar que les persones que estan al front de les entitats
juvenils de la nostra comunitat tenguin aquesta titulació perquè
jo crec que de qualque manera les preparen perquè els nostres
joves després puguin ser educats sobretot en el que són els
valors que tan importants són a la nostra societat. Per tant, jo
crec que també, sobretot tant per als eivissencs com per als
menorquins, aquesta esmena pens que és positiva i pensam
que ha de ser acceptada.

Després una altra, que és la 4692, seria afectar una partida
per a la creació a Menorca d’un taller intergeneracional amb la
finalitat de recuperar les activitats tradicionals pròpies de la
nostra illa, on els majors puguin transmetre els seus
coneixements als joves. Jo crec que tots aquests programes que
siguin de la relació que hi pugui haver entre distintes
generacions fomenta, al mateix temps que la solidaritat, jo crec
que fa que aquestes persones majors puguin sentir-se molt més
útils i que els nostres joves es puguin beneficiar de
l’experiència i del saber de les persones majors.

La 4693 seria l’ampliació del servei de Carnet Jove, tant en
nombre d’ent itats públiques com privades. Jo crec que s’hauria
de fer una campanya forta perquè el Carnet Jove és una eina
que tenen a disposició els nostres joves, que dóna uns
beneficis i que crec que s’ha de continuar fent feina en aquest
tema. No és una cosa que es pugui aturar, és una cosa en què
s’ha de fer feina any rere any perquè hi ha molts de comerços
que es van donant d’alta, molts de comerços que es van donant
de baixa, i per tant no podem quedar aturats, sempre hem de
continuar fent feina en aquest tema.

Després la 4788 seria la posada en marxa de programes
informatius dirigits a joves per a la prevenció d’embarassos no
desitjats. Jo crec que és un tema molt important, sobretot quan
parlam de prevenció qualcú pot pensar que aquest programa
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podria anar dirigit a la Conselleria de Sanitat o a una altra
secció, però nosaltres pensam que la informació dels nostres
joves sempre té cabuda en els programes per a la joventut. És
un programa important perquè jo crec que la informació és
bàsica per evitar sobretot aquest tipus d’embarassos, sobretot
aquests no desitjats, perquè després duen conseqüències que,
bé, són desagradables, duen conseqüències d’avortaments,
etc. Per tant jo crec que tot el que sigui prevenció sempre és la
millor eina que podem posar en marxa.

I després per acabar, si no vaig equivocat, hi ha la 4695, que
seria afectar una partida per a la millora i condicionament del
campament de Biniparratx a Menorca. Els campaments de la
nostra comunitat des que es va crear el consorci jo crec que
han vist una millora, sobretot en el que són les ajudes per a la
rehabilitació i el condicionament, però jo crec que sobretot
aquest campament de Biniparratx jo crec que és important que
sigui un dels que, en aquest moment, es vegi afectat per una
partida per a la seva millora.

Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. RAMON I JUAN:

Gràcies, Sr. President. Per anunciar el vot contrari a les
esmenes 4786, 4787, 4690, 4781, 4691, 4692 i també a la 4695,
encara que voldríem anunciar, en relació a aquesta, que
voldríem oferir una transacció al Grup Parlamentari Popular, que
en aquest moment no podem precisar i de cara al plenari
procuraríem oferir una transacció, però en aquest moment no la
votaríem. 

Sí votaríem a favor de la 4693 des d’aquest moment, i
voldríem proposar una transacció ja a la 4788 per tal de
convertir-la en una esmena d’addició, perdó, de convertir-la en
una esmena d’afectació a la partida 23201 323B 64000. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Sí, Sr. Pastor.

EL SR. PASTOR I CABRER:

Gràcies, Sr. President. Nosaltres acceptaríem la transacció
de la 4788. Esperarem a plenari la transacció que ens faran a
l’esmena que, si no vaig equivocat, si no ho he llegit malament,
és la del programa d’embarassos no desitjats... 

EL SR. PRESIDENT:

La 4695.

EL SR. PASTOR I CABRER:

Sí, gràcies, Sr. President. El que passa és que ens sorprèn
que no se’ns acceptin les altres esmenes, perquè jo crec que
són esmenes que són de continuar amb la línia que havia duit
endavant l’anterior govern i que fins i tot jo crec que aquest
mateix govern havia duit endavant durant aquests dos anys.
No entenem molt bé per què, però vostès sabran per què ho
fan. Una de les que em sorprèn més de tot és que no ens
acceptin l’esmena de la construcció d’aquest casal per a joves
a l’illa d’Eivissa. Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Pastor.

Passam a votació de l’esmena 4693, que ens han dit que es
vota favorablement, i de la 4788, en què la transacció ha estat
acceptada. És a dir, votació de les esmenes 4693 i 4788.

Vots a favor? Queden aprovades per unanimitat.

A continuació votació de les esmenes 4786, 4787, 4690,
4781, 4691, 4692 i 4695.

Vots a favor?

Vots en contra?

No hi ha abstencions.

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

6 vots a favor i 9 en contra. 

EL SR. PASTOR I CABRER:

Sr. President, crec que s’ha produït un error. El fet és que jo
tal vegada m’hagi explicat malament. Jo he entès que el Sr.
Diputat m’ha proposat que en el plenari ens presentaria una
transacció a l’esmena 4788 perquè en aquest moment no ens
podia especificar.

EL SR. PRESIDENT:

Jo he entès que ha dit que presentaria una transacció a
l’esmena 4695, perquè l’esmena 4788 ha estat aprovada amb la
transacció que vostè ha acceptat.

Repetesc. Votació de les esmenes 4786, 4787, 4690, 4781,
4691, 4692 i 4695.

Vots a favor?

Vots en contra?

No hi ha abstencions.
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Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

6 vots a favor i 9 en contra. 

EL SR. PRESIDENT:

Queden rebutjades aquestes esmenes que acabam de
sotmetre a votació.

Al programa 457A, promoció i foment de l’esport, s’hi
mantenen les esmenes següents: 4688, 4644, 4685, 4697, 4790,
4791 i 4792. Sr. Pastor, té vostè la paraula per a la seva defensa.

EL SR. PASTOR I CABRER:

Gràcies, Sr. President. La primera esmena seria la 4688, que
seria afectar una partida suficient perquè tots els esportistes
que juguen a lligues que els obliguin a sortir de les Illes,
empren particularment les ajudes el voleibol i el bàsquet.
Nosaltres pensam que és important l’ajuda a aquests
esportistes que s’han de desplaçar sobretot pel fet que tenim,
que és el fet de la insularitat, i sobretot els que tenen doble i
triple insularitat.

Després n’hi ha una sèrie que són la construcció d’una
sèrie de polisportius i pavellons, i la darrera seria la 4686, que
seria la creació de noves escoles esportives superiors a
Menorca i a Eivissa i Formentera dins l’àmbit de l’Escola Balear
de l’Esport. Ja m’hi referia abans i jo crec que això és una feina
que mai no d’acaba; jo crec que la creació de l’Escola Balear de
l’Esport va ser un encert de l’anterior govern i jo crec que
l’obligació d’aquest no només és mantenir-la sinó també
ampliar-la.

Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Pastor. Vostè ha defensat també al programa
457B l’esmena 4686. És així?

EL SR. PASTOR I CABRER:

Sí, perdoni, Sr. President. Deu haver estat un error meu, però
si és possible tècnicament ja la donaríem per defensada. 

EL SR. PRESIDENT:

D’acord. Sr. Ramon, té vostè la paraula per contestar.

EL SR. RAMON I JUAN:

Gràcies, Sr. President. A veure si ho localitz perquè no tenia
preparat..., sí, 4686; idò començant per l’última, aquesta la
votaríem en contra perquè els objectius per a l’any 2002 no és
crear noves escoles esportives, sinó refermar i estabilitzar les
escoles esportives que hi ha en aquest moment.

I passant a les del programa 457A, tampoc no donaríem
suport a cap i explicaria els motius de les primeres, que llavors
les altres són totes idèntiques. La 4688, per a les lligues..., a
esportistes que els obliguen a sortir de les Illes, la partida que
s’inclou no és la corresponent, no estam d’acord amb aquesta
esmena. La 4644 és un concepte per donar subvencions als
ajuntaments i creim que no és per a aquesta construcció dels
polisportius. Llavors tota una sèrie de construcció que es
demanen aquí que suposarien en general que qualsevol d’elles
obligaria a renunciar, tal com estan plantejades, al 25% o més de
tota l’activitat de foment de l’esport de les Illes Balears, i per
tant no són assumibles aquestes esmenes.

O sigui, de tot el conjunt d’esmenes que s’han defensat per
part del Grup Parlamentari Popular, no votaríem favorablement
a cap d’elles. Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Ramon.

En primer lloc votarem les esmenes al programa 457A. Són
les esmenes 4688, 4644, 4685, 4697, 4790, 4791 i 4792.

Vots a favor de les esmenes?

EL SR. PASTOR I CABRER:

Sr. President, és que crec que tenc un torn de rèplica que
volia aprofitar d’una manera molt breu. 

EL SR. PRESIDENT:

Té vostè la paraula.

EL SR. PASTOR I CABRER:

Moltes gràcies, Sr. President. Jo crec que és una llàstima
que no ens aprovin cap d’aquestes esmenes perquè jo crec que
la construcció de polisportius i la construcció de pavellons és
imprescindible per a l’augment i per al foment de l’esport no
només dels nostres joves sinó de tota la nostra societat. N’hi
ha una que és curiosa, i de manera anecdòtica li diré que
nosalt res ens pensàvem que després del gran augment de la
plantilla i de directors de l’escola balears, servirien per crear
noves escoles però veim que només serveixen per fer el que
feien els altres amb un sol director. Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Pastor. Idò passam a votació les esmenes del
p rograma 457A, que són les esmenes 4688, 4644, 4685, 4697,
4790, 4791 i 4792.

Vots a favor?

Vots en contra? Gràcies.

No hi ha abstencions.
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Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

7 vots a favor i 9 en contra. 

EL SR. PRESIDENT:

Queden per tant rebutjades aquestes esmenes. A
continuació votarem l’esmena al programa 457B, esmena 4686.

Vots a favor?

Vots en contra?

No hi ha abstencions.

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

7 vots a favor i 9 en contra. 

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada l’esmena, i hem acabat les esmenes que hi
havia a la secció 23, Conselleria de Benestar Social.

A la secció 31, serveis comuns, despeses diverses, no hi ha
esmenes presentades.

A la secció 32, ens territorials, totes les esmenes que s’hi
mantenen són del Grup Parlamentari Popular. 

Al programa 912A, transferències als consells insulars, s’hi
mantenen les esmenes 4672, 4673, 4758 i 4658. Per defensar-les
té la paraula la diputada Sra. Cabrer.

LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:

Gràcies, Sr. President. D’aquestes esmenes les tres primeres
fan referència a les transferències d’acció social a Menorca i a
Eivissa i Formentera, perquè a Mallorca varen quedar
ajornades, i bàsicament consistirien en el fet que es passassin
determinades partides que han quedat en mans del Govern a la
secció 75 de l’IBAS, que passassin a aquesta secció 32 d’ens
territorials per tal que la transferència d’acció social realment
sigui autèntica i contempli aquestes partides que han quedat en
mans del Govern. En concret seria la llar per a la Tercera Edat
d’Eivissa, la llar per a la Tercera Edat de Maó i els capítols 1 i 2
del programa 311B pel que fa al Consell Insular d’Eivissa i
Formentera.

I la darrera esmena presentada pel nostre grup fa referència
al fons de cooperació municipal. Volem dir que per primera
vegada aquest pressupost contempla un fons de cooperació
municipal que creim un avanç molt important. Va sortir a una
ponència fruit d’una proposta de resolució d’un debat sobre
l’estat de l’autonomia la creació d’aquest fons i d’una
ponència, i en aquest sentit és el primer pic que es contempla

una partida pressupostària amb 1.000 milions de pessetes, que
nosaltres consideram que hauria de ser augmentada amb la
quantitat de 2.000 milions de pessetes més.

Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. En torn de resposta té la paraula el
Sr. Gomila.

EL SR. GOMILA I BARBER:

Gràcies, Sr. President. En referència a les tres primeres
esmenes he de dir que la Llei de transferències en benestar
social ja contempla quines havien de ser les transferències tant
de personal, com de despesa corrent, com d’infraestructures
que es traspassaven als consells insulars i, per tant, entenem
que en funció d’aquesta llei els consells insulars tenen el que
la llei preveia.

I pel que fa a l’última esmena al fons de compensació
municipal, li he de dir que possiblement tots trobam que en
funció de les càrregues que tenen els nostres ajuntaments
aquest fons hauria de ser bastant més elevat, però passar de
zero pessetes a 1.000 milions de pessetes nosaltres creim que
el canvi és molt important i que com a primera passa està bé, i
que possiblement en posteriors exercicis es podrà ampliar, però
que de cara a l’exercici 2002 1.000 milions de pessetes és una
quantitat més que suficient.

Gràcies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Gomila.

Passarem a votació les esmenes 4672, 4673, 4758 i 4650.

Vots a favor?

Vots en contra?

No hi ha abstencions.

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

7 vots a favor i 9 en contra. 

EL SR. PRESIDENT:

Queden per tant rebutjades aquestes esmenes i hem acabat
les esmenes de la secció 32.

A la secció 34, deute públic, no s’hi han presentat esmenes.
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A la secció 36, serveis comuns, despeses de personal, les
dues esmenes que es mantenen en aquesta secció són del Partit
Popular. 

Al programa 121K, altres actuacions d’administració general
i funció pública, es mantenen les esmenes 4579 i 4580. Per a la
seva defensa té la paraula la diputada Sra. Cabrer.

LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:

Gràcies, Sr. President. Són dues esmenes molt senzilles que
van referides a la secció 36, que és una secció relativa a
despeses de personal comunes a totes les conselleries, i en
concret pel que fa als subconceptes relatius a l’acció social dels
funcionaris, és a dir, aquelles ajudes que es preveuen per als
nostres funcionaris per despesa de fills, per estudis, per
despeses mèdiques, etc., que nosaltres consideram que han
quedat totalment congelades d’ençà que governa el pacte de
progrés i que creim que s’hauria d’intentar anar augmentant
cada any. En aquest sentit proposam aquestes dues esmenes
amb un petit augment i la baixa aniria a càrrec de la partida
d’alts càrrecs d’aquest govern, que va augmentar
considerablement.

Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. GOMILA I BARBER:

Gràcies, Sr. President. Nosaltres entenem que açò ha d’anar
d’acord amb els pactes que hi pugui haver entre els treballadors
i en aquest cas l’administració on s’han de contemplar aquests
tipus d’increment dels ajuts que es puguin fer per part de
l’administració als seus assalariats. Gràcies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Passam a votació les esmenes 4579 i
4580.

Vots a favor?

Vots en contra?

No hi ha abstencions.

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

7 vots a favor i 9 en contra. 

EL SR. PRESIDENT:

Queden rebutjades aquestes esmenes, i amb això hem
acabat la secció 36, serveis comuns, despeses de personal.

A la secció 71, entitat autònoma Institut d’Estudis Baleàrics,
no s’hi han presentat esmenes.

A la secció 73, entitat autònoma Institut Balear de la Dona,
totes les esmenes presentades en aquesta secció són del Grup
Parlamentari Popular, i al programa 323C, promoció, protecció
i serveis per a la dona, s’hi mantenen les esmenes següents:
4674, 4801, 4803, 4805, 4808, 4810, 4812, 4813 i 4814. Per a la seva
defensa té la paraula el diputat Sr. Pastor.

EL SR. PASTOR I CABRER:

Gràcies, Sr. President. La primera de les esmenes seria per a
la quantificació de les accions del Pla de lluita contra la
violència cap a les dones. Jo crec que aquest tema que ara
estam debatent en aquests moments és un tema prou important
perquè es dediquin molts d’esforços, tant a nivell material com
a nivell econòmic, per intentar entre tots eradicar la violència
domèstica. Després l’altra seria per a la creació d’un programa
preventiu de detecció de famílies amb pautes d’interacció de
violència. 

L’altra seria canviar part dels doblers de transferències
corrents de l’Institut de la Dona a inversions reals; recordaré
que quan vàrem elaborar o vàrem participar tots en la creació de
l’Institut de la Dona nosaltres vàrem dir ja en el primer
pressuposts que hi havia un perill, que l’Institut de la Dona no
es convertís en una repartidora, i jo crec que si no acceptam
aquesta esmena hi ha el perill que sigui això. Jo crec que
l’Institut de la Dona també s’ha de dedicar no només a repartir
doblers, sinó també a fer inversions.

Després l’esmena 4805 seria de transferències a ajuntaments
per a la creació d’ajuts municipals d’igualtat d’oportunitat a les
dones. Jo ja sempre em referesc, i a més quan ho faig, em
referesc jo crec que aquestes institucions que són les que estan
més a prop dels ciutadans i jo crec que poden fer una gran
labor en aquest tema; per tant jo crec que hauríem de fer-ho
extensiu a les altres institucions perquè també poguessin
colAlaborar en aquesta labor.

La 4808 seria una d’aquestes que no agraden al Sr. Ramon
per complir el mandat parlamentari pel que fa a la constitució i
adquisició de cases d’acollida per a dones maltractades i
transferència als consells insulars. La 4810 seria de programes
adreçats a la reinserció sociolaboral de les dones recluses; jo
crec que també en aquest apartat hauríem de tenir un cert
esment, sobretot pel que és la igualtat d’oportunitats i pel que
és l’oportunitat d’un colAlect iu, en aquest cas les dones
recluses, que moltes vegades per a la seva reinserció
necessiten moltíssima ajuda.

Demanaríem també la posada en marxa del Pla contra la
violència domèstica de les Illes Balears. L’esmena 4813 seria el
suport a programes en relació a centres de planificació familiar
i la 4814 seria incrementar la dotació pressupostària per a
l’Institut Balear de la Dona. Nosaltres ja vàrem dir, quan hi va
haver la creació, que està molt bé crear un institut; tant es pot
crear a través d’una direcció general o la institució que tu
vulguis; el que passa és que són importants després els
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projectes i la dotació pressupostària. Si no som capaços de
dotar amb una bona quantitat econòmica aquest institut,
possiblement no faci la funció per la qual va ser creat.

Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Pastor. Sr. Ramon, per contestar té vostè la
paraula.

EL SR. RAMON I JUAN:

Moltes gràcies, Sr. President. Si li sembla, per intentar dur
un ordre, primer em referiria a totes les esmenes que votarem en
contra explicant breument els motius, i llavors n’hi ha tres a les
quals proposaria transaccions al Grup Parlamentari Popular, que
les deixaria per al final independentment del número d’ordre.

A la primera, la 4674, Pla de lluita contra la violència contra
les dones, votaríem en contra perquè el Pla de violència ja està
dins els pressuposts de l’Institut i no correspon restar recursos
a l’IBAS per a aquesta iniciativa, que deim que ja està recollida.
A la 4801 després oferiria transacció. A la 4803 votaríem en
contra..., votaríem en contra perquè és una esmena que
entenem que trencaria l’equilibri pressupostari, que no és
assumible. A la 4805 llavors oferiré transacció. A la 4808 en
aquest cas votaríem en contra clarament, a pesar que és en
teoria el mateix contingut que una esmena anterior però, clar,
l’esmena anterior no donava altes i baixes i aquí es dóna una
baixa a una altra partida pressupostària que consideram que no
és acceptable. Això evidentment no vol dir que no es compleixi
el compromís que ja s’ha assumit prèviament.

A la 4810 oferiríem transacció. A la 4812 votaríem en contra
perquè no apareix amb claredat la partida de baixa i en tot cas el
Pla contra la violència ja està previst i forma part d’un dels
objectius de l’Institut Balear de la Dona. A la 4813 també
votaríem en contra perquè no està clara la partida de baixa ni el
centre de cost. A la 4814 també votaríem en contra pels
mateixos motius.

I passaria idò a veure les transaccions que proposaríem al
Grup Parlamentari Popular, que serien, en primer lloc, la 4803...

EL SR. PRESIDENT:

No, 4801, havia dit.

EL SR. RAMON I JUAN:

Sí, perdó, 4801, efectivament, gràcies, Sr. President, 4801, en
què proposaríem que fos una partida d’afectació, o sigui, que
fos afectació a la partida 73101 323C 48000; simplement és que
es convertís en afectació a aquesta partida, no es modificaria el
seu import.

La 4803..., no, perdó, la 4803 havíem dit que no; 4805 és
l’altra transacció, que seria modificar, proposaríem modificar
altes i baixes, però acceptant la finalitat, i seria donar d’alta a la

partida 73102 323C 46000, serien 90.000 euros, i donar la baixa
a la 73101 323C 48000, i lògicament els mateixos 90.000 euros. I
la 4810, si la trob..., sí, aquesta entenem..., aquí ve com a
substitució. Entenem que no és necessari posar una partida de
baixa, perquè... -a veure si no em perd per aquí- perquè bastaria
que fos d’afectació, perquè es troba dins el marc d’aquest
concepte; bastaria que fos d’afectació, sense necessitat de
partida de baixa.

Aquestes són les transaccions que proposam al Grup
Parlamentari Popular. Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Ramon. Sí, Sr. Pastor.

EL SR. PASTOR I CABRER:

Gràcies, Sr. President. Nosaltres acceptaríem aquestes
transaccions, evidentment a la 4805 és una llàstima que la
quantitat pressupostària només sigui de la meitat, però bé, jo
crec que l’important és que es posin aquest programes, i
m’imagín que si el programa té èxit, el funcionament de les
mateixes administracions i del mateix Govern farà que no hi hagi
cap inconvenient que en el seu moment sigui l’augment de la
seva dotació pressupostària.

Consider que és una llàstima que no se’ns accepti l’esmena
4812, que és la posada en marxa del pla contra la violència
domèstica de les Illes Balears, ja que sobretot a qualque consell
insular li aniria molt bé, sobretot pel tema de les secretàries.
Moltíssimes de gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Entenc... bé, començarem per votar les
esmenes que han sofert una transacció i que ha set acceptada
pel Grup Popular, que són la 4801, 4805 i 4810.

Vots a favor d’aquestes esmenes?

Queden aprovades per unanimitat.

Ara passarem a votació la 4674, 4803, 4808, 4812, 4813 i 4814.

Vots a favor?

Vots en contra?

No hi ha abstencions.

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

6 vots a favor i 9 en contra. 
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EL SR. PRESIDENT:

Queden rebutjades aquest es esmenes que acabam de
sotmetre a votació. 

I hem acabat amb la secció 73. Passam a la secció 74, entitat
autònoma Servei Balear de Salut. Totes les esmenes que es
mantenen en aquesta secció són del Grup Parlamentari Popular.

A la totalitat de la secció es manté l’esmena 4699. Per a la
seva defensa té la paraula el Sr. Camps. 

EL SR. CAMPS I COLL:

Gràcies, Sr. President. Efectivament l’esmena 4699, que
afecta la totalitat de l’entitat autònoma Servei Balear de la Salut,
que és la secció 74, nosaltres més que mai a la motivació deim
que no respon a les necessitats de la nostra societat, i açò ho
defensarem oportunament al Plenari. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Passam a votació l’esmena 4699,
esmena a la totalitat al Servei Balear de Salut.

Vots a favor?

Vots en contra?

No hi ha abstencions.

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

7 vots a favor i 9 en contra. 

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada l’esmena. 

Al programa 411B, planificació de la política sanitària i
sociosanitària es mantenen les esmenes 4730, 4720, 4721 i 4722.
Per a la seva defensa té la paraula el Sr. Camps. 

EL SR. CAMPS I COLL:

Gràcies, Sr. President. Sortosament a la nostra comunitat
autònoma de les Illes Balears veim que de cada vegada més
podem constatar que l’esperança de vida s’allarga, i des de
l’Administració autonòmica i també local hem de fer tot el
possible perquè aquesta vida, a més d’aquestes persones que
s’allargui, esdevengui de qualitat. I vet aquí que hi ha una
realitat, i aquesta realitat és una realitat que ens interpelAla, i que
crea tota una situació que afecta l’atenció de les persones
majors, a la família, i també a aquestes persones majors amb
doble vessant: per una banda aquestes persones vàlids i
geriàtrics, i amb l’altre a l’atenció d’aquelles persones majors
amb incapacitat física o mental, que precisen d’unes
infraestructures sociolaborals o sociosanitàries, i que realment

puguin tenir aquestes persones una estada de mitja i llarga
durada. Per tant, de cada vegada serà un problema més de futur,
i és un problema estructural també de present. I si açò no
s’accelera, no es posen les solucions pertinents, veurem que de
cada vegada hi haurà una desestructuració social. I és per açò
que nosaltres que en l’esmena 4730 deim que ja en el 1998 es va
signar per part del Ministeri de Sanitat i el Govern de les Illes
Balears tot un protocol perquè fos possible una infraestructura
sociosanitària a totes les Illes.

I una volta obert Son Llàtzer, que sembla que és imminent,
res se sap d’aquesta planificació de centres sociosanitaris.
També s’havia concretat que es convertiria l’ús d’hospital
sociosanitari la Creu Roja i Sant Joan de Déu, i també l’Hospital
Militar de Palma, i és per tot açò que nosaltres presentam
aquesta esmena 4730, de 6.010.121,04 euros.

També és important saber que en aquesta comunitat
autònoma sembla ser que dia 1 de gener tindrem les
transferències de sanitat, i encara estam funcionant amb la llei
Serbasa, del 92; és a dir que no hi ha un model sanitari a
desenvolupar a la nostra comunitat autònoma, i que en aquesta
comunitat autònoma no està preparada, tot s’improvisa, i
sembla que hi ha un xic d’irresponsabilitat per rebre unes
competències que afecten tant les persones i la seva qualitat de
vida. I a altres comunitats ja s’han desenvolupat i aprovat lleis
d’ordenació sanitària, o lleis de salut. I és per açò que amb
l’esmena 4720 urgim que s’estudiï i elabori el projecte de llei de
salut de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

L’esmena 4721, no pot ser d’una altra, que és una provisió,
perquè no sabem exactament del quantum que parlam, per la
compra de l’Hospital Militar. S’ha dit que..., i és una
aproximació, i per açò hi posam 2.404.048,42 euros.

I finalment la 4722 arriba l’hora de la realitat, de l’Hospital
d’Inca, cap de comarca entranyable. Nosaltres estam parlant de
l’hospital des de fa massa temps, i és hora de concretar i posar
els duros damunt la taula, o els euros a principi de l’any que ve.
I per tant nosaltres ja està bé de parlar, feim una cosa pràctica,
aprovin-nos aquesta esmena, i jo crec que tothom en sortirà
notablement beneficiat. I és per açò que posam una esmena
d’addició de 3.245.465,36 euros. Gràcies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Camps. El Sr. Diéguez, del Grup Parlamentari
Socialista, té la paraula per contestar.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Muchas gracias, Sr. Presidente. Compartimos las
preocupaciones que ha indicado el representante del Grupo
Parlamentario Popular al principio de su intervención, pero por
desgracia las enmiendas que se presentan, a veces por cómo se
presentan, y otras veces por el contenido que tienen, pues no
permiten que sus objetivos se logren de mejor manera que de
la manera propuesta por el Gobierno en su proyecto de ley de
presupuestos.



HISENDA I PRESSUPOSTS / Núm. 49 fascicle 6 / 12 de desembre del 2001 1133

 

Por lo que se refiere a la primera enmienda, la 4730, está mal
planteada la baja, está inconcreta, y entonces es técnicamente
deficiente, y no se puede aprobar, aunque con independencia
de su contenido.

Por lo que respecta a la 4720, que curiosamente nos pide
que hagamos un estudio, cuando todo el rato están criticando
que se hacen muchos estudios, y por aquí se nos dice que
hagamos un estudio más. No se preocupe, no hace falta hacer
ese estudio más, porque el borrador del proyecto de ley de
salud de Baleares está en una fase muy avanzada, y por eso no
hace falta el estudio, es innecesario, y no es preciso aprobar
esta enmienda.

Ahora, por lo que respecta a la adquisición y reconversión,
recursos sociosanitarios, Hospital Militar, la enmienda 4721,
pues resulta llamativo que se nos diga que no se sabe cuánto
va a costar, pero se nos pone una cifra en la que se contiene
hasta 42 céntimos de euro. Es decir, que para no saberlo, se
afina también bastante. De todas maneras hay que recordar que
el Parlamento aprobó ya por unanimidad el 15 de febrero del
2000 una proposición no de ley que proponía destinar el
Hospital Militar a usos sociosanitarios, y de forma inmediata la
consellera de Sanitat i Consum ya inició las negociaciones con
el Ministerio de Defensa para establecer las bases de la
transferencia de este hospital a la red de la sanidad pública de
las islas Baleares, con la voluntad de utilizarlo, como se ha
dicho, en la red sociosanitaria como un hospital sociosanitario
polivalente o de crónicos. Durante este año 2001 se tienen que
realizar las reuniones, intercambio de información, etcétera, para
conseguir el objetivo marcado. Por eso no procede ahora
aceptar esta enmienda, puesto que estamos hablando de cosas
que todavía son bastante genéricas.

Sobre la cofinanciación para la construcción del Hospital de
Inca, pues el Grupo Parlamentario Popular naturalmente tiene fe
en el Ministerio de Sanidad. Nosotros no tenemos ninguna
esperanza, y como tenemos más caridad por nuestros
ciudadanos, no les vamos a desviar y retener una serie de
recursos para una cosa que está siendo virtual desde hace
mucho tiempo. Todos los años ponemos una serie de recursos
allí, y luego al final no sirven para nada. Entonces, vamos a
esperar a que avancen algo más, que hagan alguna cosa más
que proyectos virtuales, y entonces ya hablaremos, y si es
necesario, no quedará nunca por este gobierno; pero lo que no
se puede pedir es que se vayan inmovilizando recursos de
forma innecesaria, como ha pasado durante otros años. Por eso,
también se rechaza esta enmienda. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diéguez. Sí, Sr. Camps.

EL SR. CAMPS I COLL:

Gràcies, Sr. President. Jo el que volia constatar, a la 4730,
que si hi ha voluntat, que si el subconcepte són cinc zeros,
doncs posar-li alguna xifra. Estam disposats a una transacció
amistosa, que per 6 milions d’euros val la pena. Jo crec que

vostès altres coses més serioses han fet, i no crec que
tècnicament açò els espanti.

Amb el projecte de llei de salut, no està fet el que vostè em
recalca. Estic d’acord amb l’estudi, davant l’estudi facin la llei,
però facin-la, i posin un euro, o un 0,4, perquè almenys hi hagi
voluntat que la faran, i que no anirem improvisant en aquesta
comunitat autònoma nostra.

Quant a l’hospital d’Inca, Insalud té els diners, i el que sí
faria és demanar que també hi hagués aquí la voluntat de tots
els grups polítics perquè m’admetessin aquesta esmena, i estic
ben segur que per Insalud no estarà. Si pel cas, pels qui
tenguin les responsabilitats pertinents en les diferents
administracions. Gràcies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Camps. Sr. Diéguez, per contrarèplica.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Gracias, Sr. Presidente, y con brevedad. Sobre la enmienda
4730, indicar simplemente que no está indicada ni la sección, ni
el centro de coste, ni el programa, (...) técnicamente incorrecta,
no por la cuantía. 

Sobre el proyecto de ley de salud de las islas Baleares, pues
no hace falta poner un euro para demostrar la voluntad de hacer
esta ley, por esto de que esté o no esté ese euro en los
presupuestos, no tendrá ello ninguna relevancia para que se
haga o se deje de hacer la ley que, ya digo, está bastante
avanzada.

Y por último, sobre el tema del hospital de Inca, ya le digo,
si el Grupo Parlamentario Popular mantiene la fe, puesto que
cree en lo que no ve desde hace tiempo, y en particular
nosot ros no tenemos mucha esperanza en que se haga nada. A
lo mejor se pone la primera piedra una semana antes de las
elecciones, pero poco más; y para eso tampoco hace falta
inmovilizar recursos de esta comunidad autónoma, cuando tan
precisos nos son, sobre todo desde el momento en que
sufrimos una situación de cierto bloqueo económico por parte
del Gobierno central. Gracias. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat.

Votació de les esmenes 4730, 4720, 4721 i 4722.

Vots a favor?

Vots en contra?

No hi ha abstencions.

Resultat de la votació?
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EL SR. LLETRAT:

7 vots a favor i 9 en contra. 

EL SR. PRESIDENT:

Queden rebutjades aquestes esmenes. 

Al programa 412A, assistència hospitalària, es mantenen les
esmenes 4717, 4724, 4726 i 4728. Per a la seva defensa té la
paraula el Sr. Camps. 

EL SR. CAMPS I COLL:

Gràcies, Sr. President. Efectivament aquí estam parlant
d’una esmena 4717, que fa referència a l’inici de la concessió
del psicogeriàtric, i açò nosaltres aquí ho remarcam, perquè
diuen que ho construiran, però tampoc no ho pressuposten. I
jo, si hi ha una voluntat clara que açò es dugui endavant,
perquè nosaltres sí creim en un projecte de reforma de salut
mental, i presentam aquesta esmena, que són uns 900 milions
de pessetes, 1.202.024,21 euros, perquè els cèntims són
importants i no s’ha de deixar res, que s’ha anunciat que
provisionalment costaria. Per tant nosaltres el que sí demanam
és que a més de voluntat política hi hagi voluntat que el faran,
i voluntat que el faran només hi ha una manera: posar-ho en el
pressupost. I nosaltres, per tant, demanam aquesta quantitat de
1.202.024,21 euros.

Després hi ha les tres altres esmenes, que fan referència a
una dotació de recursos del Pla de salut mental per a les
Pitiüses, i un centre de mitjana i llarga durada, la creació de
recursos prevists, que és l’esmena 4726, el Pla de salut mental
per Menorca, demanam un pis tutelat a Ciutadella. Ja sé que a
Maó n’hi ha, i jo crec que a la ciutat de Ponent també la
dotéssim, igual que un pis tutelat a les Pitiüses. I amb aquesta
xarxa, jo crec que guanyaríem molt en dotació per a unes
persones que tant ho necessiten, com les que estan afectades
mentalment, i sobretot si son persones majors i de gent gran. I
estic més que segur que els partits d’esquerra, sensibles a
aquestes qüestions, donaran indubtablement el suport
pertinent. Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Camps. El Sr. Diéguez té la paraula per contestar.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Gracias, Sr. Presidente. I tan sensibles, como que para estas
cuestiones ya hay previstas inversiones, especialmente la
sección presupuestaria 34, capítulo 7, subconcepto 74109, y en
cualquier caso, y a pesar de todo ello, en función de que la
firma del contrato programa con el Insalud para el 2002 suponga
un incremento de (...) asistencial, se puedan destinar más
recurso. Por ello se rechazarán todas estas enmiendas. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat.

Votació de les esmenes 4717, 4724, 4725 i 4728.

Vots a favor de les esmenes? Gràcies.

Vots en contra?

No hi ha abstencions.

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

6 vots a favor i 7 en contra. 

EL SR. PRESIDENT:

Queden, per tant, rebutjades aquestes esmenes.

I amb això hem esgotat les esmenes a la secció 74.

Passam a la secció 75, entitat autònoma Institut Balear
d’Afers Socials. Totes les esmenes que es mantenen en
aquesta secció són del Grup Parlamentari Popular. 

A la totalitat de la secció es manté l’esmena 4737. Per a la
seva defensa té la paraula el diputat Sr. Pastor. 

EL SR. PASTOR I CABRER:

Gràcies, Sr. President. Nosaltres mantendríem aquesta
esmena a la totalitat, perquè no estam d’acord amb la política de
l’Institut Balear d’Afers Socials. Per tant, el que passa és que
la defensaríem amb més amplitud al plenari.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat.

Votació de l’esmena a la totalitat a la secció 75, esmena
4737.

Vots a favor? Gràcies.

Vots en contra?

No hi ha abstencions.

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

6 vots a favor i 8 en contra. 

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada l’esmena. 

Al programa 311B, direcció i gerència de l’Institut Balear
d’Afers Socials es mantenen les esmenes següents: 4795, 4796,
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4675, 4759, 4761, 4763, 4804, 4822, 4823 i 4797. Per a la seva
defensa el Sr. Pastor té la paraula.

EL SR. PASTOR I CABRER:

Sí, gràcies, Sr. President. La primera esmena d’aquesta
secció seria l’ajuda anual a la Federació de Persones Majors de
les Illes Balears quant a la promoció sociocultural i sanitària.
Crec que aquesta federació en aquests moments es veu de
qualque manera discriminada pel que són les entitats que no
pertanyen a la federació, tant per part del Consell Insular de
Mallorca que, pel fet de no fer les activitats amb aquesta
institució els margina d’una manera totalment injusta, com per
part del Govern que, amb l’excusa que les transferències estan
a les altres institucions, no els ajuda d’una manera adequada.

La 4796 seria la posada en marxa de la Fundació tutelar a les
Illes Balears amb estacions a totes les illes.

La 4675 seria concertar places a la Residència de persones
disminuïdes profundes d’Eivissa.

A la 4759, pensam que la quantitat prevista és insuficient
per a la construcció de noves infraestructures previstes en
aquesta tan criticada per part del Partit Popular Llei de
transferències, aquesta típica llei de transferències que, com a
cosa curiosa, afectarà dos consells insulars i no ho farà a un
altre. Nosaltres ja ho vàrem manifestar en aquell debat i per tant
nosaltres mantenim aquesta esmena perquè de qualque manera
es faci un equilibri i es pugui dur endavant aquesta mateixa llei.

La 4761 seria la construcció de la residència de la tercera
edat a Santa Eulària amb un centre de dia. També seria la
construcció d’un centre de dia per a persones majors a
Formentera. La construcció i adequació del centre de dia per a
persones majors a Joan Crespí, tant per a persones majors com
per a discapacitats físics. Hem de recordar que aquest edifici va
ser comprat per l’anterior amb dues finalitats: una perquè el
centre de tercera edat de l’Avinguda Argentina, per una sèrie
de denúncies, no podia dur endavant cap tipus d’activitats; i
l’altra, perquè, al mateix temps, per a la posada en marxa per a
les persones amb discapacitat física. Nosaltres pensam que és
important la posada en marxa d’aquesta construcció i per tant
nosaltres demanaríem que s’aprovàs aquesta esmena.
Demanaríem l’ampliació de la Residència per a assistits a
Llucmajor. Demanaríem l’adquisició d’immobles per a
l’ampliació de la Residència per a assistits de Llucmajor.

Pel que fa referència a aquest centre de dia, hem de recordar
que les transferències que varen venir de l’IBAS, varen venir,
a part de tot el que venia, varen venir amb dues finalitats
importants: una era la construcció de la residència de Felanitx,
jo crec que va ser una negociació important de l’anterior
govern; i també la posada en marxa de la residència de centre
dia per a Llucmajor. En aquests moments hi ha mitja
construcció feta a Llucmajor, pareix que no hi ha previsions que
es pugui dur endavant el que és passar, demanada aquesta
transferència al centre de dia de Llucmajor, per tant deman que
hi hagi també la dotació econòmic perquè es pugui acabar
aquest projecte.

Demanam també l’aplicació del Pla integral de persones
majors de les Illes Balears i també l’ajuda de la reconversió de
places de vàlids amb assistits; això ja va ser una política que va
ser posada en marxa per la Conselleria de Presidència de
l’anterior Govern, en concret de la consellera Estaràs. Jo crec
que és una miqueta el que marquen les directives europees, tant
la construcció de noves residències com la reconversió que
siguin per a assistits, per tant nosaltres també ja demanam que
es reconverteixin aquestes places de vàlids per a assistits.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. RAMON I JUAN:

Moltes gràcies, Sr. President. Lamentablement, amb aquest
grup d’esmenes que ha defensat el Sr. Pastor no hi podem tenir
aproximacions o acceptacions com hi havia hagut en els torns
anteriors, ja que consideram que aquestes esmenes no són
positives, correctes i no beneficien o no milloren els
pressuposts d’aquesta comunitat autònoma.

Anant per ordre, la 4795, en relació amb la Federació de
Majors, hi estam en contra perquè pensam que les ajudes a la
Federació de Majors per a programes de promoció sociocultural
i sanitària es fa des dels consells insulars i que duplicar
activitats no és bo. Si abans es feia era com una forma de fer
competència als consells i cercar bones relacions amb
intencions que tenien un caràcter segurament electoralista.

Amb la 4796, posada en marxa de la Fundació tutelar de les
Illes Balears, no hi estam d’acord perquè la partida de baixa
correspon a una altra secció.

L’esmena 4675, concertar places de residència de persones
disminuïdes profundes d’Eivissa. Pensam que el programa està
equivocat, les places concertades són dins el programa 313D i
la competència en matèria de serveis socials a partir de dia 1 de
gener del 2002 és del consell insular i les noves places
concertades s’establiren amb les negociacions pertinents.

Respecte a la 4759, sobre noves infraestructures, hem de
t enir en compte que el compromís que té el Govern de les Illes
Balears, les inversions previstes a la llei, que el pagament es
farà mitjançant una subvenció als consells insulars i mai a
través d’una partida per a la construcció d’infraestructures
pròpies del Govern.

Esmena 4761, Residència de la tercera edat de Santa Eulària,
aquesta esmena no du cap centre de cost ni cap programa o
partida de baixa.

Esmena 4763, Centre de dia per a persones majors de
Formentera, tampoc no hi ha centre de cost ni programa amb
partida de baixa.
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La 4804, Centre Joan Crespí, tenim que sí hi ha centre de
cost i de programa amb la partida de baixa, i correspon a una
altra secció pressupostària. Per tant, tampoc no és acceptable.

La 4822, ampliació de la Residència per als assistits de
Llucmajor, el centre de cost i el programa de la partida de baixa
corresponen a un altre projecte, concretament al que citàvem
abans, de Joan Crespí. Per tant, tampoc no és acceptable.

I l’esmena 4823, adquisició d’immobles i ampliació de la
residència dels assistits de Llucmajor, el centre de cost i el
programa de la partida correspon a Joan Crespí.

La 4797, aplicació del Pla integral de persones majors, dins
de la proposta de baixa no hi ha un subconcepte clar i pensam
que no es pot prescindir de la secretaria general tècnica de
Benestar Social.

Per tant, ja dic, cap d’aquestes esmenes d’aquest grup les
podem votar afirmativament.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Ramon. Sr. Pastor, en torn de rèplica, té la
paraula.

EL SR. PASTOR I CABRER:

Sí, gràcies, Sr. President. Hem de dir que vostès no estan en
contra, sobretot em referiré a l’esmena 4795, l’ajuda anual a la
Federació de Majors, vostès no estan en contra que hi hagi
duplicitat, vostès estan en contra de les persones majors de les
Illes Balears. Miri si és fort, i vostès estan en contra de les
persones majors de les Illes Balears perquè supòs que no els
agrada que quan un director general va a un dinar de la
federació i vol treure fora altres membres d’altres institucions
i no els fan cas, supòs que vostès ara agafen la revenja i no els
donen un duro. Però no es preocupin, les persones majors
tenen altres maneres de trobar recursos; evidentment ni vostès
ni el Consell Insular de Mallorca ajuden la federació, però bé,
vostès sabran el que fan.

Pel que fa referència a les altres, tal vegada la redacció vostè
em diu que no és correcta, em diu que no es poden acceptar, a
altres moments vostè m’ha presentat transaccions i m’ha
presentat altres possibilitats; el que està clar és que hi ha una
gran diferència entre la política social que demana el Partit
Popular i la política d’acció social que demana l’esquerra.

Moltíssimes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Pastor. Passam a la votació de les esmenes 4795,
4796, 4675, 4759, 4761, 4763, 4804, 4822, 4823 i 4797.

Vots a favor de les esmenes?

Vots en contra?

No hi ha abstencions. Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

6 vots a favor i 9 en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Queden rebutjades les esmenes. Al programa 313, protecció
i acció social, es mantenen les esmenes 4846, 4676, 4824 i 4825.
Sr. Pastor, té vostè la paraula per a la seva defensa.

EL SR. PASTOR I CABRER:

Sí, gràcies, Sr. President. Passaré a defensar aquestes
esmenes, una d’elles seria iniciar el pla sociosanitari de les Illes
Balears. L’esmena 4676 seria la creació d’un equipament social
per a les persones majors al municipi de Sant Antoni de
Portmany, a ses Païsses. L’altra seria ajudes a corporacions
locals per a ampliació o construcció de residències per a majors;
hem de dir pel que fa referència a la gran mancança de places
residencials que hi ha a les tres, per tant nosaltres demanaríem,
és a dir, aquesta esmena afecta punts concrets, sobretot per
exemple, a l’illa de Mallorca, una vegada oberta la residència de
Felanitx, tal vegada ens quedaria la comarca d’Inca, on
l’anterior govern sí que hi tenia previst, d’una manera que
supòs que vostès no hi estan d’acord, sobretot Esquerra
Unida, el "bono" residència. Nosaltres creim, en aquest cas,
que també la iniciativa privada pot ajudar molt en aquest tema
i nosaltres demanaríem de qualque manera que se solucionàs el
problema de les places residencials a distintes àrees, a distints
municipis de Mallorca, ja que sabem que tant a l’illa d’Eivissa
com a la de Menorca es construiran també noves residències,
però pensam que tampoc no solucionaran tot el dèficit de
places.

Una altra esmena seria l’adequació del cost, seria la 4800, de
la posada en marxa de la llar de la tercera edat de Llucmajor. Em
sembla que m’he equivocat, seguiré ja que la tenc mig
defensada, segueixo? Pensam que la llei de transferències no
venia el suficientment dotada.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Quina esmena defensava ara? 

EL SR. PASTOR I CABRER:

La 4.800, que ja pertany a l’altre bloc, programa 3113. Supòs
que l’embullat una mica.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Ramon té la paraula per contestar.
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EL SR. RAMON I JUAN:

Gràcies, Sr. President. Tampoc podem donar suport a cap
d’aquestes esmenes que ha defensat ara el portaveu del Grup
Parlamentari Popular. Començam per la primera d’aquest grup,
la 4.846, per iniciar terminis sociosanitaris a les Illes Balears per
dos motius, un perquè no existeix la partida de baixa, però és
que a més encara que s’hagi resolt el tema de la partida de baixa
el pla sociosanitari no s’ha d’iniciar, s’està ultimant o a punt de
la seva aprovació i presentació. Per tant, dos motius per no
acceptar aquesta esmena.

La 4.676, creació d’un equipament social per a persones
majors a un  municipi de Sant Antoni de Portmany, les Païsses,
que s’ha de posar en relació a altres que vénen després, el Sr.
Pastor havia dit abans que des d’aquesta part del Parlament,
des de la majoria, ara no record exactament les paraules, però
com que es despreciaven a les persones majors, quan hi ha
tantes necessitats que vénen arrossegant-se d’altres èpoques,
serà que tampoc no s’havia fet massa coses a favor de les
persones majors. En qualsevol cas nosaltres reconeixem que
n’hi ha moltíssimes, es procura fer front a totes elles, totes les
es pugi, però no es poden agafar partides o conceptes que són
per transferències corrents, per colAlocar-ho a inversions perquè
totes les partides són necessàries. Per tant, no l’acceptam.

Quant a ajudes a corporacions locals també per ampliació o
construcció de residències per a majors, no hi ha partida de
baixa, així és molt fàcil fer propostes de construccions de coses
si no s’han de fer quadrar els pressuposts. La 4.825, ajudes per
a l’adquisició d’immobles o solars, estam exactament en la
mateixa situació que no hi ha partida de baixa.

Per tant, repeteixo estam en contra de totes aquestes
esmenes.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Ramon.

Passam a la votació de les esmenes 4.846, 4.676, 4.824 i
4.825.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Gràcies, resultat de la votació.

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor 6, en contra 9.

EL SR. PRESIDENT:

Queden rebutjades aquestes esmenes.

En el programa 313-E, serveis socials per a la tercera edat i
d’altres, es mantenen les següents esmenes: la 4.800, ja
defensada, la 4.799, 4.782, 4.783, 4.789, 4.793, 4.806, 4.807, 4.798,
4.802, 4.809 i 4.811. Sr. Pastor té la paraula per defensar-les.

EL SR. PASTOR I CABRER:

Gràcies, Sr. President. Em fa gràcia el Sr. Ramon quan
s’omple la boca de fer tantes coses durant dos anys i mig i que
no s’havia fet absolutament res a l’anterior Govern. Jo dic que
això és fals i el Sr. Ramon en aquest cas diu mentides, qui no ha
fet res sobretot ha estat el pacte d’esquerres en temes socials,
l’única cosa que ha fet ha estat inaugurar la Residència de
Felanitx, que va ser un triomf del Partit Popular l’anterior
legislatura i els sí que varen anar a fer-se la fotografia i barallar-
se amb els que també vàrem anar a la inauguració.

Nosaltres demanam en aquesta esmena, la 4.799, que seria
l’adequació del cost real a la Residència de Felanitx, ja que
vostès l’han inaugurada, com a mínim perquè a la llei de
transferències així no ve contemplat l’adequació del cost real de
la residència perquè pugui funcionar, perquè vostè sabrà que
en aquest moment encara no funciona a ple rendiment.

Demanaríem també a l’esmena 4.782 la construcció de la
residència de la tercera edat d’Eivissa, que ho posin damunt el
pressupost, la construcció de la Residència de la tercera edat a
Mallorca, construcció de la Residència de la tercera edat a
Formentera, construcció de la Residència de la tercera edat a
Eivissa, la construcció de la segona fase de la Llar de persones
majors de Llucmajor. Construcció de centres de dia comarcals,
segons els plans integrals de persones majors i d’acord amb els
ajuntaments, centre de tercera edat de Llucmajor, creació de
centres de dia per a malalts d’Alzheimer i altres demències a les
quatre illes. Hem de recordar que l’únic centre de dia que hi ha
és el que va deixar fet i que també vostès varen inaugurar a la
Bonanova, per a malalts d’alzheimer.

La 4.809, el compliment del pla integral de persones majors,
recurs residencials per a assistits a la comarca de Palma i també
l’adequació dels ja existents i la creació d’un centre de dia per
a persones majors. Amb una cosa estam d’acord Sr. Ramon, jo
crec que en aquest tema, sobretot en temes socials hi ha moltes
coses per fer, el que mai li acceptaré és que vostè digui que el
Partit Popular no va fer una gran labor en aquest tema. La
bandera dels temes socials ja no és de l’esquerra, la bandera
dels temes socials avui per avui ja és del Partit Popular.

Moltes gràcies.

(El Sr. Vicepresident primer substitueix el Sr. President en
la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Pastor. Per contestar té la paraula el Sr. Ramon.
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EL SR. RAMON I JUAN:

Moltes gràcies, Sr. President. Es veu que el Sr. Pastor a
mesura li manquen arguments i sobretot rigor en les esmenes,
perquè de les que havíem vist fa una estona se’n podien
aprovar, indiferentment de les diferències ideològiques, una
part d’elles, perquè estaven fetes amb rigor, dir que conforma
perd el rigor li entra l’agressivitat i m’acusa de mentider i no sé,
paraules una mica fortes, sobretot no crec que sigui massa bo
tractar de mentiders, sobretot si m’atribueix una mentida, que
sigui veritat o mentida jo no he fet aquesta expressió, però bé.

Entrant en el tema, cap esmena d’aquest grup es pot
aprovar i el que deia abans, hi ha una manca total i absoluta de
rigor en el plantejament de totes aquestes esmenes, no sé si
quan es varen redactar passava una mica com avui que ja era el
final d’una jornada i anaven més aviat i no es cuidava massa,
però no són acceptables cap d’elles.

Bé entrat, la 4.800, que ja havia defensat abans, adequar el
cost de la posada en marxa de la llar de tercera edat, bé falta el
subconcepte de partida d’alta i de partida de baixa. La 4.799 en
relació a la Residència de Felanitx, ens posa un subconcepte
64.000 dins el centre de cost, 75.103 programa 313-E, que no
existeix i a més no fa referència a partida de baixa. La 4.782,
Residència de la tercera d’Eivissa, estam exactament en la
mateixa situació. La 4.783, Residència de tercera edat a
Mallorca, una altra vegada el mateix. La 4.789, construcció de la
Residència de la tercera edat de Formentera, el subconcepte és
diferent, però tampoc existeix dins aquest programa i tampoc fa
referència a la partida de baixa.

Construcció de la Residència de tercera edat a Menorca,
l’esmena 4.793, perdoni perquè aquí m’he trobar un paper que
no era d’aquí, però estam en la mateixa situació d’absència de
partida de baixa. La 4.806, segona fase de la Llar de Llucmajor,
partida de baixes correspon a una altra secció. La 4.807, també
apliquen un subconcepte que no existeix dins aquest programa.
La 4.798, Centre de tercera edat a Llucmajor, partides de baixa
afecten a una altra secció pressupostària. La 4.802, creació de
centres de dia sociosanitaris, altra vegada apliquen un
concepte no existent. La 4.809, compliment del pla integral de
persones majors, partida de baixa que afecta a una altra secció
pressupostària. La 4.811, creació d’un centre de dia per a
persones majors d’Inca, una altra vegada subconcepte que no
existeix. 

Jo sincerament ara crec que no és el moment de discutir qui
té la bandera de la sensibilitat social o més coses. Jo crec que
seria més interessant que el Grup Parlamentari Popular fes unes
esmenes, com a mínim, més ben elaborades.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. PASTOR I CABRER:

Gràcies. Sr. Ramon, miri no em digui que jo estic mancat de
recursos o empro agressivitat o improvís en els temes socials,
no necessit emprar cap tipus de recurs per defensar les
polítiques socials que va fer en el seu moment el Partit Popular.
N’hi ha d’altres que quan no saben com han de contestar les
preguntes s’agafen a la imputació d’aquest diputat que els
parla. Miri, els porcs i els senyors en vénen de raça i moltíssims
d’aquí moriran grunyint.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Pastor. Sr. Ramon? No. 

Agrairia que els debats es subscrivissin als temes de les
esmenes i no féssim altres observacions.

Passarem a la votació d’aquest conjunt de 12 esmenes, que
corresponen al programa 313-E. Són les següents: la 4.800,  la
4.799, 4.782, 4.783, 4.789, 4.793, 4.806, 4.807, 4.798, 4.802, 4.809
i 4.811.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat de la votació.

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor 5, en contra 9.

EL SR. PRESIDENT:
Per tant, hem acabat la secció 75.

Passam ara a la secció 76, entitat autònoma Servei
d’Ocupació de les Illes Balears. A la totalitat es manté l’esmena
del Grup Parlamentari Popular, la número 4.671. Per defensar-la
té la paraula el Sr. Guillem Camps.

EL SR. CAMPS I COLL:

Gràcies, Sr. President. Efectivament hem presentat una
esmena a la totalitat de la secció 76, entitat autònoma de Servei
d’Ocupació de les Illes Balears i perquè constatam que dia 1 de
gener hem de rebre, sembla ser, les transferències de polítiques
actives de l’Inem i en aquesta comunitat nostra, d’una manera
improvisada, les esperam, no sabem ni com ni de quina manera
el Servei d’Ocupació de les Illes Balears es tendrà en compte,
no sabem de quina manera s’estructurarà i no sabem quines
alternatives d’aquest nou Inem que diuen que ens donaran aquí
posaran en pràctica.

Tot açò, com no, ho defensarem oportunament en el plenari
quan parlam dels pressuposts del 2002.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Camps. Hi ha alguna intervenció? No.

Passam a la votació d’aquesta esmena a la totalitat, la 4.671
de la secció 76.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat de la votació.

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor 4, en contra 8.

EL SR. PRESIDENT:

Passam ara a les esmenes presentades en els pressuposts
dels ens de dret públic amb personalitat jurídica pròpia de la
comunitat autònoma. Totes les esmenes que es mantenen en
aquests ens de dret públic són del Grup Parlamentari Popular.

Començam per el número 81, Institut Balear de Turisme, a la
totalitat es manté l’esmena 4.567. Per defensar-la té la paraula la
diputada Sra. Maria Salom.

LA SRA. SALOM I COLL:

Moltes gràcies, Sr. President. Des del Grup Popular no
compartim la política que està duent en aquests moments
l’Institut Balear de Turisme i per això consideram que no
correspon a les necessitats que avui té la nostra comunitat i per
això hem presentat aquesta esmena a la totalitat i en el plenari,
evidentment farem una defensa molt més ampla de la mateixa.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Salom. 

Passam directament a la votació d’aquesta esmena a la
totalitat.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat de la votació.

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor 5, en contra 8.

EL SR. PRESIDENT:

A les distintes partides del pressupost de l’Ibatur es
mantenen un total de 13 esmenes són les següents: 4.561, 4.562,
4.563, 4.564, 4.565, 4.566, 4.568, 4.569, 4.679, 4.680, 4.681, 4.682
i 4.683. Es debatran conjuntament totes les esmenes i per
defensar-les té la paraula la diputada Sra. Salom.

LA SRA. SALOM I COLL:
Moltes gràcies, Sr. President. Des del Grup Popular hem

presentat tot aquest bloc d’esmenes parcials per intentar
millorar el que és el dia a dia de la gestió de l’Institut Balear de
Turisme. En primer lloc creim que és necessari ampliar les
partides de convenis que es signen amb els ajuntaments a totes
les illes de la nostra comunitat i en aquest sentit presentam tres
esmenes per un import de 600.000 euros, allà on demanam que
es signin convenis amb els ajuntaments de Menorca, d’Eivissa
i Formentera i Mallorca.

Un altre grup d’esmenes, tres esmenes relacionades amb la
necessitat de posar en marxa un pla de desestacionalització
turística a cada una de les illes. Des del Grup Popular
consideram que a anteriors legislatures s’havia fet un esforç
important, per part de la Conselleria de Turisme, per intentar
allargar les temporades turístiques, perquè creim que això és bo
per a l’economia de les Illes Balears, això beneficia a tot el
sector, beneficia als treballadors i des de l’arribada del pacte de
progrés sembla que hi ha la idea que durant l’hivern les Illes
han de descansar, s’han d’aturar i això des del Grup Popular
ens sembla una política equivocada i errònia i en aquest sentit
aquestes esmenes per posar en marxa uns plans seriosament
per intentar perllongar les temporades turístiques.

També demanam, des del Grup Popular, la creació d’un pla
específic per a la promoció per intentar recuperar el mercat
turístic d’Alemanya. En aquest sentit presentam un conjunt
d’esmenes que fan referència a Eivissa i Formentera, per
intentar millorar la senyalització a les platges i zones turístiques
i en aquest sentit signar distints convenis amb els ajuntaments
d’Eivissa i Formentera per millorar totes aquestes
senyalitzacions.

Per acabar aquest bloc d’esmenes, n’hem presentada una
altra que fa referència al terme municipal de Sant Josep
(Eivissa), allà on demanam que la construcció d’instalAlacions
esportives en el poliesportiu que hi ha a Sant Josep per intentar
reactivar tot allò que és turisme d’hivern i per això demanam
que des d’Ibatur es signés un conveni de colAlaboració amb
l’Ajuntament de Sant Josep per intentar reactivar tot allò que és
el turisme d’hivern.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Salom. Per contestar té la paraula el Sr. Pons.
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EL SR. PONS I PONS:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Intentaré
ser breu, primer de tot estam davant un pressupost d’un ens de
dret públic, com a tals als ens de dret públic no només hi ha
participacions del Govern, sinó de moltes societats
interessades, relacionades directament amb el món del turisme.
Per tant, sembla prudent que el pressupost i sobretot la seva
distribució o la finalitat de la despesa, la facin els membres
d’aquest ens de dret públic i no vengui feta des del Parlament.
Els socis d’aquests ens sembla que tenguin alguna cosa a dir
de la manera que s’han de gastar els diners.

De totes maneres hi ha dues esmenes que coincideixen amb
decisions presses pel propi Ibatur, seria la 4.668, pla específic
de promoció per a la recuperació del mercat turístic alemany,
seria acceptada perquè compta amb el vist i plau d’Ibatur, igual
com la presentació als mercats emissors de l’oferta turística
especialitzada, que és l’esmena 4.569, no tendríem cap
inconvenient en acceptar-les.

Després es veu que hi ha la pressió del lobby eivissenc, que
a més de les primeres esmenes presentades sobre convenis amb
ajuntaments i desestacionalització, insisteixen en fer actuacions
a Eivissa i Formentera, amb un com, que, no sabem si les dues
esmenes 4.681 i 4.566 són una duplicitat interessada o aleatori,
producte de la passió del lobby eivissenc, en funció de les
inversions a la seva illa. Ens agradaria saber-ho, perquè tenen
la mateixa motivació desestacionalització i la mateixa quantitat,
ens temem que pugui ser una duplicitat, no volguda i sí
accidental.

Igualment que l’actuació sobre el poliesportiu de Ca’n
Guexoi, que primer de tot és una quantitat molt minsa, es
contemplava sobre el projecte total, però no entra dins les
previsions que nosaltres sapiguem dels membres d’Ibatur, que
almanco han de tenir la seva independència per dedicar els
diners a les actuacions que ells decideixen.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Pons. En torn de rèplica té la paraula la Sra.
Salom.

LA SRA. SALOM I COLL:

Gràcies, Sr. President. Dir-li Sr. Pons que lamento en part la
seva intervenció, perquè si no ho he entès malament ens ha
vengut a dir que els membres del Parlament pintam molt poc a
l’hora de dir o proposar certs canvis damunt la política d’Ibatur
i allà on des del Grup Popular plantejam una sèrie d’esmenes
per capgirar la política a molts d’aspectes, perquè hi estam en
contra, idò ens diu que aquí no tenim res a fer, que qui sap del
tema és la gent que està dins Ibatur. Idò no cal discutir els
pressupost de moltes empreses públiques perquè cada una
d’elles està regida per un consell d’administració, per un
consell rector, creim que això és falta de tacte que ha tengut el

Sr. Pons, cap als membres d’aquesta comissió i en concret dels
qui estam a l’oposició que som els que feim les esmenes.

Per altra banda, dir-li que el lobby eivissenc efectivament
considera que s’han de fer una sèrie de millores a Eivissa i
Formentera i saben que normalment el pacte d’esquerres no
accepta les esmenes que plantejades pel Grup Popular, n’hem
presentades moltes, algunes fan referència a la seva illa,
algunes d’elles poden ser semblants, però no són repetitives en
cap cas i les mantenim.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. PONS I PONS:

Gràcies, Sr. President. Primer de tot ningú discuteix, al
contrari, respecte i admira la saviesa dels diputats del Grup
Popular que són capaços de fer aquests tipus d’esmenes. No
és una qüestió de desautorització, és una qüestió de respecte
als membres d’Ibatur, per donar-los la possibilitat d’intervenir,
perquè no només hi ha diners i interessos del Govern, també hi
ha interessos privats que estan representats a la política que es
dur des d’Ibatur, senzillament, també el GOB, a més després de
les explicacions molt clarividents en la defensa del medi
ambient s’han fet durant avui horabaixa, jo crec que les idees
del GOB han penetrat profundament dins els interessos del
Grup Popular. 

Però insistesc i m’agradaria fes una revisió damunt la
duplicitat de la 4.566 i 4.681.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Pons. Entenc que el Partit Popular no retira cap
de les esmenes que té presentades, o així ho he volgut
entendre, perquè s’ha reafirmat amb les que ha presentat i
sotmetrem primer a votació l’esmena 4.568 i 4.569, que entenc
que han estat acceptades per aquesta comissió. 

Per tant, primer de tot votam aquestes dues esmenes.

Vots a favor?

Per tant, queden aprovades per unanimitat.

Passam a la votació de les onze esmenes següents: 4.561,
4.562, 4.563, 4.564, 4.565, 4.566, 4.679, 4.680, 4.681, 4.682 i 4.683.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat de la votació.
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EL SR. LLETRAT:

Vots a favor 5, en contra 9.

EL SR. PRESIDENT:

En el Centre Balears a Europa, entitat de dret públic número
82 no s’hi han presentat esmenes.

La número 83, l’Institut Balear de l’Aigua i l’Energia, a la
totalitat d’aquest ens de dret públic es manté l’esmena del Grup
Parlamentari Popular a la totalitat, la número 4.750 i per a la seva
defensa té la paraula el Sr. Font.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Parlam de l’Institut Balear de l’Aigua i Energia?

EL SR. PRESIDENT:

Exactament.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

El Partit Popular manté aquesta esmena a la totalitat i
sobretot només dir dues qüestions perquè tendrem més
possibilitats de parlar-ne en el transcurs del ple de la propera
setmana.

És increïble, jo em pregunto si aquest institut ens hem de
plantejar si s’ha de mantenir o no, jo crec que sí, és evident que
enguany no hi ha el cost de les dessaladores de les modulars,
no hi ha cost, però resulta que la baixada d’aquest institut és de
8.500 milions de pessetes, molt més que el cost de les
dessaladores i el més simpàtic del tema és que queden per
inversions reals a l’institut durant tot l’any 112.199.903
pessetes. 

És evident que nosaltres hem de mantenir una esmena a la
totalitat perquè començam a demanar-nos, després de la
necessitat de nous consorcis que ja hem explicat a altres
esmenes a la secció 15, a veure que és allò que ha de fer l’IBAE
exactament, crec que hi ha moltes coses per fer, gestió de la
demanda de l’aigua, millora dels aqüífers i altres coses, perquè
durant tot l’any tenim una inversió de 112 milions de pessetes,
no 112 d’euros, de pessetes.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Font. Algú em demana la paraula per contestar?
Sr. Ramon té la paraula. 

EL SR. RAMON I JUAN:

Gràcies, Sr. President. Per anunciar evidentment el vot en
contra d’aquesta esmena a la totalitat. Pensam que aquests
pressuposts sí serveixen perquè l’Ibaen dugui a terme les
actuacions pel qual es va crear, pensam que les actuacions per
cert que s’han dut a terme anteriorment, en relació a la sequera

no donen peu als comentaris exposats, aquesta manca de
respecte en aquest institut per part del Grup Parlamentari
Popular i per tant, pensam que s’ha d’aprovar aquesta partida
pressupostària i no s’ha d’acceptar l’esmena del Grup
Parlamentari Popular.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Gràcies, Sr. President. Jo no pensava a intervenir, però no
crec que hagi faltat al respecte en cap moment al Sr. Ramon i si
li he faltat demano disculpes i a l’Ibaen menys, en tot cas
l’Ibaen que és un institut que jo pens que és necessari crec que
és ridícul que tengui 112.199.903 pessetes per a inversions.
Posaré un cas, només que es vulgui gestionar un consorci d’un
municipi de 30.000 habitants per al possible tractament
d’eliminació de nitrats per osmosis inversa, per donar aigua
millor als ciutadans d’aquest municipi, aquests 112 de pessetes
no serà ni el 50% que ha d’aportar l’Ibaen en aquest consorci.
Li he posat un exemple clar, perquè crec hi ha algun greu error
dins aquest pressupost, o es veurà molt modificat i ja ho
veurem en el transcurs de l’any 2002, modificacions de crèdit
que es puguin fer cap a aquest institut.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Font. 

Passam a la votació d’aquesta esmena a la totalitat, la 4.750.
 
Vots a favor?

Vots en contra?

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

5 vots a favor i 9 en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a l'entitat de dret públic núm. 84, Institut Balear de
Sanejament. A la totalitat s'hi manté l'esmena 4749, per
defensar-la, té la paraula el diputat Sr. Guillem Camps.

EL SR. CAMPS I COLL:

Gràcies, president. Efectivament, nosaltres hem presentat
aquesta esmena a la totalitat perquè la motivació és ben
fonamentada i és certa. Nosaltres pensam que hi ha una manca
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de manteniment de les depuradores, en la seva conservació, no
s'hi ha invertit pràcticament res i, a més, moltes noves
depuradores que havien deixat en principi d'execució, també
s'han anat retardant i açò crea realment un problema de
sanejament d'aigües, i sobretot amb l'impuls per a la
terciarització, que tant hagués beneficiat el camp de les Illes
Balears, i sobretot en aquells on hi ha una forta activitat agrària
i que tant ho necessiten. En qualsevol cas, aquests i altres
arguments els manifestarem oportunament al plenari, quan
tractem els pressuposts del 2002.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Camps. Algun grup em demana la
paraula per intervenir? No? Passarem directament a la votació
d'aquesta esmena, és la 4749.

Vots a favor?

Vots en contra?

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

5 vots a favor i 9 en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. A les distintes partides del pressupost de l'Ibasan
s'hi mantenen les esmenes 4773 i 4775. Les debatrem
conjuntament i per això té la paraula el Sr. Camps.

EL SR. CAMPS I COLL:

Gràcies, president. Són dues esmenes, una d'afectació i
l'altra d'addició, la d'afectació és la 4773, fa referència a
incrementar els nombre de les edars en depuració terciària, com
deia abans, a l'illa d'Eivissa i Formentera, i 620.000 euros més en
una esmena d'addició, la 4775, per incrementar el manteniment
de les edars d'Eivissa i Formentera, ja que l'actual situació, com
reiteradament hem vist al Parlament de les Illes Balears en
plenari i en comissió, es mostra insuficient.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Camps. M'agradaria saber si algú vol
intervenir i, per tant, que demanassin la paraula a aquesta
presidència, si no és així, no s'intervendrà i passarem
directament a votació. Votarem les esmenes 4773 i 4775.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions no n'hi ha.

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

5 vots a favor i 9 en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. Passam a l'entitat 85, que és Institut Balear de la
Conservació de la Natura. A la totalitat s'hi manté l'esmena
4748. Per defensar-la, té la paraula el Sr. Font. Endavant.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Sí. Les defensaré conjuntament totes, però si qualque cosa
havia de quedar clar, així com de l'Ibaen ens queixàvem del tema
de la inversió, amb els 199 milions de pessetes, aquí a l'Ibanat
encara és més greu, la inversió d'un any per l'altre en inversió
real baixa en 400 milions de pessetes i es manté només una
inversió real de 57.499.000 pessetes, en canvi amb el que és la
inversió en despesa immaterial augmenta 222 milions de
pessetes. Arriba un moment en què et demanes si els instituts,
si ja tens en els distints programes, que agafen temes de
depuració, temes de parcs naturals, temes d'àrees recreatives,
ja tenen cents i cents de milions en inversió immaterial, com
punyetes -i perdó per l'expressió, però crec que és la realitat-
després es poden mantenir, dins els instituts, també partides
tan grosses que fan que la inversió real sigui de 55 milions de
pessetes i la inversió en despesa immaterial d'estudis i més
estudis, que jo crec que als dos anys ja toca tenir clar quins
són els estudis, es mantenguin i es posin partides de 222
milions més als 400 i busques que hi havia. És a dir, tendrem
prop de 700 milions de pessetes de caràcter immaterial dins
l'Ibanat i només 57 milions i mig de pessetes d'inversió real. Per
això no es tracta de discutir cada esmena, és que cada esmena
és òbvia perquè es tracta d'inversions clares per mirar que
funcioni l'institut. Si es vol d'aqueixa forma, així es tendrà.

Moltíssimes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Font. Passarem directament a la votació de
l'esmena 4748, a la totalitat d'aquesta entitat de dret públic.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions no n'hi ha.

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

4 vots a favor i 9 en contra.

EL SR. PRESIDENT: 

Molt bé. A les distintes partides, crec que ja ho ha defensat,
per tant passaríem a la votació de l'esmena que es manté a les
partides d'aquest pressupost, que és la 4607.
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Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions no n'hi ha.

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

4 vots a favor i 9 en contra.

EL SR. PRESIDENT:

D'acord. Passarem ara a l'entitat de dret públic 86 que és
l'Institut Balear de l'Habitatge. A la totalitat s'hi manté l'esmena
4585 del Grup Parlamentari Popular. Per defensar-la té la paraula
el Sr. Camps.

EL SR. CAMPS I COLL:

Gràcies, president. Aquesta esmena a la totalitat que
correspon a la secció 86 d'Ibavi, consideram que és totalment
i absolutament encertada, perquè en una economia de mercat
tota empresa ha de mantenir uns equilibris financers, amb una
estructura patrimonial adequada i convenient, i amb unes
despeses i amb un endeutament a mig i llarg termini equilibrat
i que corrrespongui efectivament a la seva activit at. I açò és el
que no veim de cap de les maneres a una empresa pública que
es diu Ibavi. I és per açò que nosaltres consideram que el seu
endeutament és anormal, i jo gosaria a dir d'agosarat, valgui la
redundància, per tot açò nosaltres presentam aquesta esmena
a la totalitat i també la defensarem en el ple, com les altres a la
totalitat.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Camps. Passam directament a la votació
d'aquesta esmena, 4585.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions no n'hi ha.

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

4 vots a favor i 9 en contra.

EL SR. PRESIDENT:

A l'entitat de dret públic 87, Serveis Ferroviaris de Mallorca,
s'hi manté una esmena a la totalitat del Grup Parlamentari
Popular, la 4586. Per defensar-la, té la paraula el diputat Sr.
Guillem Camps.

EL SR. CAMPS I COLL:

Gràcies, president. També el que he dit respecte de
l'empresa pública Ibavi, també correspon i ho dic per a l'empresa
de Serveis Ferroviaris de Mallorca, d'aquesta secció 87.
Nosaltres consideram que el seu endeutament és completament
injustificat, també irresponsable, i fixau-vos que el tren no
arriba a Menorca, ni a Eivissa ni a Formentera, perquè si no, no
sé com podria sortir la nostra comunitat autònoma d'aquest
enfonsament que any rera any ens endeuta aquest govern i, en
aquest cas concret, la SFM. Per açò nosaltres la debatrem i
defensarem en el plenari.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Camps. Passarem a votar aquesta
esmena, que és la 4586.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions no n'hi ha.

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

4 vots a favor i 9 en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Passam a l'entitat de dret públic 88, Institut
d'Innovació Empresarial de les Illes Balears. A la totalitat s'hi
manté una esmena del Grup Parlamentari Popular, que és la
4815. Per defensar-la, té la paraula el Sr. Camps.

EL SR. CAMPS I COLL:

Gràcies, president . És una esmena d'afectació que correspon
a la 4815 i que és per a l'adquisició de terrenys per construir
polígons industrials. En aquest cas, no veig que sigui a la
totalitat.

EL SR. PRESIDENT:

Perdoni, Sr. Camps, jo o tenc el seguiment malament o és
una esmena a la totalitat.

EL SR. CAMPS I COLL:

En qualsevol cas, efectivament la discutirem i defensarem,
i ens barallarem, bonament parlant, en el plenari.

EL SR. PRESIDENT:

Per tant, passam a ... Sí, Sr. Lletrat?
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EL SR. LLETRAT:

Per a un aclariment, hi havia una errada al seguiment,
l'esmena no és a la totalitat, sinó que és a una partida del
pressupost.

EL SR. CAMPS I COLL:

Per tant és afectar la compra d'adquisició de terrenys
industrials, terrenys industrials que si nosaltres anam i volem
una desestacionalització i volem que hi hagi més llocs estables,
crear indústries innovadores que creïn llocs de feina així com
toca, pens que cal ser molt sensibles amb l'adquisició de
terrenys estrictament industrials, però, res de grans ni petits
comerços, no, no, industrials.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, Sr. Camps. Per contestar el que s'ha dit té la paraula
el Sr. Bosco Gomila.

EL SR. GOMILA I BARBER:

Gràcies, Sr. President. No donarem suport a aquesta esmena
que presenta mel Partit Popular perquè el finançament dels
polígons industrials que fa l'IBDI es vehiculen mitjançant una
política de crèdit amb entitats financeres i no a partir de la
supressió de les prestacions que l'IBDI dóna a l'empresariat de
les Illes, que és el que comportaria si acceptéssim aquesta
esmena que ha presentat el Partit Popular.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Gomila. Vol torn de rèplica, Sr. Camps? Així
passam directament a la votació d'aquesta esmena, que no és
a la totalitat, sinó al conjunt del pressupost, és la 4815.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions no n'hi ha.

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

4 vots a favor i 9 en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. A l'entitat 89, Gestió Sanitària de Mallorca, a la
totalitat s'hi manté l'esmena del Grup Parlamentari Popular 4701.
Per defensar-la, té la paraula el Sr. Camps.

EL SR. CAMPS I COLL:

Gràcies, president. El que serveix per a Gestió Sanitària de
Mallorca, GESMA, secció 89, són els mateixos arguments que

he emprat darrerament i sobretot amb SERBASA. Nosaltres
pensam que aquesta esmena a la totalitat és raonable perquè no
correspon al que necessita la nostra societat, i és per açò, per
aquest motiu, que nosaltres aquí defensarem oportunament
aquesta esmena a la totalitat de la secció al plenari.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Camps. Passam a la votació de l'esmena 4701, a
la secció 89.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions no n'hi ha.

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

4 vots a favor i 9 en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Passam ara a les esmenes presentades als
pressuposts de les societats anònimes públiques de la
comunitat autònoma de les Illes Balears. Inicialment, a la
primera, que és Fires i Congressos de Balears, FICOBALSA,
s'hi mantenen dues esmenes del Grup Parlamentari Popular, són
les 4767 i 4768. Per defensar-les conjuntament té la paraula el Sr.
Camps.

EL SR. CAMPS I COLL:

Gràcies, president. Són dues esmenes de substitució, la
4767 vol que financem l'activitat firal i la falta d'infraestructures
de les fires, m'imagín que fires locals, i per açò ens agradaria
que es destinàs una partida de 72.121,45 euros. I l'altra, 60.000
euros, és perquè se celebri la Fira Didàctica. Nosaltres
consideram que la Fira Didàctica és una d'aquelles fires amb èxit
que vam iniciar i que dins la nostra comunitat autònoma, ja que
hi ha competències de tota l'educació reglada, educació
ocupacional contínua, pensam que seria molt bo i profitós que
aquesta fira es fes, no solament a Mallorca sinó a Eivissa i
Formentera, per fomentar la formació i l'educació dels nostres
alAlots, els nostres nins, les nostres nines, els nostres boixos  i
els nostres joves. Per tant, consideram que 60.000 euros per a
aquesta conselleria important, que és Economia, són no-res, i
crec que estaria molt bé que l'aprovassin.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Camps. Té la paraula, Sr. Gomila.

EL SR. GOMILA I BARBER:

Gràcies, Sr. President. Començaríem per la darrera, nosaltres
creim que les fires s'han de fer a partir de l'interès dels sectors
afectats i no és el cas de la Fira Didàctica, per açò des de la
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conselleria i des de Fires i Congressos no es fa aquesta fira. Per
altra part, quan es parla de finançar l'activitat firal i la falta
d'infraestructures de fires, el Sr. Camps ho ha precisat i s'ha
dirigit a les fires locals, perquè nosaltres entenem que el que fa
falta per millorar el tema de fires no són me's recursos o
recursos extraordinaris, sinó poder tirar endavant amb les
infraestructures com seria el nou recinte firal, pendent de
determinades tramitacions a l'Ajuntament de Palma.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Gomila. Passam a votar aquestes dues esmenes,
que són la 4767 i 4768 a l'entitat Fires i Congressos de Balears.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions no n'hi ha.

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

4 vots a favor i 9 en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. A la secció 02, Parc Bit Desenvolupament, SA no
s'hi han presentat esmenes. A l'Institut de Biologia Animal de
Balears, SA, a la societat pública 03, no s'hi han presentat
esmenes, igual que a la 04, Serveis de Millora Agrària, SA. A la
05, Serveis d'Informació Territorial de les Illes Balears, SA s'hi
ha presentat una esmena a la totalitat del Grup Parlamentari
Popular, que és la núm. 4847. Per defensar-la, té la paraula el Sr.
Camps.

EL SR. CAMPS I COLL:

Gràcies, president. Molt breument perquè ja és tard i
s'acaba, només dir que si la finalitat d'aquesta empresa de
Serveis d'Informació Territorial Illes Balears, SA és, molt
simplement, fer plànols i cartografia i vendre'ls, pensam que és
un derroche, valgui l'expressió i entre cometes, dels diners
públics, i nosaltres consideram que d'altra manera es podria
treure molt més profit d'aquests recursos tan pocs i tan
esquifits i que tant discutim que no tenim i que es munten
empreses públiques una darrera l'altra per anar ocupant
persones i anar fent serveis que moltes vegades no hem pensat
bé si són rendibles per a la nostra comunitat autònoma.

Gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Camps. Passarem, idò, a la votació
d'aquesta esmena a la totalitat, la 4847.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions no n'hi ha.

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

4 vots a favor i 9 en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Finalment, havent acabat les seccions, procedeix 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'any 2002, així com també les dels ens públic amb
personalitat jurídica pròpia i les de les societats anònimes
públiques amb les modificacions que en resulten de l'aprovació
d'esmenes durant la tramitació d'aquest projecte de llei.

Començarem votant la secció 11, ... El Sr. Diéguez em
demana la paraula.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Sí, Sr. Presidente. A la vista de cómo ha ido el debate,
quisiera proponer, salvo que el Grupo Parlamentario Popular
quiera una cosa distinta, que se agrupara en una única
votación.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. SALOM I COLL:

No hi ha cap inconvenient per part del Grup Parlamentari
Popular que es faci una votació conjunta de totes les seccions
i empreses públiques.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. Agruparem totes les seccions, llavors farem una
votació separada de les entitats de dret públic i una altra de les
societats. Així farem almenys tres votacions i ja estarà. Ho
podem agrupar tot, si volen, a mi m'és igual. Si?

Bé, idò, perquè consti llegirem el que anam a votar. Votarem
la secció 11 Conselleria de Presidència, la secció 12 Conselleria
de Turisme, secció 13 Conselleria d'Educació i Cultura, secció
14 Conselleria d'Hisenda i Pressuposts, secció 15 Conselleria de
Medi Ambient, secció 16 Conselleria d'Interior, secció 17
Conselleria d'Obres Públiques, Habitatge i Transports, secció
18 Conselleria de Sanitat i Consum, secció 19 Conselleria de
Treball i Formació, secció 10 Conselleria d'Agricultura i Pesca,
secció 21 Conselleria d'Economia, Comerç i Indústria, secció 22
Conselleria d'Innovació i Energia, secció 23 Conselleria de
Benestar Social, secció 31 serveis comuns i despeses diverses,
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secció 32 ens territorials, secció 34 deute públic, secció 36
serveis comuns i despeses de personal, secció 71, entitat
autònoma Institut d'Estudis Baleàrics, secció 73 entitat
autònoma Institut Balear de la Dona, secció 74 entitat autònoma
Servei Balear de la Salut, secció 75 entitat autònoma Institut
Balear d'Afers Socials, secció 76 entitat autònoma Servei
d'Ocupació de les Illes Balears, l'entitat de dret públic 81 Institut
Balear de Turisme, l'entitat de dret públic 82 Centre Balears
Europa, la 83 Institut Balear de l'Aigua i de l'Energia, la 84
Instit ut Balear de Sanejament, la 85 Institut Balear de
Conservació de la Natura, la 86 Institut Balear de l'Habitatge, la
87 Serveis Ferroviaris de Mallorca, la 88 Institut d'Innovació
Empresarial de les Illes Balears, la 89 Gestió Sanitària de
Mallorca, la societat pública 01 Fires i Congressos de Balears,
SA, la 02 Parc Bit Desenvolupament SA, la 03 Institut de
Biologia Animal de Balears SA, la 04 Serveis de Millora Agrària,
SA, i la 05 Serveis d'Informació Territorial de les Illes Balears.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions no n'hi ha.

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

9 vots a favor, 4 en contra i cap abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. Una vegada conclosos el debat i les votacions, es
proclama dictaminat el Projecte de llei de pressuposts generals
de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2002.
Es recorda que els grups parlamentaris 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, es
pretenguin defensar en el ple.

Esgotat l'ordre del dia de la secció, els vull agrair la seva
colAlaboració en la tramitació d'aquest dictamen i aixecam la
sessió.
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