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EL SR. PRESIDENT:

Recomença la sessió, i passam a debatre les esmenes a la
secció 17, Conselleria d’Obres Públiques, Habitatge i
Transports. Totes les esmenes que es mantenen en aquesta
secció són del Grup Parlamentari Popular. 

Jo demanaria al Parlament que engreixàs una mica les
cadires, perquè cada volta que un diputat mou el cul aquí se
senten uns grinyols que no costaria res posar-hi una miqueta
de greix.

(Rialles)

A la totalitat de la secció 17 es manté l’esmena 4783. Per a
la seva defensa té la paraula el diputat Sr. Llamas.

EL SR. LLAMAS I MÁRQUEZ: 

Gracias, Sr. Presidente. Esta es una enmienda a la totalidad
que la defenderemos, como el resto de las enmiendas, en el
pleno, renunciando ahora a su defensa concreta. Muchas
gracias. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. 

Al programa 431A, promoció i ajuts per a la rehabilitació i
accés a l’habitatge, es mantenen les esmenes 4813 i 4815. Per a
la seva defensa té la paraula el diputat Sr. Llamas.

EL SR. LLAMAS I MÁRQUEZ:

Gracias, Sr. Presidente. Dos enmiendas con un objetivo
claro. La primera de ellas es 3 millones de euros para la
adquisición de suelo para uso de vivienda protegida. El
objetivo es hacer efectiva la gestión de suelo en esta
comunidad mediante la creación de una bolsa de suelo para
tener suficiente mercado para la ejecución de viviendas
protegidas dirigidas a los sectores más desfavorecidos
económicamente, dado que actualmente toda esta inversión se
desvía a la rehabilitación, que políticamente es mucho más
vendible. 

La segunda enmienda, la 4815, también hace referencia,
como la presentamos año tras año, a crear una partida o con
cargo a una partida en inversión inmaterial para que se inicie un
programa de ayudas a la rehabilitación a grandes promociones.
Actualmente hay ayudas a pequeñas promociones y
rehabilitaciones parciales, considerándose necesario que se
potencie este tipo de actuación mucho más efectivo que estas
pequeñas rehabilitaciones que acaban quedando en menos
mantenimiento de edificios, engordando así las cifras finales de
la Conselleria de Obras Públicas.

Muchas gracias, Sr. Presidente. 

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Gracias, Sr. Presidente. En primer lugar, (...) preguntar al Sr.
Presidente hasta que enmienda es la que entra en este primer
debate. 

EL SR. PRESIDENT:

4813 i 4815.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Gracias, Sr. Presidente. Sobre la primera enmienda que
corresponde, la 4813, que se refiere a la adquisición de suelo
para uso de vivienda protegida, esta enmienda la tendremos
que rechazar puesto que el Gobierno ya está haciendo en estos
momentos una política de vivienda pública de gran importancia,
para la que ya están destinadas las partidas correspondientes
y no resulta necesario asignar esta nueva partida que se
propone por parte del Grupo Parlamentario Popular, aunque se
estima que la finalidad para la que se solicitada la enmienda es
una finalidad digna de alabanza y que se comparte plenamente,
ya digo, como en cuanto a los fines de la enmienda, pero que es
un problema que ya se encuentra solucionado por este
gobierno.

Lo mismo sucede con respecto a la enmienda 4815, puesto
que también está ya prevista por el Gobierno y no parece
necesario hacer esta enmienda de adición. Por tanto votaremos
en contra de las dos.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. En torn de rèplica té la paraula el Sr.
Llamas.

EL SR. LLAMAS I MÁRQUEZ:

Gracias, Sr. Presidente. Se ve que el portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista no ha acabado de entender bien a que
se refieren estas dos enmiendas. Efectivamente la segunda es
una adición, la primera también; hay un programa para
promoción de vivienda protegida, está claro, sin embargo la
enmienda va más dirigida a crear una bolsa de suelo, general,
en toda la conselleria, una bolsa de suelo para que no
hipotecara el futuro de la vivienda protegida. Es un hecho claro
que todas las viviendas que se han estado ejecutando has ta
este momento han sido gracias a la gestión del Partido Popular
en la legislatura anterior, que tenía una buena bolsa de suelo,
suficiente para poder ejecutar esas viviendas. En este momento
esa bolsa de suelo se está agotando, con lo cual no deja de ser
una hipoteca para la siguiente legislatura, que esperemos que
no sea la que actualmente gobierna.

Muchas gracias.
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EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Gracias, Sr. Presidente. Pero si esa preocupación por la
existencia de una bolsa de suelo para vivienda protegida
también se puede solucionar por otros muchos otros caminos,
cual es la adquisición por parte de los ayuntamientos de ese
suelo, y el Partido Popular naturalmente, que gobierna en
muchos ayuntamientos como corresponde a un partido de su
importancia, puede también, si esta preocupación es grande
desde su punto de vista, por medio de esos ayuntamientos ir
adquiriendo suelo para destinarlo a vivienda protegida y
ponerlo a disposición del Gobierno, circunstancia que en su
momento el Gobierno sin duda agradecerá como se merece. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Al programa 458A, protecció del
patrimoni històric, artístic i arquitectònic es mantenen les
esmenes 4816, 4877 i 4829. Per a la seva defensa té la paraula el
Sr. Llamas.

EL SR. LLAMAS I MÁRQUEZ:

Gracias, Sr. Presidente. Enmiendas que también año tras
años vamos presentando y año tras año van siendo
rechazadas. Está claro que se necesita una partida y una
vocación clara para la eliminación de barreras arquitectónicas
en los edificios oficiales de la comunidad autónoma, y sin
embargo no aparece esta iniciativa, no aparece reflejada en los
presupuestos. Todo va a capítulos de inversión inmaterial sin
dejar claramente estipulado cuál será el gasto que se prevé para
ejecutar estas obras.

Asimismo también la 4877, que va dirigida a la restauración
de obras patrimoniales y a un plan de acción para que se
puedan priorizar cuáles son las actuaciones de este gobierno en
la recuperación de nuestro patrimonio cultural y arquitectónico.
La última enmienda, la 4829, va dirigida también a la supresión
de la empresa CITTIBSA; se están duplicando los servicios en
la conselleria entre el Departamento de Cartografía y una
empresa creada me parece que en agosto del año 2000 o 2001,
ahora no lo recuerdo muy bien, que no tiene otra función más
que la de contratar, y supone claramente una duplicación de los
servicios y, por lo tanto, una mala gestión de las inversiones.

Muchísimas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Diéguez, per contestar té la paraula.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Gracias, Sr. Presidente. Este gobierno ha demostrado hasta
el momento, y lo seguirá haciendo el año próximo, que la

eliminación de las barreras arquitectónicas en edificios oficiales
de la comunidad autónoma se puede llevar a cabo, como lo está
llevando sin necesidad de que haya una partida específica,
dada la transversalidad también que tiene esta finalidad en
todas las consellerias. Cada conselleria en sus edificios, en sus
edificaciones, en sus construcciones, etc., tiene que ir
procurando eliminar sin duda las barreras arquitectónicas.
Compartimos sin duda la filosofía de la necesidad de la
eliminación de estas barreras arquitectónicas, pero no por ello
es necesario aceptar esta enmienda de adición, como ya
demuestra lo que se ha estado haciendo durante los anteriores
ejercicios.

Lo mismo decir con respecto a la partida de afectación que
corresponde al número 4877 para restauración de obras
patrimoniales, puesto que la restauración que se está llevando
a cabo es sin duda de gran importancia y también sin necesidad
de que exista esta afectación concreta. 

Por lo que respecta a la supresión de la empresa CITTIBSA,
a la que se refiere la enmienda 4829 no hay ninguna duplicidad
de servicios, porque el alcance de las tareas que lleva a cabo la
empresa CITTIBSA excede la escasa capacidad que tenía hasta
este momento una sección de cartografía en la que solamente
había dos funcionarios, con lo cual consideramos que esta
empresa es necesaria y que sería contrario a los intereses de los
ciudadanos su supresión.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Al programa 513a, planificació i
construcció de carreteres, es mantenen les esmenes 4797, 4798,
4799, 4800, 4801, 4802, 4803, 4804, 4805, 4806 i 4808. Per a la seva
defensa té la paraula el Sr. Llamas.

EL SR. LLAMAS I MÁRQUEZ:

Gracias, Sr. Presidente. Este importante tema contiene una
de las memorias más escuetas de todos los programas de la
conselleria. Se trata, en lo que corresponde a la enmienda 4797,
de reservar recursos para las ejecuciones de las redes viarias,
pese al absoluto paro que en esta materia de carreteras
demuestra el Gobierno de esta comunidad autónoma; se trata
de los depósitos previos para el inicio de las obras. 

En cuanto a la enmienda 4798, efectivamente aquí se trata de
resolver un conflicto entre el Govern balear y el Consell Insular
de Mallorca, y de prever dentro de los presupuestos un primer
anticipo de las demandas de este consell respecto a las
expropiaciones de los expedientes pendientes antes del
traspaso de competencias al Consell Insular de Mallorca. 

El resto, tanto la 4799, la 4800, 4801, 4802, 4803, 4804 i 4805...,
también la 4806, hasta la 4806, se corresponden con la ejecución
de carreteras. Año tras año seguimos presentando las mismas
enmiendas y año tras año no se mueve nada en esta conselleria.
Son obras reiteradamente demandadas, tanto por este partido
como por la sociedad, y reiteradamente retrasadas sin ninguna
justificación, y que desde luego en lo que respecta a esta
legislatura la sensación es de que no las veremos ni empezadas.
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Son importantes, están, como ya hemos dicho, demandadas
tanto por ayuntamientos como por los ciudadanos diferentes
obras que están contenidas dentro del convenio de carreteras
y que, quitando algún estudio previo y, sobre todo, algunos
estudios previos a efectos de expropiaciones y de exposición
pública a efectos de expropiaciones como puede ser la variante
de Llucmajor, el resto están prácticamente en meros estudios.
Entonces demandamos y pedimos que se reserven unas
determinadas partidas y que se inicie la gestión de todas estas
carreteras.

Muchas gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Sr. Diéguez...

EL SR. LLAMAS I MÁRQUEZ:

Sr. Presidente..., perdón, Sr. Presidente, es que me faltaba
una, la última, la 4808, que es especial en este sentido, es
especial porque se refiere a la mejora de los accesos a la ciudad
de Palma, la enmienda 4808. Ya se hizo alguna pregunta
parlamentaria, un claro ejemplo del sectarismo del Govern hacia
un ayuntamiento gobernado por el Partido Popular, 12 millones
de euros repartidos entre toda la población de las Islas Baleares
exceptuando al Ayuntamiento de Palma, que sólo ha
conseguido promesas y una foto del conseller de Obras
Públicas con el alcalde de Palma. Dentro de estas ayudas de las
que el Ayuntamiento de Palma fue excluido, otras poblaciones
como Binissalem, Calvià, Marratxí, Puigpunyent o Sóller sí que
consiguieron el cien por cien de las ayudas solicitadas,
mientras que los accesos a Palma se convierten en una ratonera
para los ciudadanos no sólo de Palma de Mallorca, sino para
todos los que tienen que acceder a la ciudad de Palma por
motivos de trabajo, por motivos de ocio o por lo que sea.
Durante la conflictividad social que produjo esta exención del
Ayuntamiento de Palma de estas ayudas no se dijeron más que
mentiras por parte del Gobierno referidas a cuáles fueron las
causas por las que Palma quedó excluida, mentiras que fueron
claramente expuestas por este partido, dado que los informes
técnicos que hacían referencia a estas ayudas eran favorables
en todos los sentidos, y lo único que era desfavorable fue el
acuerdo del Consell de Govern. 

Entonces pedimos, a través de esta enmienda, que se
reserven 12 millones de euros para estas obras de ejecución de
los accesos a Palma, que es el mismo dinero que se ha repartido
en el resto de las poblaciones de las Islas Baleares. Muchas
gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Sr. Diéguez, per cont estar té la paraula.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Gracias, Sr. Presidente. Por lo que respecta a las enmiendas
que se refieren a la expropiación y expedientes de pago a los
consells insulares, éste es un tema que se tiene que resolver y

se está resolviendo con un acuerdo con los consells. Por tanto
no es precisa esta enmienda. 

Por lo que respecta a las construcciones de las distintas
carreteras a que se refieren las diferentes enmiendas que han
presentado, respecto a la 4799, que se refiere a la construcción
de la variante de Inca, hay que informar que el proyecto ya está
acabado y que en el mes de enero se traerá a información
pública y que es una obra que está en el convenio y confiamos
en que se pague como corresponde. La 4800, que se refiere a
una autopista Inca-Sa Pobla, naturalmente, como ya bien
conoce el diputado del Partido Popular, el Grupo Parlamentario
Popular, el gobierno actual no es partidario de autopistas, sí de
desdoblamientos, y en tal sentido el proyecto de
desdoblamiento de Inca a Sa Pobla está en fase de redactado,
muy pronto estará acabado y confiamos en poder disponer del
dinero suficiente para llevarlo a cabo y contar con la impagable
colaboración del todo el mundo para que así sea, como si
fuéramos una zona más del Estado español sin ninguna
diferenciación con respecto a las otras.

Por lo que respecta a la 4801, variante de Llucmajor, está a
punto de adjudicarse, está a punto de adjudicarse ya, y muy
pronto comenzarán las obras al respecto. Sobre la 4802,
autopista Arenal-Llucmajor, también está a punto de aprobarse
el desdoblamiento Arenal-Llucmajor, con lo cual se resolverá
otro de los graves problemas históricos de nuestra comunidad
autónoma y concretamente de la isla de Mallorca. La
construcción de la variante de Ferreries a que se refiere la
enmienda 4803 también está a punto de adjudicarse la redacción
del proyecto, y se trata de una obra incluida en el convenio. Por
lo tanto es de esperar que gobierne quien gobierne la próxima
legislatura, que seguirá gobernando el mismo pacto de
progreso que está en estos momentos, no haya los problemas
que ha habido en esta legislatura con la ejecución del
convenio. Por lo que se refiere a la 4804, desdoblamiento de
Maó a Sant Lluís, naturalmente esto es una competencia del
Consell Insular de Menorca y hay que respetarla en toda su
extensión. El segundo cinturón de Ibiza al que se refiere la
enmienda 4805, hay que decir que se está redactando ese
proyecto de desdoblamiento de la segunda ronda y que
también está incluido en el convenio de carreteras. Por lo que
respecta a la 4806, que se refiere a un nuevo acceso al
aeropuerto de Ibiza, se trata de obras del convenio también con
el ministerio que están en este momento pendientes de
aprobación. 

Por lo que se refiere a la 4808, la mejora de los accesos a la
ciudad de Palma, ni que decir tiene que se trata de una
competencia del Consell Insular de Mallorca, si bien es cierto
que alguna de las propuestas están incluidas en la propuesta
de modificación del convenio de carreteras. En cualquier caso
hubiera sido bueno, para mejorar los accesos a la ciudad de
Palma, que se hubiera recibido alguna pesetilla, o algún euro,
habría que decir en este momento, para inversiones ferroviarias
que hubieran permitido descongestionar los accesos por vía
terrestre a la ciudad de Palma, concretamente por carretera,
planteando un medio alternativo como sería el ferrocarril en
muchas mejores condiciones si pudiéramos disponer de algún
dinero este gobierno, dinero del que sí dispone el
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Ayuntamiento de Palma; la relación entre el dinero que ha
recibido el Ayuntamiento de Palma y el dinero que ha recibido
el Gobierno es de cero a infinito, puesto que el Gobierno ha
recibido cero, siendo así que está acometiendo unas
inversiones tremendas, y por su parte el Ayuntamiento de
Palma recibe una cantidad millonaria solamente para estudiar,
no para construir ni un metro de vía férrea.

Por lo tanto yo creo que en este tema sin duda tiene que
haber un acercamiento entre las instituciones, Estado central,
Gobierno de las Islas Baleares y Ayuntamiento de Palma,
dejarse de intentar asfixiar desde un sitio y desde otro al
Gobierno de las Islas Baleares desde el punto de vista
económico lo que supone inversiones en infraestructuras,
porque de ello se beneficiarán todos los ciudadanos, y si eso
se hace así probablemente el año que viene no tengamos que
hablar de este tipo de enmiendas ni tener que desear que mejore
nuestra red viaria ni los accesos a la ciudad de Palma, que
desde luego están en una situación bastante lamentable, como
todo el tráfico en la ciudad de Palma.

Gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. LLAMAS I MÁRQUEZ:

Gracias, Sr. Presidente. Después de esta intervención
plañidera creo que efectivamente en parte tiene razón el
portavoz del Grupo Socialista: no deberían estar estas
enmiendas después de dos años repitiéndolas, o tres años
repitiéndolas y repitiéndolas. Ya no deberían estar aquí estas
enmiendas, clarísimamente, deberían estar ejecutadas, de una
u otra manera debería estar ejecutadas.

Reconozco que me tiene que dar la razón y que
efectivamente el 90% de las obras de las que estamos hablando
aquí están en fase de estudio; estudios y más estudios. Se
tarda cuatro meses en hacer una intervención, incluidas las
expropiaciones -véase por ejemplo el tema del tren de Petra-
cuatro meses para disponer de los terrenos y empezar la
ejecución de una obras y sin embargo seguimos haciendo
estudios. Me parece muy bien que este..., bueno, no me parece
bien porque efectivamente es contrario a nuestra forma de
pensar que no se acepten autopistas por parte del pacto de
izquierdas, que no se acepten autopistas excepto en el término
municipal de Calvià. Aquí sí, aquí sí que se aceptan autopistas,
aquí no hay ningún problema; una autopista a Palmanova, la
prolongación de la actual autopista, valorada en 700 y pico mil
euros y con un presupuesto de 50 millones de euros, esto sí
que lo acepta el pacto de izquierdas.

En cuanto a Ibiza y Menorca, que antes no he hecho
ninguna referencia, nada, cero, cero patatero, Sr. Diéguez, cero
patatero, no ha absolutamente ninguna intervención, ni en Ibiza
ni en Menorca. Muchas gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Llamas. Sr. Diéguez, en torn de contrarèplica.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Gracias, Sr. Presidente. Solamente distinguir una cosa: que
no son lo mismo estudios que proyectos. Lo que se hace con
las carreteras y lo que he estado enumerando no han sido
estudios, han sido proyectos; el único estudio que he
enumerado es el que está haciendo el Ayuntamiento de Palma
para el tren, es un estudio, no un proyecto. Lo demás son
proyectos. Y si efectivamente solamente se necesitan un par de
años para hacer todas estas carreteras no entiendo cómo no
hace unos 14 o 15 años que no están todas hechas. Se necesita
algo más de un año, algo más de dos, las obras públicas
necesitan bastantes años y sobre todo necesitan bastante
dinero, y sobre todo necesitan una inversión naturalmente que
corresponde hacer, como en cualquier parte del Estado español,
corresponde hacer al Gobierno central, a quien corresponde
todo este tipo de infraestructuras, y desde luego no cabe
ninguna duda, no puede cabernos ninguna duda de que no ha
existido una inversión estatal en infraestructuras en las Islas
Baleares durante esta legislatura como la que ha habido en
muchas otras comunidades autónomas, en muchísimas otras
comunidades autónomas donde se están subvencionando
desdoblamientos de carreteras que aquí se niegan de forma
sistemática hacerse. 

Creo que ya sería hora de dejar de soltar a los ciudadanos
de Baleares y librarles de su condición de rehenes de disputas
estériles y aplicar el mismo criterio que es aplicado en otras
zonas del Estado español a nuestras Islas Baleares y permitir
que podamos tener unas infraestructuras dignas, no
exageradas, tampoco no hay que sembrar de autopistas
nuestras islas, como se pretendía hacer incluso en otros
momentos por gobiernos anteriores, hacer viaductos por las
carreteras del norte de la isla de Mallorca y cosas de éstas, no
hay que llegar a estos extremos pero sí unas carreteras que
permitan que el tráfico funcione con cierta fluidez y dignidad,
y en eso estaremos siempre dispuestos a colaborar con cuantas
instituciones haga falta, y desde el Grupo Parlamentario
Socialista daremos nuestro apoyo a cuantas iniciativas sea al
respecto en beneficio de los ciudadanos de nuestras islas.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Al programa 513C, ordenació i
inspecció del transport terrestre, es mantenen les esmenes 4513,
4810 i 4812. Per a la seva defensa té la paraula el diputat Sr.
Llamas.

EL SR. LLAMAS I MÁRQUEZ:

Gracias, Sr. Presidente. Tres enmiendas también con una
misma finalidad, que es la construcción de estaciones de
autobuses en las islas Pit iusas con la colaboración del consell
insular y los ayuntamientos, así como las ayudas al
Ayuntamiento de Ibiza para la construcción, también, de
estaciones de autobuses, que están demandadas también en
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todo lo que va de legislatura y en las anteriores, asimismo. Y
también ayudas al ayuntamiento de Menorca para la
construcción de otra estación de autobuses. De estas tres
iniciativas que están programadas, están el programa de la
sección de la Conselleria d’Obres Públiques, Habitatge i
Transport no hemos sabido nada, ni sabemos nada, ni parece
que haya absolutamente ninguna intención de ejecutar este
tipo de obras. 

Muchas gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Gracias, Sr. Presidente. Las intervenciones que se reclaman
por el Grupo Parlamentario Popular van dirigidas a Ibiza, a
Menorca, etc., pero no a Mallorca, por cuanto que en Mallorca
por fortuna ya disponemos de una estación, quizás, a lo mejor,
no todo lo buena que quisiéramos todos, pero ya por lo menos
no tenemos que encontrarnos con titulares de prensa como los
que nos encontrábamos hace unos años, en los que bajo una
fotografía de la estación de autobuses de Palma ponía: “No es
Burundi, es Palma”. Ahora esto ya ha pasado a la historia, por
fortuna aquí, y se está comenzando a llevar a cabo una reforma
del sistema del transporte discrecional, del transporte regular,
mejor dicho, perdón, del transporte regular que mejora no sólo
las instalaciones sino también las frecuencias, horarios,
interconexiones, etc., cosa que ya digo que es realmente
novedosa, y ya se están construyendo marquesinas, etc., con
un criterio de beneficio del ciudadano, no como antes, que se
daba la concesión a una empresa de publicidad y ponía la
marquesina no donde estaba la parada de autobús sino donde
le interesaba poner el anuncio. Ahora estas cosas ya por
fortuna no suceden y nos encontramos con que se están
construyendo estaciones de autobuses y se están
construyendo marquesinas con solamente la idea de servicio a
los ciudadanos.

Por lo que respecta a las estaciones de autobuses en las
islas Pitiusas, el desarrollo del plan de transportes ya prevé la
construcción de estaciones de autobuses allí, y para el año
2003 las prioridades serán, sobre todo, la instalación de
indicativos de parada y de marquesinas, que es lo más urgente.
Por lo que respecta, ya digo, a los ayuntamientos de Ibiza para
la construcción de est as estaciones de autobuses tengo que
insistir en lo mismo: se instalarán inicialmente los avisos de
parada y las marquesinas y posteriormente la estación de
autobuses. Y por lo que respecta a las ayudas a los
ayuntamientos de Menorca para la misma construcción de
estaciones de autobuses, en el año 2003 puedo anunciarle que
se construirá la estación de autobuses de Maó y también está
prevista la instalación de marquesinas y de señales de parada
de autobús, con lo cual, como puede ver, el Gobierno se va
adelantando a sus deseos, por lo cual confío que estas
enmiendas serán retiradas ya de cara al plenario.

Nada más, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. LLAMAS I MÁRQUEZ:

Gracias, Sr. Presidente. Efectivamente tiene razón el Sr.
Diéguez en que el Gobierno se va adelantando año tras año a
las enmiendas del Partido Popular...

(Rialles)

...pero no acabo de entender precisamente porque ya
llevamos tres años que este gobierno se va adelantando año
tras año. 

No deja de ser significativo que me hable de la estación de
Mallorca. Me imagino que se debe referir a la estación de
autobuses de Palma, una estación inaugurada a trocitos, planta
a planta, primero la explanada, después la planta baja, la planta
de arriba todavía queda, para que los autobuses después se
encuentren en la calle Eusebio Estada. Es significativo, Sr.
Diéguez, tanta estación y al final tienen usted prácticamente
todos los autobuses colapsando la calle Eusebio Estada, que
es la única calle de entrada que tiene Palma desde toda la zona
de Son Oliva, una calle que además no es competencia del
Ayuntamiento de Palma, por lo que parece. Ya digo, una calle
de cuatro carriles en la que prácticamente una gran cantidad de
coches de la población de Palma tiene que acceder, es la única
vía de acceso, colapsada por un carril contrario para el acceso
de los autobuses a esta estación, y otro carril de aparcamientos
de autobuses en la calle. Me imagino que esto es lo que llaman
ellos una estación internodal.

En cuanto al tema de las islas menores, si usted considera
que Mallorca parece Burundi, ¿qué quiere que le diga de Ibiza?,
¿qué quiere que le diga de Menorca? Seguirán pareciendo igual
Burundi porque es que no existe absolutamente ninguna
iniciativa por parte de este gobierno a la ejecución de estas
obras, aunque, como dice el Sr. Diéguez, se adelanta cada año
de una manera muy..., se adelanta cada año a estas intenciones.

Muchísimas gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

En torn de contrarèplica té la paraula el Sr. Diéguez.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Gracias, Sr. Presidente. Sin duda la estación de autobuses
de Palma de Mallorca podría estar mejor situada, quizá hubiera
sido lo más aconsejable que hubiera estado situada de forma
subterránea, pero sin duda las prisas en hacer el parque de las
elecciones, perdón, el parque de las estaciones en un
determinado momento impidió llegar a un acuerdo para que
fuera subterránea. Sin duda, ya digo, podría estar en muchas
mejores condiciones; ojalá se llegara a un acuerdo que
permitiera de cara al futuro que esta estación de autobuses, ya
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digo, fuera un auténtico centro internodal con todos los
requisitos que eso exige, pero para ello hacen falta acuerdos
entre varias instituciones, que algunas no están muy por la
labor.

Por lo que respecta a las otras estaciones de autobuses ya
le he dicho que sin duda este año podrá asistir a la
inauguración de la estación de autobuses de Menorca, a la que
confío que el Gobierno tenga el detalle de invitarle para que
pueda comprobar cómo efectivamente este gobierno ejecuta lo
que antes ni se proyectaba. Gracias, Sr. Presidente. 

EL SR. PRESIDENT:

Acabat el debat de les esmenes a la secció 17 passarem a la
votació conjunta, si algun grup no demana el contrari, de totes
les esmenes a la secció 17.

Vots a favor?

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 les esmenes.

A la secció 18, Conselleria de Salut i Consum, 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 4817. Per a la seva defensa té la paraula la diputada
Sra. Castillo.

LA SRA. CASTILLO I FERRER:

Gràcies, Sr. President. Es manté l’esmena amb els arguments
que es debatran en el ple.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies.

En el programa 411A, Direcció i Serveis Generals de Salut i
Consum, s’hi mantenen les esmenes 4868 i 4828. Té la paraula
la Sra. Castillo per a la seva defensa.

LA SRA. CASTILLO I FERRER:

Gràcies, Sr. President. El Grup Parlamentari Popular ha
presentat aquestes dues esmenes a aquest programa per
demanar que es creés una partida concreta per tal de comprar
l’Hospital Militar de Palma, perquè com tots els diputats
d’aquesta cambra coneixem hi ha una proposició no de llei

aprovada en el començament d’aquesta legislatura, allà on el
Parlament insta el Govern de les Illes Balears a adquirir aquest
Hospital Militar per tal de convertir-lo en un centre
sociosanitari i a hores d’ara no coneixem quin és l’estat de la
tramitació d’aquesta negociació. És més, fins i tot hem vist en
els mitjans de comunicació que hi havia notícies que tal vegada
altres administracions o fins i tot, altres institucions volien
comprar aquest centre i nosaltres consideram molt important
que una de les actuacions, ja que no ho ha fet fins ara, ho
dugui endavant el proper any el Govern de les Illes Balears, que
d’una vegada per totes es compri aquest centre per tal de
destinar-lo a recurs sociosanitari, atesa la mancança que tenim
a la nostra comunitat.

I l’altra esmena que defensam en aquest moment és una
esmena d’afectació per a l’inici de la construcció del centre de
salut a Vila, a Eivissa. En aquest centre de salut més o menys
passa el mateix, és un centre de salut que s’havia de construir
a càrrec del pressupost de la comunitat autònoma des de l’any
98, quan es va signar el protocol d’assistència sanitària i
sociosanitari entre l’anterior Govern de la comunitat i el ministre
de Sanitat de l’Estat espanyol d’aquell moment. Aquest centre
s’havia de finançar, com dic, a càrrec de la comunitat autònoma
i encara no està ni iniciat. Per tant, nosaltres com cada any
demanam que s’afecti una partida de les que estan destinades
a la construcció de nous centres de salut, precisament per
construir aquest centre de Vila a Eivissa.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT;

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

EL SR. GASCÓN I MIR:

Gràcies, Sr. President. No donarem suport a cap de les dues
proposicions. És cert que es va aprovar el 15 de febrer del 2000
una proposició no de llei per negociar la compra de l’Hospital
Militar i és cert que s’està negociant. És cert també que el
Ministeri de Defensa no ha posat preu i encara s’està
negociant. Per tant, no seria normal posar una partida.

I respecte a allò que diu del centre de salut. Hi ha una
partida genèrica a la planificació de l’assistència sanitària amb
la qual està previst la construcció del centre.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. CASTILLO I FERRER:

Gràcies, Sr. President. Simplement dir que nosaltres com que
no ho veim com a un objectiu prioritari la construcció del centre
de salut a Eivissa, mantenim l’esmena. I respecte l’Hospital
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Militar que en aquest moment ens digui que el Ministeri de
Defensa no ha posat preu i que aquesta és l’excusa per la qual
encara no s’han iniciat les negociacions o no s’ha adquirit
aquest hospital. La veritat és que ens sembla inadmissible,
perquè realment fa un any que el ministeri va posar preu, encara
que no és conegut públicament perquè la conselleria no l’ha
volgut donar a conèixer. No obstant creim que hi ha altres
motius, però el Partit Popular continua pensant que és
fonamental per a la nostra comunitat comptar amb aquest
recurs. Per tant, mantenim les dues esmenes.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Sr. Gascón.

EL SR. GASCÓN I MIR:

Sr. President, només per dir que jo no he dit que sigui
només perquè el ministeri no ha posat preu, el cert és que no ha
posat preu, segur que si el Ministeri de Defensa hagués preu la
Sra. Castillo ja ens ho hagués fet saber en el seu moment. Però
per altra part el fet és que s’està negociant.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat.

En el programa 411D, planificació de l’assistència sanitària
s’hi mantenen les següents esmenes: 4830, 4862, 4863, 4864,
4833, 4835, 4837, 4838, 4840, 4841, 4849 i 4850. Per a la seva
defensa la Sra. Castillo té la paraula.

LA SRA. CASTILLO I FERRER:

Gràcies, Sr. President. Si el Grup Parlamentari Popular ha
presentat quasi totes les esmenes relatives a sanitat a aquest
programa de planificació, atesa la curiosa estructura del
pressupost tan d’aquesta conselleria com de l’ib-salut. No
obstant no repetirem els arguments que ja vàrem fer a la
compareixença de la Sra. Consellera de Salut, simplement per
explicar que tots els grups de les esmenes estan en aquest
programa de planificació que és allà on trobam els doblers per
planificar allò que ha de ser l’assistència sanitària en el proper
any.

En aquestes esmenes es poden distingir una sèrie de blocs.
El principal està relacionat amb les inversions. Ens sembla
inadmissible que la Conselleria de Salut i Consum amb un
pressupost de més de 113.000 milions de pessetes, només
destini poc més d’un 3% a inversions. Ens sembla inadmissible
perquè només surten uns 3.500 milions de pessetes, perquè no
cobreixen ni molt manco les necessitats que té la nostra
comunitat en recursos sanitaris. Nosaltres hem presentat
aquestes esmenes demanant una sèrie de partides, tan per a
l’inici de la construcció de l’Hospital d’Inca, de l’Hospital de
Menorca, de l’Hospital de Formentera, del Centre
d’Especialitats de Ciutadella, del Pla director de reforma de Son
Dureta, de la culminació del programa de cirurgia cardíaca

també a Son Dureta. La reforma de Ca’n Misses, que és
principalment la del bloc quirúrgic. O en definitiva per Atenció
Primària de Mallorca, allà on diuen que faran molts de centres
de salut, no obstant no trobam la consignació pressupostària
suficient.

I a part del tema de les inversions que és molt greu, trobam
que hi ha una manca de pressupost per a aquesta finalitat.
També hem presentat una esmena relativa a l’homologació dels
sous del personal. Tots coneixem la situació derivada després
de les transferències, que el personal transferit sanitari tenia
unes condicions retributives diferents al personal que ja feia
feina a la nostra comunitat i depenia de la nostra comunitat. Es
va signar un acord per la mesa sectorial de sanitat, allà on
s’establien dos terminis de pagament. El segon termini que eren
uns 3.800 milions de pessetes o 23 milions d’euros havia de ser
per a l’any 2003 i en canvi nosaltres no l’hem trobat en els
pressuposts. Per tant, hem cregut adient presentar aquesta
esmena per tal que es pogués pagar aquest segon termini que
va acordar la mesa sectorial i es va comprometre la Conselleria
de Salut en tota la part social.

Per una altra banda també hem demanat, hem presentat una
sèrie d’esmenes per tal d’implantar l’assistència odontològica
a tota la població de les Illes Balears, així com la gratuïtat de les
pròtesis dentals per a les persones majors, són dues iniciatives
que ja vàrem dur en el plenari d’aquesta cambra que va ser
rebutjat, però nosaltres consideram que és tan important que
hem presentat aquesta esmena al pressupost per tal de poder
ser reconsiderat i es pugui dur a terme.

I finalment la darrera esmena dins aquest bloc, seria una
quantitat concreta destinada a elaborar uns plans de xoc per
evitar les llistes d’espera. Perquè si a 31 de desembre de l’any
passat, el darrer dia abans de rebre les competències no hi
havia cap pacient esperant una intervenció quirúrgica durant
més de sis mesos, a dia d’avui desconeixem la xifra perquè la
consellera no ens ha volgut donar la xifra oficial, però coneixem
que hi ha més de 300 o 400 persones en aquesta situació. Creim
que és una situació greu perquè hi ha una manca de qualitat a
l’assistència sanitària i s’ha de millorar. Per tant, ja sigui pagant
hores als metges, o derivar aquests pacients a altres centres
sanitaris allà on, no els correspon, però allà on puguin tenir la
prestació i demanam aquesta esmena.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Per contestar té la paraula el diputat
Sr. Gascón.

EL SR. GASCÓN I MIR:

No entrarem ara a discutir si és cert o no que el 31 de
desembre del 2001 no hi havia llistes d’espera de més de sis
mesos. El que sí és cert és que la partida 411D de la conselleria
de la secció 18 hi ha suficients doblers per fer el que es
denomina peonades per fer aquestes intervencions si és
necessari.
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Per altra banda respecte a les inversions. Nosaltres dir que
sí que estan planificades les inversions, que l’Hospital de
Menorca de fet ja s’ha començat a aplanar ara perquè encara
només tenen el permís d’obra menor, però hi ha una partida a la
secció 51 d’inversions de l’ib-salut allà on hi ha aquestes
partides, totes per a inversions. O sigui que les inversions
estan previstes. Recordar-li que allò que ha dit de Ciutadella,
recordar que no es va presentar ningú a la convocatòria que va
fer l’antic INSALUD perquè havien pressupost 100 milions,
quan evidentment no era suficient i abans de final d’any sortirà
l’adjudicació del Centre d’Especialitats de Ciutadella, com
l’anomenen, i que per tant, correspon al pressupost d’aquest
any. Per tant, no és per a l’any que ve.

Respecte l’homologació salarial. Efectivament es va signar
un conveni, es va pagar religiosament i s’està pagant l’augment
que hi ha hagut i a partir del gener amb la partida aquesta de
411D hi ha suficients milions, crec que són 500 i busques
milions d’euros. Hi ha suficient per pagar, evidentment pagarà
la modulació perquè s’ha de pagar el gener i el juny.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Torn de contrarèplica té la paraula la
Sra. Castillo.

LA SRA. CASTILLO I FERRER:

Gràcies, Sr. President. Simplement dir que jo crec que la
intervenció del Sr. Gascón ens demostra, una vegada més, la
poca transparència d’aquest pressupost. És a dir, ens diuen
que hi ha més de 500 milions d’euros per tal de pagar totes les
coses que nosaltres demanam, no obstant després una vegada
que estan escrits diguem a determinades despeses, no trobam
que siguin les que nosaltres demanam. És veritat que tenim un
sac amb molts de doblers per emprar, l’important és saber com
gastarem aquests doblers. I en el pressupost de la conselleria
en aquesta secció i les altres que conformen l’ib-salut, no està
gens clar que les iniciatives que nosaltres hem presentat a
través d’aquestes esmenes s’hagin de complir. 

I molt manco, Sr. Gascón, la construcció del nou Hospital de
Menorca que està a la secció 51. Li he de recordar que la
inversió territorialitzada que la mateixa conselleria va presentar
dins el pressupost de l’ib-salut no hi havia pràcticament cap
euro per a aquesta construcció. Per tant, no entenem el motiu
de dir ara que està a la secció 51, tal vegada el millor que podria
fer seria tornar-ho a llegir per adonar-se que no hi figura. De
totes maneres també hem de dir que si de 3.500 milions de
pessetes que estan consignats per inversions, l’Hospital de
Menorca realment se’n du més de la meitat d’aquests doblers,
idò bé ens queda saber quines inversions són les que no es
faran, perquè ens ha parlat de les de Menorca, jo entenc que el
diputat coneix, però no sabem res ni de l’Hospital de
Formentera, el qual es va comprometre construir durant l’any
2003 el President de la comunitat autònoma en el debat de
política general, no sabem res del Pla director de Son Dureta, no
sabem res de la cirurgia cardíaca, no sabem res de Ca’n Misses.

Per tant, no ens queda més remei que mantenir aquestes
esmenes que fan referència a les inversions i també totes les
altres perquè no se’ns ha donat una explicació adient.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. GASCÓN I MIR:

Gràcies, Sr. President. Respecte les inversions de Ca’n
Misses i Formentera estan a la mateixa partida que hem parlat
abans i abans no he contestat les pròtesis bucodentals que
tampoc no li donarem suport, entre altres coses perquè
esperarem encara que s’aprovarà la llei de cohesió, amb els
64.000 milions que tenim per repartir totes les comunitats, ens
podrem posar dentadures postisses tots els ciutadans
d’Espanya.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat.

A la secció 413B, programes de salut pública, s’hi mantenen
les esmenes 4851 i 4869. Per a la seva defensa té la paraula la
Sra. Castillo.

LA SRA. CASTILLO I FERRER:

Gràcies, Sr. President. A través d’aquestes dues esmenes el
Grup Parlamentari Popular vol demanar la realització de dues
activitats molt concretes dins allò que és la salut pública. Una
d’elles fa referència al càncer de mama, tots sabem que és la
primera causa de mort entre les dones. Nosaltres el que
demanam és que s’ampliï aquesta prestació que ja es fa per part
de la Conselleria de Salut i Consum i es fa per altres
associacions a través de conveni amb la conselleria i que es
continuï fent aquesta prestació i que s’ampliï als 40 anys.
Actualment aquesta activitat preventiva es fa a totes les dones
entre 50 i 65 anys i nosaltres demanam que s’ampliï l’edat als 40
anys. A posta esmenam, afegint una quantitat concreta per tal
que es pugui dur a terme.

L’altra esmena fa referència a la nova vacuna contra la
meningitis, la (...), que ha sortit ara, fa no res i encara no està
inclosa dins el calendari de vacunació. Coneixem de totes
maneres que hi ha un acord a nivell de consell territorial de no
incloure cap nova vacuna en el calendari, sense que hi hagi un
acord unànime de totes les comunitats autònomes. No obstant
això, hem de dir que hi ha un error de transcripció en aquesta
esmena, com ja vàrem fer saber, en el sentit que allò que
demanam és que aquesta vacuna es posi gratuïtament als grups
de risc, per exemple a tots aquells nins inmunodeficients que
estan dins un grup de risc i que és molt important que puguin
comptar amb aquesta vacuna, no obstant sigui molt cara,
perquè actualment costa 80 euros i tots sabem que no totes les
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famílies poden arribar a ella. No obstant creim que aquesta
comunitat autònoma pot fer el que fan altres comunitats
autònomes, com poden ser Múrcia o Catalunya, d’incloure la
gratuïtat d’aquesta vacuna als nins que estan dins un grup de
risc. Per tant, presentam aquestes dues esmenes amb aquesta
finalitat.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. GASCÓN I MIR:

Gràcies, Sr. President. Respecte el càncer de mama, dir que
està en estudi per part dels tècnics per veure si s’ha de fer a
partir dels 40 any o no. Jo crec que és una discussió tècnica,
que jo tal vegada podria compartir amb la Sra. Castillo. El fet és
que ho estan estudiant i si en el moment, si es veu necessari, jo
supòs que es posarà en marxa. Però en aquests moments els
tècnics, no només de Balears, s’està discutint molt si s’ha de fer
a partir dels 40 anys o no s’ha de fer a partir dels 40, hi ha gent
que diu a partir dels 45. Açò és molt aleatori.

Respecte la vacuna, dir-li que sí que és cert que hi ha..., en
el consell interterritorial es va decidir que no es prendrien
decisions unilaterals i per altra banda si aquesta vacuna als
malalts de risc és necessària, en els hospitals es posa. Aquí no
hi ha problema i no ha de demanar partida per açò específica
perquè aquesta medicació es pot subministrar.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. CASTILLO I FERRER:

Gràcies, Sr. President. Simplement dir respecte el càncer de
mama, és veritat que està en estudi, ja du molt de temps en
estudi, però jo crec que una demostració de què realment són
progressistes i que són capdavanters en segons quins temes,
sobretot en qüestió de prevenció que és importantíssim quan
parlam dins el món de la sanitat, crec que podríem donar
aquesta passa perquè qualsevol prevenció és molt important i
no pot fer mal. Per tant, fins i tot el Sr. Gascón ell que és metge,
em diu que estaria molt d’acord en dur endavant aquesta
iniciativa, no veig el motiu per rebutjar aquesta esmena,
simplement perquè la idea ha sortit del Grup Parlamentari
Popular.

Respecte la meningitis. Mantenim perquè les nostres
informacions ens diuen que en els grups de risc que estan en
els hospitals d’aquesta comunitat autònoma, els nins que estan
dins aquest grup de risc, no se’ls dóna gratuïtament aquesta
vacuna. Allò que es fa és dir als pares que la comprin i que la

duguin a l’hospital per vacunar-los. Per tant, la mantenim
perquè consideram que encara tenim les mateixes
circumstàncies. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. GASCÓN I MIR:

Gràcies, Sr. President. No tenc entès el mateix que la Sra.
Castillo en aquest tema. Respecte el càncer de mama, dir-li que
sí que està en estudi. Jo interpret que aquí no té res a veure ser
progressista o no, jo interpret que és un problema sanitari
concret de càncer de mama i no té res a veure amb el progrés.
S’està estudiant, quan es tengui clar que sigui als 40 anys, jo li
garantesc que seré el primer que demanaré que es faci als 40
anys.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat.

En el programa 413C, sanitat ambiental i alimentària, s’hi
manté l’esmena 4861. Per a la seva defensa té la paraula la Sra.
Castillo.

LA SRA. CASTILLO I FERRER:

Gràcies, Sr. President. Aquesta esmena és una esmena
d’afectació de 60.000 euros, destinada al finançament de cursos
per a la formació de socorristes per a piscines públiques,
d’establiments turístics, platges, etcètera de les Illes Balears.
Les dades que tenim del darrer estiu no són massa bones, hi ha
hagut una sèrie de successos gens agradables per a la nostra
comunitat autònoma i pensam que hi ha una manca de
socorristes i que seria bo per a la nostra comunitat i per a la
salut dels nostres ciutadans que des de la conselleria es fes un
impuls a l’hora de finançar aquests cursos destinats a
socorristes, perquè moltes vegades el que tenim no és una
manca de persones que vulguin fer feina sinó una manca de
persones amb la preparació adient per fer-la. Per tant, hem
considerat adient presentar aquesta esmena.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. GASCÓN I MIR:

Gràcies, Sr. President. No donarem suport des del Grup
Socialista a aquesta esmena, perquè en l’actualitat s’estan
duent a terme suficients cursos de formació per a socorristes.
S’ha de recordar l’ordre del decret 196 de 18 de maig, perquè
estableix les condicions per a l’obertura de piscines públiques
i per tant, de socorristes i pensam que està suficientment
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controlat i ni hi motiu per fer més cursos dels que es fan en
aquest moment. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat.

En el programa 413C, Pla autonòmic de drogues, s’hi
mantenen les esmenes 4865 i 4853. Té la paraula la Sra. Castillo
per a la seva defensa.

LA SRA. CASTILLO I FERRER:

Gràcies, Sr. President. La primera d’elles fa referència al Pla
autonòmic de drogues en els consells insulars. És una esmena
que hem presentat també els darrers anys perquè consideram
que els consells insulars duen endavant aquesta tasca molt bé
i són ells els competents per fer-la.

I l’altra té també part de relació amb la primera esmena.
L’altra esmena que hem presentat al Pla autonòmic de drogues
és una afectació de 6.000 euros per tal que es redacti i es
presenti en el Parlament de les Illes Balears la Llei autonòmica
de drogues. És una llei que se’ns ha promès any rera any, mes
rera mes, ens han dit que immediatament es presentaria el
projecte de llei, perdó, en aquest Parlament, no obstant estam
quasi al final de legislatura, de fet jo crec que qualsevol
projecte de llei que es presenti ho té difícil per sortir endavant
finalment i no sabem res d’aquesta Llei de drogues. Una llei que
és importantíssima, sobretot també en una qüestió com aquesta
el tema de les drogues a la nostra comunitat, allà on es
marcarien les competències, a posta deia que tenia relació amb
la primera esmena, les competències de totes les
administracions, les activitats, etcètera i ens sembla
inadmissible que hores d’ara encara no s’hagi presentat
aquesta llei.

Per tant, són les dues esmenes que hem presentat en aquest
programa. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Castillo. Sr. Gascón per contestar té la paraula.

EL SR. GASCÓN I MIR:

Gràcies, Sr. President. Respecte la Llei de drogues, dir que
ja està redactada i a punt d’entrar en el Parlament. Per tant, no
és necessari el milió de pessetes que es posa aquí, que per altra
part no seria suficient.

I respecte a la transferència als consells insulars del Pla
autonòmic de drogues. Dir que efectivament any rera any
presenten aquesta esmena, però la presenten a partir de l’any
2000, a l’any 99 no hi era aquesta esmena, no l’havíem feta
nosaltres i el Govern que hi havia en aquell moment mai va
considerar que s’hagués de transferir la competència de
drogues als consells insulars.

Per altra banda dir que l’any passat han augmentat de l’any
passat de 56 milions a 69 milions les transferències a consells
insulars per al tema de les drogues. Dir que hi ha els convenis
que fa el Govern balear amb el Projecte Home, entre altres, però
el més important és el Projecte Home que fa el Govern balear i
també el fan els consells insulars amb recursos propis i pensam
que està ben enfocat, igual que segurament ja ho estava abans.
Els serveis de drogues estan funcionant d’una manera
adequada.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat.

En el programa 443F, xarxa d’oficines d’atenció als
consumidors, s’hi manté l’esmena 4867. Per a la seva defensa
té la paraula la Sra. Castillo.

LA SRA. CASTILLO I FERRER:

Gràcies, Sr. President. El Grup Parlamentari Popular a través
d’aquesta esmena el que demana és una afectació d’una partida
de 72.000 euros per a la creació de l’oficina del consumidor a
Llucmajor, a Inca i Sa Pobla. Això seria la continuació d’un
programa que ja està iniciat de crear aquestes oficines d’atenció
al consumidor als diferents municipis allà on hi ha una població
suficient, cosa que ens sembla molt positiva. No obstant això,
tenim aquestes tres localitats que encara no disposen de
l’oficina d’atenció al consumidor, a diferència d’altres. I
demanam que en el 2003 es faci una actuació decidida en aquest
sentit.

Gràcies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Sr. Gascón.

EL SR. GASCÓN I MIR:

Gràcies, Sr. President. Efectivament l’any 2001 es va crear
per primera vegada un programa pressupostari dedicat a la
creació de xarxes d’oficina d’atenció, com mana l’article 51 de
la Constitució espanyola que no s’havia fet abans. Se n’han fet
varis, Calvià, Manacor, Eivissa, Marratxí, etcètera. Aquest any
se’n faran d’altres, però la veritat és que no estan decidits
quins, la partida pressupostària sí hi és i serà allà on diu la Sra.
Diputada o a un altre lloc.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. 

Acabat el debat de les esmenes a la secció 18, passarem a
la seva votació d’una manera conjunta, si no hi ha cap grup
que vulgui una votació separada.

Vots a favor de les esmenes?
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Vots en contra?

No hi ha abstencions.

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor 5, en contra 8.

EL SR. PRESIDENT:

Queden rebutjades les esmenes.

A la secció 19, Conselleria de Treball i Formació, totes les
esmenes que s’hi mantenen són del Grup Parlamentari Popular.
A la totalitat de la secció s’hi manté l’esmena 4654. Per a la seva
defensa té la paraula el Sr. Camps.

EL SR. CAMPS I COLL:

Gràcies, Sr. President. És una esmena a la totalitat que amb
molt de gust defensarem oportunament i debatrem en el plenari
de la setmana que ve.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. En el programa 315, salut laboral, s’hi
mantenen les esmenes 4673, 4669, 4670 i 4676. Per a la seva
defensa té la paraula el Sr. Camps.

EL SR. CAMPS I COLL:

Gràcies, Sr. President. Totes aquestes esmenes fan
referència a salut laboral, a prevenció laboral, a gabinets tècnics
de prevenció i salut laboral i després també una pírrica que ha
guanyat, malgrat l’oposició del pacte. I em referesc a al 4673,
que per fi el Ministeri de Treball s’ha decidit que les
declaracions a la tònica dels treballadors d’accidents, amb el
delta@ puguin agilitar els tràmits i simplificar-los per tal de
confeccionar els parts pertinents sense cap errada. A més açò
facilitarà, agilitarà les dades d’accidents laborals i creim que per
fi puguin estar permanentment exposades per internet i
actualitzades i les puguem consultar i després puguem treure
les conclusions pertinents. I també s’adapten a les normes
europees, açò s’ha fet en colAlaboració de les mútues.

Açò és un programa que des del 99 el vàrem deixar enllestit
i a punt a la Conselleria de Treball i Formació. Cada any
nosaltres presentam aquesta esmena i a la fi ha hagut de ser el
Ministeri de Treball que ha vist açò amb bons ulls i ho ha posat
en pràctica. És una llàstima que el copyright no l’hàgim tengut
nosaltres, ja estava enllestit, és una llàstima que hagin deixat
perdre aquesta oportunitat.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Per part d’Esquerra Unida té la paraula
el Sr. Ramon. 

EL SR. RAMON I JUAN:

Gràcies, Sr. President . Simplement és que no he entès molt
bé la intervenció del portaveu del Grup Parlamentari Popular, si
aquesta esmena es pot considerar ret irada o no, perquè de la
seva pròpia intervenció i de la informació de què disposam és
una cosa que si no està en aplicació en aquests moments del
tot, és perquè està en període de proves, és una cosa feta. Per
tant, jo crec que el més lògic seria retirar-la, sinó votarem en
contra perquè no té sentit fer una esmena a una qüestió que ja
s’està fent i està en període de prova en aquests moments.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Sr. Camps.

EL SR. CAMPS I COLL:

Gràcies, Sr. President. El Grup Partit Popular la manté perquè
la pot emprar la Conselleria de Treball i Formació perquè les
dades siguin permanentment també exposades a internet. Si
vostè va a l’accés de la pàgina web on hi ha les estadístiques,
veim que encara hi ha una salutació d’un que va ser conseller
en aquesta comunitat autònoma, un tal Sr. Eberhard Grosske.
Just amb el Sr. Sampol. Jo crec que açò d’una vegada s’hauria
de millorar, crec que malgrat aquest programa informàtic on
line, amb mútues d’accidents per captar les bases de dades
d’accidents laborals, estigui ja sortosament en funcionament o
en període de proves, gràcies a l’inici del Partit Popular i la
resolució definitiva del Ministeri de Treball, veim que hi ha
moltes mancances en qüestions de dades i és per açò que
nosaltres mantendrem aquesta esmena, perquè s’actualitzin, es
posin en pràctica i es puguin tenir un accés lògic, normal i àgil
p er tenir després i treure les conseqüències. És per açò que
encara les mantenim. 

Les altres evidentment també perquè fan referència a
equipaments de material, instruments de mediació i avaluació
innovadors, posar tots els mitjans adequats i els instruments
tècnics a l’abast d’enfortir el gabinet de salut laboral, el gabinet
de salut i higiene i després la promoció de la salut, com no pot
ser d’una altra manera quant a l'aspecte de salut laboral.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Sí, Sr. Ramon, torn de contrarèplica, té
la paraula.

EL SR. RAMON I JUAN:

Gràcies, Sr. President. Bé, veig que no retiren aquesta
esmena 4673, i ja dic, consideram que és completament
innecessària perquè és una qüestió que, com el propi portaveu
del Grup Popular reconeix, està en marxa i està en període de
proves, per tant, les correccions que s'hagin de fer es faran,
però es faran amb càrrec, encara, als pressuposts d'enguany, no
fa falta que hi hagi partides per als pressuposts del 2003,
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partides que fan falta a altres llocs per destinar-les a una
qüestió que està resolta amb càrrec als pressuposts d'enguany.

Llavors, la resta d'esmenes que no s'havien defensat
anteriorment i que fan referència a aquest apartat, a la salut
laboral, crec que el Sr. Camps viu encara a una altra època, amb
uns altres responsables polítics i ell mateix al front de la
Conselleria de Treball, i per això encara parla de gabinets que,
avui en dia ja no existeixen i estan substituïts per una qüestió
que nosaltres pensam que és millor, que funciona de manera
correcta; per exemple, una demostració del funcionament
d'aquesta manera correcta pot ser tota l'evolució de la
sinistralitat laboral, que sense exagerar en la importància,
perquè encara és molt greu tota la problemàtica de la
sinistralitat laboral, el cert és que s'han invertit les tendències
i s'ha avançat bastant en aquest aspecte. Per tant, tot això es du
avui en dia a través de l'Institut de Salut Laboral, un institut
que està plenament consolidat avui en dia i que, a més, es
desenvolupa d'una manera participativa i d'una manera
consensuada.

Hem de dir que aquest apartat del pressupost està debatut
i consensuat dins el Consell de Salut Laboral, consell en el qual
hi ha participació dels agents socials, hi ha participació també
de les administracions territorials, i aquesta part del pressupost,
com dic, està consensuada i evidentment nosaltres consideram
molt legítimes les propostes que es fan del Grup Parlamentari
Popular, d'anar a estructures antigues i de forma de distribució
del pressupost, però, evidentment nosaltres apostam per
aquesta nova manera de gestionar el que es fa des del Govern
de progrés i perquè pensam que és més eficaç, que dóna millors
resultats com demostra la pràctica i, a més, per a nosaltres una
qüestió absolutament imp ortant que és que es fa de manera
consensuada amb els agents socials i amb les administracions
territorials.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat.

Al programa 322A, pla d'ocupació i inserció laboral, s'hi
manté l'esmena 4674. Per defensar-la, té la paraula el Sr. Camps.

EL SR. CAMPS I COLL:

Gràcies, president. L'esmena 4674 és d'afectació per 515.151
euros, va destinada a un programa de foment de l'ocupació
estable, malauradament en aquesta comunitat autònoma, any
rera any veim que cada vegada l'estacionalització de l'economia
fa que hi hagi una inestabilitat en l'ocupació, de cada vegada,
any rera any, veim que els treballadors van a l'atur més prest, i
açò és preocupant. De cada vegada veim que l'ocupació és més
inestable i més insegura, i és per açò que nosaltres proposam
un programa d'ocupació estable que, curiosament, tots els
agents socials sempre ens demanaven, ens exigien, i ara veim
que dan la callada por respuesta . Per açò nosaltres no
entenem per què es pot rebutjar una esmena simbòlica, perquè
amb 515.151 euros poca cosa es podrà fer, sortosament, però

que sempre pugui indicar una voluntat de canvi, una voluntat
perquè realment els treballadors puguin gaudir d'una ocupació
estable i segura, cosa que de vegades va a l'inrevés.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. RAMON I JUAN:

Gràcies, Sr. President. El Sr. Camps diu que és simbòlica
aquesta esmena, nosaltres consideram que no, que no és
simbòlica, seria simbòlica pel que fa als objectius explícits que
vénen amb l'esmena, que és el foment de l'ocupació estable, que
nosaltres pensam que és un objectiu transversal de tota l'acció
del govern, no només de la Conselleria de Treball i Formació, hi
ha altres conselleries i es duen a terme tota una sèrie
d'activitats. Per què no és una cosa simbòlica per a nosaltres?
No ho és perquè, i pensam que no és innocent aquesta esmena,
les partides de baixa signifiquen una reducció molt important
dels recursos destinats a la gestió de les relacions laborals, amb
la qual cosa aconseguiríem, amb aquesta suposada esmena
simbòlica, posar en perill una tasca que per a la Conselleria de
Treballi Formació i per al Govern és molt important que la gestió
de la problemàtica de les relacions laborals i de la implantació
de marcs de concertació social. Per tant, no és tan simbòlica i
evidentment no hi estam d'acord i hi votarem en contra.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CAMPS I COLL:

Gràcies, president. Vostè m'ha descobert el marró. És a dir,
per una banda diu que han de ser unes polítiques transversals,
aleshores s'han de reconsiderar totes les polítiques de totes les
conselleries perquè al que ens duen és, efectivament, a un
augment de l'atur, com ho demostren les dades, i de cada
vegada, realment, ens duen al fet que hi ha una ocupació més
inestable. En aquesta comunitat autònoma, més rera més, de
cada vegada els contractes són més parcials, més limitats, més
imprecaris; per açò nosaltres veuríem molt bé que es fes una
programació amb la quantitat simbòlica, em referia, no al
contingut dels motius i dels objectius, sinó de la quantitat. Però
és que a més a més diu, "home, és que vostè donaria de baixa
tot el que va als sindicats", clar, així els callen, vostès els
paguen perquè no diguin el que realment han de dir, defensar
els seus propis afiliats, els treballadors, que de cada vegada
pateixen més un perill d'atur i una ocupació inestable.

És a dir, vostès sacrifiquen una inversió, un programa per
una ocupació de qualitat, una ocupació millor per a les Illes
Balears per donar-los unes organitzacions sindicals i tenir-les
callades i que vagin en contra dels interessos dels seus propis
afiliats. Açò ens sembla a nosaltres una mala manera de fer
política, i no de relacions laborals, sinó de comprar el silenci.
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Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. RAMON I JUAN:

Sí, Sr. President. Crec, Sr. Camps, que s'està equivocant,
s'està equivocant bastant i que seria bo, fins i tot per al seu
propi futur, si alguna vegada ha de tornar a ser conseller de
Treball, que retiràs determinades paraules que ha dit, perquè no
només ha fet unes acusacions molt greus cap al Govern, que
compra silencis i complicitats, sinó cap als sindicats d'aquestes
illes que, segons ell, es deixen comprar. En qualsevol cas, això
crec que no correspon al debat pressupostari, això constarà al
Diari de Sessions i, en fi, ell sabrà per quin motiu ha dit això.

En qualsevol cas, entrant en el tema de l'ocupació estable
s'ha dit alguna cosa que jo crec que no és certa i que val la
pena aturar-s'hi alguns segons per rectificar. Aquest creixement
continuat i desmesurat que se suposa de l'atur a la nostra
comunitat, és un fet que la realitat demostra que no és cert, en
qualsevol cas avui en dia hi ha moltes més treballadors ocupats
en qualsevol moment del govern del PP, i els percentatges
d'atur són millors que els que hi havia a moments anteriors. I,
evidentment, quant a l'estacionalitat de la nostra economia, de
la temporalitat i precarietat de les relacions laborals, la veritat és
que aquesta comunitat autònoma no té potestat legislativa
sobre aquestes matèria i tal vegada més valdria procurar que el
Govern central que té les competències no fes determinades
legislacions que fan que cada vegada les condicions legals dels
treballadors siguin pitjors i augmenti la precarietat i es perdin
drets laborals.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat.

Al programa 324A, pla integral de formació, ...

EL SR. CAMPS I COLL:

President, puc tancar ...?

EL SR. PRESIDENT:

Per què em demana la paraula? Vol retirar alguna cosa?

EL SR. CAMPS I COLL:

No, però he de contestar, no hi ha contrarèplica?

EL SR. PRESIDENT:

Jo he entès que li han dit que si volia retirar algunes
paraules.

EL SR. CAMPS I COLL:

És per entendre el procediment, si jo faig la defensa de
l'esmena, el Sr. Diputat ..., queda tancat així? 

EL SR. PRESIDENT:

Si vol fer alguna rectificació, té la paraula.

EL SR. CAMPS I COLL:

Per alAlusions.

EL SR. PRESIDENT:

No, per alAlusions, no, per rectificar alguna cosa que hagi
dit.

EL SR. CAMPS I COLL:

Més que per rectificar, per justificar.

Jo ho dic com a conseqüència, si a mi quan era conseller em
deien que havia de posar un programa de foment de l'ocupació
estable i es retiraven després els agents socials, jo pens que si
ara diuen que no, que els és igual, i vostè diu que açò aniria en
detriment d'ells, jo lògicament he de pensar que donades les
mateixes circumstàncies, vostès els paguen perquè no diguin
que necessitam un programa de foment d'ocupació estable. Res
més.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat.

Al programa 324A, pla integral de formació per l'ocupació,
s'hi mantenen tres esmenes: 4657, 4659, 4661, 4663, 4665, 4666,
4667 i 4668. Per defensar-les, té la paraula el Sr. Camps.

EL SR. CAMPS I COLL:

Gràcies, president. Aquestes són unes esmenes que any
rera any presentam aquí, fins i tot a la compareixença per
presentar els pressuposts, el conseller de Treball i Formació em
va prometre que em presentaria una detallada informació sobre
els vuit eixos que la Unió Europea indica, exigeix i fa com a
orientació perquè s'inverteixin del Fons Social Europeu; açò no
se m'ha dut, cosa que s'havia promès, i no he tengut més remei
que presentar aquestes vuit esmenes. Vuit esmenes que
consideram molt importants per diversos motius, perquè
sabríem d'aquesta manera on es destinen aquests diners, el
primer seria promoure l'economia local, suport d'aquelles
iniciatives que representin noves activitats per respondre i per
resoldre activitats locals, a açò hi aniria 1.280.346 euros; a
l'esmena 4659 hi anirien 2.169.484,90 per integració de grups
desfavorits del món laboral, sobretot a aquelles persones
majors de 45 anys amb perill d'estar a l'atur. Avui ja és molt
normal que aquelles persones majors de 45 anys no serveixin
per treballar, i açò ens preocupa moltíssim, no tant com els
joves.
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La 4661 és 1.046.922 euros per fomentar la participació de les
dones al món laboral, és una manera real de promocionar la
dona, no fer lleis de cremallera, sinó aquesta sí que seria una
bona mesura, aprovant aquesta esmena, el pacte faria alguna
cosa positiva almenys per a la vida laboral i familiar i la
complementació de les dones.

La 4663 és una partida també que nosaltres consideraríem
important, 1.751.215 euros, per fomentar les PIMES dins àrees
d'investigació i tecnologia. Jo crec que les PIMES són les que
realment poden crear llocs de feina de qualitat i estable, i aquest
és un programa que jo destac que seria fonamental i bàsic i
prioritari, i que també hauria d'estar ben delimitat i definit per tal
de fer el seguiment pertinent.

La 4665 és 1.351.481 euros, és una millora de la formació
professional, malauradament en aquesta comunitat autònoma
de cada vegada hi ha més joves amb fracàs escolar, ho diuen
les estadístiques, són capdavanters de les comunitats
autònomes a Espanya, i és per açò que és imprescindible fer
una aposta decidida, d'una vegada, i parlar menys, per la
formació professional i que totes aquestes persones que s'han
de millorar en la formació per  aconseguir un lloc de feina molt
més de qualitat. Per açò a aquesta esmena hi dedicam 1.351.481
euros.

La 4666 és una esmena també fonamental, que és un pla de
formació i reciclatge de treballadors, en especial per a les noves
tecnologies. Si veim que el futur és l'era del coneixement i de la
informació, i en aquesta comunitat autònoma encara hi ha molta
feina a fer, si realment volem un nou model econòmic, per
millorar aquestes condicions de vida, hem de dedicar coses
puntuals, per açò nosaltres hi destinaríem 4.587.424 euros.

I, per acabar, la 4667, de 723.328 euros és per a la promoció
de l'ocupació per compte propi i la creació de PIMES dins
l'economia social dins el sector mediambiental i noves
tecnologies. crec que l'autoocupació és fonamental i bàsica
perquè són els que realment poden generar llocs de feina i
estimular, incentivar aquesta lliure iniciativa és fonamental i
bàsic dins la nostra manera de pensar.

I acab amb el programa de formació i reinserció específica
per a joves que tendran una major atenció, com he dit abans,
als de fracàs escolar. 6.319.101,26 euros, quantitat de les més
importants que he dit, però que els joves ho requereixen, ho
necessiten, donada la situació d'estudis tan precària, així com
surtin a fracàs escolar, perquè entrin ben preparats al món
laboral i siguin de profit de cara a un futur i en benefici després
per a tota la societat.

Gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. RAMON I JUAN:

Gràcies, Sr. President. Voldria començar lamentant
profundament que si el conseller de Treball i Formació li va
prometre enviar una documentació al Sr. Diputat i no li ha
enviat, jo voldria lamentar-ho; en tot cas, estic convençut que
no és una qüestió de mala voluntat, esper que sigui un
problema administratiu i això pens que té fàcil solució per la via
de reiterar la petició, bé sigui de paraula o bé sigui formalment
per escrit, i si, cosa que dubt moltíssim, per aquesta via no es
pogués solucionar, sempre es pot demanar empara al Parlament,
però, ja dic, estic convençut que no és el cas, segurament hi ha
hagut un problema purament administratiu.

El que no puc entendre és que aquest problema
administratiu, de manca de remissió de determinada
documentació al diputat, justifiqui la presentació de tota una
sèrie d'esmenes al projecte de pressuposts. Realment, la
justificació global és bastant sorprenent i parlam, i parlaré
globalment de totes les esmenes, d'una sèrie de recursos que,
com sap el Sr. Diputat, són recursos que vénen condicionats
per la política europea, ja que tenen també subvenció europea,
subvenció que, en tot cas, està en torn d'una quarta part del
global del fons, la resta s'aporta de recursos propis de la
comunitat, però condicionen l'aplicació de tots aquests
recursos.

Com sap, el Sr. Diputat, això ve regulat, ve dins el programa
operatiu de Balears aprovat pel fons social europeu per al
període del 2000-2006, és una qüestió que no es pot modificar
sense acords del Govern de Madrid i de BrusselAles, per tant no
serien tan senzilles les modificacions i, en qualsevol cas, creim
que no només no són senzilles, sinó que no són desitjables. La
distribució d'aquests recursos ha estat també consensuada pel
Consell de Formació Professional que, com sap el diputat, està
format per representants de les conselleries d'Educació i de
Treball, però també per l'administració territorial, pels
empresaris i pels sindicats i, la veritat és que creim que
comptant amb aquest grau tan elevat de consens, acomplint
escrupolosament el programa operatiu que està aprovat no
s'han de fer aquests canvis. I quant a l'execució dels diversos
programes que sistemàticament es posen en qüestió pel
representant del Grup Popular, dir-li que lògicament les
subvencions europees tenen una avaluació continuada, la
darrera és de primavera del 2002, i curiosament tots aquests
dubtes que es plantegen al Grup Popular no se'ls plantegen els
organismes d'avaluació de la Unió Europea que sempre valoren
correctament el grau d'execució dels diferents programes.

Per tant, globlament, rebutjarem el conjunt de totes
aquestes esmenes.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Sr. Camps, en torn de rèplica, té la
paraula.
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EL SR. CAMPS I COLL:

Gràcies, president. Els condicionants de la política europea
que fan que aquests fons socials europeus es duguin en base
a aquests vuit eixos, jo l'únic que he fet és aclarir-los, cosa que
vostès no han fet en el programa. L'únic que deman és un
aclariment. I jo he fet els percentatges pertinents a cada eix,
d'acord amb el que marquen els programes operatius 200.2006.
Ho he fet, i per açò no sé de què em parla d'anar contra Europa,
no senyor, jo el que vull és aclarir a veure si els programes es
compleixen, si vostès són capaços de dur-los a terme, si
segueixen les línies i els objectius, els eixos de la Unió Europea
i si açò és el que realment executen, amb quin grau i com.

Efectivament, jo dia 7 de novembre vaig demanar tota
aquesta informació al conseller, no solament al conseller, sinó
que hi havia tota una plèiade d'alts càrrecs que prenien nota, i
jo estic disposat, vaja no crec que calgui, perquè a més em van
recalcar que m'ho enviarien, que realment per a aquestes dades
hagi de demanar empara al president del Parlament.

Estan fetes les propostes, les esmenes, i consider que són
totalment vigents també enguany, perquè s'han fet cada any i
mai no hem tingut clar de quina manera, per molt consensuades
que fossin amb la mesa aquesta que vostè diu. I açò està molt
bé, però el que volem és l'execució, si s'han complert els
programes operatius de la Unió Europea.

Gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. RAMON I JUAN:

Sí, per acabar molt breument. Crec que no seré capaç de
convèncer el Sr. Camps, ell té una altra idea, diu que no es
compleixen habitualment els objectius o que els pressuposts
del Govern no responen al programa operatiu, per tant davant
aquesta incredulitat no hi puc fer res, simplement reiterar una
vegada més que el Consell de Formació Professional ha
consensuat aquests pressuposts i que l'avaluació permanent
que es fa dels Fons Socials Europeus diu que es compleixen els
objectius i s'executen. Si el Sr. Camps no s'ho creu, ho lament,
però no hi poden fer res. Mantenim el vot en contra de totes les
esmenes.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Acabat el debat de les esmenes
presentades a la secció 19, Conselleria de Treball i Formació,
procedirem a la votació conjunta, si algú no demana el contrari.

Vots a favor de les esmenes?

Vots en contra?

No hi ha abstencions. Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 7; en contra, 8.

EL SR. PRESIDENT:

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

A la secció 20, Conselleria d'Agricultura i Pesca, totes les
esmenes que s'hi mantenen són del Grup Parlamentari Popular,
excepte la 4472 que és del Grup Parlamentari Mixt. Pel Grup
Parlamentari Mixt, té la paraula el Sr. Joan Buades per defensar
l'esmena 4472.

EL SR. BUADES I BELTRAN:

Gràcies, Sr. President. L'objectiu d'aquesta esmena és que
és una esmena d'afectació i el que intenta és que la Conselleria
d'Agricultura i Pesca creï un subprograma de promoció,
extensió i comercialització de l'agricultura i la ramaderia
ecològiques, fonamentat amb la idea que en època de vaques
boges i de crisis alimentàries, seria bo que un pressupost tan
important com el d'Agricultura començàs a tenir com a objectius
específic aquesta política de promoció de l'agricultura, que és
la més sana des del punt de vista ambiental.

El subprograma tendria 3 vectors, un de promoció, un altre
d'extensió d'aquests cultius i un altre, com no podia ser d'una
altra manera, de comercialització. Creim que seria una millora
evident sense tocar el conjunt del programa d'Agricultura, que
s'afectàs per a aquests objectius aquest programa per un valor
d'1.900.000 euros, que és moltíssim més que el que en aquests
moments s'hi està dedicant, que són aproximadament 20 milions
de pessetes.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Pel Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, té la paraula el Sr. Bosco Gomila.

EL SR. GOMILA I BARBER:

Gràcies, Sr. President. Rebutjam aquesta esmena que
presenta el Grup Parlamentari Mixt per crear un nou
subprograma de promoció, extensió i comercialització de
l'agricultura i la ramaderia ecològiques, ja que la postura del
Govern ha estat sempre la de mantenir aquestes ajudes dins
partides concretes, i hem de dir també que les ajudes
agroambientals tenen, dins la normativa que les regula, un
article destinat a prioritzar les solAlicituds i les que puguin venir
d'explotacions reconegudes oficialment per realitzar agricultura
ecològica i que comercialitzin els seus productes com a
ecològics. Per tant, el Govern dóna prioritat dins les línies
d'agricultura agroambiental, dóna prioritat a aquestes
explotacions i, per tant, entenem que no és necessari un
subprograma nou per a aquest concepte.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Pel Grup Parlamentari Popular, té la
paraula el Sr. Josep Juan.

EL SR. JUAN I CARDONA:

Moltes gràcies, Sr. President. El Grup Popular simplement
vol manifestar el seu suport a aquesta esmena, si bé proposaria
al Grup proposant, com a transacció, que s'afegís o s'inclogués
dins aquesta quantia destinada a l'agricultura ecològica,
l'agricultura integrada, i el motiu és perquè és una manera també
d'accedir certs sectors que són més reticents al cultiu ecològic,
integrar-los dins un tipus d'agricultura bastant respectuosa amb
el medi ambient i, per tant, també aconseguiríem un benefici
important per a aquest sector.

Això significaria  que de veritat i amb fets es donàs
prioritats a aquests sectors, tan l'ecològic com el d'agricultura
integrada, perquè, a pesar de les paraules a què ens té
acostumats el Govern, resulta que així com va entrar el pacte de
progrés a fer-se càrrec de la Conselleria d'Agricultura, el primer
que va fer va ser derogar un decret amb el qual es creava un
nou sistema i una nova organització per a l’agricultura i la
defensa de l’agricultura integrada i de l’agricultura ecològica i
des de llavors no s’ha fet absolutament res. Jo crec que és
imprescindible lluitar en aquest camp, és imprescindible
potenciar aquest sector, i la manera més adequada és donant
suport a aquesta esmena que, com dic, nosaltres proposam que
s’afegeixi també l’agricultura integrada.

Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Sr. Buades, té la paraula.

EL SR. BUADES I BELTRAN:

Sí, dos comentaris, un a cada grup. El primer al PSM. Home,
nosaltres creim que és evident que la tècnica parlamentària
p ermet fer grans magnituds pressupostàries sota una
denominació genèrica i llavors dir que tot es farà a partir
d’aquesta denominació genèrica, però sí que és cert que
acabam la legislatura amb una dedicació pressupostària real
pràcticament inexistent en matèria d’agricultura ecològica. Això
s’està donant, a més, a una legislatura on a nivell europeu i  a
nivell local hi ha hagut, per exemple, la crisi de les vaques
boges; tenim problemes amb els transgènics, etc. Aleshores
creim que no faria cap mal, sense incrementar ni un sol euro,
afectar directament a aquesta agricultura aquests diners, o una
quantitat similar, i a més això redundaria en benefici de
començar a canviar les prioritats de la gestió agrícola. Jo vull
recordar que la política agrària en aquest moment, comuna, està
en procés de canvi precisament cap a una ambientalització
perquè els consumidors demanen aliments sans i demanen,
diríem, una ambientalització de com s’està produint tot això. 

Clar, el que s’ha fet fins ara és mantenir un poc el de sempre
i dins això donar algunes ajudes a l’agricultura ecològica per un

muntant, continuu dient, d’una mitjana de 20 milions els darrers
exercicis, 20 milions de pessetes, òbviament. Clar, creim que
s’ha de fer un salt endavant i que ens hem de posar un poc del
costat d’aquells països com Àustria o Dinamarca que han fet
un esforç molt gran en aquest sentit. 

En el cas del PP nosaltres estam d’acord que evidentment
com a agricultura de transició l’agricultura integrada ha de tenir
un paper i, per tant, no ens fa cap mal afegir, després del
subprograma d’agricultura i ramaderia ecològiques, agricultura
integrada com fan països, com he dit abans, com Àustria i
Dinamarca, que són el més avançats en aquesta matèria. El que
vull ressaltar és que 1.900.000 euros comença a ser una
quantitat important per a aquestes noves agricultures o
agricultures que es van ambientalitzant al costat d’un
pressupost genèric d’agricultura que aquests tres anys no ha
tengut cap matís en favor de l’ambientalització.

Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Sr. Gomila, vol contrareplicar? Té la
paraula.

EL SR. GOMILA I BARBER:

És evident que per part nostra discrepam del que planteja el
portaveu del Grup Parlamentari Mixt, i he de dir que tant a la
Direcció General de Desenvolupament Rural, com amb fons de
rehabilitació d’espais territorials, com amb productes de millora
de qualitat, que també es dóna suport tant a la comercialització
com a les explotacions que estan reconegudes oficialment com
a explotacions d’agricultura ecològica i que comercialitzen els
seus productes ecològics. El Govern hi destina importants
quantitats de diners, a aquestes actuacions, que evidentment
mai no són suficients, però la veritat és que des del Govern
s’està fent un esforç per ajudar l’agricultura ecològica. És
evident que és una agricultura molt incipient dins tot el que és
l’agricultura a les Illes Balears, però any rere anys va creixent i
es van adoptant polítiques perquè cada vegada sigui més
present aquest tipus d’agricultura a les Illes Balears. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. 

A la totalitat de la secció es manté l’esmena 4878. Pel Grup
Parlamentari Popular té la paraula el Sr. Josep Juan Cardona.

EL SR. JUAN I CARDONA:

Es dóna per defensada en els seus propis termes. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Al programa 713A, millora de les
estructures agràries, pla estatal, es mantenen les esmenes 4879,
4880, 4881 i 4882. Per a la seva defensa el Sr. Juan Cardona té la
paraula.
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EL SR. JUAN I CARDONA:

Moltes gràcies, Sr. President. De la mateixa manera que hem
deixat l’esmena a la totalitat per discutir-la en ple, consideram
que val la pena, en canvi, fer alguns comentaris sobre aquestes
esmenes, que es refereixen a inversions o a tipus d’actuacions
concretes.

L’esmena 4879 té la seva importància perquè tracta
precisament d’assignar una quantitat concreta i determinada
per a un tipus d’inversió importantíssim com és el de l’execució
de projectes de reutilització d’aigües per a reguiu. No fa molt de
temps que vàrem tenir un debat en el ple del Parlament a través
d’una interpelAlació, i després a través de la discussió d’una
moció, amb el qual preteníem, i tothom manifestava que estava
d’acord en el fet que s’havien d’incrementar les inversions, en
què s’havia d’invertir en obres de reguiu amb aigües
depurades, però a l’hora de veure-ho reflectit en els
pressupostos, com quasi sempre, no hi ha res. Per això
presentam aquesta esmena, que supòs que, donat que tothom
està d’acord, tots els grups parlamentaris estan d’acord en la
necessitat de les inversions en aigües depurades i en la
necessitat de comprometre pressupost, proposam la
incorporació d’aquesta partida que coincideix més o manco amb
el compromís que hi ha firmat anual en el protocol que es va
signar l’any 99 amb el Ministeri d’Agricultura. 

Les altres tres esmenes es refereixen a un cas comú però
distribuït illa per illa, de millora de l’entorn rural a l’illa de
Mallorca, a l’illa de Menorca i a les illes d’Eivissa i de
Formentera, i es tracta de concretar una quantitat per assegurar
que hi haurà una sèrie d’inversions que millorin l’entorn rural
de les nostres illes, no només des del punt de vista agrari, sinó
que el món rural té altres activitats, maldament l’agricultura
sigui la principal, té altres activitats i evidentment es necessita
que la gent que viu en aquestes àrees millori les seves
condicions de vida, i sobretot també que tota la ciutadania
gaudim d’un entorn millor del que tenim ara.

Moltes gràcies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Pel Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista té la paraula el Sr. Gomila.

EL SR. GOMILA I BARBER:

Gràcies, Sr. President. Tant amb la primera com amb les tres
darreres esmenes, la primera d’incrementar la partida de
projectes de reutilització d’aigua depurada per a reguiu, val a
dir que la quantitat que té prevista el Govern és la que està
prevista per executar els projectes que es van acordar en el
protocol entre el Ministeri de Medi Ambient i la Conselleria
d’Agricultura del Govern balear. I les previsions o les
propostes que fan de millora de l’entorn rural a l’illa de
Menorca, a l’illa de Mallorca i a les illes d’Eivissa i Formentera
són actuacions que estan contemplades dins les inversions del
Pla de desenvolupament rural de les Illes Balears, i que entenem

que són unes partides que no necessiten l’increment que es
proposa. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Sr. Cardona, té la paraula.

EL SR. JUAN I CARDONA:

Gràcies, Sr. President. Bé, la resposta no podia ser més
esperada: no, no i no, i no, no i no a qualsevol tipus d’acció. No
és el mateix, com diuen en castellà, no es lo mismo predicar que
repartir (...), no és ver?, i aquí ens passa això: està tot previst,
a tothom li pareix perfecte que es facin inversions, però a l’hora
de quantificar, a l’hora de comprometre’s i a l’hora de dir què es
farà, passa el que veim: no, ja està previst i no hem d’incloure
res. Mirin, en el conveni, millor dit, en el protocol d’aigües
depurades hi ha una assignació total, i si es divideix per
anualitat veurà que coincideixen amb aquesta quantitat, i si el
Govern no vol fer-ho o no vol incorporar és que ni té la
capacitat de fer aquestes obres ni té, sobretot, i això és el més
trist, la voluntat de fer-les; s’entreté en “projectillos” de poca
importància i deixa de banda realment les obres prioritàries.

I respecte a la millora de l’entorn rural, efectivament hi ha un
PDR en vigor, però aquest PDR no està territorialitzat, i
nosaltres demanam la territorialització entre altres raons per
millorar l’assignació de les ajudes a cada illa, i consideram que
és molt important que hi hagi una assignació important per a
cada illa per millorar l’entorn rural, però ja ens tenen acostumats
a aquesta qüestió, i si realment creuen en el que diuen i volen
practicar el que diuen, evidentment incorporaran aquestes
partides. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. 

Al programa 714B, foment del sector agrari de les Illes
Balears, es mantenen les esmenes 4883, 4884, 4885, 4886, 4887,
4888, 4891, 4892, 4897, 4893, 4895 i la 4472, que ja ha estat
defensada pel representant del Grup Mixt.

Per defensar les seves esmenes té la paraula el Sr. Juan
Cardona.

EL SR. JUAN I CARDONA:

Moltes gràcies, Sr. President. Abans de res he de fer
constar un error de transcripció a l’esmena 4897. Veuran que a
la motivació en el text de l’esmena posa “foment del sector
ramader de les Illes Balears”; en realitat ha de dir “foment del
sector ramader aquí, de les Illes Balears”. Voldria fer-ho constar
per mor que ara, repassant les esmenes a l’hora de preparar la
intervenció m’he donat compte que quan ho vàrem transcriure
a màquina no reflectia la voluntat del Partit Popular. 

Fet constar això, feta constar aquesta circumstància... 
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EL SR. PRESIDENT:

Sr. Lletrat, corregirà l’error?

EL SR. JUAN I CARDONA:

...comença a defensar les esmenes a què ha fet referència el
Sr. President. En primer lloc, l’esmena 4883 es refereix a la
creació d’una estació enològica que s’instalAlaria al municipi de
Felanitx. La creació d’aquesta instalAlació enològica ja no és la
primera vegada que la demanam. Crec que tenint en compte les
dificultats per les quals ha passat el sector vitivinícola de les
Illes Balears aquesta darrera temporada, encara més ve
justificada la creació d’aquesta instalAlació. Mirin, jo crec que
està clar, tothom reconeix que el sector vitivinícola són
empreses minúscules, són empreses molt petites, són
microempreses, i que per tant tot el que és investigació i tot el
que és desenvolupament i noves tecnologies els és
absolutament impossible, a les empreses per elles mateixes, dur
endavant qualsevol tipus de projecte. Per tant és necessari que
a la comunitat hi hagi una institució, que seria aquesta estació
enològica, que donàs servei a totes les indústries i a tots els
productors del sector vitivinícola de Mallorca, de Menorca,
d’Eivissa i de Formentera. Hi ha denominacions d’origen a
Mallorca, hi ha denominacions geogràfiques protegides, a
Eivissa hi ha en tràmit la de Formentera, crec que aquest sector
té prou importància com perquè se li doni suport amb un servei
que simplement el que fa és garantir el seu futur.

Després l’esmena 4884 es refereix a la instalAlació d’un Unifit
per al sector ramader i això és una reivindicació que ve d’anys,
i sempre s’ha inclòs en el pressupost i mai no s’ha fet, no
només no hi ha hagut cap assignació concreta, sinó que no
s’ha fet res. És imprescindible per millorar la competitivitat, per
abaratir costos i per millorar la rendibilitat d’aquest sector, el
sector ramader especialment, i això està pensat especialment per
al sector del vacum, que es dugui endavant d’una vegada per
totes aquesta instalAlació, aquest Unifit, i per això presentam
aquesta esmena perquè s’assigni una quantitat concreta per
començar a treballar amb aquesta instalAlació.

Pel que fa al banc de terres és un compromís del Partit
Popular que va fer en el seu dia a finals de la legislatura
passada, que el partit PSM la va utilitzar com una gran bandera
durant la campanya electoral i a principi de legislatura, i que pel
que es veu han arriat aquesta bandera i és hora que la tornin
aixecar.

Pel que fa a l’esmena 4886, també en el mateix sentit d’altres
tipus d’inversió, el que es procura és concretar una quantitat
exacta per fomentar una de les activitats complementàries o una
de les activitats de l’entorn rural importantíssima, i que pot
ajudar d’una manera important al sector agrari com és
l’agroturisme, i establim una quantitat també per a nosaltres
important perquè es pugui subvencionar aquesta activitat.

L’esmena 4487 es refereix..., 4887, crec que ho havia dit
malament, 4887, es refereix a les ajudes per a millora de
l’habitatge tradicional rural de les Illes Balears. És un tema que
sempre sentim parlar l’habitatge i de la necessitat de promoure

habitatges socials, cosa que nosaltres compartim, però sentim
parlar molt poc de les necessitats que té el món rural d’habilitar,
de recuperar, de restaurar i de fer habitables alguns habitatges
que encara no ho són, i jo vull recordar que hi ha alguns pobles
que encara estan tramitant expedients per a la instalAlació de
llum, és a dir, és que pareix mentida que en ple segle XXI hi
hagi cases a la nostra comunitat que encara no tenguin llum
elèctrica. Bé, idò, el que intentam a través d’aquesta esmena és
establir una quantitat fixa important, per descomptat molt
important, per millorar aquests habitatges tradicionals; si m’ho
permeten dir-ho serien, per dir-ho d’una manera més colAloquial,
les cases pageses, les cases de pagès de Menorca, de Mallorca
o d’Eivissa i Formentera que realment restaurar-les i recuperar-
les tots sabem que són molt més cares que fer-ne una de nova,
i precisament els propietaris és gent el poder econòmic de la
qual és molt baix i que moltes vegades es veuen forçats a
vendre-les perquè, amb aquests sous de la venda, poden fer-
se’n una molt més barata. Jo crec que el que hem de fer, si
volem que aquest patrimoni quedi en mans dels mallorquins,
dels menorquins, dels eivissencs o dels formenterers, és ajudar-
los d’una manera decidida i important a recuperar o a cuidar
aquests habitatges. 

Després l’esmena 4888 parla d'una inversió concreta i molt
clara que va ser debatuda no fa gaire, que el Govern no la va
voler, però que ja hi ha algun sector que ho demana, que és una
inversió o una reserva de crèdit, una reserva econòmica per
donar suport precisament a un dels sectors més dèbils de
l'economia agrària, però que és dels que ocupa més territori
agrari de la nostra comunitat, com són els fruits secs i els
cereals. Aquesta partida és de 7.813.157 euros, una partida
importantíssima, i està dirigida precisament a preservar un
sector i a defensar un sector que té una influència dins la cura
i el manteniment del paisatge i el manteniment sostenible del
món rural; per tant és una mesura que crec que és essencial
dins la política agrària que s'ha de dur d'aquí al futur.

La 4891 es refereix a l'aplicació de noves tecnologies per a
l'agricultura, i crec que només el seu enunciat ja parla de la seva
importància. És evident que avui en dia qualsevol sector
econòmic, i l'agricultura ho és, maldament sigui especial és un
sector econòmic, si vol anar endavant, si vol garantir el seu
futur s'ha de basar en les noves tecnologies, i a una agricultura
tan especial com és la de les Illes Balears, encara més,
necessitam modernitzar al màxim la nostra agricultura per fer-la
rendible. Hi ha sector, com és l'hortofructícola o el d'hortalissa
que necessita d'aquest tipus de noves tecnologies per avançar
i per millorar la qualitat de vida dels pagesos i, per tant, és
important actuar decididament dins aquest sector.

La 4892 es refereix a ajudes per als costos de les
assegurances agràries. Tots al Parlament hem dit que estam
d'acord a potenciar les assegurances agràries, ara veurem si
acceptant aquesta esmena és ver que es fa el que es diu o
només es fa el que un vol, llavors fa bells discursos simplement
per no complir-los. Per al foment del sector, que aquí mateix, en
aquesta mateixa sala, el Sr. Conseller d'Agricultura va reconèixer
que era un sector estratègic per a l'agricultura de les Illes
Balears, presentam una esmena amb la qual es fixi una quantitat
important per potenciar, per defensar el sector ramader, aquí, de
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les Illes Balears, aquest sector està implantat a totes les nostres
illes, amb unes especialitats a cada illa i pot resultar una
alternativa important, sobretot a Mallorca i també a Menorca
per a la contínua i gradual desaparició del sector de vacum, que
a Mallorca especialment està baixant molt, això podria ser
l'alternativa a aquest sector. Per tant, jo crec que si realment és
un sector estratègic, com anuncia el conseller d'Agricultura, i és
un sector tan important com tothom diu, és evident que
necessita un suport important, tal com nosaltres proposam.

Les esmenes 3893 i 3895 es refereixen al mateix, si bé tenen
una especificitat pròpia, són ajudes a promoció, però ajudes a
productes de qualitat, unes referides als productes que estan
emparats per una qualificació de denominació d'origen i, per
t ant, s'ajuda el Consell Regulador de Denominacions d'Origen
p er a campanyes de promoció, perquè és importantíssima
aquesta funció, i l'altra es refereix a productes, també de
qualitat, que estan emparats per denominació geogràfica
protegida i per fer promoció d'aquest tipus de productes. Jo
crec que és innecessari fer la relació de tots els productes que
en aquests moments tenen aquesta denominació, però que
destaquen i que, evidentment, són els millors productes agraris
o transformats, però amb matèria primera de les Illes Balears,
que representen la nostra producció agrària amb major mesura.
Per tant, és important que tenguin un suport econòmic fort per
poder sortir fora de la nostra comunitat i tractar de defensar
aquest sector per augmentar vendes.

I finalment l'esmena 4896 es refereix a nous sistemes
d'adobar, compatibles amb el medi ambient. És evident que si
parlam d'una agricultura de cada dia més compatible amb el
medi ambient, si parlam de modernització, de lluitar i evitar la
contaminació dels sòls, és molt important assegurar als nostres
pagesos noves maneres d'adobar, que aquests sistemes
d'adobs siguin de cada dia més compatibles amb el medi
ambient, i per això fa falta una partida econòmica important,
perquè desgraciadament, tant si ens agrada com si no, res no se
soluciona sense duros, i presentam aquesta esmena per intentar
que els nostres pagesos cada dia compleixin més les normes
d'una agricultura més respectuosa amb el medi ambient.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Faré una rectificació, vostè, en algun
cas s'ha referit a esmenes 3800 i 3800, és 4800, totes.

EL SR. JUAN I CARDONA:

Sí, sí, Sr. President, l'error és meu. Perdoni.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Sr. Bosco Gomila.

EL SR. GOMILA I BARBER:

Gràcies, Sr. President. Pel que fa a les esmenes que ha
presentat el Grup Parlamentari Popular a aquest subprograma,

dir que la 4883 i la 4884, d'instalAlació d'una planta etnològica al
municipi de Felanitx o de la instalAlació d'Unifit, nosaltres creim
que en aquests moments, el sector agroalimentari no és una
qüestió prioritària, que en aquests moments el sector agrari té
altres prioritats a atendre i que així ho contemplen els
pressuposts del Govern de les Illes Balears.

Pel que fa al banc de terres, nosaltres creim que la necessitat
d'un banc de terres, com un organisme que garantit per
l'administració és una de les conclusions del primer congrés
rural que es va fer a les Illes Balears, i és un objectiu a assolir
per aquest govern, però és evident que les dificultats que pot
dur la seva implantació, en un territori on el sòl no urbanitzable
o el sòl rústic té un valor afegit molt important que no té a altres
llocs de l'Estat per la pressió urbanística que s'exerceix sobre
aquest territori i, per tant és una qüestió que certament no s'ha
deixat de banda i que s'estudia la manera d'afrontar-la de la
manera més positiva i més poc costosa.

Pel que fa a les següents esmenes referides a l'agroturisme,
val a dir que hi ha línies d'ajut que contemplen les partides
d'aquest pressupost i sobretot dins el Pla de desenvolupament
rural, on es contemplen línies i partides per ajudar les finques
que vulguin introduir l'agroturisme dins l'explotació agrària.

Pel que fa a l'habitatge rural, val a dir que no és una
competència de la Conselleria d'Agricultura, però la veritat és
que nosaltres sempre, i sobretot quan érem a l'oposició,
demanàvem que el tema de l'habitatge, fos rural o urbà, estigués
englobat dins les millores d'habitatge que tenen altres
conselleries i eliminar un subprograma que tenia la Conselleria
d'Agricultura sobre la millora de l'habitatge rural on els costos
de personal d'aquest programa superaven els ajuts que
realment es donaven des del Govern, jo record que es pagava
en aquell moment de personal 5 o 6 milions de pessetes i
s'ajudava amb 4 a la millora de l'habitatge rural. Nosaltres ens
alegram que aquest servei surti d'Agricultura i es doni amb les
millores d'habitatge d'altres conselleries que sí que es dediquen
a aquesta qüestió.

Com molt bé ha dit, pel que fa referència als ajuts al cultiu de
fruits secs, va ser un tema debatut, crec que fa quinze dies, en
una interpel Alació i una posterior moció del Grup Parlamentari
Popular, i ja va quedar ben clar que era un tema que es
negociava en aquells moments amb la Unió Europea perquè
tingués en compte les peculiaritats de les Illes Balears, és a dir
que tengués en compte més l'extensió que la producció a hora
d'ajudar a aquest sector.

Pel que fa a les esmenes 4891, 4892 i 4897, d'implementar les
noves tecnologies, d'incrementar la partida destinada a
assegurances agràries i de foment del sector ramader aquí, val
a dir que ja són partides que existeixen dins aquest pressupost
i que, per als objectius que s'han marcat, estan suficientment
dotades.

Exactament igual que l'increment de la partida de les ajudes
als consells reguladors amb denominació d'origen i els consells
de denominació geogràfica protegida, el que sorprèn d'aquestes
dues esmenes és la baixa que es proposa, que correspon al
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plurianual d'Agama que té el Govern balear, que és una qüestió
heretada, com molt bé sap, de l'antic govern balear; i també
perquè l'altra partida que es pret én és la partida de pesca, reduir
una partida de pesca que nosaltres creim que és molt necessària
per a aquest sector.

I pel que fa als nous sistemes d'adobar compatibles amb el
medi ambient, estan previstes actuacions per part del Govern en
aquest sentit, incloses al suport a l'agricultura ecològica.

Per tant, no donarem suport a cap de les esmenes que ha
presentat el Grup Parlamentari Popular.

(Intervenció no enregistrada per causes tècniques)

EL SR. JUAN I CARDONA:

Gràcies, Sr. President. He de dir que les respostes del
Govern superen la meva capacitat de sorpresa. Dir que el sector
enològic o el sector vinícola no és, o les inversions d'una
estació enològica o de l'Unifit no és una inversió prioritària i
dir-me que l'Unifit està dins el sector agroalimentari, miri, Unifit
sap per què serveix?, per fer pinso, i això no és indústria
agroalimentària, a no ser que considerem que donar menjar a les
vaques és indústria agroalimentària, que tal vegada sí, segons
el nou concepte que tenim en aquest moment o que he sentit a
dir.  Que en aquest moment es negui o que es digui que no és
prioritari abaratir costos del sector de vacum de llet, és una
sorpresa, una sorpresa important, perquè una Unifit,
precisament, consisteix en un sistema d'alimentació que és
comunitari i que, per tant, el que fa és abaratir d'una manera
molt important els costos de producció, i vostè sap que
precisament l'alimentació dins el sector vacum representa
pràcticament entre el 60 i el 70% dels costos de producció, per
tant en prenem nota, queda constància que pel govern actual
abaixar costos no és important. I que una indústria, aquest a sí,
una indústria agroalimentària, com és l'elaboració de vins que
en aquests moments, a pesar de les dificultats que ha tingut
aquesta darrera temporada per les condicions climatològiques,
té un bon futur dins les Balears, dir que no és prioritària
precisament dotar-la del que ella mateixa no pot tenir perquè no
té prou força, com és un servei enològic, un servei
d'assessorament, d'investigació, un servei que qualsevol, sigui
productor o industrial, pot anar a consultar o que pot
beneficiar-se de la investigació quan hi ha comunitats a
Espanya de molt menys pes dins aquest sector que ja en tenen,
també és sorprenent.

Jo no pretenc que en dos dies es creï aquesta instalAlació, el
que sí pretenc és que es reconeixi aquesta necessitat i després,
en la mesura del possible, a poc a poc, anar dotant, buscar un
local o, millor dit, una seu per a aquestes instalAlacions, anar
creant aquestes instal Alacions i anar prestant un servei
important a aquest sector; i que, evidentment, l’import
d’aquesta esmena indica el que estic dient, no és una quantitat
molt gran, és una quantitat molt ajustada, simplement per
començar a caminar. Però prenem nota, està bé que diguin que
no és prioritari ajudar algun sector precisament d’indústria
agroalimentària emergent i que té bastant de futur, i que no és
prioritari abaratir costs del sector lleter.

Estic content que estiguin estudiant els temes de banc de
terres, els felicit, el que passa és que en duen quatre anys i no
han fet absolutament res; almenys treguin endavant els
p rojectes que trobaren vostès a la conselleria, en quatre anys,
tres i mig, no han fet absolutament res, més que omplir-se la
boca de dir que faran un banc de terres i ja fa dos anys que no
en parlen, i quan se li diu al conseller diu que això ja no és
prioritari. Ara s’ho tornen a estudiar. Ja va bé, la primera passa
podria ser doncs admetre aquesta esmena i procurar que de
veritat acabàs els estudis i començàs a fer feina.

Sobre les ajudes al sector de fruits secs i de cereals, miri el
que aquí li estam parlant no és el que s’està negociant a
Europa, aquí li estam parlant que sigui la comunitat autònoma
la que garanteixi als pagesos una quantitat mínima, afegida al
que vengui d’Europa, que això ja hi ha alguna comunitat que ho
fa. I aquí, com sempre, hem d’anar d’arrossec del que fan els
demés, fins i tot en un sector tan important i tan malmès com
aquest.

I que me digui que en el sector ramader aquí ja hi ha partida
i està suficientment dotada i que no els interessa perquè ja està
prou ben dotat i que no hi ha cap problema, quan hi ha simples
i senzilles misèries i no hi ha constància escrita, documentada
amb duros, amb pessetes o, millor dit, amb euros, perdó, per a
l’aplicació de noves tecnologies de l’agricultura, me pareix fort.
Que simplement i senzillament diguin que no volen fer res, que
és al que ens tenen acostumats.

I miri, vostè pot, jo li oferesc una transacció respecte de la
promoció, de les ajudes referides a promoció o a campanyes de
promoció, tant pels consells reguladors de denominació
d’origen com per denominació geogràfica protegida. Si li
pareixen malament les partides de baixa, les proposi vostè, jo
les hi admet, les que vostè vulgui. Jo li firm ara mateix les baixes
d’allà on vostè me posi, jo mai en la vida se m’ocorreria deixar
perdre una proposta que pot ser bona per una formalitat, com
és que m’he equivocat, ho he fet malament o vostè no està
conforme amb la baixa. No, no, vostè me digui quina baixa vol
i jo ara mateix li firm. De tota manera, quan parlin de pesca,
d’inversions que volen fer, facin el favor de dir-ho després
d’haver executat el pressupost, perquè és una vergonya el
nivell d’execució que tenen en pesca; i ara ens vengui a dir que,
home, que està molt malament i que li proposem una baixa amb
aquesta partida, que justament aquesta vostès tenien pensat
executar-la.

I res més, Sr. President, moltes gràcies.

(Intervenció no enregistrada per causes tècniques)

EL SR. GOMILA I BARBER:

Gràcies, Sr. President. Miri, aquest govern destina a
agricultura 7.000 milions de pessetes a inversions a les
explotacions agràries, al sector agrícola i al sector ramader. Dir
que açò és insuficient, és evident, és evident que n’hi podria
haver moltíssims més, però és el que hi ha i a partir d’aquí s’ha
de prioritzar; i el Govern manté unes determinades inversions
i unes determinades línies d’ajudes al sector agrícola, al sector
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ramader, que consensua amb els propis afectats i que és el que
es proposa en aquest pressupost. Que de tot n’hi podria haver
molt més, ben segur que sí, el que passa és que hem de tenir en
compte que a l’hora de negociar amb la unió Europea el tema de
fruits secs, la peculiaritat de les Illes Balears és una, però és
possible que altres comunitats autònom de l’Estat prefereixin
que se subvencioni la producció en lloc de l’extensió; i com
que qui negocia amb la Unió Europea és Madrid, i per tant
Madrid ha de defensar no només això nostre, sinó allò d’altres
comunitats autònomes que poden tenir uns interessos
totalment contradictoris amb els que poden tenir els nostres
pagesos i que, per tant convendria que les Illes Balears
poguessin participar en aquesta negociació amb la Unió
Europea i posar damunt la taula les nostres peculiaritats; i que
a l’hora de subvencionar i d’ajudar els pagesos es tinguessin
en compte aquestes peculiaritats.

Per tant, l’actuació del Govern es fa d’acord amb els
recursos que es tenen en aquests moments i prioritzant d’acord
amb el sector agrícola, ramader i pesquer de les nostres illes.

EL SR. PRESIDENT:

(Inici de la intervenció no enregistrat per causes
tècniques)

... resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor 5; en contra, 9.

EL SR. PRESIDENT:

(Inici de la intervenció no enregistrat per causes
tècniques)

... a les 16.30 hores.
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