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(Inici de la sessió no enregistrat per deficiències
tècniques)

EL SR. CAMPS I COLL:

...11, que després de la interpelAlació duita a terme pel Partit
Popular en el plenari d’ahir de cada vegada veim que no respon
a les necessitats reals de la societat de les Illes Balears. De cada
vegada veim més que és una conselleria diguem-ne
“goebeliana”, que significa moltes illes irreals, a vegades
utòpiques i quasi sempre virtuals.

És per tot açò que nosaltres defensarem oportunament en
el plenari aquesta esmena a la totalitat de la secció 11 de la
Conselleria de Presidència. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. 

Al programa 12C, relacions i cooperació amb altres
administracions públiques i ens públics i privats es manté
l’esmena 4720. Per a la seva defensa té la paraula el diputat Sr.
Camps.

EL SR. CAMPS I COLL:

Gràcies, president. L’esmena 4720, de 65.585,03 euros,
pretén la supressió de la Direcció General de Presidència perquè
les seves funcions les pot fer perfectament també la Direcció
General d’Assumptes Institucionals, és a dir, del que es tracta
és d’eliminar burocràcia, entramat típic del món socialitzat,
planificat, i per tant la seva gestió en aquest cas no va més enllà
de la publicitat no útil, i és per açò que nosaltres anam per una
racionalitat i una racionalització de l’entramat burocràtic de
l’administració de la comunitat autònoma, i més concretament
de la Conselleria de Presidència. 

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Gracias, Sr. Presidente. Solamente dos palabras para decir
que evidentemente no compartimos los criterios que ha
manifestado el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, que
no compartimos que se suprima la dirección general, tal como
han dicho, tal como se ha propuesto por parte de su grup o, que
es una cuestión de distintos enfoques de realización política,
no és cuestión de que se pretenda defender una mayor
existencia de burocracia sino una mayor especialización de
funciones.

Nada más, Sr. Presidente. 

EL SR. PRESIDENT:

En torn de rèplica, Sr. Camps té vostè la paraula.

EL SR. CAMPS I COLL:

Evidentment són dos sistemes, dos mons, dues filosofies
que evidentment no compartim i per açò presentam aquesta
esmena parcial, la 4720. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies.

Al programa 12 1A, serveis generals de la Presidència del
Govern, es manté l’esmena 4874. Per a la seva defensa té la
paraula el Sr. Camps.

EL SR. CAMPS I COLL:

Gràcies, president. L’esmena 4874, de 399.150 euros, ve
determinada perquè hi hagi una implicació útil dels diners i
suprimir la inversió immaterial que no és tan útil per signar un
conveni amb el Consell Insular de Menorca per desenvolupar
tot un sentit de reserva de la biosfera. Recordem que el 93 el
Govern del Partit Popular va fer possible que fos declarada
Menorca reserva de la biosfera per la UNESCO que encara es
manté, i és per açò que nosaltres hi ha tot un entramat de
patrimoni natural, patrimoni etnològic i patrimoni arqueològic
que s’ha de defensar, i veuríem beníssim per part nostra que
realment es dotés d’una quantitat important perquè Menorca i
les Illes Balears, aquest país tan nostre que deim, puguem
mantenir-lo i dignificar-lo. 

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Gracias, Sr. Presidente. Simplemente para decir que el
Gobierno de las Islas Baleares ya lleva a cabo en la isla de
Menorca muchas actuaciones a través de distintas consellerias
que contribuyen de una u otra manera al desarrollo como zona
declarada reserva de la biosfera. Por lo tanto no resulta
necesaria la aprobación de la enmienda que propone dicho
grupo. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Sr. Camps, vol contestar? Té la paraula.

EL SR. CAMPS I COLL:

Gràcies, president. Dins l’entramat del projecte de
pressupost no veim res específic que digui que és per a reserva
de la biosfera de Menorca, i és per açò que nosaltres, en aquest
cas sí d’una manera específica i determinada, volem que hi hagi
una partida significativa, no extraordinària, que no es pugui
complir, sinó que realment hi hagi un detall per part d’aquest
govern que tant li agrada la biodiversitat i tant la reserva dels
espais naturals, i en aquest cas Menorca, que és una joia dins
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la Mediterrània. I com que hi és volem que s’especifiqui, i jo
pens que tots els partits hi podrien donar suport perfectament.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Gracias, Sr. Presidente. Disponía el diputado del Grupo
Parlamentario Popular de la comparecencia de los distintos
consellers para hacer preguntas al respecto, que sin ninguna
duda les habrían explicado con mucho gusto cada uno en su
conselleria las diferentes actuaciones que se hacían para la
defensa de la isla de Menorca como zona declarada reserva de
la biosfera, y se considera que es mucho más útil que esto sea
una actuación transversal de distintas consellerias que asignar
una partida a un convenio por parte de la Conselleria de
Presidencia, lo cual sería mucho menos efectivo para la defensa
de este lugar que el sistema empleado por el Gobierno en la
actualidad. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat.

Al programa 612G, organització i gestió del patrimoni de la
comunitat autònoma, es mantenen les esmenes 4717, 4718 i
4875. Per a la seva defensa té la paraula el diputat Sr. Camps.

EL SR. CAMPS I COLL:

Gràcies, president. La 4717, de 470.000 euros, és una esmena
d’addició que ve motivada per la supressió de la inversió
immaterial de la Secretaria General Tècnica de la Conselleria de
Presidència i de la Direcció General de Comunicacions per
adquirir patrimoni consistent en les casernes d’Es Castell. Jo
pens que la plataforma que es va constituir en aquest poble tan
entranyable de Menorca per comprar les casernes cada vegada
hi ha hagut una ruptura més del diàleg i no entenem com no es
va adquirir en el seu dia per 50 milions de pessetes que tenien
la possibilitat, a través del Ministeri de Defensa, de la seva
adquisició i així hagués contribuït aquest govern realment a una
millora patrimonial i millora del sistema i de l’equipament d’un
poble com és Es Castell. Pensam que el Govern escolta poc
aquest poble i que 50 milions, que abans eren irrisoris pel que
està gastant avui, la veritat és que es tracta d’una història per
a nosaltres surrealista, i que ara es vulgui fer martingales, i el
que no pot ser és que any rere any es desplaci, no es doni una
solució, i encara estiguem en el pressupost del 2003 i no vegem
cap partida per aclarir aquest important tema que tot el poble
d’Es Castell i de Menorca desitja que es tenguin en propietat.

EL SR. PRESIDENT:

Ha acabat? Gràcies, Sr. Diputat. Sr. Diéguez, té vostè la
paraula.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Gracias, Sr. Presidente. Ciertamente el Gobierno de las Islas
Baleares ya tiene previstas para la adquisición de patrimonio,
y desde luego las partidas sobre las que se plantea la enmienda
de supresión tienen gran importancia para el desenvolvimiento
de la actividad de la Conselleria de Presidencia, con lo cual
parece más adecuado que se destinen las que ya están
previstas para inversiones patrimoniales y que no se perjudique
la actividad de la conselleria disminuyendo las que se
pretenden disminuir con estas enmiendas. De todas maneras
desde luego es importante destacar el cambio producido y es
de alabar que por el Grupo Parlamentario Popular se hable ya de
la importancia la adquisición de patrimonio en lugar de
mantener, como se mantenía, al Gobierno en inmuebles de
alquiler que costaban un millón de pesetas al día en el año 99
cuando se produjo el cambio de Gobierno. 

Desde luego la patrimonialización siempre es positiva y por
eso el Gobierno la llevará a cabo con las partidas que ya están
destinadas a estos efectos. 

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CAMPS I COLL:

Gràcies, president. Agraesc l’explicació del representant del
Partit Socialista, però a mi el que m’agradaria és que m’indiqués
a quines partides, a quin programa, a quin subcompte hi ha la
compra i l’adquisició de les casernes d’Es Castell, i si no és així
mantenim, evidentment, aquesta partida pressupostària. 

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Gracias, Sr. Presidente. Evidentemente no es la función de
este diputado explicar los presupuestos, que para ello ya
vinieron los consellers, que estuvieron aquí compareciendo
ante la soledad de la comisión, puesto que muchas veces en la
comisión solamente había un representante del Grupo
Parlamentario Popular, y realmente haciendo muy pocas
preguntas al respecto del contenido de los presupuestos.
Naturalmente, claro, ahora cuando llegamos al debate en
comisión y al posterior debate en plenario, se resiente el debate
de esta dejadez que hubo en la primera fase de la explicación de
los presupuestos. Pero naturalmente ofendería también yo a la
inteligencia y a los deberes de los diputados del Grupo
Parlamentario Popular si diera las explicaciones en este
momento.

Nada más, Sr. Presidente. 
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. 

A continuació, si cap grup no demana votació separada
d’algunes esmenes, procedirem a la votació conjunta de totes
les esmenes presentades a la secció 11 i que acaben de ser
defensades. Sí, Sr. Camps?

EL SR. CAMPS I COLL:

Hi ha l’esmena 4718 i 4875? 

EL SR. PRESIDENT:

Estan debatudes. Estaven conjuntes... Per això li havia
pregunta si havia acabat la intervenció i m’ha dit que sí. Les
hem de donar per debatudes.

Votació de les esmenes. Vots a favor de les esmenes?

Vots en contra?

No hi ha abstencions. Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 5; en contra, 8. 

EL SR. PRESIDENT:

Queden rebutjades les esmenes.

A la secció 12, Conselleria de Turisme, totes les esmenes
que es mantenen en aquesta secció són del Grup Parlamentari
Popular. A la totalitat de la secció es manté l’esmena 4552. Per
a la seva defensa té la paraula el diputat Sr. Palau.

EL SR. PALAU I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Això és una esmena a la totalitat de
la secció 12, Turisme, i nosaltres ens reservam el debat per fer
davant plenari. Per tant la continuam mantenint com a viva en
aquesta comissió i ja argumentarem els motius pels quals
nosaltres creim que aquesta esmena s’ha de mantenir. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Sr. Marí Serra, per contestar té vostè la
paraula.

EL SR. MARÍ I SERRA:

Gràcies, Sr. President. Nosaltres evidentment votarem que
no a aquesta esmena a la totalitat perquè pensam que per
primera vegada en aquesta comunitat autònoma s’ha dut a
terme un pressupost que respon a la importància que té el
turisme en aquesta comunitat autònoma i, per tant, nosaltres
consideram que s’ha de mantenir tal com està i tal com ha
vengut des de la Conselleria de Turisme.

Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat.

Al programa 443H, fons per a la rehabilitació d’espais
turístics, es mantenen les esmenes 4562, 4563, 4564 i 4565. Per
a la seva defensa té la paraula el diputat Sr. Palau.

EL SR. PALAU I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Si la presidència em permet jo faria la
defensa conjunta de totes les esmenes a la secció de turisme,
ja que estan per apartats. Unes són infraestructures, altres fan
referència a formació, altres a beques, esponjament i promoció
turística, però les faria totes en un sol debat. 

EL SR. PRESIDENT:

Sí, Sr. Diputat. D’acord, però jo el que faré serà relacionar
les esmenes perquè quedi constància dels números.

EL SR. PALAU I TORRES:

Gràcies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT:

Aleshores es debatran conjuntament també al programa
751A, Direcció i Serveis Generals de Turisme, les esmenes 4553,
4554, 4555, 4556, 4558, 4559, 4560, 4568, 4570, 4571, 4573, 4574,
4575, 4576, 4577, 4579, 4582 i 4584. Al programa 751C, ordenació
del sector i redefinició del model turístic es manté l’esmena
4586. 

Per a la defensa de totes aquestes esmenes té la paraula el
Sr. Palau.

EL SR. PALAU I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Com he dit abans hi ha tres esmenes
que fan referència precisament a infraestructures turístiques,
tant a l’illa de Menorca com a l’illa d’Eivissa, com a Formentera,
i com a l’illa de Mallorca, crec jo que en uns temps difícils, en
uns temps fins i tot que el tema del turisme va en retrocés,  i
duim bastant de temps que per part del Govern balear no es fan
inversions en plans tan importants de millora de les nostres
infraestructures i en millora de la nostra oferta com s’havia
vengut fent fins ara, com el Pla d’embelliment turístic o el Pla
Mirall o altres plans que s’havien duit a terme. Per tant posam
unes quantitats perquè es pugui atendre aquestes millores en
aquestes tres illes.

Després es fa una esmena, que és la 4566, que és d’alguna
manera reduir o, millor dit, traspassar una certa quantitat que
està destinada a béns destinats a allò general en substitució
d’estudis i treballs tècnic. Nosaltres entenem que estudis ja
se’n fan prou. Per tant aquí hi ha 104.000 euros que passam a
béns destinats a l’ús general. 
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Després hi ha la 4553, la 4554 i la 4555 que fan referència les
tres precisament a funcionament de les escoles d’hoteleria de
la nostra comunitat. Tots sabem que escoles d’hoteleria en
aquests moments n’hi ha una que està ubicada a l’illa de
Mallorca, però que és una vella aspiració tant des de Menorca
com d’Eivissa i Formentera que pugui funcionar una extensió
d’aquesta escola a cada una de les Illes. Per tant es fan
aquestes esmenes en aquest sentit, de 300.000 euros cada una.
I també, com no, relacionat amb l’Escola d’Hoteleria també
posam tres esmenes més, que són la 4556, la 4557 i la 4558..., -
no, a la 4558 hi entrarem (...) una esmena que hem de retirar- que
són esmenes que van dirigides a ajudar els desplaçaments dels
alumnes que cursin estudis a l’Escola d’Hoteleria.

Després tenim l’esmena 4558, i aquí Sr. President vull dir
que baix el meu punt de vista crec que aquesta esmena està
duplicada amb l’esmena 4560. Per tant retiram la 4560. 

EL SR. PRESIDENT:

La 4560 retirada.

EL SR. PALAU I TORRES:

Retiram la 4560. Podem retirar qualsevol de les dues perquè
diuen el mateix. La 4560 queda retirada.

I després ja entram en un altre bloc d’esmenes que fan
referència als famosos esponjaments i que com recordaran
alguns dels diputats presents en aquesta sala ja varen ser
objecte d’un debat fa pocs dies en aquesta comissió, a
iniciativa d’aquest diputat que els parla perquè d’alguna
manera les millores en esponjament també arribin sobretot a
l’illa de Menorca, a l’illa d’Eivissa, a l’illa de Formentera i per
suposat també que es continuïn fent a l’illa de Mallorca. Per
tant, en aquest sentit presentam tres esmenes, que són la 4568,
la 4570 i la 4571.

Després presentam unes altres esmenes que fan referència
a l’augment de la transferència a ENTURIB. Tots sabem que
l’ENTURIB és, en fi, l’institut que s’ha creat en aquests
moments per regular i ordenar d’alguna manera la promoció
turística de les nostres illes. Aquí crec que podríem abundar en
el mateix que he dit quan he parlat de les infraestructures. En
aquests moments es fa necessari que les nostres illes tenguin
cada dia una major promoció que, amb uns pressupostos tan
elevats i tan importants com té aquesta comunitat autònoma,
idò no hi ha una correspondència, no hi ha un reflex en la
partida que es destina a promoció turística. Per tant aquí
demanam un augment d’1.800.000 euros. 

I després ja per acabar hi ha tres o quatre esmenes que fan
referència a la desestacionalització turística, que tots sabem que
és tan important per a les nostres illes, que és tan difícil dur-la
endavant però que últimament el poc que hi havia s’ha oblidat.
Hi ha una darrera, que també podem dir que fa referència a la
desestacionalització, com pugui ser la colAlaboració del Govern
balear amb el Centre de les Arts que l’Ajuntament de Santa
Eulària del Riu té previst construir a fi de dar una oferta no
solament per als ciutadans, sinó una oferta també turística

durant diferents mesos de l’any perquè es pugui celebrar
congressos en aquella localitat, i és 1,5 milions d’euros.

I ja després entram en convenis que s’haurien de fer tant
amb el Consell Insular d’Eivissa i Formentera com amb el
Consell de Menorca pel que fa a promoció turística, que si bé
sabem que se’n fan nosaltres creim que la quantitat que s’hi
destina és insuficient.

Gràcies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Pel Grup Parlamentari Socialista té la
paraula el diputat Sr. Marí Serra.

EL SR. MARÍ I SERRA:

Gràcies, Sr. President. Bé, el primer que hem de dir és que
trobam estrany que el Partit Popular, que està absolutament en
contra de l’ecotaxa, ara vulgui afectar aquestes partides a allò
que ell creu oportú, volent-les canviar dels objectius d’aquest
govern que, lògicament, les ha destinat a allò que considerava
més important. Per tant, he de dir que el Grup Parlamentari
Socialista votarem en contra de totes i cada una d’aquestes
esmenes menys a la 4557, la 4573 i la 45... 

EL SR. PRESIDENT:

Un moment, per favor.

EL SR. MARÍ I SERRA:

4557. 

EL SR. PRESIDENT:

4557. Esperi un moment, jo no la veig.

EL SR. MARÍ I SERRA:

No la veu? Potser estava acceptada. Ja estava acceptada?

(Conversa inaudible)

Aquesta és la 4557, idò. No. Bé, 4573 estava acceptada?, la
troben? I la 4506. 4506, no la troba tampoc? 

EL SR. PRESIDENT:

Deu estar..., deu estar aprovada en ponència, també.

(Conversa inaudible)

Ah!, es va acceptar en ponència, també. Idò ja està. Idò la
4573, només seria. 

EL SR. PRESIDENT:

D’acord.
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Procedirem idò... Primer dir que l’esmena 4560 ha estat
retirada, i en primer lloc votarem l’esmena 4573. És així, Sr. Marí
Serra?

EL SR. MARÍ I SERRA:

Sí, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT:

Vots a favor de l’esmena 4573? Queda aprovada per
unanimitat.

A continuació votarem totes les altres esmenes que queden
dels debats realitzats.

Vots a favor d’aquestes esmenes?

Vots en contra?

No hi ha abstencions. Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 4; en contra, 8; perdó, 7. 

EL SR. PRESIDENT:

Queden, per tant, rebutjades aquestes esmenes.

Secció 13, Conselleria d’Educació i Cultura. Totes les
esmenes que es mantenen en aquesta secció són del Grup
Parlamentari Popular. A la totalitat de la secció es manté
l’esmena 4551. Per a la seva defensa té la paraula el diputat Sr.
Jaén Palacios.

EL SR. JAÉN I PALACIOS:

Sr. President, si me permite haría una intervención
defendiendo todas las enmiendas de forma conjunta, si no tiene
inconveniente. 

EL SR. PRESIDENT:

¿De toda la sección? Sí señor, pero yo voy a nombrarlas
antes de que usted empiece. 

A més de l’esmena a la totalitat, 4551, a nous programes i a
no classificats es manté l’esmena 4548; al programa 421A,
Direcció i Serveis Generals d’Educació i Cultura, es mantenen
les esmenes 4528, 4529, 4549, 4530, 4889, 4890, 4531, 4532 i 4533.
Al programa 421D, formació permanent del professorat
d’Educació es manté l’esmena 4534. Al programa 421F, política
i actuacions en matèria universitària, es mantenen les esmenes
4535 i 4536. Al programa 421G, ordenació de la formació
professional, es mantenen les esmenes 4538 i 4537. Al programa
422A, educació infantil i primària, es mantenen les esmenes
4539, 4540, 4541, 4542, 4543, 4544, 4545, 4550 i 4546. Al programa
422B, educació secundària, promoció professional i escoles
oficials d’idiomes es manté l’esmena 4547. 

Al programa 453A, museus, es manté l’esmena 4876. La
programa 455A, promoció, difusió i serveis de cultura, es
mantenen les esmenes 4839, 4842, 4843, 4844, 4845, 4846, 4847,
4848, 4854, 4855, 4857, 4858, 4859, 4860, 4631, 4634, 4636, 4650
i 4651. Al programa 455B, planificació lingüística i normalització
de la llengua pròpia de les Illes Balears, es mantenen les
esmenes 4852, 4856, 4633, 4649, 4652 i 4637.

Sr. Jaén Palacios, té vostè la paraula per a la defensa
conjunta de totes aquestes esmenes.

EL SR. JAÉN I PALACIOS:

Muchas gracias, Sr. Presidente. Acaba usted de leer todas
las enmiendas que, como se podrá observar, hacen referencia
prácticamente a todos los programas de la sección 13. Con
independencia de la enmienda a la totalidad, que es la primera
y de mayor contenido, nos reservamos como suele ser habitual
los argumentos de la defensa de esta enmienda porque es una
enmienda que desde luego rechaza en contenido de la sección
13 en todos sus términos por entender que no se adecua a una
realidad de la educación y de la cultura en las Islas Baleares.

Me van a permitir que en esta intervención seguramente de
estas casi 60 enmiendas que quedan vivas en la tramitación de
este presupuesto, no haga referencia a algunas, porque sería
ocioso, ya que están lo suficientemente explicitadas en las altas
y las bajas y en la motivación o en el contenido de la enmienda
que se cita y, por tanto, intentaré, como digo, abreviar y hacer
la intervención mucho más corta con aquellas que son más
importantes.

Quiero decir, de todas formas, que hay una idea directriz en
todas estas enmiendas, una idea directriz fundamental que es
que el gasto corriente de esta conselleria en lo que hace
referencia a los capítulos 1, 2, 4, fundamentalmente, se
disminuya y que las inversiones, muy particularmente la del
capítulo 6, las inversiones reales, a la cuales excepcionalmente
dentro de ellas los gastos inmateriales o las inversiones
inmateriales sean reducidas a su mínima expresión y por tanto,
todo aquello que hace referencia a lo que son construcciones
escolares o programas de reforma, ampliación y mejora, vean
incrementadas sus cuantías.

La primera de las enmiendas está la salvedad respecto a la
totalidad, la enmienda a la totalidad, es la número 21 de nuestro
grupo que es la RGE núm. 4548 y que hace referencia a la
creación de una nueva partida para ayuda de la educación
especial. El primer presupuesto presentado por el actual
Gobierno, creo que fue el del año 2000, mantenía todavía el
programa de educación especial. Este programa ha
desaparecido, desaparecido como programa en los
presupuestos de los años siguientes y continua en esa
desaparición en el presupuesto que actualmente está en trámite.
Hacemos una alta de 150.000 euros para este programa. Hemos
visto también en lo que hace referencia a la 4528 que el
Gobierno ha dado un paso, bien es cierto que todavía un paso
tímido, en lo hace referencia a las jubilaciones anticipadas.
Venimos defendiendo aquí en este Parlamento en comisión y en
pleno que era necesario que el Gobierno de la comunidad, como
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otros gobiernos autónomos habían hecho, pues aportasen una
cuantía complementaria a aquella que procede del Estado, de
los presupuestos del Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte. Se ha hecho eso, como digo en fase tímida, creemos
que se tiene que continuar incrementando la partida hasta una
alta de 300.000 euros como proponemos.

Sigue en el olvido la Ley de calidad, la futura Ley de
calidad, en trámite en las Cortes Generales, da una cierta
garantía eso a la (...) del profesorado. Nosotros proponemos,
como cada año, una partida porque creemos que es importante
que (...) del profesorado esté cubierta y para ello se destinan
100.000 euros en la enmienda correspondiente.

Hay también otra enmienda que es nueva este año y que
hace referencia a la apertura de centros en horario no lectivo. El
programa del Partido Socialista, programa marco de las próximas
elecciones, anunciado a bombo y platillo por su secretario
general y por otros ilustres socialistas, proponen abrir los
centros docentes 11 meses al año durante 11 horas al día.
Nosotros pensamos que eso es mucho, además aquí no han
dado muestras de nada de eso, mientras vienen gobernando los
centros docentes se abren en las horas en que se vienen
abriendo y ese programa socialista aquí no se ha aplicado.
Nosotros proponemos que se haga un plan experimental, aquí
hay iniciativa parlamentaria presentada en forma proposición
no de ley, que esperamos se pueda tramitar cuanto antes y en
definitiva va dirigida a los 500.000 euros que se proponen como
enmienda en la 45 o 49, lleguen a esa finalidad. Siempre
entender, como digo, esa barbaridad de abrir 11 meses al año
durante 11 días, durante 11 horas al día.

Hay otras de importancia que antes ya he citado, como la
4530, que hacen referencia a la construcción de centros
docentes, incrementar el crédito. ¿Cual es la verdadera realidad,
la verdadera realidad, de esta cuestión? Pues es la siguiente,
ningún presupuesto, ninguno, de los actualmente liquidados,
el capítulo 6 ha tenido una ejecución presupuestaria
satisfactoria. Vemos como no se gasta el capítulo 6 y sin
embargo la conselleria se endeuda en una cantidad que no
aparece por los presupuestos de educación y cultura de la
sección 13 en unos 15.000 millones de pesetas. Nosotros
proponemos que realmente se incrementen las partidas para
construcción de centros docentes y que no se deje a deuda
posterior a posteriores gobiernos esa deuda que ya empieza a
pesar mucho dentro de esta conselleria, como digo, 15.000
millones de pesetas en crédito del Banco de Crédito Local.

Hay unas propuestas concretas referidas a algunos
institutos, que paso por alto, son enmiendas puntuales
referidas a algunas poblaciones. Continuamos con una
enmienda de supresión de barreras arquitectónicas, que
también la conocen y por supuesto también queremos destinar,
mejor dicho, incrementar la cuantía prevista en el programa
RAM, reforma, ampliaciones y mejoras en los centros por un
importe de 500.000 euros. Mejora de instalaciones deportivas,
aquí destinamos más de 1 millón de euros. Intercambio de
profesores de idiomas, estamos viendo como los programas de
intercambio, aunque se realizan, tienen una participación muy
escasa, eso viene motivado por los créditos insuficientes y

pensamos que los idiomas, sobretodo en esta comunidad,
tienen una importancia muy peculiar y creemos que esos
programas tienen que incrementarse. Para eso proponemos que
se aumenten los créditos.

Igual hacemos con la biblioteca de las extensiones
universitarias de Ibiza y Menorca. Continuamos con un
incremento de una novedad de hace un par de años, en los
presupuestos del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
que eran las becas préstamos para los estudiantes
universitarios y también incrementamos todo lo que hace
referencia a la Universidad de las Islas Baleares en una cantidad
de 13.222.276 euros. Programas de garantía social, se
incrementa la cuantía. También tres enmiendas que venimos
presentado habitualmente y son aquellas que hacen referencia
a los antiguos centros dependientes del INAS, hoy guarderías
infantiles, escuelas infantiles, bajo la denominación que
ustedes quieran, hay dos en Menorca y uno en Mallorca y
siempre se había dicho que tenían que pertenecer a la sección
13. Pues bien, cada año tienen ustedes la oportunidad de hacer
lo que pedían cuando estaban en la oposición y ahora es el
momento de ver si eso pasa a la sección 13 o no, el año pasado
no fue así. Me refiero, como decía, al centro Magdalena
Humbert, Francesc de Borja Moll de Menorca y al centro Verge
de la Salut en Mallorca.

Continuamos también con una actuación específica a la
indemnización por residencia en Formentera. Veo que la
enmienda está repetida, en realidad no es así porque hace
preferencia a unos profesorados de carácter distinto y como
verán también es una enmienda que hemos presentado en otras
ocasiones. Trata en definitiva de paliar o de incentivar mejor la
(...) del profesorado en las Islas, en la isla de Formentera y
también de posible aplicación a zonas de difícil provisión, que
no son muchas en las Islas Baleares, pero que las hay.

Continuamos con la enmienda 4544 de algo más de 1,5
millones de euros, que hace referencia a las ayudas de
educación infantil. Otra, la 4545 de intercambio escolares,
ayudas a libros de texto también por casi 3 millones de euros.
Un programa que creamos aquí de adecuación de escuelas
infantiles para que respondan los espacios físicos de las
mismas a las garantías que debe haber para impartir una
enseñanza de calidad. 2 millones de euros para el bachillerato
concertado, hay alguna actuación hecha pero es insuficiente y
luego entramos en todas las que hacen referencia a los
programas de cultura. En todas se refieren como es natural a los
museos de Mallorca, de Menorca y algunas promociones de
exposiciones concretas, así como también al inicio de una
partida para la Biblioteca Pública de Formentera. Se insiste en
una enmienda en la elaboración en la elaboración de un plan
para la protección del patrimonio histórico. De un fomento y
difusión de la canción, es decir del “glossat” y de la biblioteca
también, largamente pedida aquí en el caso de Ibiza, que es la
única, a excepción de Formentera dicho anteriormente, que no
cuenta con una biblioteca pública. Otras actuaciones hacen
referencia a acondicionamiento en sitios arqueológicos, en
concreto en el caso de Ibiza, así como también a promociones
de arte y artistas de todas las Islas y algunas otras cuestiones
más concretas que se refieren a la isla de Ibiza, en concreto al
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Archivo Diocesano y en la ciudad de Ibiza a la instalación de la
antigua pavordía del siglo XIII.

Acabo porque todas están en esta linea de patrimonio
arqueológico, de bibliotecas, de cultura y desde luego
esperamos también como ya era un compromiso del pacto de
izquierdas de esta comunidad, pues que las transferencias de
cultura se hagan a los consells insulares, en concreto a lo
relativo a lo que son los museos de titularidad estatal que viene
gestionando esta comunidad. Cosa que de momento, a pesar de
las promesas, nunca se ha hecho y ya queda poco tiempo para
hacerlo. O se hace ahora próximamente o serán otros que
tengan que hacerlo.

Muchas gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Per contestar en primer lloc té la paraula
el diputat Sr. Bosco Gomila per part del Grup Parlamentari PSM-
Nacionalista. 

EL SR. GOMILA I BARBER:

Gràcies, Sr. President. Abans d’encetar la contesta
d’aquestes esmenes, jo pens que és bo recordar l’esforç
econòmic que està fent i que està mantenint el Govern de les
Illes Balears per tal d’incrementar l’aportació que rep de l’Estat
per gestionar la competència d’educació que el Govern de les
Illes Balears l’incrementa en mils de milions de pessetes més.
Per tant, les propostes d’incrementar crèdits a determinades
partides és evident que podrien anar bé per gestionar aquestes
competències, però els recursos són els que són i la comunitat
autònoma està fent un esforç importantíssim perquè el sistema
educatiu de les Illes Balears sigui modèlic a l’Estat, tengui les
infraestructures que necessiti, tengui els recursos humans i
materials que necessiti i en aquest camí a la majoria d’esmenes
que presenta el Grup Parlamentari Popular no li donarem suport.

Les que ha defensat per crear una partida per a educació
especial. Nosaltres entenem que la millor ajuda que es pot fer a
aquests alumnes amb necessitats educatives especials, és
sobretot en personal, ja que necessiten una atenció molt
personalitzada i gairebé la majoria d’esmenes, com molt bé ha
dit el portaveu del Grup Popular, van en detriment del capítol 1
i del capítol 2. Nosaltres entenem que l’atenció a aquests
alumnes amb necessitats educatives especials passa per
incrementar el suport que se’ls pugui donar o que es pugui
donar amb més personal i sobretot amb més material.

Per altra banda, la 4528 de complement de jubilacions
anticipades. Val a dir que en el juliol d’aquest any es va signar
un acord amb els sindicats sobre els complements a percebre en
cas de jubilació anticipades i allò que està fent la conselleria és
executar aquest acord que es va signar amb els sindicats.

Pel que fa a l’obertura dels centres en horari no lectiu, val a
dir que ja hi ha un programa d’escola matinera que s’està
executant en diferents centres educatius de les Illes Balears i
que està previst que dins l’exercici de l’any que ve hi hagi un

programa d’activitats extraescolars, no el matí sinó el
capvespre. Per tant, en aquests moments hi ha més escoles que
obren més hores i que per tant, es dóna una atenció i un servei
a les famílies per tal que puguin combinar l’educació dels alAlots
en poder treballar fora de la llar.

Per altra banda quan parla d’incrementar els crèdits per a la
construcció de nous centres. Nosaltres entenem que qualsevol
Govern per executar inversions és per allò que s’ha d’endeutar,
no estaríem d’acord amb deutes per pagar despesa corrent, per
pagar subvencions com el Govern balear anteriorment feia,
demanar deutes per pagar subvencions. Nosaltres entenem que
el deute, els crèdits s’han de demanar sobretot per a inversions
i per tant, si la millora de centres escolars es fa en base a uns
crèdits, nosaltres ent enem que està totalment justificat. I també
voldríem dir ja que el Partit Popular està d’acord en incrementar
la partida perquè es facin nous centres, que cada nou centre
suposa més personal, suposa més despesa corrent, suposa més
despesa de manteniment, en definitiva suposa increment de
capítol 1, increment de capítol 2 que tantes vegades el Sr. Jaén
ha demonitzat en les seves intervencions en plenari i en
comissió. Per tant, si estam d’acord que hi hagi més cent res,
aquests centres comporten més professors, comporten una
feina de neteja i manteniment que evidentment no es pot deixar
de banda.

Per altra banda a les esmenes referides a la supressió de
barreres arquitectòniques, inversió en reformes i millora dels
centres i a fer un pla de millora d’instalAlacions esportives, val
a dir que són actuacions que aquest Govern ja està fent,
possiblement s’hi podrien dedicar més doblers, però
evidentment la feina del Govern és prioritzar i creim que en la
mesura de doblers que hi està posant en aquests pressuposts
n’hi ha suficient per anar fent front a les necessitats que tenen
els nostres centres. Igualment amb els intercanvis de
professors, són programes que ja existeixen i sorprèn un poc les
biblioteques a les extensions universitàries, quan la Universitat
de les Illes Balears rep una transferència nominativa global del
Govern i per tant, la responsabilitat de dotar aquestes
biblioteques seria del propi Govern. Per altra banda val a dir
que el Govern, la Conselleria de Cultura té programes de
garantia social que es va executant. Aquests programes el que
necessiten són més personal i possiblement més despesa
corrent i amb açò està fent feina el Govern de les Illes Balears.

Pel que fa a les esmenes de cultura i normalització
lingüística, dir-li que acceptaríem l’esmena 4633 d’afectació, allà
on es proposa estudiar l’ús i la pervivència dels anglicismes
tradicionals a l’illa de Menorca.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Sr. Jaén?

Acabat el debat d’aquestes esmenes que són el conjunt de
les esmenes que es mantenen a la secció d’educació i cultura,
secció 13. Passarem a la votació conjunta, excepte l’esmena que
ha estat acceptada, que seria la 4633. Començarem per aquesta.
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Vots a favor de l’esmena 4633?

Queda aprovada per unanimitat.

A continuació votació de la resta de les esmenes
presentades a la secció 13, Conselleria d’Educació i Cultura. 

Vots a favor?

Vots en contra?

No hi ha abstencions.

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor 5, en contra 8.

EL SR. PRESIDENT:

Queden per tant, rebutjades les esmenes.

A la secció 14, Conselleria d’Hisenda i Pressuposts, totes
les esmenes que es mantenen en aquesta secció són del Grup
Parlamentari Popular. En el programa 000A, nous programes i
no classificats s’hi mantenen les esmenes 4698 i 4699. Per a la
seva defensa té la paraula la diputada Sra. Cabrer. 

LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:

Sr. President, m’agradaria també fer una defensa conjunta
de les esmenes a la secció 14.

EL SR. PRESIDENT:

Idò el programa 612A, planificació, ordenació de la política
econòmica s’hi mantenen les esmenes 4683, 4600, 4601, 4602,
4603, 4604, 4605, 4606, 4607, 4608, 4609, 4610 i 4611. En el
programa 612c, autoritats i control intern s’hi manté l’esmena
4585. Per a la defensa conjunta de totes aquestes esmenes té la
paraula la diputada Sra. Cabrer. 

LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Les
esmenes parcials presentades pel Grup Parlamentari Popular a
la secció 14, Conselleria d’Economia i Hisenda, són bàsicament
de dos grups. Un és un tema bàsicament d’una gran lògica, no
té sentit que en aquest Govern que existeixin dues direccions
generals d’economia i hi hagi dos directors generals
d’economia i hi hagi dos consellers responsables de la matèria
econòmica. Un fet que va provocar el pacte de progrés va ser
un repartiment de cadires i de matèries, moltes vegades
repetides, com s’ha anunciat reiteradament des del Grup
Parlamentari Popular i el problema és que aquest repartiment de
cadires va en perjudici dels nostres ciutadans, perquè
l’augment desmesurat d’alts càrrecs en aquesta comunitat
autònoma, innecessaris, resulta que el pacte de progrés jo crec
que perjudiquen els nostres ciutadans, veuen com molts dels

doblers que paguen amb els seus imposts financen càrrecs
totalment innecessaris i tota la despesa que duen aquests
càrrecs.

Nosaltres consideram que el més lògic seria que les
competències d’economia estiguin dins la secció 14, que siguin
responsabilitat del conseller d’Economia i Hisenda, és el més
normal. No obstant si per problemes del pacte les competències
d’economia han d’estar a Vicepresidència, ho acceptaríem, però
la qüestió és llevar un director general d’Economia i llevar
programes pressupostaris repetits que estan a les conselleries.
La nostra proposta inicial, ja dic, és que les competències
passin a la Conselleria d’Economia i Hisenda, però estaríem
disposats a transaccionar que quedessin dins la secció
pressupostària de Vicepresidència. I en aquest sentit presentam
aquest grup d’esmenes. 

I l’altra esmena que presentam, jo crec que també és una
esmena totalment lògica. El pacte de progrés va començar a fer
unes auditories operatives de les empreses públiques de la
legislatura passada, a veure que trobaven que havia fet el Partit
Popular per denunciar, per atacar, per fer competència deslleial
i s’hauria de dir, perquè les empreses públiques sempre han
estat auditades amb auditories de legalitat que és allò que
marca la llei, sempre han estat auditades. Però el pacte de
progrés va iniciar que a més d’aquestes auditories de legalitat
hi haguessin unes altres auditories d’eficàcia i operativitat.
Molt bé, es varen fer aquestes auditories, jo crec que aquesta
tasca s’ha de continuar i s’ha de veure que les empreses
públiques han millorat, s’han corregit o no tots els problemes
que detectaven aquestes auditories operatives, perquè a més
el que nosaltres perseguim de la gestió d’empreses públiques
i de la seva gestió econòmica és que ha empitjorat notablement.
A això simplement hi destinam 3.000 euros, una partida petita
perquè es continuï aquesta tasca de fer unes auditories
operatives de les empreses públiques durant aquesta
legislatura que jo crec que és allò que ens interessa.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Per part del Grup Parlamentari
Socialista per contestar té la paraula el diputat Sr. Diéguez.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Gracias, Sr. Presidente. Las enmiendas que se nos presentan
por parte del Grupo Parlamentario Popular, dividas en dos
grupos, una por un lado y las otras todas juntas. En primer
lugar significan un distinto concepto a la hora de organizar las
responsabilidades de Gobierno, sostiene el Grupo Parlamentario
Popular que determinadas competencias que están en este
momento en economía tienen que pasar a la Conselleria de
Hacienda desde la Conselleria de Economía, Comercio e
Industria. El Gobierno ha decidido, en sus facultades de
organización, considerar que no debería ser así, sino que
debían de estar como están en este momento. Naturalmente
respetamos la opción que plantea el Grupo Parlamentario
Popular, pero esto corresponde a una prerrogativa propia del
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Gobierno, establecer sus niveles organizativos y si lo han
estimado de esta manera y se ha demostrado hasta el momento,
con resultados excelentes, tiene que seguir manteniendose esta
organización, que ya digo, tan buenos resultados ha dado.

Por lo que respecta a las auditorías operativas
evidentemente las empresas públicas siguen haciendo los
programas anuales de auditoría, se hacen anualmente todas las
auditorías de las empresas públicas. Con lo que respecta a
auditorías operativas no tiene sentido hacer auditorías
operativas año tras año, desde luego para tranquilizar al Grupo
Parlamentario Popular diremos que todos los fallos que se
detectaron en las auditorías operativas que se hicieron tras el
cambio de Gobierno, se han ido subsanando de forma
progresiva y completa y probablemente dentro de unos años ya
resulte conveniente hacer otra vez auditorías operativas, pero
en este momento sería una forma de malgastar el dinero, puesto
que no hay nada que nos revele la necesidad o la conveniencia
de que se repita este sistema de auditorías operativas en estos
momentos.

Nada más.

EL SR. PRESIDENT: 

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

LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:

Gràcies, Sr. President. Per replicar aquestes argumentacions.
Em diu respecte a la distribució d’alts càrrecs, que és una forma
distinta, que és una competència del President fixar aquesta
estructura. Efectivament és una forma distinta, però que
perjudica als ciutadans, perquè es tuden doblers en alts càrrecs
totalment innecessaris. Hem de tenir present que aquest Govern
ha augmentat 51 alts càrrecs, quasi ha duplicat la xifra d’alts
càrrecs que hi havia l’any 99. I em diu que dóna un resultat
excelAlent. 

Jo li diré una cosa Sr. Diéguez, per ventura vostè no ho sap,
però les dues direccions generals d’Economia no es parlen, no
sé si ho sabia. La Direcció general d’Economia del Sr. Sampol
i la Direcció general d’Economia del Sr. Mesquida no es parlen,
no es parlen perquè fan el mateix, es piquen i perquè no estan
d’acord que hi hagi dues persones i dues direccions generals
que facin exactament el mateix i això ho sap tot el Govern balear
que no es parlen entre ells. Per tant, hi ha una duplicitat de
funcions, no es duen bé i jo crec que en ares als nostres
ciutadans, en ares a una lògica, en ares a uns criteris de
racionalitat s’hauria de suprimir una direcció general, perquè és
normal que si dues persones fan el mateix no es duguin bé
perquè tothom vol tenir el seu protagonisme i fer les seves
coses. Aquesta és la realitat, per tant, s’informi i veurà com li
diran que no es parlen les dues direccions generals d’economia
entre elles.

Pel que fa al tema de les auditories operatives. Miri, no
tenen vergonya, no tenen vergonya de dir això, és la veritat. Em
diuen que ara ja no són necessàries, o sigui unes auditories

operatives que qualsevol auditor li dirà que les auditories
operatives sempre s’han de fer en el moment en què està
funcionant una empresa pública per veure que és allò que s’ha
de millorar, vostès no, vostès ja la varen plantejar no en el
moment que es varen fer que era l’any 2000, varen plantejar que
es fes des de l’any 95. Per tant, ja tenia un sentit predeterminat
el que havien de dir aquestes auditories. Varen filtrar als mitjans
de comunicació portades i portades de diaris, molt bé, o sigui
es varen utilitzar doblers públics per fer un atac frontal i a més
amb total indefensió per part del Partit Popular. I ara que vostè
em digui que no són necessàries i que em digui que s’han
resolt els problemes, una de les coses que parlaven les
auditories era del tema de l’endeutament de les empreses
públiques. Deia per exemple que hi havia determinades
empreses públiques amb una dependència d’un elevat
endeutament i jo li deman i què diria ara? Què diria quan s’ha
triplicat en 4 anys el nou endeutament de les empreses
públiques respecte l’any 99? Jo no crec que seria ni molt menys
malbaratar els doblers fer aquestes auditories, jo crec que seria
ben necessari veure allà on ens ha conduït la seva gestió de les
empreses públiques. I si no tenguessin res per amagar no
tendrien cap inconvenient en acceptar aquestes auditories.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Gracias, Sr. Presidente. En primer lugar sobre los problemas
que dice de carácter, no sé si afectivo o sentimental, existentes
entre las distintas direcciones de Economía, que se dice que
hay, si se hablan o no se hablan, pues yo no sigo la prensa del
corazón, no sé si tienen problemas afectivos entre ellos y si las
relaciones sentimentales son duras o no. Pero en cualquier caso
esas relaciones sentimentales son completamente ajenas a las
circunstancias del servicio público que deben imperar en cada
una de esas direcciones generales a que se refiere. Y supongo
que más allá de las cuestiones del corazón la razón les llevará
a servir con lealtad y eficacia, como lo están haciendo en estos
momentos sus respectivos cargos.

Cargos inútiles, pues mientras desarrollen una función y
justifiquen el sueldo que cobran no se pueden considerar
cargos inútiles, sobretodo si lo hacen ya digo con la eficiencia
y eficacia que lo han estado haciendo hasta este momento.
Cargos inútiles son los que cobraban sin ir a trabajar, eso s í
que era tirar dinero público y eso gracias a Dios se ha podido
solucionar, ya no hay cargos que cobren sin ir a trabajar, como
había antes, ya no hay.

En cuanto a las auditorías operativas. El tema del
endeudamiento más propio que una auditoría operativa es
propio de una auditoria de las que se hacen, las de carácter de
estudio de los balances contables, son las que determinan si
hay endeudamiento, si es excesivo o si no lo es que, por cierto,
las empresas auditoras que auditan al Gobierno balear ya sabe
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que nos han dado el máximo índice de solvencia, y junto a las
dos A que se tenían en la época del Partido Popular han puesto
un signo positivo indicando que ha mejorado la solvencia
financiera de la comunidad autónoma de las Islas Baleares. Yo
no entiendo por qué, después de que nos reconozcan por el
extranjero y por todas partes que estamos muchísimo mejor,
todavía aquí se trate de desprestigiar a la comunidad autónoma
de las Islas Baleares diciendo cosas que no  son ciertas.

Las auditorías operativas sirven para detectar, por ejemplo,
si un arquitecto está contratado oficialmente y, además cobra
por los informes que hace, sirven para eso, para ese tipo de
cosas, y ese tipo de cosas ya no están, ya no se hacen y, por
tanto, tiene poco sentido en este momento hacer auditorías
operativas, ello no quiere decir que más adelante no sea
conveniente hacer alguna auditoría operativa para comprobar
que, pese al gran celo que pone el Gobierno en que todo vaya
de la mejor manera posible y que se mejore el servicio al
ciudadano, podría haber algún fallo que, naturalmente, no hay
nadie que sea perfecto, siempre puede haber fallos y se hará lo
posible para detectarlos, pero, en este momento, hacer ese tipo
de estudios no hay ninguna circunstancia que lo justifique.

Nada más, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Acabat el debat, procedirem a la
votació conjunta, si cap grup no desitja votació separada
d'alguna de les esmenes, votació conjunta de totes les esmenes
presentades pel Partit Popular a la secció 14, Conselleria
d'Hisenda i pressuposts. Votació conjunta de totes les
esmenes.

Vots a favor?

Vots en contra?

No hi ha abstencions. Resultat de la votació.

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 5; en contra, 6.

EL SR. PRESIDENT:

Queden rebutjades les esmenes.

Secció 15, Conselleria de Medi Ambient. Totes les esmenes
que es mantenen en aquesta secció són del Grup Parlamentari
Popular. A la totalitat de la secció s'hi manté l'esmena 4622. Per
defensar-la, té la paraula el diputat Guillem Camps.

EL SR. CAMPS I COLL:

Gràcies, president. Dins aquesta secció 15, de Medi
Ambient, veim que hi ha tres capítols importantíssims com és
l'aigua, les depuradores i els torrents a la seva conservació i el

regadiu corresponent també per a les aigües, i veim que hi
manca un rigor pressupostari i una manca d'inversions en
aquests temes cabdals per a la comunitat autònoma. Per açò
nosaltres farem una esmena a la totalitat, l'hem presentada i la
defensarem al plenari.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat.

En el programa 441A, proveïment d'aigües, s'hi manté
l'esmena 4627. Per defensar-la, té la paraula el Sr. Camps.

EL SR. CAMPS I COLL:

Sí, un any més, veim que els doblers que pressuposten per
arreglar els problemes de proveïments d'aigües no arriben i són
totalment insuficients. Hi ha un divorci entre la conselleria i els
ajuntaments amb tots aquests temes i nosaltres proposam en
aquesta esmena una partida de 200.000 euros perquè d'una
vegada s'iniciï tot un programa de millora i d'eficiència i
d'eficàcia amb la xarxa de subministrament d'aigües.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat.

Al programa 441B, sanejament i depuració d'aigües, s'hi
mantenen les esmenes 4617, 4628 i 4629. Sr. Camps, té la
paraula.

EL SR. CAMPS I COLL:

Aquestes tres esmenes, efectivament, la primera, la 4617,
incrementa el manteniment de depuradores d'Eivissa perquè a
data d'avui són clarament insuficients, i així ho pot dir el
representant d'Eivissa que viu prop i que pateix aquestes olors
tan desagradables, conseqüència d'una manca de previsions i
de manteniment.

La 4628, per la necessitat urgent de deixar de xerrar ja d'una
vegada de reutilització d'aigües depurades i posar en marxa les
xarxes pertinents de distribució de regadiu per a horts i jardins,
ja que té una eficàcia i una eficiència en totes aquestes aigües
que es vessen a la mar i que nosaltres el que volem és que amb
aquesta esmena emblemàtica, de 3 milions d'euros, es faci d'una
vegada la reutilització i es deixi de parlar any rera any d'aquesta
xarxa d'aigües depurades. Per tant creim que és un programa
imprescindible, important i és necessari que s'engegui d'una
manera immediata, no parlar tant i més fets. Aquesta és una
esmena que significam que és importantíssim aclarir. 

I la 4629 és evitar les males olors, jo estic d'acord i estic
convençut que el representant d'Eivissa, el Sr. Ramon, la'ns
votarà a favor perquè ell pateix, com he dit abans, aquesta
deficiència i mala gestió de la Conselleria de Medi Ambient.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Camps. El Sr. Miquel Ramon té la paraula per
contestar.

EL SR. RAMON I JUAN:

Moltes gràcies, Sr. President. Lògicament no podíem deixar
de respondre el Sr. Camps, que ha tengut el detall de citar-nos
concretament. Jo li he de dir que en concret a l'esmena 4617,
d'incrementar el manteniment de les depuradores d'Eivissa, que
a data d'avui és clarament insuficient, hi estam plenament
d'acord amb el que ha exposat el representant del Grup
Parlamentari Popular, creim que l'estat de manteniment que es
va deixar pel govern anterior era absolutament deficient i a
pesar de totes les inversions que s'han fet per part d'aquest
govern, encara manca molt perquè estiguin en bones
condicions. Nosaltres a aquesta esmena l'acceptaríem en els
propis termes, encara que esperam i estam convençuts que la
inversió real que farà la conselleria serà superior a la que
demana el propi Grup Parlamentari Popular.

A la resta de les esmenes hi votarem en contra. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Ramon.

EL SR. CAMPS I COLL:

Gràcies, president. Acceptam i agraïm l'esmena aprovada, la
4617, de 60.000 euros, és poca cosa, evidentment, però així es
comença, és una gran responsabilitat de la conselleria la
conservació i el manteniment, i encara que sigui poca cosa, és
bona i és un primer pas per continuar la cursa de manteniment
de les depuradores.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Camps.

Al programa 443B, qualitat ambiental, control de la
contaminació i assessoria mediambiental, s'hi manté l'esmena
4630. Per defensar-la, té la paraula el diputat Sr. Camps.

EL SR. CAMPS I COLL:

La Conselleria de Medi Ambient s'ha caracteritzat per una
manca de previsió de risc laboral i s'ha demostrat en diferents
intervencions parlamentàries que és una conselleria que no té
mesura i no ha fet tots els estudis d'avaluació i de prevenció de
risc laboral. Ho hem vist i ho han demostrat en les diferents
inversions, en les diferents EDAR de totes les illes i,
concretament a Menorca on hi ha unes manques de prevenció
amb uns centres amb perill de curt circuit. I aquí tenim una
esmena específica, la 4630, de 200.000 euros que és per a una
millora i una prevenció de salut en millora de productes del
camps, amb una colAlaboració amb les cooperatives i amb les
SAT, coordinats, per al problema dels abonaments i l'aplicació
de fitosanitaris, per no contaminar més els productes del camp

cosa que hauria de ser una prioritat, i la consellera ho hauria de
tenir ben clar, que són prioritaris uns productes amb qualitat i
seny. Per açò presentam aquesta esmena 4630.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Camps.

Al programa 443C, gestió de residus, s'hi mantenen les
esmenes 4632, 4664 i 4626.

EL SR. CAMPS I COLL:

Sí, aquestes tres esmenes fan referència a residus, nosaltres
pensam que hi manca una promoció i una conscienciació dels
ciutadans per a un bon ús dels residus, la seva selecció prèvia
i minvar el volum, i per açò presentam a la 4632, 200.000 euros.

La 4664 constata el fracàs de la política de residus del pacte
de progrés, de cada vegada es generen més residus sòlids
urbans i no hi ha capacitat ni voluntat, o no sabem com fer-ho
per reutilitzar-los a través de reciclatge o de combustible per a
energia, una transformació d'aquests residus. Hi ha una
incapacitat total, ho hem vist durant aquests tres anys, i quina
és la solució que fan?, un abocador, l'abocador de Son Reus i
abocar a Son Reus és un perill sanitari, és un perill públic
perquè allà veim que hi ha incendis incontrolats, cada dos per
tres es produeixen uns incendis que no saben qui és qui els
pega foc i sempre hem de córrer per apagar-lo, en perjudici de
la salut de tots els habitants de Mallorca. Però no solament és
així, sinó que, per una banda, incendien, i per l’altra, no volen
el tercer forn d’incineració. I és per açò que nosaltres, a
l’esmena 4667, presentam una esmena de 2 milions d’euros, per
iniciar, d’una manera definitiva que resolgui el problema dels
residus sòlids urbans de Mallorca, que és efectivament amb un
nou forn crematori.

Quant a la 4626, és un etern problema, és la pedrera de Can
Set, segueix sense arreglar-se, anys anteriors ja s’han fet
esmenes sobre aquest tema perquè se solucioni, però de cap de
les maneres hi ha una solució definitiva. I nosaltres pensam que
almenys en el darrer any del pacte dit de progrés que tenen
l’oportunitat d’aclarir-ho abans que se’n vagin.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Al programa 443G, mobilitat sostenible,
s’hi manté l’esmena 4635. Sr. Camps, té la paraula per a la seva
defensa.

EL SR. CAMPS I COLL:

Gràcies, la 4635, després d’un tímid intent en el 2002,
d’aportar doblers per a les corporacions locals amb aquest
p rograma, veim que la Conselleria de Medi Ambient ha decidit
no aportar cap euro. Hi ha una voluntat, però després, a les
partides pressupostàries no veim res, cosa que demostra la
poca confiança que té la conselleria amb els ciutadans, amb els
ajuntaments i aquest divorci no pot existir més. I és per açò que
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nosaltres proposam aquesta esmena 4635, d’una misèria,
150.000 euros.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. En el programa 512a, protecció, control
i defensa del domini públic hidràulic, s’hi mantenen les
esmenes 4639, 4641, 4642, 4644, 4646 i 4643. Per a la seva
defensa, té la paraula el diputat Sr. Camps.

EL SR. CAMPS I COLL:

Gràcies, President. És una inoperància total d’aquesta
legislatura quant a la neteja dels torrents de les Illes Balears,
que és palesa i evident. Sortosament, de cada vegada plou més,
els índexs de pluviometria són satisfactoris aquests darrers
temps, però açò demostra i denota que hi ha un problema, i
quin és el problema? Que els torrents no estan ben preparats,
no s’han netejat i no s’hi ha fet cap tipus de millora. I és per açò
que nosaltres proposam, amb l’esmena 4639, una inversió
d’1.500.000 euros.

La 4641 és la millora i neteja dels torrents a Menorca, per
400.000 euros. 400.000 euros també al que fa referència l’esmena
4642, neteja i millora a torrents d’Eivissa i Formentera. I millora
de torrents de Mallorca, la 4644, 700.000 pels torrents de
Mallorca.

I quant a la 4646, per establir com s’ha de patir cada any, el
control dels pous d’ACASA, similars als que es duen a sa
Marineta, controls de qualitat, controls d’aigua i sanitaris. Jo
crec que és una partida petita, 50.000 euros, i que estic segur
que l’aprovaran.

I després, per ser insuficients els doblers que es destinen
als consells insulars, una partida simbòlica de 300.000 euros pel
que fa referència a la 4653, esmena que hem presentat el Grup
del Partit Popular.

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

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. RAMON I JUAN:

Sí, moltes gràcies, Sr. President. Per anunciar algunes
transaccions que proposaríem al Grup Parlamentari Popular i
començaríem per l’esmena 4641, esmena d’afectació per a
millora de torrents de Menorca, en què acceptaríem aquesta
esmena i, a més, li proposam canviar la quantitat pujant-la una
mica perquè el que hi ha previst ja per part del Govern de
realitzar en aquest exercici. I seria deixar-ho, en lloc de 400.000
euros, deixar-ho exactament en 438.000.

Després, esmena 4642, neteja i millora de torrents d’Eivissa
i Formentera, també l’acceptaríem canviant la quantitat, en

aquest cas és una mica inferior al que està previst, i seria deixar-
ho en 315.000 euros.

Després, tenim l’esmena 4644, de neteja i millora de torrents
a Mallorca. Proposam una transacció que modifica molt
lleugerament la quantitat prevista a l’esmena del Grup
Parlamentari Popular i deixar-ho en 668.000 euros.

I per últim, l’esmena 4646, esmena d’addició, tal com l’ha
presentada el Grup Popular; nosaltres els proposam que sigui
convertible en una esmena d’afectació, en lloc d’addició,
deixant la quantitat exactament igual, el centre de cost seria el
mateix, el 15201; el programa 512A és el mateix; però el
subconcepte seria el 64000 i seria d’afectació, si el Grup Popular
està d’acord amb aquesta transacció.

La resta d’esmenes les votaríem en contra.

Gràcies.

(El Sr. President reprèn la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Camps?

EL SR. CAMPS I COLL:

Gràcies, President. Gràcies al representant d’Esquerra
Unida, jo estic segur que sempre ens hem entès amb ell, açò ens
entendrem també amb aquesta transacció. La 4641, acceptam
que s’elevi més per a Menorca, 438.000 euros. La 4642 també
l’acceptam, si mal no he entès m’ha dit vostè 315.000, correcte.
I la 4644, com no pot ser d’una altra manera, també per a
l’est imada illa de Menorca, Mallorca, 668.000 euros, també. La
4646, acceptam, efectivament, que d’addició quedi afectada la
partida del subconcepte 64000, que queda substituïda la que
apuntava abans. Subcompte 61106 pel 64000 i 50.000 euros.

Agrair-los aquesta deferència.

EL SR. PRESIDENT:

Correcte, Sr. Ramon? Al programa 514A, ordenació del
litoral, s’hi manté l’esmena 4615. Per a la defensa, té la paraula
el Sr. Camps.

EL SR. CAMPS I COLL:

Sí, és una esmena molt senzilla, neteja i condicionament de
platges i zones litorals de les illes Pitiüses, de 150.000 euros.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Camps. Al programa 533A, conservació i millora
del medi natural, s’hi manté l’esmena 4655. Per a la seva
defensa, té la paraula el Sr. Camps.
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EL SR. CAMPS I COLL:

Els espais naturals en aquesta comunitat autònoma, a més
de tenir-los, s’han de gestionar i s’ha de millorar la seva
conversió, conservació de les àrees recreatives de la comunitat
autònoma. I és per açò que nosaltres proposam aquesta
esmena, la 4655, de 500.000 euros.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Al programa 533B, planificació forestal,
s’hi manté l’esmena 4658. Per a la seva defensa, té la paraula el
Sr. Camps.

EL SR. CAMPS I COLL:

Gràcies, President. Aquesta és una esmena per a nosaltres
important. No vam quedar que hi havia hagut un préstec
extraordinari? No vam quedar que l’endeutament que es va
aprovar en el Parlament anava per a la millora i la reparació de
tot el desastre que hi va haver l’11 de novembre, d’arbres
caiguts i sense retirar? I on són les partides? On és la feina
feta? I és per açò que nosaltres, aquí, demanam amb una partida
específica determinada, de 500.000 euros, la 4658 esmena, que
després d’un any de no haver fet res, els arbres sense retirar-se,
els ajuntaments no tenen recursos suficients per acabar la feina
i la partida que figura en els presssuposts és realment ridícula.
I per açò nosaltres creim que és una partida que, si bé no és
suficient, però denotaria realment una possibilitat per
solucionar aquest problema que tenen molts d’ajuntaments
encara, després d’un any.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Camps. Pel Grup Parlamentari Socialista, té la
paraula el Sr. Diéguez.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Muchas gracias, Sr. Presidente. Con respecto a esta
enmienda hay que decir que las ayudas a los ayuntamientos
para poder compensar los daños ocasionados por el temporal
de noviembre del año 2001, se están gestionando por la
Conselleria de Hacienda, y en este momento están ya
prácticamente finalizando la concesión y el pago de estas
ayudas. Por lo tanto, esta partida no tiene sentido en este
punto concreto, sino que, ya digo, ya hay una partida dedicada
a ello que se está utilizando y se liquidará y se dará la
información que corresponda ante la Comisión de Hacienda
para explicar cómo se ha pagado todo este dinero, con una
rapidez, desde luego, inusitada.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CAMPS I COLL:

Gràcies, President. Jo una altra vegada li demanaria al
representant del Partit Socialista que ens digui la partida
concreta de la Conselleria d’Hisenda i Pressupost on els
ajuntaments poden acudir per solucionar el problema. Mentre
hi hagi un ajuntament que realment demostri que després d’un
any no s’han retirat els arbres, nosaltres tenim tot el sentit i tot
el dret de mantenir aquesta partida. Per tant, la mantendrem per
dignitat i perquè som conseqüents amb el que es va debatre en
el Parlament de la comunitat autònoma.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Camps. Sr. Diéguez, torn de contrarèplica.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Sí, gracias, Sr. Presidente. Naturalmente que las partidas se
preguntan a los consellers, que para esto comparecen, para eso
comparecen aquí, y no creo que esa pregunta no fuera hecha en
ningún momento a ningún conseller en las comparecencias que
se hicieron en este Parlamento. Y en segundo lugar, yo haría
una precisión al condicionante para el mantenimiento de la
partida, el condicionante no es si hay un árbol sin retirar, si un
ayuntamiento tiene un árbol sin retirar, sino, ¿si un
ayuntamiento que tiene un árbol sin retirar ha pedido la ayuda
a la Conselleria de Hacienda y no le ha sido concedida, y por
qué motivo no le ha sido concedida, pues entonces que se diga
alguna cosa; pero si un ayuntamiento tiene un árbol por retirar,
no pide ayuda ni se dedica a retirarlo pues bueno, será un
problema de una cierta dejadez, es decir, cada uno sus
responsabilidades?

La Conselleria de Hacienda dispone de un dinero para
ayudar a los ayuntamientos en estas cuestiones, si el
ayuntamiento no ha pedido la ayuda y tiene el árbol sin retirar,
será responsabilidad suya; si la ha pedido y no se la han dado,
pues habría que ver por qué; y si la ha pedido, se la han dado
y no la ha ejecutado, pues tendrá que explicar por qué no la ha
ejecutado. Hay diversas fases que habría que respetar y
distribuir las responsabilidades según corresponda.

Gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. En el programa 533C, protecció i
conservació de la biodiversitat, s’hi manté l’esmena 4662. Per
a la seva defensa té la paraula el Sr. Camps.

EL SR. CAMPS I COLL:

Gràcies, President. La política del pacte de progrés, dit de
progrés, és la protecció i conservació de la biodiversitat, es fa
mitjançant l’adquisició sense contraprestació de terres. La terra,
segons el pacte d’esquerres, és de tothom, és de tots, ja és
seva; molt bé, ja hi ha parcs naturals, ja és vostra; i ara què?
S’ha de gestionar, s’ha de conservar, i és per açò que nosaltres
aquí proposam 1 milió d’euros perquè hi hagi un acord almenys
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amb els afectats. Perquè fins ara s’havien mantengut els espais
naturals, sense tanta història i tant de contes, anys i
generacions rera generacions, el Partit Popular va preservar una
sèrie de terrenys i ara resulta que deim en parcs naturals, però
sense tenir en compte els que han estat sempre tota la vida
propietaris. I és per açò que nosaltres aquí feim una esmena
simbòlica, d’1 milió d’euros, perquè realment es digui com
vagin destinades les ajudes a particulars i propietaris de
finques incloses en aquest parc natural, tan ràpidament posat
damunt els mapes de la nostra comunitat autònoma.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Al programa 533D, gestió d’espais
naturals protegits, parcs naturals, àrees recreatives i finques
p úbliques, s’hi mantenen les esmenes 4614 i 4660. Per a la seva
defensa, té la paraula el Sr. Camps.

EL SR. CAMPS I COLL:

Sí, una és una adquisició de sòl rústic a Eivissa, perquè no
vol ser menys que Mallorca. I l’altra és insuficient per realitzar
tasques de manteniment i funcionament d’espais naturals i
finques públiques de la CAIB, en aquest cas finques públiques
de la CAIB. Que també veim que, molt bé, de cada vegada més
espai verd, més espais de tots, fruir de la biodiversitat i la fauna
i flora d’aquestes illes, açò és fantàstic, però s’ha de gestionar.
I aquesta gestió no la veim enlloc i és per açò que nosaltres
demanam aquí, amb l’esmena 4660, 1.200.000 euros per aquesta
gestió i preservació i conservació dels parcs d’ús públic i
públics.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Acabat el debat de les esmenes; sí, jo
el que els agrairia és que prestassin una mica d’atenció. Jo he
mirat i no he vist res. Sr. Diéguez, per contestar té la paraula.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Sí, gracias, Sr. Presidente. Con respecto a estas enmiendas
que hacen referencia a una serie de partidas sobre la
adquisición de infraestructuras y bienes en los espacios
naturales, por lo que respecta a la partida que se pretende
afectar para la adquisición de suelo rústico en la isla de Ibiza, se
considera que és suficiente el importe previsto inicialmente de
504.048 euros, con 4 céntimos, por el subconcepto 60111, por
infraestructuras y adquisición de bienes, dentro de los espacios
naturales protegidos para todas las Islas Baleares.

Y por lo que respecta a las tareas de mantenimiento y
funcionamiento de parques públicos y fincas de la CAIB, el
subconcepto 60111, que propone la enmienda, se refiere a una
infraestructura y a unas tareas de mantenimiento y
funcionamiento; precisamente el presupuesto del programa
533D, subconcepto 64000 responde a programas para gestión
efectiva dentro de los espacios naturales protegidos.

Y aunque sea de pasada sí que quería decir, aunque no sea
el momento exacto, sobre las ayudas que se han pedido para

particulares y propietarios de fincas, incluidas en parque
natural, sí quería decir que el programa 533C que propone la
enmienda, se refiere a la protección y conservación de la
biodiversidad, que se dedica a la protección de especies
protegidas. Y naturalmente, meter a los particulares y
propietarios dentro de las especies protegidas, no parece
quizás lo más técnicamente adecuado.

Gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Sí, Sr. Camps? Torn de rèplica, té la
paraula.

EL SR. CAMPS I COLL:

Per contestar al representant. Nosaltres, quan deim adquirir
patrimoni cultural o rústic de l’illa d’Eivissa, ho deim amb un
concepte molt clar, nosaltres el que no volem és que el pacte
d’esquerres d’Eivissa, compri un solar de ses Salines per 3.000
pessetes el metre quadrat, quan ja està superclassificat i
superpreservat. Nosaltres el que volem és que es recomprin
coses que tenguin utilitat pràctica i aclarir. I és per açò que
nosaltres ho feim i ho deim. En qualsevol cas, tota la política de
preservació d’espais naturals de les Illes Balears, si no compta
amb els propietaris d’aquestes illes, amb els propietaris propis,
està destinada al fracàs. I és per açò que nosaltres és una altra
política, una altra manera de ser i una altra ideologia
evidentment, cadascú té la seva.

Vostès opten perquè tot és de tots i no es faci res, nosaltres
no, nosaltres optam per una bona gestió, però des del punt de
vista i respectant sempre la propietat privada.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Acabat el debat de les esmenes de la
secció 15, procedirem a la votació de les esmenes i, en primer
lloc, votaríem les esmenes allà on pareix que hi ha hagut una
transacció i les que pareix que es poden aprovar. Jo deman als
diferents grups si podem procedir a la votació conjunta
d’aquestes esmenes. Sí? Bé, doncs, en primer lloc procedirem
a la votació de les esmenes 4617, a l’esmena 4641 hi ha hagut
una transacció que puja a la quantitat de 438.000 euros; a
l’esmena 4632, també transaccionada amb 315.000 euros; a
l’esmena 4644, transaccionada amb 668.000 euros; l’esmena
4646 s’ha convertit amb una esmena d’afectació i canviar el
subconcepte 4600, és correcte Sr. Ramon?

EL SR. RAMON I JUAN:

Sí, Sr. President, a veure, la 4646 el subconcepte és el 64000.

EL SR. PRESIDENT:

Vots a favor d’aquestes esmenes? Queden aprovades per
unanimitat.
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A continuació, procedirem a la votació de la resta de les
esmenes que han estat defensades a la secció 15.

Vots a favor?

Vots en contra?

No hi ha abstencions. Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 7; en contra, 9.

EL SR. PRESIDENT:

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

Passam a la secció 16, Conselleria d’interior. 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 4566. Per a la seva defensa té la paraula la diputada
Sra. Cabrer.

LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:

Gràcies, Sr. President. Donam per defensada l’esmena amb
els arguments que s’exposaran en el plenari la setmana que ve.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Al programa 223A, coordinació i
gestió dels serveis de protecció civil, s’hi mantenen les
esmenes 4567 i 4569. Per a la seva defensa, té la paraula la Sra.
Cabrer.

LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:

Gràcies, Sr. President. Bàsicament, són dues esmenes molt
senzilles, que jo crec que no hi hauria d’haver cap inconvenient
per acceptar-les, una es tractaria que hi hagués una partida de
240.000 euros per tal de donar subvencions als ajuntaments i
consells insulars perquè redactassin plans municipals insulars
d’emergència i protecció civil. Hem de dir que, curiosament,  a
la memòria d’aquest programa figura aquest objectiu i a la
compareixença del conseller li vaig demanar per què no estava
la partida específica oberta, i bé, la veritat és que no hi va haver
contestació. Per tant, si està dins els objectius de la Conselleria
d’Interior fer aquests plans municipals insulars i donar
aquestes ajudes i després no haver-hi els doblers, la nostra
proposta és que figuri aquesta quantitat perquè es comencin a
fer aquestes transferències.

I l’altra, també una esmena senzilla, petita i fàcilment
assumible, fa referència a una quantitat de 240.000 euros perquè
també hi hagués un subconcepte per tal d’ajudar els
ajuntaments per a inversions en el seu parc mòbil en matèria de
protecció civil. De nou ens trobam que dins els objectius i dins

la memòria de la Conselleria d’Interior figura aquest ajut, però
no hi figuren les quantitats previstes per a aquestes finalitats.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Gracias, Sr. Presidente. Por lo que respecta a la 4567 ya en
el año 2000 se ofreció a los consells insulares un convenio de
colaboración en esta materia y desde luego a los ayuntamientos
se les está asesorando de forma continua, desde el Servicio de
Protección Civil en cuantas necesidades tienen en estos
conceptos a los que se refiere la enmienda.

Y por lo que respecta a la 4569, durante el año 2002 ya se
han destinado casi 1 millón de euros para la dotación del
parque móvil a las agrupaciones de protección civil y de la
policía local de 24 ayuntamientos, por lo cual parece que no
resulta muy necesaria la adición de la cantidad que prevé esta
enmienda.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:

Gràcies, Sr. President. Deu ser després que el conseller posa
els doblers, perquè inicialment en els pressupost no hi ha els
doblers. Efectivament, a mi me consta que es volen fer aquestes
actuacions i que es fan perquè figura dins els objectius de la
Conselleria d’Interior, per tant els objectius són comuns, el que
passa és que després no figuren les partides concretes per fer
front a aquests objectius que diu la memòria que es faran. Si
després li posen doblers al conseller d’Interior per fer això, bé,
me pareix molt bé, però el normal és que figuri dins el projecte
de pressuposts i dins el pressupost inicial, i no crec que sigui
tan complicat donar la quantia de les partides, que hi constin i
hi figurin des del principis aquests ajuts, si és que creim que els
pressuposts els aprova un Parlament que és el que, en teoria,
fiscalitza a què es destinaran els doblers. Ara, si ja no creim en
aquests conceptes, idò, efectivament ho poden fer com vostès
volen.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Sr. Diéguez, en torn de contrarèplica,
té la paraula.
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EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Gracias, Sr. Presidente. Probablemente me haya explicado
mal, puesto que lo que he dicho es que durante el año 2002, o
sea durante el ejercicio pasado, ya se ha destinado 1 millón de
euros para la dotación de ese parque móvil de las agrupaciones
de protección civil y de policía local de 24 ayuntamientos. Es
decir, no es que se haya puesto una partida de forma extraña en
el presupuesto de este año, sino que se ha destinado ya 1
millón de euros, con lo cual parece que los objetivos a los que
se refiere la enmienda están suficientemente cumplidos, ya
desde el año 2002. Es que la eficacia de este gobierno se
adelanta a las previsiones de la oposición.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Procedirem a la votació conjunta de les
esmenes que acaben de ser defensades a la secció 16,
Conselleria d’Interior.

Vots a favor de les esmenes?

Vots en contra?

No hi ha abstencions. Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 8; en contra, 9.

EL SR. PRESIDENT:

Queden rebutjades, per tant, aquestes esmenes.

Arribats a aquest moment, farem un recés de 10 minuts. La
sessió recomençarà a les 12.10 hores.

Gràcies.
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