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EL SR. PRESIDENT:

Senyores i senyors diputats. Bona tarda, comença la sessió
de la Comissió d'Hisenda i Pressuposts per tal de dictaminar els
pressuposts de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

En primer lloc, deman si hi ha substitucions.

LA SRA. CAPÓ I ABRINES:

Sí, president. Margalida Capó substitueix Mabel Cabrer.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies.

EL SR. FIOL I AMENGUAL:

Francesc Fiol substitueix Maria Salom.

EL SR. GASCON I MIR:

Miquel Gascon substitueix Salvador Cànoves.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Se'm fa arribar la petició que, a causa que qui ha de
defensar les esmenes a la secció 23 té un compromís, si podríem
tractar a continuació la secció 23, en comptes de la 21. Si?

Idò començarem per la secció 23, Conselleria de Benestar
Social. Totes les esmenes que es mantenen a aquesta secció
són del Grup Parlamentari Popular. A la totalitat de la secció es
manté l'esmena 4724, per defensar-la, té la paraula el diputat Sr.
Fiol.

EL SR. FIOL I AMENGUAL:

Respecte de l'esmena a la totalitat, Sr. President, es
defensarà al plenari de la forma procedent.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat.

Al programa 134A, cooperació i desenvolupament, es manté
l'esmena 4725, per defensar-la, té la paraula el Sr. Fiol.

EL SR. FIOL I AMENGUAL:

Sí, consideram que aquesta és una qüestió fonamental, el
pressupost de cooperació internacional ha d'arribar al 0,7;
nosaltres això ho hem defensat en moltíssimes ocasions, en el
debat de l'esmena a la totalitat del plenari ja es va substanciar
aquesta qüestió i la mantenim com a fonamental. Pensam que és
prioritari que s'arribi, com a mínim, al 0,7 del total del
pressupost.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Sr. Ramon, d'Esquerra Unida, té la
paraula.

EL SR. RAMON I JUAN:

Gràcies, Sr. President. Entenem que aquests pressupost
arriben al 0,7% d'ajuda internacional perquè la seva quantia, si
llevam el que són les transferències als consells insulars, que
per la seva part també dediquen a cooperació internacional un
percentatge, tots els altres conceptes tenen aquest 0,7. Per tant,
creim que aquests pressuposts compleixen amb aquest
compromís i ens agradaria que totes les administracions de
l'Estat hi complissin també. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat.

Al programa 311A, Direcció i Serveis General de Benestar
Social, es manté l'esmena 4726. Per defensar-la, té la paraula el
diputat Sr. Fiol.

EL SR. FIOL I AMENGUAL:

Aquesta esmena pretén donar compliment al mandat
parlamentari de reserva per part de l'IBAVI de pisos per a
famílies monoparentals i dones maltractades.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat.

Al programa 312F, protecció i defensa dels drets del menor,
es manté l'esmena 4686. Per defensar-la, té la paraula el Sr. Fiol.

EL SR. FIOL I AMENGUAL:

Aquesta esmena pretén l'estudi i l'anàlisi en profunditat de
cadascun dels centres d'internament de menors per garantir que
es compleixin en tot moment els drets del menor interns, per
això es proposa l'afectació de 60.000 euros a aquesta partida.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Sr. Ramon, pel Grup Parlamentari
d'Esquerra Unida i Ecologista, té la paraula.

EL SR. RAMON I JUAN:

Gràcies, Sr. President. De l'esmena anterior que no havíem
dit res, tot i compartir els objectius, i miraríem si es pot fer
alguna transacció, entenem que no està correctament
formulada, deia "incorporar a la Secretaria General Tècnica", i
aquesta última, la 4686 el que proposaríem al Grup Parlamentari
Popular és una transacció que ho deixàs, perquè són qüestions
que ja estan previstes, però nosaltres proposam la quantia de
9.000 euros en comptes de la que ve a l'esmena.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Sr. Fiol?

EL SR. FIOL I AMENGUAL:

Gràcies, Sr. President, s'accepta la transacció, perquè el que
es pretén és que es comencin a estudiar i a revisar aquests
tipus de qüestions, per tant la quantitat de 9.000 euros pot ser
suficient.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Al programa 313, família i unitats de
convivència, es mantenen les esmenes 4727, 4685, 4728 i 4684.
Per defensar-les, té la paraula el Sr. Fiol.

EL SR. FIOL I AMENGUAL:

Gràcies, Sr. President. Aquest grup d'esmenes pretén els
programes preventius per una banda per a detecció de famílies
amb pautes d'interacció violenta a Mallorca, Menorca, Eivissa
i Formentera, colAlaborant amb els ajuntaments; per altra banda,
programes preventius, també en la mateixa línia, en conveni
amb els consells insulars, i també el tema dels cuidadors de
malalts d'Alzheimer i subvencions a famílies de malalts
d'Alzheimer que, com tots sabem i sobre dir-ho, és una prioritat
i un problema molt important a les nostres illes i a tota la resta
de l'Estat.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Sr. Ramon.

EL SR. RAMON I JUAN:

En relació amb les dues primeres esmenes, que fan
referència a pautes d'intervenció violenta, hi votarem en contra
perquè entenem que en bona part són qüestions que ja es fan,
concretament a l'illa de Mallorca hi ha un programa que ja està
en marxa i a Menorca, a Eivissa i a Formentera es troba en fase
avançada també. 

Per altra part, les esmenes que fan referència a atenció a
famílies cuidadores de malalts d'Alzheimer hem de dir que, per
una banda, ja s'estan fent qüestions d'aquestes per part dels
consells insulars i, per altra banda, també les associacions
d'aquests tipus de famílies es poden acollir a l'Ordre 8063 de la
Conselleria de Benestar Social, de tal manera que amb els
pressuposts actuals ja es preveuen subvencions per a aquest
tipus de famílies.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Al programa 313I, planificació i
ordenació social, es mantenen les esmenes 4729, 4730, 4683 i
4731. Per defensar-les, el Sr. Fiol té la paraula.

EL SR. FIOL I AMENGUAL:

Gràcies, Sr. President. Obeeixen a ampliar els programes de
primera infància conveniats amb els ajuntaments en primer lloc;
una dotació important en el que és el pla de lluita contra la
pobresa i l'exclusió social i també la creació de les fundacions
tutelars d'Eivissa i Formentera en colAlaboració amb el Consell
Insular d'Eivissa i Formentera; així com la creació d'una
fundació tutelar de les Illes Balears en colAlaboració amb les
altres administracions afectades i les associacions implicades.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. RAMON I JUAN:

Gràcies. En relació amb la 4729, ampliació al programa de
primera infància dels ajuntaments, creim que no és correcta
aquesta esmena, dirigida a Benestar Social, ja que és una
qüestió que s'aborda des de la Conselleria d'Educació i Cultura,
que ha obert una línia de finançament de places d'educació
infantil de zero a tres anys.

Quant al pla de lluita contra la pobresa i l'exclusió social, en
aquests moments s'està elaborant un pla que serà el que
determinarà les mesures econòmiques concretes o els imports
econòmics de les diverses actuacions que s'hagin de fer amb
caràcter, com són sempre tots aquests plans, amb caràcter
transversal, que ocuparia diferents conselleries. En qualsevol
cas, volem deixar ben clar que avui en dia, el fet que no estigui
acabat aquest pla, no vol dir que no s'hagi fet res, ni molts
menys, sinó que hi ha actuacions com la modificació del
reglament de la renda mínima o la targeta bàsica, que són
actuacions que es duen a aquest camp.

I quant a la creació de la fundació tutelar, que és una
qüest ió que també està plantejada, si no vaig equivocat, a
l'apartat de l'Institut Balear d'Afers Socials, no és una
competència que es pugui imputar a aquesta direcció general,
i després ja la veurem a l'altre apartat, però, en tot cas, són
qüestions sobre les quals s'està actuant i estan en vies de
resolució.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat.

Al programa 323A, protecció i foment de la integració i
foment de la participació social de la joventut, es manté
l'esmena 4732. Per defensar-la, té la paraula el Sr. Fiol.

EL SR. FIOL I AMENGUAL:

Gràcies, Sr. President. Es proposa l'afectació de 120 mil i
escaig d'euros a programes de promoció del voluntariat entre
els joves, aquesta és una qüestió que consideram molt
important.
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EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. RAMON I JUAN:

Gràcies, Sr. President. Per acceptar aquesta esmena que
votarem afirmativament, tenint en compte que d'alguna manera
estava previst, perquè són programes finalistes estatals i,
lògicament, no hi ha cap problema en fer una afectació en el
sentit que demana el Grup Parlamentari Popular.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat.

Al programa 323B, activitats i serveis per a la joventut, es
mantenen les esmenes següents: 4734, 4735, 4645, 4739, 4647,
4648, 4742, 4745 i 4747. Per defensar-les, té la paraula el Sr. Fiol.

EL SR. FIOL I AMENGUAL:

Gràcies, Sr. President. La primera es refereix a l'elaboració,
la construcció d'un centre juvenil a Eivissa en colAlaboració amb
l'ajuntament i el consell insular, també es pretén l'addició de 120
mil i escaig d'euros a l'ampliació de les xarxes de punts
d'informació juvenil, una qüestió que creim que és important. Es
proposa també l'afectació d'una partida per iniciar la implantació
d'una extensió de Ràdio Jove a Menorca i a Eivissa, per tal de
fomentar la participació juvenil, que creim que seria una manera
d'arribar al món del jovent de les illes de Menorca, Eivissa i
Formentera. Es pretén també la construcció del centre juvenil de
Sant Agustí en el terme municipal de Sant Josep de sa Talaia.
Es proposa, així mateix, afectar 30.000 euros a una partida de
subvenció i ajuda a aquelles persones per obtenir el certificat
de tècnic de temps lliure per tal d'alleugerir les despeses,
especialment, bàsicament als menorquins, eivissencs i
formenterencs que hagin d'obtenir aquest certificat.

També es proposa l'afectació de 120.000 euros a l'ampliació
del servei del carnet jove, tant en el nombre d'activitats
públiques com privades, perquè creim que aquest és un recurs
que a la gent jove de la nostra comunitat li interessa prou.
També es proposa l'afectació de 60.000 euros a una partida per
a la creació a Mallorca d'un taller intergeneracional, amb la
finalitat de recuperar les activitats tradicionals pròpies de les
nostres illes, on els majors puguin transmetre els seus
coneixements als joves, per així intentar mantenir les nostres
tradicions, en aquest cas concret mitjançant l'afectació d
'aquests 60.000 euros a aquest projecte, que sigui de Menorca,
i es demana, en definitiva un programa informatiu per valor de
72.121 euros, dirigit als joves per a prevenció d'embarassos no
desitjats.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. RAMON I JUAN:

Sí, gràcies, Sr. President. Ha anat a una velocitat que em
costa anar seguint les meves notes i em sembla que s e m'ha
passat una transacció, però, en tot cas, no hi haurà problema
per incorporar-la en el debat en plenari.

Començant per la 4734, pel que fa al centre juvenil a Eivissa,
hi votarem, com a la resta d'aquestes esmenes, en contra, la
veritat és que aquest centre juvenil té prevista la seva
inauguració en els primers mesos de l'any que ve, està molt
avançar, per tant entenem que ja no correspon, és una qüestió
que està en marxa en aquests moments.

La 4735, de xarxa de punts d'informació juvenil, entenem que
una xarxa que ha passat de 32 punts que hi havia l'any 99, als 77
que hi ha en aquests moments, ja demostra l'esforç que s'està
fent per part del Govern de les Illes Balears, que és suficient per
donar resposta a aquesta necessitat.

La 4645, de creació de corresponsalies ..., és a dir
implantació d'una extensió de Ràdio Jove a Menorca i a Eivissa,
per tal de fomentar la participació juvenil, està previst ja per al
2003, la creació de corresponsalies a Menorca i a les Pitiüses.
Per tant també la rebutjarem.

La 4739, d'un centre juvenil a Sant Agustí, que és l'única
part de Vila que es demanava per al conjunt de poblacions de
les Illes Balears, el que no pot fer el Govern és la construcció de
centres juvenils a cadascun dels nuclis urbans, encara que
siguin nuclis urbans de poca entitat. Des del Govern, per part
de la Conselleria de Presidència, hi ha subvencions, ajuts als
ajuntaments que vulguin crear infraestructures per a joves, i
entenem que amb aquesta colAlaboració amb els ajuntaments és
suficient i que els ajuntaments han d'atendre, en primer lloc,
aquestes necessitats.

La 4647, afectar una partida de subvenció a ajudes per
obtenir certificats de tècnics de temps lliure, hem de dir que ja
hi ha prevista una quantitat de 40.000 euros que fins i tot és
superior a la que es demana en aquesta esmena.

Ampliació dels serveis de carnet jove, la 4648, hem de dir
que també en els darrers tres anys, s'ha multiplicat quasi per
tres el nombre de carnets joves que es fan anualment, s'ha
passat de 7.000 el 99 a més 10.000 que hi ha en aquests
moments, la qual cosa demostra la consolidació i la importància
que se li dóna, creim que pot seguir al mateix ritme i,
evidentment, es faran totes les ampliacions de serveis que
siguin possibles.

La 4742, d'un taller intergeneracional a Menorca, entenem
que no correspon a aquesta secció, sinó a la Conselleria de
Treball que té competències en formació i, en tot cas, tenim
coneixement que això es fa a les escoles tallers i que hi ha una
colAlaboració de la Direcció General de Joventut.

Quines més hi havia?
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EL SR. PRESIDENT:

4745 i 4747.

EL SR. RAMON I JUAN:

Exacte. La 4745, de prevenció d'embarassos no desitjats,
són qüestions que des de l'any 2001 es duen a terme en els
consells insulars i no corresponen al Govern de les Illes
Balears.

I la 4747, del campament de Biniparratx a Menorca, hem de
dir que continua en la millora d'aquestes instalAlacions que ja el
2002 s'han rehabilitat tots els banys i per al 2003 està prevista
la dotació d'aigua calenta i la reforma de cuina i menjadors, que
ja estan prevists en aquest projecte de pressuposts que
debatem, per tant creim innecessària aquesta esmena i també la
votarem en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Ramon.

Al programa 457A, promoció i foment de l'esport, s'hi
mantenen les esmenes següents: 4638, 4640, 4749, 4682, 4751,
4752, 4754, 4755, 4757, 4759 i 4643. Per defensar-les, té la paraula
el diputat Sr. Fiol.

EL SR. FIOL I AMENGUAL:

Gràcies, Sr. President. Aquest grup d'esmenes tenen per
objectiu impulsar campanyes de promoció, de la forma més
àmplia que sigui, a l'esport. La primera es refereix a la campanya
de foment de l'accés de la dona a la pràctica esportiva. Una altra
pretén impulsar una campanya contra la violència en el món de
l'esport, qüestió molt important en aquests moments, en què a
nivell nacional, fins i tot, aquest és un tema de debat molt
important, i tot i que a les Illes Balears crec que el nivell de
violència és baix, convé fer esforços per intentar que es
mantenguin aquests nivells i que la violència no formi part del
món de l'esport. 

Es demana l'afectació d'una partida de 600.000 euros per als
esportistes que juguen a lligues que els obliguen a sortir de les
Illes Balears, particularment en bàsquet i voleibol. També es
demana l'afectació de 250.000 euros per a la construcció d'un
poliesportiu al municipi de Sant Joan de Labritja a Eivissa.
També interessa l'addició de 60.000 euros en aquesta partida
perquè el Consell de Menorca pugui iniciar l'avantprojecte per
tal de donar l'illa de Menorca d'un pavelló multifuncional d'usos
esportius.

També es pretén l'addició de 10.000 i escaig euros a la
construcció del pavelló esportiu de Can Guerxo, Sant Jordi, al
terme municipal de Sant Josep, a Eivissa, en colAlaboració amb
l'ajuntament. I es pretén també, a través de 36.000 i escaig
euros, que s'augmenti la dotació per a programes de foment
dels esports autòctons i tradicionals de les Illes Balears.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. RAMON I JUAN:

Gràcies, Sr. President. Votarem en contra de totes aquestes
esmenes, i em centraria a les primeres, a la 4638, de campanya
de foment de l'accés de la dona a la pràctica esportiva, i dir-li al
Grup Parlamentari Popular que ja hi ha un programa, que és el
457A que inclou el foment de la pràctica esportiva de la
població amb necessitats d'atenció preferent. Entenem que és
aquí on hi cap el foment de l'accés a la pràctica esportiva per a
les dones i, per tant, és una esmena innecessària.

L'esmena següent, 4640, de campanyes contra la violència
en el món de l'esport, creim que el que seria més important que
campanyes publicitàries serien modificacions legislatives,
actuacions que permetin combatre de manera eficaç aquestes
actituds violentes i que la resolució d'aquest problema es troba
en altres àmbits, ja que és un tema de legislació general.

La 4749, que fa referència a esportistes que juguen lligues
que els obliguen a sortir de la seva illa, hem de dir que el
subconcepte que proposa l'esmena per a la partida d'alta no és
el subconcepte adequat, i que ja existeix una partida finalista,
en el capítol 4, dotada de 417.960 euros que és el que ens
sembla més correcte en aquesta partida que, hi ha, ja dic, a un
altre apartat dels pressuposts.

Llavors hi ha tota una sèrie molt curiosa d'instalAlacions
esportives, de construcció de poliesportius que, la veritat, ens
costa entendre, tot i que els ajuts que es donen des de la
Direcció General d'Esports del Govern s'han de fer en el seu cas
a partir de plans concrets de necessitats esportives que no
existeixen, ens crida extraordinàriament l'atenció que hi hagi tres
peticions de poliesportius, tres, al municipi més petit de les
Pitiüses, el que té menys població i en el qual ja existeix un
poliesportiu finançat pel Govern de les Illes Balears. Que es
posi també el poliesportiu de Sant Antoni d'Eivissa, quan fa
devers una setmana que s'ha aprovat el projecte i que es fa, es
tira endavant en colAlaboració entre l'ajuntament i el consell
insular. Encara n'hi ha un altre per a Eivissa, el de Can Guerxo
a Sant Jordi, que també és un projecte municipal sobre el qual
hi ha subvenció del consell insular, i és realment sorprenent
aquesta distribució dels poliesportius, cap a l'illa de Mallorca,
un a l'illa de Menorca i l'illa d'Eivissa es veu que és
especialment important, perquè van tots cap a l'illa d'Eivissa i,
ja dic, resulta absolutament sorprenent que al municipi que,
amb diferència, té menor població de l'illa d'Eivissa, on ja hi ha
un poliesportiu fet amb fons del Govern de les Illes Balears, es
demanin tres nous poliesportius. Realment, crec que no ho han
pensat massa, tal vegada hi ha algun grup de pressió i, en
qualsevol cas, esper que el fet que votem en contra d'aquestes
esmenes no serveixi al Grup Popular per anar al municipi de
Sant Joan dient que atemptam contra els seus drets
constitucionals, com es va fer l'altre dia.

Moltes gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Ramon.

Al programa 457B, tecnificació i formació esportiva, s'hi
manté l'esmena 4761. Per defensar-la, té la paraula el Sr. Fiol.

EL SR. FIOL I AMENGUAL:

No, Sr. President. L'esmena número?

EL SR. PRESIDENT:

4761.

EL SR. FIOL I AMENGUAL:

No la tenc, Sr. President, em sap greu, ... Sí, amb aquesta
esmena es pretén crear noves escoles esportives superiors a
Menorca, Eivissa i Formentera, dins l'àmbit de l'Escola Balear de
l'Esport.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. RAMON I JUAN:

Sí, gràcies. Tampoc no podem acceptar aquesta esmena, en
si mateixa se'n duria un 28% del pressupost de l'Escola Balear
de l'Esport, i creim que, ateses les seves possibilitats, les que té
aquesta direcció general, una afectació d'un percentatge tan
important la deixaria impossibilitada de dur endavant les
actuacions que té encomanades. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat.

Acabat el debat de les esmenes a la secció 23, Conselleria
de Benestar Social, procedirem a la votació. En primer lloc,
s'hauria de votar l'esmena 4686 que ha estat transaccionada en
els termes que especificava la transacció, i l'esmena 4732, que
ha estat acceptada. És així? Aleshores procedirem a la votació
de l'esmena 4686 i de l'esmena 4732.

Vots a favor? Queden aprovades per unanimitat.

A continuació, votam la resta de els esmenes que han estat
debatudes.

Vots a favor?

Vots en contra?

No hi ha abstencions. Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

8 vots a favor, 9 nen contra, cap abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Queden, per tant, rebutjades les esmenes. 

Hem acabat amb la secció 23, i ara retornarem a la secció 21,
Conselleria d'Economia, Comerç i Indústria. Totes les esmenes
que es mantenen en aquesta secció són del Grup Parlamentari
Popular.

EL SR. OLIVER I MUT:

Sr. President? Qüestió d'ordre.

EL SR. PRESIDENT:

Sí, digui.

EL SR. OLIVER I MUT:

És per anunciar la substitució de Gaspar Oliver per Maria
Salom.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies.

A la totalitat de la secció s'hi manté l'esmena 4873. Per
defensar-la, té la paraula el Sr. Gaspar Oliver.

EL SR. OLIVER I MUT:

Gràcies, Sr. President. És impensable per part del Partit
Popular que se'ns pugui aprovar aquesta esmena a la totalitat,
és per això que reservarem la seva defensa per al plenari.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat.

Al programa 551A, estadística i anàlisis de la conjuntura
econòmica, s'hi mantenen les esmenes 4696 i 4697, el Sr. Oliver
té la paraula per a la seva defensa.

EL SR. OLIVER I MUT:

Gràcies, Sr. President. Una vegada aprovada la Llei
d’estadística, a la memòria de la secció 21, concretament a la
Direcció General d’Economia, en el programa d’estadística
s’anuncia que per part de l’institut hi ha intenció de posar en
marxa una xarxa municipal de recollida de dades per a després
publicar aquestes mateixes. Atès idò que la conselleria pareix
que vol dur aquesta tasca ella tota sola, nosaltres pensam, des
del Partit Popular, que si s’ha de fer aquesta xarxa de recollida
de dades des dels ajuntaments seria bo, idò, que es donàs una
subvenció a les corporacions locals perquè puguin crear
aquesta xarxa i al mateix temps una altra subvenció també
p erquè siguin les corporacions locals que puguin formar els
seus funcionaris i d’aquesta manera evitar duplicitats i evitar
costs i que no sigui la pròpia conselleria que hagi de posar més
funcionaris, sinó que siguin els funcionaris de les corporacions
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locals que, amb cursets específics per a aquesta tasca, puguin
desenvolupar aquestes funcions.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. GOMILA I BARBER:

Gràcies, President. Bé, com molt bé ha dit el Sr. Oliver, quan
es va aprovar la Llei d’estadística, aquesta preveu que hi hagi
un inst itut d’estadística de les Illes Balears que serà qui
processi totes aquestes dades que puguin arribar dels
ajuntaments i d’altres administracions, i serà qui coordinarà
aquesta feina tant amb consells insulars com amb ajuntaments.
I per açò, en aquests moments no es precisa d’aquest ajut a les
administracions locals, perquè les administracions locals l’únic
que han de fer és enviar les dades i l’Institut d’Estadística de
les Illes és qui les ha de processar.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Al programa 721A, Direcció i Serveis
Generals d’Indústria, s’hi mantenen les esmenes 4705 i 4894. Per
a la seva defensa, té la paraula el Sr. Oliver.

EL SR. OLIVER I MUT:

Gràcies, Sr. President. Aquesta és una esmena reiterativa, és
una esmena que cada any presentam el Partit Popular, i ho feim
perquè, a més a més, coincidim amb el Sr. Conseller, amb el Sr.
Sampol, que és necessària la construcció d’un recinte firal. El
Sr. Sampol, quan va fer la seva compareixença a l’any 99 per
explicar quin seria el seu programa de govern va fer referència
a la urgència de construir un recinte firal, estam acabant la
legislatura i el Partit Popular veim que aquest compromís al qual
es va comprometre el Sr. Sampol no es du a terme. Nosaltres
som reincidents en aquest tema i presentam aquest any també
una esmena dotada amb 1.500.000 euros per iniciar la
construcció d’aquest recinte que tan necessari és per a
Mallorca i, en definitiva per a la nostra comunitat.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. GOMILA I BARBER:

Gràcies, President. És cert que aquesta esmena cada any és
a la tramitació dels pressuposts i que el Partit Popular cada any
insisteix en aquesta qüestió, però des dels partits del Govern el
que li hem de dir és exactament el mateix; és a dir que és inútil
posar més euros per al recinte firal si l’Ajuntament de Palma,
que es va comprometre a adaptar el Pla General al projecte que
guanyés el concurs que va convocar la conselleria, doncs açò
no s’aprovava definitivament, per tant no es podrà començar la
redacció del projecte, perquè, com molt bé sap, el concurs va

ser per a avantprojectes. I que des de la conselleria estan a
l’espera de l’aprovació definitiva de la modificació del Pla
General de Palma que adapti la normativa d’aquests terrenys al
que ha de ser el futur recinte firal de Palma.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Al programa 723A, promoció industrial
i tecnològica, s’hi mantenen les esmenes següents: 4700, 4701,
4702, 4703 i 4704. Per a la seva defensa, el Sr. Oliver té la
paraula.

EL SR. OLIVER I MUT:

Sí, gràcies, Sr. President. El que proposam amb aquesta
esmena és que la conselleria no transfereixi aquests 283.000 al
Centre Europeu d’Empreses Innovadores, atès que aquest grup
parlamentari desconeixem quin és el pressupost del Centre
Europeu, ho solAlicitam any rera any però no se’ns envia mai.
Per tant, nosaltres proposam que les funcions i les tasques que
hauria de fer aquest centre, com a instrument que nosaltres hi
creim, però que desconeixem quines tasques, com he dit abans,
vol dur endavant, el que proposam és que aquestes tasques les
dugui directament la conselleria i no el Centre Europeu.

El mateix proposam quant al Consorci per al
desenvolupament econòmic a les Illes Balears. El que feim idò
amb aquestes quatre esmenes és que no es transfereixin
aquests doblers a aquests dos consorci i empresa, per una part
i una altra, i que sigui la pròpia conselleria la que dugui
aquestes tasques endavant. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. GOMILA I BARBER:

Gràcies, Sr. President. És evident que no estam d’acord en
suprimir aquests dos organismes perquè entenem que la seva
feina és important pel que fa a l’assessorament i ajut i promoció
de les empreses i dels nostres productes. I pel que fa al Centre
Europeu d’Empreses Innovadores és en aquests moments
l’únic viver d’empreses que hi ha a Mallorca i per tant entenem
que s’ha de mantenir. I tampoc no creim que s’hagi de suprimir
el Consorci per al desenvolupament econòmic de les Illes
Balears.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Al Programa 724B, promoció i regulació
de l’artesania, s’hi manté l’esmena 4711. Per a la seva defensa,
té la paraula el Sr. Oliver.

EL SR. OLIVER I MUT:

Gràcies, Sr. President. Aquesta és una esmena molt clara,
nosaltres el que proposam és una ajuda directa de 200.000
euros als artesans. Gràcies, Sr. President.
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EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. GOMILA I BARBER:

Gràcies, Sr. President. Hem de tenir en compte que dins
l’any 1999 aquest programa estava dotat amb 16 milions de
pessetes, és a dir, aproximadament uns 100.000 euros; dia 1 de
gener del 2000 hi va haver la transferència al Consell Insular
d’Eivissa i Formentera i al Consell Insular de Menorca de les
competències en artesania, i que, en aquests moments, la
partida que el Govern destina a artesania és gairebé el doble de
la que hi havia el 99. Per tant, jo pens que la voluntat i l’interès
d’aquest Govern per l’artesania està sobradament demostrat i
que, en aquests moments, no és necessari l’increment que es
proposa des del Partit Popular.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Gomila. Al Programa 763A, ordenació, reforma
i modernització de les estructures comercials, s’hi mantenen les
esmenes 4709, 4710, 4712, 4707 i 4708. Per a la seva defensa, té
la paraula el Sr. Oliver.

EL SR. OLIVER I MUT:

Sí, gràcies, Sr. President. Aquí el que proposam amb
aquestes esmenes és una sèrie de transferències a les
corporacions locals, perquè nosaltres som defensors de les
tasques que duen endavant els ajuntaments, a més a més estam
en la convicció que els ajuntaments agafen competències per
allò que tenen el ciutadà més a prop, competències que moltes
vegades també el Govern, quan decreta, quan fa lleis, sense
adonar-se’n obliga als ajuntaments a haver de dur endavant
aquestes tasques.

I a més a més, un altre concepte que també s’està parlant
darrerament, que és la segona descentralització. Pensam idò
que els ajuntaments són uns bons instruments, són uns bons
actors per poder ajudar la comunitat autònoma i també el
consell insular per dur endavant totes aquestes tasques de
promoció. Concretament, amb l’esmena 4709 el que nosaltres
proposam és que hi hagi unes subvencions directes als
ajuntaments perquè siguin aquests els que puguin promocionar
els productes artesans en els mercats, és a dir, molts de
municipis, molts d’ajuntaments, corporacions locals tenen
mercats municipals tradicionals setmanals i el que es proposa,
idò, és poder donar unes subvencions perquè siguin els
ajuntaments que puguin també fer promoció dels productes que
s’exposen o que es venen, més ben dit, en aquests mercats;
cosa que no fa la conselleria, la conselleria ho fa d’una manera
molt més global.

La 4710 ve amb aquests mateixos termes, que són ajudes
també als ajuntaments per a la promoció dels mercats, és a dir,
la primera esmena és per fer promoció dels productes i l’altra és
per poder fer promoció dels mercats, publicitat; és a dir, tal dia
hi ha mercat, hi ha mercat a tal municipi. Sabem que la
conselleria, perquè això ja ho vàrem posar en marxa el Partit

Popular, fa un calendari on diu el mercat que hi ha a cada
municipi, si són els tradicionals o si són també les fires, però
nosaltres el que pensam és que cada municipi també hauria de
tenir aquesta ajuda per poder dur endavant aquestes
promocions.

La 4712, el que proposam amb aquesta esmena és una ajuda
per a la sala de convencions des Mercadal, de 180.000 euros. I
les dues darreres són ajudes directes al comerç. La conselleria
du a terme programes nosaltres creim que importants quant al
petit comerç, però moltes ajudes es donen a les associacions.
I nosaltres creim que és importantíssim ajudar d’una manera
molt directa el petit comerç, perquè pugui entrar dins les noves
tecnologies, pugui entrar dins aquestes noves tècniques de
mercat i de qualque manera que es puguin defensar cada
vegada més de les grans superfícies i de les noves tècniques
que hi ha de mercat. Nosaltres no pensam idò que l’ajuda al
petit comerç sigui ajudar-lo en el sentit de protecció, sinó en el
sentit de donar-li més mitjans; i un d’aquests mitjans importants
crec que és ajudar al seu compte de resultats, concretament al
compte de costs, i una de les partides importants dels seus
costs és la partida energètica. Nosaltres pensam idò que els
comerços, el petit comerç estigui ben adequat i que tengui el
mínim cost en energia i, a més a més, que això li pugui permetre
també tenir el màxim punt de llum i que pugui tenir el seu
comerç ben ilAluminat, cosa que de vegades no fan per mor que
els costa molt, pensam idò que això és una com moltes de les
maneres d’ajudar a aquest petit comerç que es pugui defensar
ell tot sol, ajudant-lo enfront de la gran competència que
suposen aquestes empreses organitzades, aquestes grans
superfícies, entre cometes, que tots coneixem i sabem i deim.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. GOMILA I BARBER:

Gràcies, Sr. President. Bé, pel que fa a les dues primeres, a
la 4709 i a la 4710, el Govern ja fa tres anys que dóna ajuts als
ajuntaments per promocionar els productes dels artesans en els
mercats municipals, tradicionals i setmanals i evidentment, dins
el pressupost d’aquest any, també es preveuen aquestes
ajudes, igual que es preveuen els ajuts per donar a conèixer i
promocionar aquests mercats. No només fa un calendari, on es
posen totes les dades de tots els mercats i totes les fires, sinó
que colAlabora amb els ajuntaments per promocionar i per
publicitar aquests mercats i aquestes fires.

Pel que fa a la sala de convencions des Mercadal, dir que ja
s’ha signat un conveni que consisteix en la rehabilitació de
l’edifici del quarter d’artilleria i que ajudarà a posar en marxa
aquesta sala de convencions, i que açò és un tema que està en
marxa i per tant és molt probable que dins aquest any 2003 es
comencin a veure les obres d’aquest recinte.

I després dir que pel que fa a les ajudes al petit comerç per
al tema d’auditories i d’estalvi energètic, són unes qüestions
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englobades dins l’Eix 3 d’ajuts de la Unió Europea, l’Eix 3, com
vostè sap és el que gestiona l’administració central.

EL SR. PRESIDENT:

Acabat el debat de les esmenes, procedirem a la votació
conjunta, si cap grup no opina el contrari, de totes les esmenes
que han estat debatudes de la secció 21, Conselleria de Comerç
i Indústria.

Vots a favor de les esmenes?

Vots en contra?

No hi ha abstencions. Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

8 vots a favor i 9 en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Queden, per tant, rebutjades les esmenes.

A la secció 22, Conselleria d’Innovació i Energia, l’esmena
que es manté a aquesta secció és del Grup Parlamentari Popular,
una esmena a la totalitat número 4619. Per a la seva defensa, té
la paraula el Sr. Camps.

EL SR. CAMPS I COLL:

Gràcies, President. És una esmena a la totalitat aquesta 4619,
que nosaltres creim que els programes de la secció 22 poden ser
perfectament gestionats per altres centres gestors, com les
direccions generals de residus, energia, educació; perquè tot el
que fa referència a energia, I+D, investigació tecnològica i
noves tecnologies estan repartides també en altres àrees i
tendrien també molt més sentit que no muntar i mantenir tota
una secció per a aquestes finalitats. I aquesta defensa la farem
en el plenari.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Procedirem idò a la votació de l’esmena
a la totalitat de la secció 22, Conselleria d’Innovació i Energia,
esmena número 4619.

Vots a favor?

Vots en contra?

No hi ha abstencions. Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

8 vots a favor; 9 en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada l’esmena.

A la secció 31, Serveis Comuns i Despeses Diverses, no s’hi
han presentat esmenes.

EL SR. LLETRAT:

President, si me permet, m’he equivocat. Són 7 vots a favor
i 9 en contra.

EL SR. PRESIDENT:

7? D’acord.

LA SRA. SALOM I COLL:

Sí. M’agradaria que constàs en acta que en aquests
moments se n’ha anat el Sr. Gaspar Oliver i jo, en aquest cas,
Maria Salom, el substituiria en aquesta comissió.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

D’acord. A la secció 32, Ens territorials, totes les esmenes
que es mantenen a aquesta secció són del Grup Parlamentari
Popular. Al programa 912A, transferències a consells insulars,
s’hi mantenen les esmenes 4687, 4721, 4722, 4723 i 4581. Per a
la seva defensa té la paraula el diputat Sr. Joan Cardona.

EL SR. JUAN I CARDONA:

Moltes gràcies, Sr. President. Bé, per l’ordre que han estat
enumerades, aquestes esmenes es refereixen en primer lloc a
fixar una dotació per transferir als consells insulars aquest
programa perquè tenguin una vertadera transferència en acció
social.

La 4721 es refereix a fixar o transferir una quantitat
econòmica, 232.000 euros, per a la Llar de la Tercera Edat
d’Eivissa perquè s’ha de transferir al Consell d’Eivissa i
Formentera, ja que així serà la manera d’aconseguir unes
vertaderes transferències d’acció social.

L’esmena 4722 es refereix, té la mateixa pretensió, però
referida a la Llar de la Tercera Edat de Maó, i així també
transferir-ho al Consell Insular de Menorca perquè aquestes
transferències d’acció social siguin més completes.

Després, l’esmena 4723 proposa transferir els capítols 1 i 2
de la secció de l’IBAS al Consell Insular d’Eivissa i Formentera.
I l’esmena 4581 proposa una alta de 12 milions d’euros per
incrementar el Fons de Cooperació Municipal.

EL SR. PRESIDENT:

(Intervenció inaudible del Sr. President)

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Sí, gracias, Sr. Presidente. Por lo que respecta a la primera
enmienda, la 4687, se debe recordar que las transferencias a los
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consells insulares en materia de servicios sociales y Seguridad
Social se realizaron de acuerdo con la Ley 14/2001, de 29 de
octubre, se cuantificó el coste efectivo de la transferencia a
cada uno de los consells insulares, por lo tanto no cabe, no
parece necesario aumentar la dotación de la sección 32, ya que
ésta recoge las dotaciones necesarias para hacer frente al coste
de las transferencias.

Por lo que respecta a la 4721 y a la 4722, pues como no
existe centro de coste 75109, no parece que sea posible
técnicamente llevar a cabo estas enmiendas.

Y por último, por lo que respecta a la 4723 insistir en lo
mismo, que las transferencias a los consells insulares en materia
de servicios sociales se realizaron de acuerdo con la ley, de
acuerdo al coste efectivo y entonces no parece necesario si ya
se ha hecho, según lo que corresponde, aumentar la dotación
de la sección. Nada más, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Procedirem a la votació de les esmenes que acaben de ser
sotmeses a debat. Votació de les esmenes, vots a favor?

Vots en contra?

No hi ha abstencions. Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

7 vots a favor; 9 en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Queden, per tant, rebutjades les esmenes.

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

Al programa 121K, altres actuacions per a administració
general i funció pública, s’hi mantenen les esmenes 4572 i 4580.
Per a la seva defensa té la paraula el diputat Sr. Joan Cardona.

EL SR. JUAN I CARDONA:

Moltes gràcies, Sr. President. Ja és coneguda en aquesta
casa la postura del Partit Popular respecte de l’accés dels alts
càrrecs que en aquest moment accedien a l’economia del
Govern. Per això proposam disminuir aquests alts càrrecs, reduir
aquests alts càrrecs i els doblers que ens puguem estalviar
beneficiïn els funcionaris de la comunitat. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Sí, gracias, Sr. Presidente. Por fortuna, de momento sólo
disminuir y no privatizar la administración, porque no se ve
ninguna justificación en lo que se dice por parte del grupo
enmendante, el hecho de disminuir altos cargos por
disminuirlos es un vacío, carece de sentido. Si nos dijera qué
alto cargo y por qué circunstancias y por qué motivos, pues tal
vez podríamos entender mejor las razones, pero en vacío no
cabe más respuesta que el mismo vacío. Nada más, Sr.
Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Acabat el debat de les esmenes a la secció 36,
Serveis Comuns, despeses de personal, procedirem a la votació
de les esmenes.

Vots a favor?

Vots en contra?

No hi ha abstencions. Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

7 vots a favor; 9 en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Queden, per tant, rebutjades les esmenes.

La secció 71, Institut d’Estudis Baleàrics, l’esmena que es
manté a aquesta secció és del Grup Parlamentari Popular, al
programa 451A, difusió, investigació i publicacions culturals,
s’hi manté l’esmena 4671. Per a la seva defensa, té la paraula el
diputat Sr. Joan Cardona.

EL SR. JUAN I CARDONA:

Moltes gràcies, Sr. President. Bé, a través d’aquesta
esmena, com ja es pot veure, el que es pretén és incrementar la
partida destinada als estudis i investigacions de l’Institut
d’Estudis Baleàrics perquè pugui complir molt més
adequadament la seva funció.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Sí, Sr. Gomila, pel Grup Parlamentari
Entesa Nacionalista, té la paraula.

EL SR. GOMILA I BARBER:

Gràcies, Sr. President. Bé, jo el primer que voldria dir és que
aquesta esmena no incrementa la partida de l’Institut d’Estudis
Baleàrics, sinó que afecta la partida d’aquest institut, perquè
tant l’alta com la baixa és a la mateixa partida. I, en tot cas, si es
tractàs d’un error, doncs nosaltres creim que les previsions
d’estudis i d’investigació que ha previst fer l’Institut d’Estudis
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Baleàrics de cara al 2003 queden suficientment cobertes amb els
pressuposts que hi ha presentats.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Passarem a la votació de l’esmena de
l’esmena 4671, a la secció 71, Institut d’Estudis Baleàrics.

Vots a favor?

Vots en contra?

No hi ha abstencions. Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

7 vots a favor; 9 en contra.

EL SR. PRESIDENT.

Queda rebutjada l’esmena.

La secció 73, Institut Balear de la Dona...

(Manca de gravació de la resta de la intervenció del Sr.
President per causes tècniques)

LA SRA. MARIA SALOM:

Sí, moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors
diputats. Des del Grup Popular, hem presentat aquesta esmena
a la totalitat a la secció 33, perquè consideram que no respon a
les necessitats reals que hi ha avui en dia per part de la societat
balear, per part de les dones; que aquest institut doncs no dóna
una solució i trobam que està mancada de recursos i que, com
bé va dir la consellera de Benestar Social, aquest govern dedica
molts més doblers a publicitat que a l’Institut Balear de la Dona.
I per això, des del Grup Popular, hem plantejat aquesta esmena
a la totalitat.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Al programa 323C, promoció,
protecció i serveis per a les dones, s’hi mantenen les esmenes
4688, 4769, 4771, 4773, 4775, 4777, 4681, 4764, 4691, 4692, 4693,
4779, 4780, 4781, 4782, 4766, 4786, 4787, 4788, 4789, 4790, 4791,
4792, 4793, 4794, 4795, 4796, 4807, 4809 i 4814. Per a la seva
defensa, la diputada Sra. Salom té la paraula.

LA SRA. SALOM I COLL:

Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.
Aquest conjunt nombrós d’esmenes presentades pel Grup
Parlamentari Popular les hem intentat plantejar des d’un punt de
vista constructiu, ja que estam en contra del pressupost de
l’Institut Balear de la Dona, doncs a través de distintes
esmenes, una vintena de parcials i puntuals, hem intentat
matisar, puntualitzar i afectar tot un conjunt de partides i fins i
tot llevar uns determinats doblers de les àrees de presidència i
de les àrees d’inversions immaterials per int entar incrementar la

bossa, la quantitat de doblers destinats a palAliar certes
mancances que tenen les dones dins la nostra societat. En
aquesta línia plantejam incrementar les partides pel que fa a les
oficines de l’ajuda a les víctimes del delicte; plantejam també
unes esmenes de 600.000 euros per incrementar les campanyes
i la lluita contra la violència cap a les dones; també creim que
s’han de potenciar els programes de la falta d’interacció de la
violència; com a eina important intentar canviar la mentalitat de
la societat per anar cap a línies de més diàleg, de més
comprensió i de no enfrontament.

També proposam tot un gruix d’esmenes referides a canviar
tota una sèrie de partides que van referides a transferències
corrents, que creim que aquestes ajudes o aquests doblers
s’haurien d’invertir i destinar en temes de major benefici per a
les dones, com puguin ser inversions reals i no que se’n vagin,
en certa manera, els doblers un poc per les bardisses i no donin
els fruits necessaris per intentar ajudar totes aquelles dones
que pateixen situacions complicades.

També proposam que es posin en funcionament tota una
sèrie de cases d’acollida a dones maltractades, de les
corresponents als consells insulars.

I després plantejam una esmena, creim nosaltres, molt
important que fa referència a ajudes per a la creació de
guarderies en el centre de treball. És a dir, si volem intentar
ajudar que les dones tenguin més fàcil compatibilitzar la vida
familiar i la vida laboral, moltes vegades és necessari que en els
centres de treball hi pugui haver unes guarderies per poder fer
més fàcil aquesta tasca. També demanam que s’incrementin les
ajudes per a les mares que són fadrines i que tenen fills menors
al seu càrrec. Demanam ajudes per als parts múltiples. Demanam
i consideram que s’han de donar més ajudes a les famílies
nombroses.

I en definitiva també presentam ajudes per crear i posar en
marxa i colAlaborar amb associacions de dones immigrants
perquè tenguin més fàcil la seva integració dins la nostra
societat. I demanam i, en certa manera, exigim al Govern que es
posi en marxa un pla contra la violència domèstica.

Senyores i senyors diputats, aquestes esmenes tenen una
línia clara i és, des del pacte de progrés s’ha intentat vendre a
l’opinió pública que la manera i la forma d’ajudar a les dones
que estiguin més integrades dins la societat balear és fer una
llei de paritat, que és el que ha fet aquí i ha aprovat en el
Parlament el pacte de progrés. Des del Grup Popular, ens
molesta a les dones del Partit Popular que s’hagi aprovat una
llei d’aquestes característiques; consideram que no ajuda
aquesta llei a la majoria de les dones que viuen a les Illes
Balears, que tan sols beneficiarà a cinc o sis diputades més,
dones, a la pròxima legislatura, i que aquesta llei, a la vegada,
limita i retalla les capacitats i les llibertats de les dones, perquè
aquesta llei impedeix que al Parlament de les Illes Balears, a
partir de l’any que ve, mai podrem ser més les dones que els
homes. I a nosaltres, a les dones del Partit Popular, ens molesta
que els diputats i diputades del pacte de progrés no confiïn i no
permetin que mai a les Illes Balears puguin ser al Parlament les
dones que els homes. Nosaltres, des del Grup Popular, hem
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intentat amb aquestes esmenes plantejar una sèrie d’esmenes
concretes, puntuals i quantificades per intentar ajudar i aportar
un granet d’arena dins la societat balear per fer més fàcil el fet
que les dones puguin compatibilitzar les tasques i la vida
familiar amb la feina d’una activitat laboral.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Sr. Ramon pel Grup d’Esquerra
Unida i Ecologista té la paraula per contestar les esmenes. 

EL SR. RAMON I JUAN:

Moltes gràcies, Sr. President. La veritat és que em trob
davant un dubte a l’hora de contestar les esmenes. Jo entenc
que tal com ha dit vostè ara estam tractant totes les esmenes de
la secció 73, la relació que ha donat, però la portaveu del Grup
Parlamentari Popular, he entès jo, que aturava a la 4691 i a partir
d’aquí ens ha colAlocat un míting electoral sobre la Llei de
paritat. No sé si he de respondre, ho dic sobretot perquè
posteriorment a aquesta, però dins la mateixa secció 73 tenia
unes transaccions a oferir i no sé si és el moment o no, si li don
resposta a totes les esmenes o m’atur en el moment que s’ha
aturat la portaveu del Grup Parlamentari Popular?

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Ramon, s’han anomenat totes les esmenes que s’anaven
a debatre. Vostè pot fer el que vulgui, si vol proposar
transaccions les proposi dins del grup d’esmenes que he
anomenat. Gràcies. 

EL SR. RAMON I JUAN:

Moltes gràcies, Sr. President. Jo aniré contestant totes les
esmenes una per una i si em passés en algun moment i me’n
sortís, jo crec que ho tenc anotat i que són algunes més les que
s’han defensat, vostè m’aturi en el moment que em surti del
guió.

Començam per la 4688 de l’Oficina d’Ajuda a les Víctimes
del Delicte, que segons l’esmena del Grup Popular haurien de
passar a dependre de l’Institut Balear de la Dona. Nosaltres
entenem que això no és correcte perquè aquesta oficina atén
tan homes com dones. Per tant, ja està bé tal i com està situada
avui en dia.

La 4769, quantificació de les accions del Pla de lluita contra
la violència cap a les dones. Jo la veritat és que aquí tenc una
relació de qüestions de l’Institut Balear de la Dona, però seria
una mica llarga, però ho posam en aquesta esmena perquè des
del Centre d’Informació de la Dona, des de les oficines ateses
per lletrades i treballadores socials que tenen a cada una de les
tres illes menors i tot una llarga relació que es podria afegir.
Entenem que són actuacions que ja s’estan duent a terme i que
ja estan prevists dins aquests pressuposts i per tant, l’esmena
no la consideram convenient.

La 4771, programa preventiu de detecció de famílies amb
pautes d’interacció violenta. Jo crec que és idèntica a una que
ja havíem vist a la secció 23. En qualsevol cas dir que això no
són objectius específics de l’Institut de la Dona, que
correspondria a altres departaments del Govern i bàsicament
s’està duent des dels consells insulars. Així i tot, el Pla contra
la violència domèstica ja preveu diverses accions dirigides a la
prevenció i detecció de maltractaments que ja estan també, com
dic, en marxa.

La 4773, canviar unes partides de transferències corrents a
l’Institut Balear de la Dona. Nosaltres entenem que per les
necessitats que ha d’atendre dins el capítol 6 del pressupost a
l’Institut Balear de la Dona són suficients les partides que hi ha
ara mateix.

La 4775, transferències a ajuntaments. Entenem que és
incoherent i incompatible amb alguna altra proposta del grup
parlamentari i tampoc li donarem suport.

La 4777. Jo tenc algun dubte, ja que des del començament
de (...) parlamentari és la que fa referència a l’IBAVI, que ho
havíem vist a la secció 23 i que ja havíem manifestat en aquell
cas la voluntat d’explicar-ho en el ple d’aprovar-la amb alguna
transacció perquè no estaven correctament imputades les
partides i si no estam parlant de la mateixa i estam parlant
d’aquestes cases d’acollida, dir-li que ja estan en funcionament
a Menorca que n’hi ha dues, a Eivissa i Formentera i també a
Mallorca a diversos indrets de l’illa de Mallorca.

La 4681, altra vegada interacció violenta. Si abans ja li he dit
que era reiterativa amb una de la secció 23, creim que encara és
més reivindicativa i en tot cas també dir-li que des de la
Direcció general de Menors i Família també s’estan duent
actuacions sobre aquest tema i a més en colAlaboració amb el
Ministeri de Treball i Afers Socials.

La 4764, ajudes per a guarderies i un etcètera. Realment
quan fa molt poc temps que es va veure una proposició no de
llei en el ple del Parlament, m’estalviarà d’estendre’m molt sobre
el tema. Ratificar-nos amb tot allò que vàrem dir en aquell ple
per oposar-nos a aquesta esmena.

La 4691, colAlaboració amb associacions d’immigrants sobre
malalties, etcètera. Destacar que ja des de l’Institut de la Dona,
entre les dones immigrants hi ha diverses actuacions que són
les que creim que són necessàries i que han de continuar i així
està previst, en aquest pressupost es poden seguir aplicant.
També s’ha considerat en el Centre d’Informació de la Dona. La
colAlaboració amb l’ONG Mallorca (...), realització del programa,
integració de la dona immigrant. Acords interadministratius per
a la gestió del centre d’atenció sociosanitària a persones que
exerceixen la prostitució. I altres actuacions que es duen a
terme.

La 4692, programes de lluita contra la violència de gènere.
Dir que també és una mica reiterativa amb altres. Com ja li hi dit,
l’Institut Balear de la Dona du a terme tot un seguit
d’actuacions, des del centre d’informació de la dona, els
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convenis amb consells insulars dins el tercer Pla d’igualtat
d’oportunitats i altres actuacions.

Crec que aquí s’havia aturat la intervenció del representant
del Partit Popular, però si no vaig equivocat segueixen les
esmenes. La 4693, accions per combatre la prostitució i el tràfic
de persones. Hem de dir que no és competència ni de l’Institut
Balear de la Dona, ni de la comunitat autònoma desenvolupar
accions contra el tràfic de persones, però sí dels programes de
cara a atendre a les persones que exerceixen la prostitució i com
ja s’ha vist abans, aquests programes sí es duen a terme des de
l’Institut de la Dona.

La 4779, programes adreçats a la reinserció sociolaboral de
dones recluses. S’ha de dir que l’Institut Balear de la Dona ja
desenvolupa programes de reinserció, d’acord amb institucions
penitenciàries i a més disposa d’un servei d’orientació jurídica
penitenciària.

La 4780, posada en marxa del Pla contra la violència
domèstica a les Illes Balears. Entenem que aquest pla ja està en
marxa, és el tercer pla d’actuació per a la igualtat d’oportunitats
i en relació a atenció a dones víctimes de violència s’ha produït
un increment del nombre de places d’acollida per a les dones i
per als seus fills i s’han establert nous programes d’assistència.

La 4781, suport a programes en relació a centres de
p lanificació familiar. Hem de dir que això és una qüestió que es
du des de la Conselleria de Salut i Consum, en tot cas des de
l’Institut de la Dona fan programes informatius relacionats amb
temes com embarassos no desitjats i altres.

La 4782, incrementar la dotació pressupostària per a
l’Institut Balear de la Dona. Al contrari que el Grup Parlamentari
Popular, nosaltres entenem que hi ha una dotació important,
encara que mai les dotacions són suficients i sempre en
voldríem més. Però des d’una posició solidària amb la resta de
necessitats del Govern de les Illes Balears entenem que aquests
són els pressuposts correctes per a aquest institut.

La 4766, també ajudes per a creació de guarderies. Creim que
és reiterativa, ja s‘havia vist abans. Per tant, és coincident amb
la proposició no de llei, no en diria més.

A l’esmena 4786 proposaríem una transacció al Grup
Parlamentari Popular, de tal manera que es destinassin, no
30.000 sinó 15.000 euros en el subconcepte 22709, centre de
cost 23401, programa 134A. Seria aquesta transacció.

L’esmena 4787, que proposa dividir per la meitat la nova
quantitat d’inversió immaterial. Això és una cosa que li agrada
molt al Grup Parlamentari Popular. Hem de dir que dins aquesta
partida estan inclosos també salaris de personal contractat  i
diversos contractes per a estudis i seguiment d’avaluació de
projectes. Per tant, entenem que no és correcte aquesta esmena.

La 4788, donar de baixa la meitat de despeses de publicitat.
Hem de dir que consideram que la partida és perfectament
ajustada a les necessitats de comunicació que té aquest Institut
de la Dona. 

A l’esmena 4789, oferíem també una transacció que seria
passar 10.000 euros del subconcepte 22706, centre de cost
23101, programa 311A al subconcepte 62200 dins el mateix
programa.

La 4790, dividir per la meitat conceptes indeterminats, altres
despeses. Creim que hi ha una errada en la proposta i que el
subconcepte que fan referència no correspon a altres despeses
indeterminades, sinó material d’oficina no inventariable. Per
tant, tampoc és correcte.

L’esmena 4791, de dividir per la meitat conceptes, reunions
i conferències. Creim que és impossible perquè la quantitat és
la mínima imprescindible per prestar correctament els serveis
adscrits a l’Oficina de Defensa del Menor.

La 4792, dividir per la meitat el concepte de premsa i
revistes. Creim que no és correcte aquesta esmena, perquè el
concepte més important d’aquesta partida no és precisament
premsa i revistes sinó de publicacions, estudis, normativa,
informes de conjuntura, etcètera.

La 4793, també és de dividir per la meitat quantitats de
publicitat i propaganda, segons diu aquest a esmena. Vull dir
són una partida, quantitats necessàries a realitzar,
convocatòries, actes, publicació d’obertura de terminis,
etcètera..

La 4794, una altra de dividir per la meitat. Tampoc hi
estaríem d’acord perquè són partides necessàries per a la
formació dels professionals i gestió dels serveis socials.

La 4795, tornar a dividir per la meitat, en aquest cas la
despesa en estudis i treballs tècnics. Tampoc estam d’acord,
perquè consideram que l’anàlisi de la realitat, la planificació i el
seguiment dels plans és una funció important de la Direcció de
Planificació i Ordenació Social i per tant, no es pot acceptar.

La 4796, tornar a dividir altres treballs. Tampoc estaríem
d’acord perquè no es poden deixar tancades tota la possibilitat
de què sorgeixin altres necessitats, com l’elaboració de
normatives, implantació de sistemes informàtics, etcètera.

La 4807, reduir una vegada més una quantitat sobre la que
no hi estam d’acord, perquè pensam que és molt ajustada i
correspon a les necessitats.

La 4809, més partides que dóna de baixa i que nosaltres
entenem que són necessàries per al bon funcionament.

La 4814 i aquesta, si no m’equivoc, crec que és l’última.
Tornar a reduir quantitats d’altres treballs i partides que
consideren que no estan suficientment justificades, pel contrari
nosaltres consideram que són absolutament necessàries.

En definitiva de tot aquest conjunt d’esmenes votaríem en
contra, excepte d’aquelles dues allà on hem ofert transacció al
Grup Parlamentari Popular, si ho consideren convenient.

Moltes gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. SALOM I COLL:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. En
primer lloc negar que la intervenció que hem fet anteriorment
fos un míting electoral. Simplement des del Grup Popular hem
volgut posar de manifest quin és el nostre pensament, què en
pensam respecte de la política de la dona que està duent el
Govern del pacte de progrés, que és contrari a allò que
nosaltres pensam i ho hem intentat posar de manifest en
aquesta comissió, simplement. Sembla que alguna vegada quan
des del Grup Popular expressam aquí els nostres arguments els
sap greu i tot d’una ens diuen que volem fer un míting electoral.
No és així Sr. Ramon i entenc que haver d’escoltar uns
arguments de pes, com els que explicam, no els agrada a vostès,
però això és la feina que a nosaltres com a oposició ens
correspon fer aquí en aquesta comissió.

Arguments per rebutjar el 99% de les esmenes. Miri Sr.
Ramon, arguments molt pobres, els arguments que ha emprat
vostè són molt pobres, jo més bé diria que hi ha una falta de
voluntat per part d’Esquerra Unida, en aquest cas, que és la
consellera responsable d’aquesta matèria, en voler acceptar els
suggeriments, els punts de vista que plantejam des del Partit
Popular. Per tant, les explicacions donades per vostè per dir no
a aquestes esmenes són excuses de mal pagador, com diu el Sr.
Cardona.

En relació al Pla d’igualtat de la dona. Miri, el que han fet
vostès és un Pla d’intencions, que hi el forro per dir-ho
d’alguna manera, per ni tan sols han fet la presentació. I
nosaltres allò que demanam és fer una passa més, fer un esforç,
quantificar-lo, donar-li ales, donar-li una injecció econòmica per
poder-lo dur endavant, per fer real allò que en principi està
escrit. Però de moment actuacions i realitats d’aquest Pla
d’igualtat de la dona, Sr. Ramon zero. I això des del Partit
Popular ho volem denunciar en aquesta comissió de
pressuposts, que vostè amb paraules i amb una llei electoralista
i d’imatge sí, però quan es tracta de posar doblers i de
quantificar un pla, aquí vostès ja no hi són. 

I dir que un conjunt d’esmenes que vostè justifica d’una
manera molt pobra. Miri, hi ha un munt de partides de revistes,
publicitat, cursets, conferències que nosaltres consideram que
són excessives, que es podrien reduir a la meitat i destinar
aquestes quantitats a coses molt més profitoses. Vostès són els
que comanden, vostès s’estimen més tapar allò que no fan
mitjançant publicitat i anuncis. Nosaltres consideram que és
molt millor convèncer l’opinió pública amb fets i realitats i no
confondre-la amb publicitat.

I respecte a aquestes esmenes que vostè ens proposa una
transacció, nosaltres les hem anotades i ens permetran que les
mirem amb els companys diputats que hem fet aquestes
esmenes i que en el plenari ja intentarem arribar a un acord amb
el Grup d’Esquerra Unida i acceptar aquestes esmenes.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada.

Votació de les esmenes a la secció 73, Institut Balear de la
Dona, que s’acaben de debatre.

Vots a favor de les esmenes?

Vots en contra?

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

7 vots a favor i 9 en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Queden rebutjades les esmenes.

A la secció 74, Servei Balear de Salut, s’hi manté per part del
Partit Popular una esmena a la totalitat de la secció, l’esmena
4819. Per a la seva defensa té la paraula el diputat Sr. Guillem
Camps.

EL SR. CAMPS I COLL:

Gràcies, Sr. President. Aquesta esmena a la totalitat a la
secció 74, perquè entre altres coses no està prou bé, no es veu,
no es despullen aquests pressuposts sobre allò que en realitat
saben i poden fer del SERBASA, del Servei Balear de Salut. I és
per açò que nosaltres la mantendrem i la discutirem en el
pressupost i en plenari.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat.

Votació de l’esmena a la totalitat de la secció 74.

Vots a favor?

Vots en contra?

Gràcies. No hi ha abstencions.

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

7 vots a favor i 9 en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada per tant, l’esmena.
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A la secció 75, Institut Balear d’Afers Socials, totes les
esmenes que es mantenen en aquesta secció són del Grup
Parlamentari Popular. A la totalitat de la secció es manté
l’esmena 4716. Per a la seva defensa el Sr. Camps té la paraula.

EL SR. CAMPS I COLL:

Gràcies, Sr. President. L’esmena també a la totalitat de la
secció 75 és per un motiu claríssim, el Govern del pacte, dit de
progrés, no té uns objectius ben clars per donar una
satisfactòria recompensa i una satisfactòria atenció a tota la
societat. Nosaltres pensam que a través dels pressuposts veim
que hi manca una cohesió social, el futur de tota societat és un
benestar social i cap aquí indubtablement s’haurà d’anar i la
mateixa consellera ho reconeix, que la propaganda no útil del
Govern és prioritària a allò que hauria de ser una política de
benestar social que ens espanta des del Partit Popular que no
promogui el pacte, dit de progrés.

És per açò que nosaltres presentem aquesta esmena a la
totalitat i amb molt de gust la defensarem i l’explicarem en
plenari la setmana que ve.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat.

En el programa 311B, Direcció i Gerència de l’Institut Balear
d’Afers Socials s’hi mantenen les esmenes 4719, 4733, 4736,
4738, 4740, 4743, 4746, 4748, 4694, 4695 i 4750. Per a la seva
defensa el Sr. Camps té la paraula.

EL SR. CAMPS I COLL:

Gràcies, Sr. President. Primer de tot la 4719, nosaltres volem
que aquesta esmena de 901.518,16 euros vagi a una ajuda anual
a les federacions majors de les Illes Balears per a programes de
promoció sociocultural i sanitària. No només de balls de bot i
de saló, sinó que a més aquestes persones tenguin la
possibilitat de gaudir d’una promoció pròpia cultural i després
d’unes prevencions sanitàries que pensam que és molt adequat
i manca en aquest programa. Per tant, aquesta esmena és
importantíssima que es defensi i s’aprovi.

La 4733, posada en marxa de la Fundació tutelar de les Illes
Balears amb extensió a totes les illes per un poc de coordinació,
són 120.202,42 euros.

També la 4736 és concertar places de residències de
persones disminuïdes profundes a Eivissa. Una, jo crec, manca
total de sensibilitat cap a aquestes persones amb problemes
físics i psíquics. I jo crec que aquestes haurien de ser tengudes
en compte com primeres, dins una societat avançada les
persones amb disminució són aquelles que han de ser tractades
d’una manera normal dins la societat, tan dins el món laboral
com dins el món social i acollir-les com les que més. I aquí
notam, dins aquest projecte de pressupost i dins aquesta
política del pacte, que són excloses. Per açò nosaltres demanam
concertar places a la Residència de persones disminuïdes
profundes a Eivissa.

També a la Residència de la tercera edat de Santa Eulària
com a centre de dia és important, em referesc a l’esmena 4738.
És també, com no el centre de dia de les persones majors de
Formentera per 240.047,40. Facin alguna cosa per Formentera,
no només dir quatre Illes, cap frontera, facin alguna cosa enlloc
de posar quatre columpios, facin alguna cosa i una cosa bona
que els ho agrairan les persones majors de Formentera que
posin el centre de dia i l’iniciïn ja i vet aquí aquesta esmena que
estic ben segur que tots la votaran a favor.

La 4743, la construcció i adequació del centre de dia per a
persones majors de Joan Crespí i discapacitats físics, és una
altra manca, però aquesta vegada a Palma. Hi ha el solar, és
aquí, el tenen i no han fet res, no ho han iniciat i açò no hi ha
dret. És per açò que nosaltres proposam una esmena
d’1.202.024,21 euros.

Com no la 4746, ampliació de la Residència d’assistits a
Llucmajor. L’adquisició d’immobles per a ampliació de la
Residència per a assistits de Llucmajor, 4748, que queda petita.
I la 4694, el programa per evitar l’exclusió social dels joves. El
Govern ha de ser sensible amb aquestes persones que es van
fent majors i es troben en desequilibri permanent amb el pas de
l’estat d’educació, que hi ha normalment fracàs escolar i açò és
l’inici de la droga, és l’inici d’anar pel camí que no és el correcte
i que tota societat ha de cuidar i ha de tenir. I manca una
sensibilitat una vegada més i és per açò que nosaltres a la 4694,
aquesta esmena només de 125.000 euros si el pacte, dit de
progrés, és sensible ho hauria d’abonar.

Igualment i com no al programa que faciliti la integració de
la dona immigrant. Avui dia ens omplim la boca de fer
declaracions institucionals a favor de la dona i a favor del tercer
món, quan aquí tenim el tercer món. Aquí vénen cada dia i hi ha
p roblemes personals, seriosos de persones immigrants que no
són ateses. Aquí volem que obrin les portes, que donem fins i
tot feina a papers i a sense papers, però la realitat és que som
incapaços de fer un programa d’integració de totes aquestes
persones que ens vénen de fora. I és per açò que nosaltres
trobam a faltar una dada específica, una partida específica per
l’integració de la dona immigrant són només 125.000 euros. 

I també a la 4750, a la fi, en l’aplicació del Pla integral de
persones majors a les Illes Balears, ajuda a la reconversió de
places de barri a assistents. Com bé és sabut les places
d’assistits tenen més cost i açò és un dèficit que s’haurà de
tenir en compte, també és una qüestió prioritària. I és per açò
que nosaltres trobam a faltar en el pressupost una partida en
aquest sentit. La 4750 va per aquí, 601.012,10 euros.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Per part del Grup Parlamentari
d’Esquerra Unida i Ecologista té la paraula el Sr. Ramon. 

EL SR. RAMON I JUAN:

Gràcies, Sr. President. Intentarem respondre a les esmenes
que ha presentat el portaveu del Grup Parlamentari Popular.
Lamentar profundament que estigui espantat, però jo crec que
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no hi ha motiu perquè s’espanti tant i en tot cas tal vegada seria
convenient llegir els pressuposts amb major atenció i veure que
algunes de les coses que es proposen estan previstes i tenen
la partida corresponent.

Parlant, si no vaig equivocat, és la primera la 4719, ajuda
anual a la Federació de Majors. Per això li deia que tal vegada
hauria de mirar una mica més els pressuposts, aquesta ajuda
està prevista i està contemplada en el programa 314A, capítol
6 article 48000. O sigui que ja ve en el pressupost.

La 4733, posada en marxa de la fundació tutelar. Hem de dir
que en aquests moments hi ha un servei de tutela per a
persones incapacitades, dins el programa 313D i s’està
negociant la formació d’una fundació, però que és un concepte
que s’està duent a terme i està en partida corresponent dins el
projecte de pressupost.

La 4736, concertar places a residència de persones
disminuïdes. No sé ben bé quines places vol que es concertin,
m’imagín que la concertació amb l’empresa privada que és allò
que sol defensar el Grup Popular, però no hi ha aquesta
possibilitat de concertació perquè no existeixen aquestes coses.
En tot cas dir que aquestes persones estan completament
desassistides a l’illa d’Eivissa, crec que no és cert i a més és
injust, fins i tot és injust per als que governaren anteriorment
en el Consell Insular d’Eivissa i Formentera. O sigui, que
aquestes afirmacions, que ja dic són completament injustes,
també van contra persones del seu propi partit, que a pesar de
totes les deficiències que hi ha dins l’assistència i serveis
socials. Aquesta afirmació, ja dic, no es correspon amb la
realitat.

L’esmena 4738, fa referència a les residències de la tercera
edat a Santa Eulària. Com vostè sap a les lleis de transferències
això està previst. Si no vaig equivocat en aquests moments hi
ha l’Ajuntament de Santa Eulària que ha cedit, ha ofert un solar,
s’està redactant un projecte i tan aviat com es pugui es farà i
precisament per aquella tan injuriada llei de transferències que
permetrà millorar molt el nombre de places a l’illa d’Eivissa.

La 4740, centre de dia per a persones majors a Formentera.
Deia el portaveu del Grup Parlamentari Popular “facin alguna
cosa per a Formentera”. Jo crec que seria millor que s’ho
apliquessin a vostès mateixos. A Formentera, efectivament no
hi havia res en cap tipus d’assistència social, ni assistents
socials, ara ja n’hi ha i el centre de dia està en marxa gràcies al
finançament del Govern i a la Llei de transferències.

L’esmena 4743, fa referència al Centre Joan Crespí. Crec que
ha dit que “no hi ha dret que no facin res”. Com li deia abans,
no hi ha dret a què es facin esmenes tan alegrament i no es miri
el projecte de pressuposts que contemplen, en el capítol 6
programa 311B, allò que demana el Grup Popular mitjançant
aquesta esmena. És a dir, ja està contemplat.

L’esmena 4746, l’ampliació de la Residència per a Assistits
de Llucmajor. No poden oblidar que la titularitat no és del
Govern, que si l’ajuntament vol reconvertir places de vàlids en
assistits pot acollir-se a l’ordre anual del Pla estratègic de

persones majors. Per tant, com que tenen una certa sintonia
amb aquest ajuntament, tal vegada podrien reclamar-li que facin
aquesta actuació i podrien tenir la colAlaboració del Govern.

La 4748, torna a fer referència a Llucmajor, adquisició
d’immobles. Clar la residència, ho he dit a l’esmena anterior, no
és titularitat del Govern i en fi, repetir l’argumentació de
l’esmena anterior.

La 4694, programa per evitar exclusió social de joves. Ens
sorprèn que vengui aquesta esmena dins la secció referida a
l’IBAS, crec que és d’un altre lloc. En qualsevol cas dir-li que
s’està elaborant un pla contra l’exclusió social, que
evidentment incorporarà el tema de l’exclusió entre els joves i
que, com s’havia dit també a les esmenes que feien referència
a la secció 23 que crec que és la correcte per abordar aquests
temes, el fet de què el pla no estigui acabat no vol dir que no es
facin coses, unes quantes ja s’havien anomenat prèviament.

Esmena 4695, facilitar la integració de la dona immigrant.
Home afirmacions com “aquí no es fa res”, jo sincerament
sembla ser que el Pla integral sobre la immigració ho degué fer
un Govern d’un altre tipus, no el va fer el pacte de progrés.
Però vaja la realitat és que el Pla integral sobre la immigració
l’ha fet aquest Govern i en relació a aquesta solAlicitud concreta
cap a les dones immigrants hi ha pressupost en el capítol 6
programa 313E.

La 4750, crec que és l’última, aplicació del Pla integral de
persones majors. Hem de dir que aquest pla ja està prevista en
pressupost la seva aplicació i una vegada més instar que les
institucions locals, els ajuntaments, en els quals el Grup
Popular hi té una ampla incidència, actuïn en aquest sector
també, ja que són entitats que també tenen la seva
responsabilitat sobre el tema. I també poden solAlicitar
anualment les ajudes a la Conselleria de Benestar Social, previst
per a aquest Pla de persones majors.

Per tant, consideram que totes aquestes esmenes no
aporten res positiu i votarem en contra de totes elles.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Ramon. Sí Sr. Camps.

EL SR. CAMPS I COLL:

Gràcies, Sr. President. A mi m’agradaria, representant del
Govern o qui defensa el Govern, que concretés quina partida hi
ha per respondre realment a l’esmena 4719, tots els ajuts de les
Illes Balears, em digui quina partida concreta hi ha.

Igualment el tema de la fundació tutelar. Consideram que és
important, vostès tot ho fan, tot ho han de fer, però no ho
posen marxa i jo mitjançant aquestes partides específiques el
que vull i comprometre és que hi hagi un inici de totes aquestes
actuacions.

El tema de la Residència per a persones disminuïdes
profundes a Eivissa. Jo he visitat centres a Eivissa i realment hi
havia unes infraestructures correctes en aquell moment, el que
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passa és que s’han d’anar ampliant i s’han d’anar posant al dia
i donar resposta als programes imprescindibles i necessaris que
la societat comporta. I és per açò que nosaltres no miram tan el
passat perquè si féssim una relació de tot el passat, aquí
discutim el pressupost del 2003 que és allà on vostès governen.
I les places de residents a persones disminuïdes profundes a
Eivissa hi ha una deficiència, com deficiència són les
transferències en benestar social que vostès han fet a Menorca
i Eivissa i Formentera i açò els ho hem dit varies vegades i
vostès erre que erre no ho corregeixen.

La Residència de Formentera, home quina partida hi ha i em
digui on?

La 4743 igual, em digui a Joan Crespí tenen el solar però
quina partida hi ha? Quina quantitat? I on és?

Quant a Llucmajor, escolti del tema d’assistits, el tema de
persones majors i residències tot recurs és poc i jo crec que
vostès haurien de tenir una visió ampla, hauran de menester
capital privat, capital públic, capital municipal o capital d’allà on
vostè li vulgui dir i açò ho ha de tenir claríssim, perquè els
recursos cada vegada seran més necessaris dins una societat
que va cap a la societat del benestar i que va cap a una societat
per resoldre amb cohesió social tots aquests problemes de
persones majors. Per tant, vostè allò que ha de fer és atendre,
escoltar, ser sensible i conèixer els problemes dels ajuntaments
i de la gent que hi ha perquè els ciutadans de la nostra
comunitat autònoma de qui són titulars? Dels ajuntaments? De
la conselleria? Nosaltres pagam els imposts i vostès tenen el
deure de resoldre els seus problemes.

Vostè em diu que hi ha elaborat un Pla d’exclusió social,
escolti vostès n’han fets moltíssims de plans, però aquí estam
parlant de programes i partides concretes, específiques i
determinades per a coses molt objectives. Per tant, nosaltres la
4694 que és per evitar l’exclusió social dels joves veim que
també hi manca i no hi és.

Home el tema de la immigració, què han fet en el tema de la
immigració? Què han fet per integrar la dona dins la nostra
societat? Sé que hi ha alAlots, hi ha escoles i que bé cada
vegada hi ha més problemes, però la dona en si integrar-la dins
la nostra societat no he vist encara cap programa específic, no
només cap programa ni tan sols posar fil a l’agulla i fer feina.

És normal que la reconversió de places de vàlids a assistits
de cada vegada s’obtenen més costs i açò és allò que vostès
han de tenir en compte. I ja li dic, sigui inversió privada, sigui
inversió pública, sigui inversió de fundacions, sigui inversió
d’Estats Units o sigui inversió d’allà on vostès vulguin, però és
un problema que tenim, que tendrem i que el Govern, dit del
pacte de progrés, ha de solucionar i no ho fa.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. RAMON I JUAN:

Gràcies, Sr. President. Bé molt breument en aquests
moments. Miri, Centre de dia de Formentera no troba la partida,
millor se’n vagi a Formentera i vegi les obres. Les altres
partides, ja li he dit, si vol li ho torn a repetir.

La Llei de transferències a benestar social, va ser un
desastre no? Bé per primera vegada unes transferències que no
es fa sobre cost efectiu sinó per compensar les desigualtats que
hi havia hagut històricament. I aquestes desigualtats no les va
crear el pacte de progrés, ho degueren fer uns altres que
governaven en altres moments. Transferència que iguala els
recursos per habitant, quan hi havia una diferència fonamental.

Pla d’exclusió social, ja li he dit que no està acabat, s’està
elaborant. Però s’han fet més actuacions de cara a l’exclusió
social de les que es feien en altres temps, per desgràcia algunes
d’aquestes actuacions recorregudes davant el Constitucional
pel Govern de Madrid. Tal vegada en comptes de posar
entrebancs seria millor que hi hagués una mica de colAlaboració.

Tema de residències, que hi ha moltes deficiències i que han
de ser molt benvingudes totes les aportacions, privades,
municipals, etcètera. Efectivament, home jo no sé de moltes
empreses privades que es dediquin a finançar residències, ja
m’agradaria que n’hi hagués, no és preocupi que si hi ha
alguna empresa que vol ajudar o que vol finançar serà ben
rebuda la seva participació. Però efectivament altres
institucions, ajuntaments també i seria bo que els ajuntaments
allà on governa el Partit Popular fessin alguna cosa sobre
aquest tema.

En definitiva, ja li ho he dit, puc tornar-ho a llegir però crec
que ja estarà en el Diari de Sessions les seccions que vostè no
ha trobat en el pressupost i que jo li he dit que sí que eren, crec
que no val la pena perquè és molt avorrit, li ho puc passar o si
no ho pot mirar en el Diari de Sessions.

Res més i moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies.

En el programa 313D, protecció i acció social, s’hi mantenen
les esmenes 4753, 4680, 4756, 4590, 4811, 4679, 4558, 4760 i 4689.
Sr. Camps té la paraula per a la seva defensa.

EL SR. CAMPS I COLL:

Gràcies, Sr. President. Primer de tot s’ha de dir que la 4753
a nosaltres ens agradaria que d’una vegada s’iniciés el Pla
sociosanitari de les Illes Balears. Nosaltres pensam, creim i és
així i és evident que la vida de les persones majors de cada
vegada hi ha més esperança que s’allargui, per tant, açò fa
difícil moltes coses. Primer de tot que la família i sobretot les
dones que vulguin compaginar el món familiar i el món laboral
tenguin un problema i un problema són les persones majors, un
problema que s’ha de cuidar amb tots els respectes que es
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mereix aquest colAlectiu. És per açò que nosaltres posam
aquesta partida important d’1.803.036,31 euros per atendre
aquesta i iniciar aquest Pla sociosanitari de les Illes Balears que
realment la societat ho espera i demana.

La 4680 és una concertació de places en residència a
persones discapacitades profundes a Eivissa ja que no s’havia
p revist a la Llei de transferència d’acció social. Creació també
d’un equipament social per a persones majors en el municipi de
Sant Antoni de Portmany, les Païsses de 240.000 euros amb
l’esmena 4756.

La 4690 per 1.200.000 euros, són pisos tutelats per a
persones majors i persones discapacitades a Menorca, Eivissa
i Formentera perquè la Llei de transferències en els consells
insulars no estava prou dotada econòmicament. I aquesta és
constant que ens trobam en tots i cada un dels temes
importants. És a dir, jo ho vull recalcar aquí perquè quedi en el
Diari de Sessions que les transferències s’han fet malament i
mal dotades. I és per açò que de cara al futur s’haurà de fer un
esforç de complementació i posada al dia per atendre tots els
problemes.

La 4811 és una esmena de posada en marxa d’un centre
d’assistits a Llucmajor.

La 4679, equipaments socials per a persones majors, les
Païsses de Sant Antoni, (...) amb el consell insular. Açò és la
primera anualitat perquè places assistides a Eivissa i
Formentera no n’han fet cap ni una d’ençà que vostès
governen, ni una.

La 4758, aquesta esmena són ajuts a corporacions locals per
ampliació o construcció de residències per a persones majors.
Vostès hauran d’anar en colAlaboració amb els ajuntaments, es
moguin, connectin amb ells, vegin quins problemes tenen. Els
ajuntaments són les primeres institucions que saben i coneixen
els problemes dels seus ciutadans i és per açò que vostès s’han
d’agilitar, han de gestionar i han de resoldre aquests problemes
que la societat de les Illes té.

La 4760, és una esmena d’afectació, igual que l’anterior. Són
ajudes a corporacions locals per a adquisició d’immobles o
solars per a la construcció de residències per a persones
majors.

I la 4689, la quantitat prevista en el pressupost és molt
inferior a les necessitats reals en infraestructures per a
persones majors i discapacitats a l’illa de Menorca, Eivissa i
Formentera, que venien previstes a la Llei de transferències
d’acció social. Com veim també és una constant i s’ha de
recalcar ara que hi som a temps per canviar-ho i dotar-ho
adequadament demanam que aquesta esmena 4689, amb un
pressupost d’1.200.000 euros faci possible millorar aquesta
assistència sociosanitària i social que es necessita. Gràcies. 

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

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Camps. Per contestar en nom del Grup
Parlamentari Socialista té la paraula el Sr. Pons. 

EL SR. PONS I PONS:

Gràcies, Sr. President. Hi ha més bons desitjos que diners
normalment, però hi ha primer de tot una perversió total quan
s’han transferències als consells insulars i després s’exigeix a
l’Administració de la comunitat autònoma que prengui el lloc
dels consells insulars per dir allò que es necessita, primer. I
després hi ha una velAleïtat total a una esmena amb aquestes
xifres. Aquí es manegen xifres d’una excelAlència magnífica. Els
recoman que llegeixin per exemple l’esmena número 4760, trob
que és parl de memòria, si no ja els diré el número, la quantitat
a imputar en aquest desig meravellós que el portaveu del Grup
Popular ens ha explicat és zero d’alta i zero de baixa. I l’anterior
zero euros d’alta i zero euros de baixa. Per tant, jo estic d’acord
que hi ha una part sensible o de sensibilitat molt elevada quan
un defensa els drets als majors, que provenen d’una situació
allà on hi havia molt gent que no pagava Seguretat Social, que
són moltes les necessitats perquè s’ha augmentat els anys de
vida que tenen les persones en aquest país i ja no són les
mares, com era fa 40 anys, les que cuiden els petits i els vells de
les famílies, sinó que necessiten ajuts externs. 

Però anem a la realitat, per què ens hem d’oposar a les
esmenes plantejades pel Grup Popular? Primer de tot, estam
d’acord amb aquestes necessitats, no estam d’acord amb les
xifres, sobretot si són tan excelAlents com les que hem comentat,
però són els consells insulars els que fan l’estudi i determinen
les possibilitats. Quines són les possibilitats i les necessitats
efectives de fer residències tutelades o no per a persones
vàlides o no vàlides de cada un dels llocs. Hi ha un procés de
rendibilitat, no tots els pobles el poden tenir, significa un esforç
allà on hi haurà colAlaboració per part del Govern de la
comunitat autònoma de les Illes Balears. 

Però anem a veure si els ajuntaments i els consells què en
diuen en relació a planificació i quines són les institucions o els
pobles que necessiten aquest servei, perquè sembla que amb
tanta precisió..., em recorda un poc per cert del que succeïa i no
és una referència malvada a la dictadura, sinó a un procedir que
tenien els denominats procuradores en cortes que quan
tornaves ¿usted qué ha hecho por la província?. Vostè què ha
fet, perquè eren efectivament persones que la seva habilitat
essencial eren les cartes als Reis Màgics. No podem caure en
aquest parany, la política de ser global i en aquest cas hi ha
totes les institucions públiques que hi estan involucrades, hi
ha els ajuntaments, hi ha els consells insulars, en primera línia
són les que han de determinar i han de programar i en segona
línia posant els diners complementaris necessaris perquè sigui
possible hem de recórrer a la comunitat autònoma. 

Una altra qüestió per exemple a la 4762, adequar el cost de
la posada en marxa de la Llar de la tercera edat de Llucmajor a
la realitat. Llucmajor es veu que és una punta de llança
important quant a necessitats, si no vaig equivocat, parlarem
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del programa 313E que està previst dins aquest pressupost
adequar els costs d’aquesta residència als costs reals.

Si es votés a favor de totes les esmenes i tots els llocs que
s’han dit es construïssin durant el 2003, totes aquestes places,
no sabem quants de beneficiaris hi hauria perquè hi ha
persones per exemple que s’estimen més estar a ca seva i
atenen més la feina d’ajudes a domicili, no necessàriament
passa tothom per pisos o per residències de la tercera edat.
Deixem que els ajuntaments i els consells planifiquin, vegin allò
que és possible fer i després acudeixin a aquest programa
d’ajuts que està contemplat en el pressupost per resoldre els
problemes que tenen plantejats en relació a l’assistència
d’aquestes persones, que benauradament duren més,
gaudeixen més de la vida i viuen, jo crec, a més de més anys
amb més condicions de salubritat i d’atenció que en el passat.
Aquesta política que va començar fa molts d’anys però que
s’ha dinamitzat i tanta sort que s’ha produït un efecte de
continuïtat entre els diferents governs. Crec que no podem
caure en la trampa fàcil de perquè som a l’oposició hem de dir
que ho fan molt malament. Jo crec que tots els governs que hi
pugui haver, de colors molt diferents, no tendran més remei que
fer una política de continuïtat en aquest cas, dins les
possibilitats econòmiques que ho permetin per donar cada
vegada millor servei.

Perdó per l’extensió de la intervenció, però em semblava que
el Sr. Camps agrairia una intervenció d’aquest tema.

Sr. President, gràcies. 

(El Sr. President reprèn la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Sr. Camps té vostè la paraula per
replicar.

EL SR. CAMPS I COLL:

Gràcies, Sr. President. Agrair, com no pot ser d’altra manera,
aquesta intervenció brillant com sempre solen ser les del meu
amic Tirs Pons, menorquí de pro i que coneix els problemes. I
vostè jo crec que molt bé els ha anomenat.

Estam dins una societat que de cada vegada hi haurà més
necessitat d’atendre aquestes persones majors i aquí a la nostra
comunitat autònoma ens trobam amb un problema molt seriós.
Per una banda la dona que sempre quedava dins la família a ca
seva s’integra en el món laboral i açò crea unes necessitats dins
la seva família per atendre aquelles persones majors, siguin
vàlids o no o assistits. I per tant, el Govern, els ajuntaments, els
consells insulars i el Govern no s’ han de desentendre per
moltes transferències que hagi fet. Els ajuntaments són els que
primer detecten el problema, però també són moltes vegades els
que no tenen els recursos suficients per donar resposta a
aquelles necessitats dels seus ciutadans. I els consells insulars
també, en un segon grau, són els que planifiquen d’una manera
molt més global a nivell d’illa.

Però dins la nostra comunitat autònoma s’ha donat una
transferència anòmala. És a dir, per una banda s’ha transferit
benestar social, importantíssim actualment i de cara en el futur,
només a Menorca i Eivissa i Formentera, Mallorca ha quedat
exclosa. És per açò que nosaltres davant aquesta anomalia que
ha fet que no entenguem prou bé, donada la matèria
importantíssima, veim que hi manca un model sanitari i
sociosanitari, perquè les famílies, per molt que a vegades
vulguin, no poden atendre les persones majors que són no
vàlides, o fins i tot vàlides. No tenen els pisos i els habitatges
adequats, no estan en condicions sanitàries i no compten amb
persones realment especialitzades en atendre aquest tipus de
persones que es mereixen tota la nostra consideració.

És per açò que nosaltres el que volem és que el programa
sociosanitari s’integri dins el món del nou model social, i és per
açò que totes les esmenes que s’han fet, s’han fet precisament
per dotar precisament els ajuntaments que no tenen prou
diners, que hi ha hagut una mancança real objectiva amb les
transferències, i volem que açò es corregeixi i d’una manera
momentània. Com?, a través d’aquestes esmenes que ha
presentat el Partit Popular als pressuposts del 2003, i el pacte
dit de govern i de progrés, ha de ser sensible a açò i ha de
millorar. Estic disposat amb el Sr. Tirs Pons a transaccionar
qualsevol esmena per millorar-la i retallar, però no digui que no
són adequades, no són oportunes i no són convenients ni
satisfan les necessitats que tenen les illes de Menorca,
d’Eivissa i de Formentera. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Sí, Sr. Pons, torn de contrarèplica.

EL SR. PONS I PONS:

Gràcies. Primer de tot ens agradaria saber què succeeix amb
l’esmena 4758 i la 4760, on el desert més espantós figura on hi
hauria d’haver quantitats, sembla. Pot ser que sigui un error de
redacció o pot ser que no, però valdria la pena que abans de res
s’aclarís la situació d’aquestes dues esmenes. 

EL SR. PRESIDENT:

Quines esmenes ha dit, Sr. Pons?

EL SR. PONS I PONS:

4758 i 4760; tenen alta 00, baixa 00. A no ser que es
mantenguin per dir “ajuts a corporacions locals per ampliació
o construcció de residències per a majors” i res més. Açò és
una manifestació de voluntats. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, senyor...

EL SR. CAMPS I COLL:

Per determinar-ho, posi vostè la quantitat, la quantitat
necessària... Nosaltres la idea és “la quantitat necessària per a
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ajuts a corporacions locals per a ampliació o construcció de
residències per a majors”.

EL SR. PONS I PONS:

I d’on ho davallam? També ho he de fer jo?

(Rialles)

Home, si és així jo demanaria al Grup Popular, amb tota
l’estimació del món, que m’agafàs almenys unes hores per
poder parlar amb ells per veure d’on retallam per posar xifres,
però aquests errors que es produeixen quan un redacta tantes
esmenes són comprensibles, però no demani als que tenim la
devoció de donar suport al Govern que esmenem les seves
esmenes falses. 

EL SR. PRESIDENT:

Aquesta presidència opina que d’aquí a dimarts que ve
tenen vostès temps per corregir, si és que hi són, error i per
arribar a un consens, i en el ple es decidirà.

Al programa 313C, serveis socials per a la Tercera Edat i
d’altres, es mantenen les esmenes següents: 4762, 4763, 4765,
4767, 4768, 4770, 4772, 4774, 4776, 4778, 4784 i 4785. Per a la seva
defensa té la paraula el Sr. Camps.

EL SR. CAMPS I COLL:

Sí, és adequar el cost de la posada en marxa de la Llar de
Tercera Edat de Llucmajor (...) és un ajustament comptable a
l’equilibri pressupostari, perquè realment de la gestió real dels
costos i del balanç hi ha un dèficit, i és per açò aquesta esmena
4762. La 4763 és el mateix, els mateixos conceptes per a la
residència de Felanitx. 

La 4765 és la construcció de la residència de Tercera Edat a
Eivissa, 2.404.048,42. La 4767 és construcció de residència de
Tercera Edat a Mallorca. La 4768 la construcció de residència de
Tercera Edat a Formentera, aquesta és l’altra. La construcció de
residència de Tercera Edat a Menorca, la 4770, 2.404.048,42.
Construcció de la segona fase de la llar de Llucmajor, 4772. 4774
és construcció del centre del Segon Pla integral de persones
majors d’acord amb els ajuntaments. La 4776 centre de Tercera
Edat a Llucmajor. 

4778, creació de centres de dia sociosanitaris per a malalts
d’Alzheimer i altres demències a les quatre illes. Breument
m’agradaria dir que aquestes són malalties que cada vegada
més es manifesten dolorosament i que, a les famílies que ho
pateixen, se’ls ha de donar un suport. Jo he assistit i he visitat
qualque reunió i realment és preocupant l’entorn que viuen
amb mitjans precaris i manca realment d’assistència
especialitzada, i és una crida que faig perquè es tenguin molt en
compte totes aquestes persones amb demència i Alzheimer
concretament. La 4778.

La 4784 és complement del Pla integral de persones majors,
recurs residencial per a assistits a la comarca de Palma. És

adequat també als recursos existents. I creació d’un centre de
dia per a persones majors a Inca, ja que tendran l’hospital
almenys que també tenguin un centre de dia per a persones
majors, 4785, 420.708,47 euros. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Camps. Sr. Pons, pel Grup Parlamentari
Socialista té la paraula per contestar.

EL SR. PONS I PONS:

Gràcies, Sr. President. Ex abundantia cordis , és ver? Són
més els desitjos que els diners que hi ha, però de totes maneres
val la pena que pensin en una discussió primera, i és a veure si
la solució per a aquestes persones grans que no es poden valer
i que necessiten..., que no es poden valer vol dir que no tenen
recursos econòmics suficients per poder atendre les seves
necessitats, la solució són centres de Tercera Edat, com hi ha
a Menorca o com hi ha a altres indrets, i el Sr. Camps coneix la
situació. Hi ha persones que no ho volen, hi ha persones que
desitgen, sobretot les propietàries d’una casa, que han viscut
tot el temps a casa seva, s’estimen més que hi hagi uns
programes d’atenció a ca seva directament, i hi ha exemples a
tots els pobles, almanco a uns quants que jo conec a Menorca,
on se’ls du des del menjar, se’ls ajuda a la neteja de la casa i
d’ells mateixos, moltes vegades. És més econòmic que el que
representa l’atenció als majors dins residències, no només pel
cost d’inversió en la construcció d’una nova residència, sinó
perquè la quantitat de persones empleades que s’han de tenir,
que han de tenir certa experiència per manejar persones grans,
es necessiten perquè hi hagi almanco un grau d’atenció
suficient; suficient vol dir digne, vol dir la que es mereixen, que
no siguin llocs allà on es depositen persones majors i res més.

Ens sorprèn un poc la insistència en Llucmajor, aquesta
aspiració reiterativa que representa molts de milions d’euros, si
sumam totes les esmenes de Llucmajor, però el programa 313E,
tant en el cas de Felanitx com en el cas de Llucmajor em sembla
que contempla la colAlaboració per a la construcció, en el cas de
Llucmajor, de la segona fase o de l’engrandiment de la
residència de persones majors de Llucmajor. 

La construcció a Formentera, o fins i tot a Menorca, passa
pel que hem discutit abans. Vegem quin és el punt de vista dels
consells insulars per veure quina és la ubicació perquè sigui
efectiva aquesta construcció, que prioritzin les necessitats,
p erquè vostè és ben conscient que des de l’oposició
normalment, i jo he viscut molts d’anys dins l’oposició, es vol
tot i ara, però se sap perfectament que la capacitat financera
que pot tenir el Govern de la comunitat autònoma és limitada i
no pot donar resposta immediata a tot i ara, hi ha d’haver un
recurs de priorització. Per tant, deixem que ajuntaments
interessats, que són els que detecten, efectivament, el primer
problema, consells insulars, que coneixen quina és la situació
social de cada poble o l’hauria de conèixer, i coneixent els
consells estic segur que és una feina que fan, i després
necessiten a veure com es finança, i amb aquesta finançació sí
que poden exigir..., no es pot exigir mai, però sí que podem
presentar una petició al Govern de la comunitat autònoma
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perquè colAlabori. Que no em preocupa tant la col Alaboració
quant a construcció d’aquests serveis, sinó que ens ha de
preocupar el manteniment i cost efectiu que té l’obertura i donar
aquest servei, com es finança, de quina manera es carreguen,
perquè vostè sap que es necessita molt de personal amb
persones, per exemple, com..., no sé quin poble de Mallorca ja
tenia una previsió de fer una residència per a 90, que em sembla
que el projecte ja està fet... -no m’agradaria destorbar-los, però
ho he llegit i ara no sé on- ...igual que la cessió de terrenys
públics dels ajuntaments per poder fer aquestes instalAlacions,
o urbanització d’aquests solars que s’han de donar. 

Per tant jo crec més que és la colAlaboració de les tres
administracions, primer. Segon, quin és el grau de compromís
dels ajuntaments?, perquè l’hem d’ubicar en algun lloc, el
servei que volem donar a les persones grans. I determinar a
posteriori quina és la participació, a través de l’IBAS o a través
de l’organisme que sigui, no necessàriament només de serveis
socials, perquè quan parlam d’atenció sanitària hem de pensar
que és un servei transversal on el Servei de Salut té alguna
cosa a dir, que sigui posteriorment quan es determini quin és el
grau de compromís exigible al Govern de la comunitat
autònoma. Però així a les seques i a les braves dir: 1.200.000
euros per construir... Escolti, pot bastar o pot ser poc, o pot ser
una solució equivocada. Em sembla que aquest afany i aquest
interès un poc dramatitzat que amb la seva intervenció significa
d’ajut a les persones majors, va en contra de l’eficàcia de la
solució possible que representa l’alternativa que des del
govern de progrés es manifesta quant a col Alaboració entre
institucions i estudi sociològic de les necessitats efectives que
té la societat.

Perdó per l’extensió de la intervenció, president; gràcies per
la seva paciència. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Pons. Sr. Camps.

EL SR. CAMPS I COLL:

Gràcies, president. Seguint i contestant el Sr. Pons, i
assentant el problema que ell ha exposat, efectivament les
persones majors hi ha dos camins: persones majors vàlides,
persones majors no vàlides. Les persones majors vàlides poden
anar a un centre de dia, o poden anar a una tercera edat, o
poden anar a ca seva; jo també som partidari més que cadascú
no llevar-lo de l’entorn, perquè lleves les seves coses de cada
dia i el seu fer, les seves persones, la seva tertúlia i el seu solet
de la voravia, i açò és important que realment és així amb les
persones vàlides.

Les persones no vàlides hi ha tres sortides: que romanguin
a ca seva, que vagin a un centre de dia o vagin a un centre
sociosanitari, perquè moltes vegades aquestes persones les
duen als hospitals d’aguts i no té cap sentit i per tant s’ha de
derivar-los. Per tant hi ha d’haver una interconnexió entre el
model de salut i el sistema sociosanitari. Però el problema
s’agreuja no solament quan aquella persona té una casa, sinó
que viu en família i, com li he dit abans, aquesta persona major

que viu en família el problema és que la dona, si s’integra al
món laboral, cada vegada més problemes tindrà per atendre
aquestes persones vàlides, i no diguem les persones no vàlides
i les persones no vàlides si tenen un problema amb deficiència
i amb malaltia degenerativa, i aquí sí que es necessita tota una
infraestructura, unes persones esp ecialitzades i unes persones
i un equipament que estigui d’acord.

Per tant estam d’acord en el fet que s’han de tenir en
compte els ajuntaments, que són els primers que detecten el
problema i el detectaran, i que han de posar el sòl a disposició
i tot el que calgui i més, i els consells insulars, que han de
promoure i a cada illa implantar aquesta estructura de Tercera
Edat i sociosanitària.

Però és que ens trobam que els diners són la clau. Sense
diners, sense pressupost no hi ha política possible. Per tant,
què hem vist? Hem vist que el pacte, el govern del pacte ha fet
unes transferències, unes transferències a Eivissa i Formentera
i unes transferències a Menorca, i aquestes transferències
notam, constatam, veim, palpam, perquè la realitat ens ho diu,
que són insuficients, i aleshores és la nostra preocupació, i vet
aquí que intentam posar bonament les esmenes pertinents per
corregit aquest problema. En qualsevol cas estic disposat a
discutir i a parlar amb el Sr. Tirs Pons perquè d’aquí al plenari
puguem arribar a un acord a qualque esmena pertinent i retirar-
ne d’altres, i que sigui molt més coherent, perquè jo crec que
ens entendrem perquè molts conceptes compartesc amb la seva
filosofia.

A Llucmajor tothom té un lobby... 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Sr. Pons.

EL SR. PONS I PONS:

(...) el temps de tothom. Tenc una altra dada que val la pena
que la diguem i la comentem. Hi ha hagut un acord molt tendre
d’un centre a Menorca de 70 places i un a Eivissa de 90, el
d’Eivissa és de 90. Si demanam i concedir un altre centre a
Mallorca es produirà un desequilibri que vostè denunciava i
farà que Eivissa i Menorca tornin pujar al carro de la petició. Jo
deixaria, amb aquesta transferència darrera, que són les úniques
transferències on es contemplen immobles, béns immobles, les
transferències normalment solen ser de gestió però cost efectiu,
una transferència de cost efectiu per fer immoble a Eivissa i a
Menorca és una notícia bona i positiva. Promoure nous centres
a Mallorca és crear el desequilibri que vostè denunciava perquè
les transferències s’havien fer només a Eivissa i a Menorca i no
s’havien fet a Mallorca.

Tindrem ocasió en el plenari d’aproximar-nos més a aquesta
qüestió, però salvant les distàncies i les obligacions, sobretot,
un de criticar i l’altre de defensar, crec que estaria garantida
almenys la continuïtat de la política d’atenció a les persones
majors que des d’una banda i l’alta crec jo que subscrivim com
a necessària a la comunitat autònoma.



1558 HISENDA I PRESSUPOSTS / Núm. 68 fascicle 4 / 11 de desembre del 2002 

 

Gràcies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Jo crec que per aclarir una mica aquesta
qüestió de la Llei de transferències de serveis socials a
Menorca i a Eivissa i Formentera, està prevista a la llei la
construcció d’una residència de 70 places, que l’ha de construir
el Govern balear, una a Eivissa de 90 places i un centre de dia
per a Formentera. Sí que té vostè raó en el fet que la llei no diu
qui mantendrà, i aquí pot ser el forat de la qüestió, qui
mantendrà llavors aquests centres, perquè si els han de
mantenir els consells amb els sous que els vendran de la
transferència, és impossible.

Només era un aclariment.

Acabat el debat procedirem a la votació de les esmenes a la
secció 75, Institut Balear d’Afers Socials.

Vots a favor de les esmenes?

Vots en contra?

No hi ha abstencions. Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

6 vots a favor, 8 en contra. 

EL SR. PRESIDENT:

Queden rebutjades les esmenes.

A la secció 76, Servei d’Ocupació de les Illes Balears, les
esmenes que es mantenen en aquesta secció són del Grup
Parlamentari Popular. A la totalitat de la secció es manté
l’esmena 4656. Sr. Camps, té vostè la paraula per a la seva
defensa.

EL SR. CAMPS I COLL:

Gràcies, president. És una esmena a la totalitat. La veritat és
que, a part de penjar el cartell del SOIB a principis d’aquest any
poca cosa més s’ha fet, i és per açò que amb molt de gust
aquest diputat que els parla debatrà amb el conseller pertinent
de la cosa la secció 76 en plenari. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat.

Al programa 322D, foment i gestió de l’ocupació a les Illes
Balears, es mantenen les esmenes 4678 i 4677. Per a la seva
defensa el Sr. Camps té la paraula.

EL SR. CAMPS I COLL:

Sí, és una esmena, la 4678, suport a polítiques municipals,
a activitats formatives, a (...) sociolaboral a les persones

sobretot amb dificultats d’inserció sociolaboral o amb risc
d’exclusió. I l’altra, la 4677, millorar la participació de les dones
en el mercat laboral. 

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. PONS I PONS:

Breument. Gràcies, Sr. President. Les polítiques de suport a
les accions formatives es contemplen en el pressupost de la
secció 19, i de forma específica en els programes de la Direcció
General de Formació. Des dels programes de la secció 76, el
SOIB, ja estan previstos en els pressuposts actuacions i
dotacions corresponents a la inserció laboral a les persones
amb risc d’exclusió social a través de convenis amb les
corporacions locals.

I quant a millorar la participació de les dones en el mercat
laboral és un objectiu transversal. No crec jo que sigui només
competència del Servei d’Ocupació de les Illes Balears, sinó
que és d’un conjunt de programes de formació per a ocupació
i inserció laboral del SOIB. Per altra banda, en el pressupost a
la secció 19, corresponent a la Direcció General de Treball i
Salut Laboral, s’estableixen línies específiques d’actuació i
dotacions per a la promoció social de les dones.

Gràcies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. 

EL SR. CAMPS I COLL:

Bé, ja discutirem en el plenari més aquestes esmenes perquè
la realitat és que dins la secció 19 i dins la secció 76 hi ha un (...)
i un creuament d’objectius i de partides que s’entrecolquen i
que realment jo comprenc que per a un no iniciat es fa difícil
traduir a la pràctica els pressuposts que ens presenta la
Conselleria de Treball. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. 

Acabat el debat de les esmenes a la secció 76, Servei
d’Ocupació de les Illes Balears, passam a votació les esmenes.

Vots a favor de les esmenes?

Vots en contra?

No hi ha abstencions. Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

5 vots a favor, 8 en contra. 
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EL SR. PRESIDENT:

Queden, per tant, rebutjades les esmenes.

Esmenes als pressupostos de les entitats de dret públic de
la comunitat autònoma. Totes les esmenes que es mantenen en
aquests ens de dret públic són del Grup Parlamentari Popular.
A l’ens de dret públic 81, Entitat de Turisme de les Illes Balears,
a la totalitat es manté l’esmena 4587. Per a la seva defensa té la
paraula el Sr. Camps.

EL SR. CAMPS I COLL:

Gràcies, president. És una esmena a la totalitat a l’Entitat de
Turisme de les Illes Balears. La quantitat pressupostada no
respon a les necessitats turístiques actuals de les Illes a
l’entorn que avui es presenta, i es debatrà oportunament també
en el plenari. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat.

A distintes partides del pressupost de l’Entitat de Dret
Públic es mantenen les esmenes 4561, 4588, 4589, 4590, 4591,
4592, 4593, 4594, 4595, 4596, 4597, 4599 i 4612. Per a la seva
defensa té la paraula el Sr. Camps.

EL SR. CAMPS I COLL:

Gràcies, president. L’esmena 4561 és una aplicació de noves
tecnologies per a la millora dels sistemes de comercialització
turística de les Illes Balears. En un món globalitzat cada vegada
més aquestes tecnologies s’han d’aplicar a la comercialització,
a més si volem ser independents dels majoristes de viatges i si
volem una directa comunicació amb els clients pertinents.
Esmena 4561, 150.000 euros.

La 4588 són convenis amb els ajuntaments de l’illa de
Mallorca, 300.000 euros. Convenis amb els ajuntaments
d’Eivissa i Formentera, la 4589, 150.000 euros. La 4590, 150.000
euros per convenis amb els ajuntaments de l’illa de Menorca.
Pla de desestacionalització de l’illa de Mallorca la 4591,
1.800.000 euros. 4592, 600.000 euros, pla de desestacionalització
de l’illa de Menorca. I pla de desestacionalització per a les illes
d’Eivissa i Formentera, la 4593, 600.000 euros. És
importantíssima aquesta quantitat, aquestes esmenes, perquè
de cada vegada veim que any rere any la temporada turística
s’escurça, se centra en els mesos tradicionals de molta calor, i
açò és el que no pot ser ni hem de permetre. Hem de cercar una
desestacionalització urgent amb noves ofertes, amb noves
ofertes complementàries i amb noves iniciatives imaginatives
que puguin complir i dotar efectivament Mallorca, Menorca,
Eivissa i Formentera d’una temporada turística més àmplia,
perquè açò redundarà en benefici dels treballadors, en benefici
de la societat, i és per açò que trobam i veim aquestes tres
esmenes importantíssimes.

La 4597 és un pla específic de promoció per a la recuperació
del mercat turístic alemany. Són només 300.000 euros. El mercat

turístic alemany, sobretot a Mallorca, és prioritari, es
importantíssim, ha tingut durant el 2002 una caiguda
significativa, i és per açò que necessitam una promoció molt
detallada, acurada i específica destinada a aquest país. La 4595,
presentació als mercats emissors d’oferta turística
especialitzada, és un component més per ajudar la
desestacionalització turística i que ajudaria també perquè
vinguessin i l’intercanvi, i omplir aquests buits que
desgraciadament tant es troben a faltar i es noten. 

La 4596 és senyalització de platges i zones turístiques a
Eivissa i Formentera en colAlaboració amb els ajuntaments. Són
140.000 euros. La 4597 la retir, 4597, perquè és igual que la 4589.
Queda retirada. 

La 4599 són 4 milions d’euros, esmena important,
d’aportació de la comunitat autònoma a la campanya de
promoció turística conjunta amb Turespaña; és un esforç
conjunt, també, que jo crec que és importantíssim, en promoció
junts amb Espanya i amb Turespaña, més concretament, i que
podem treure extraordinari profit de cara a un futur immediat. La
4612 són 600.000 euros. És una millora dels vials i el seu entorn
d’accés a platges i zones turístiques en colAlaboració amb els
ajuntaments; en els accessos és importantíssim que els
ajuntaments cuidin fer i tenir amb ordre tota aquesta zona i
platges aclarides. I res més.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Sí, Sr. Pons.

EL SR. PONS I PONS:

Gràcies, Sr. President. Retirada aquesta duplicitat, que ja
s’havia produït també amb la 4598, queda només una intenció.
Jo la intencionalitat de les esmenes l’entenc perfectament i la
puc compartir; és a dir, es tracta de millorar la promoció exterior
o l’entorn, en certs casos, de les zones turístiques, però tenim
un ens, una entitat de turisme de les Illes Balears, que és plural
quant a la seva formació, que no és en absolut partidista, hi ha
persones de molts colAlectius que formen part d’aquesta entitat
del turisme de les Illes Balears que està creat, efectivament, per
determinar quines són les accions que s’han de dur a terme amb
els diners que es tenen. És l’Entitat del Turisme de les Illes
Balears que no ha estat dominada en absolut per la conselleria,
que és plural, hi ha gent de totes les illes que hi forma part i
gent de pelatge i d'interessos diferents les que promouen la
discussió i la determinació de quines han de ser les inversions
a fer o les actituds a prendre, amb un inconvenient, un
ajuntament, la projecció exterior que pugui fer de casa seva
normalment tindrà un handicap notable, que és quant a
coneixement de tècniques i del mercat, normalment la fa gent
especialitzada, quina més especialitzada que la que puguem
trobar dins un ens plural on persones que coneixen les
fluctuacions o els fluxos turístics que es produeixen i que es
poden produir en el futur o els interessos d'aquests que no són
viatgers, es diuen turistes des de l'any 1811 per transformació
d'un anglicisme, però que normalment estan dirigits des del seu
país d'origen per entitats comercials que no entenen gaire o no
entenen gens dels interessos nostres i sí de la quantitat de
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benefici que poden recollir amb el transport de gent que vol fer
les vacances fora del seu país.

Per tant, nosaltres creim que totes aquestes decisions no les
han de prendre els ajuntaments ni l'ens de turisme de les Illes
Balears ha de servir com a manejador del capítol 4 perquè altres
li facin la feina, creim que serà molt més productiu que es
manifestin els ajuntaments, que es manifestin els consells, els
foments de turisme o els sindicats o els ajuntaments a través de
la FELIB o els que sigui per determinar amb els diners que es
tenen quines són les actuacions a promoure. Que la
propaganda hagi d'estar diferenciada per illes, no ho discutirem,
perquè ens podaríem d'acord fàcilment, però determinar la
despesa, que és el que discutim ara, el pressupost, com es
maneja, creim nosaltres que tendrà molta més efectivitat si
deixam que l'entitat del turisme balear el manegi, que no que es
dediqui a donar subvencions a tercers que, òbviament tendran
interessos molt diferents i no produiria beneficis substancials
al colAlectiu que són totes les Illes Balears.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Sr. Camps.

EL SR. CAMPS I COLL:

Gràcies, president. Molt breument. Ja és bo que compartim
les intencionalitats del que aquest grup parlamentari ha
exposat, però he de dir que, a part de convenis amb
ajuntaments, hi ha aplicació de noves tecnologies per a un nou
estil i una nova comercialització, i a això crec que alguna cosa
ha de dir el Partit Popular que representa quasi bé la meitat dels
votants de les Illes Balears. Dins aquest ens que vostè em diu,
nosaltres també comptam i per això discutim els pressuposts de
la comunitat autònoma, que fa referència a un tema
importantíssim com és el turisme.

Deixam els convenis amb els ajuntaments de cada illa
respectiva, que són els que coneixen més directament els
avantatges i els inconvenients d'aquells que ens visiten i que
són els que poden posar i rectificar qualsevol tipus de
deficiència urbanística, física, social, sociològica o embelliment
de qualsevol tipus d'ens emblemàtic que puguin tenir. Però hi
ha un altre importantíssim capítol de les esmenes que són els
plans de desestacionalització de cada illa, cada illa és diferent,
perquè es dóna la curiositat, per exemple, que actualment estam
en unes dades d'atur del 8,40%, però a Menorca estam en el
9,25%, molt més elevada de la mitjana d'Espanya, i vostè em
diu, i a què ve açò?, és que ens diuen, home, si nosaltres a
M enorca tenim una economia compartida per diferents sectors,
que deim que el culpable és l'alemany, perquè hi ha l'atur,
aleshores a Mallorca, a Menorca no, per tant, cada illa és
diferent i cada illa ha d'atendre i ha de primar i ha d'emmarcar la
seva pròpia desestacionalització dins l'ens que té els diners ,  i
açò és així de clar perquè cada illa són realitats diferents.

També una promoció específica turística al mercat alemany,
vostès fan moltes propagandes no útils, i nosaltres que aquesta

és útil, i els ajuntaments aquí crec que no compten ni diuen res,
és igual que presentació als mercats emissors, d'oferta turística
especialitzada, etc., etc. És a dir que no solament són convenis
amb ajuntaments, sinó que, a més a més, nosaltres el que volem
és un pla adequat, específic per a cada illa, de
desestacionalització i d'oportunitats de comercialització amb
noves tecnologies i d'oportunitats d'incidir al mercat més
prioritari primer, com és l'alemany.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Sr. Pons, té la paraula per a
contrarèplica.

EL SR. PONS I PONS:

Gràcies, Sr. President. El recurs al nombre de vots obtinguts,
ha de tenir en compte que només representen el 20% de la
població de totes les illes, una cosa són els que voten i l'altra la
població total. Ni és una excusa, a favor ni en contra, per
defensar idees concretes, no he estat en desacord en si s'ha de
fer una campanya específica a Alemanya, a Anglaterra, l'únic
desacord que tenim és que ho hagin de fer els ajuntaments, com
vostè predica, o que dins l'ens de turisme, que abans li deien
IBATUR, es dediquin a donar subvencions per fer actuacions
de tipus urbanístic, quan està previst amb el maneig de l'impost
sobre estances turístiques o d'allotjaments turístics, poder
recórrer a aquestes actuacions.

Senzillament, el desacord que hi ha és de qui determina i qui
ho fa. Nosaltres creim que ho ha de fer l'ens de turisme, perquè
és plural, perquè hi ha persones que tenen coneixements de
sistemes i dels mercats i sobre l'efectivitat o no de les
promocions que es fan a l'estranger, em sembla que és una
velAleïtat o una banalitat definir-les actualment com a estèrils,
quan no se sap encara quin rendiment poden donar. Els
pagesos diuen que en mesurar sabem quantes n'han fetes, açò
és igual, es fan les campanyes que siguin, podrem suprimir el
que vulguem, però els resultats els hem de mesurar al final.

Gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Pons. Passam a la votació de les esmenes
presentades a l'entitat de dret públic, entitat de turisme a les
Illes Balears. Dins les esmenes debatudes n'hi ha una que ha
estat retirada, que és l'esmenes 4597. Votació de totes les altres.

Vots a favor?

Vots en contra?

No hi ha abstencions. Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

6 vots a favor i 8 en contra.



HISENDA I PRESSUPOSTS / Núm. 68 fascicle 4 / 11 de desembre del 2002 1561

 

EL SR. PRESIDENT:

Queden rebutjades les esmenes.

A l'entitat de dret públic Centre Balears Europa, no s'hi han
presentat esmenes. A l'entitat de dret públic Institut Balear de
l'Aigua i l'Energia, hi ha presentada l'esmena a la totalitat del
Grup Popular, esmena núm. 4625. Sr. Camps, té vostè la paraula.

EL SR. CAMPS I COLL:

Gràcies, president. És una esmena a la totalitat que debatrem
àmpliament en plenari, perquè és incongruent en molts casos
amb la funció que té l'IBAEN, per exemple a la conservació i
millora dels terrenys no hi té cap euro de pressupost, o com la
gestió de l'aigua per servir a nuclis urbans i no crear més
consorcis, etc., és a dir que és una discussió interessant, però
com que aquí no té objecte, la debatrem oportunament al
plenari.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Camps.

Votació de l'esmena a la totalitat a l'entitat de dret públic
Institut Balear de l'Aigua i l'Energia.

Vots a favor?

Vots en contra?

No hi ha abstencions. Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

6 vots a favor i 8 en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada l'esmena.

A l'entitat de dret públic Institut Balear de Sanejament, a la
totalitat hi ha l'esmena 4624 del Grup Parlamentari Popular. Té
la paraula el Sr. Camps.

EL SR. CAMPS I COLL:

Gràcies, president. També és una esmena a la totalitat a l'ens
públic 84, perquè aquests pressuposts no resolen el problema
que venim denunciant de fa temps del mal funcionament de
moltes depuradores de les Illes Balears. No s'hi han dedicat
prou recursos ni tampoc s'acaben molts de colAlectors, etc. És
una esmena que també debatrem oportunament al plenari.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Camps. A distintes partides de l'entitat de dret
públic es mantenen les esmenes 4713 i 4714. El Sr. Camps té la
paraula per defensar-les.

EL SR. CAMPS I COLL:

Aquestes dues esmenes diuen que han de posar 1.500.000
euros per a una nova depuradora de la costa nord d'es
Mercadal, a la urbanització de Macaret, Cales Noves, s'Arenal
d'en Castell i Son Parc. La 4714 també és per complementar una
nova depuradora a Fornells, platges de Fornells, ses Salines, és
d'1.500.000 euros més, si realment volem tenir unes platges
netes, unes infraestructures adequades i un turisme de qualitat.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Sí, gracias, Sr. Presidente. Indicar que, sobre la 1713, el
presupuesto del IBASAN para el 2003 no incluye esta
depuradora de la costa norte de es Mercadal en el apartado de
inversiones, porque está pendiente de que PTI que redacte el
Consell de Menorca esp ecifique cuáles son los terrenos más
adecuados de entre los que están propuestos, no obstante el
IBASAN tiene previsto realizar el proyecto de es Mercadal tan
pronto como cuente con los terrenos necesarios, lo cual podría
ser bastante pronto.

 En cuanto a la 4714, actualmente Fornells i las playas de
Fornells i ses Salines forman parte de la red de alcantarillado, de
modo que las aguas residuales de estos lugares se depuran en
es Mercadal. Así pues, se está llevando también a cabo un
tratamiento adicional para aprovechar las aguas depuradas para
el riego agrícola. Por tanto, no votaremos a favor.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Sr. Camps.

EL SR. CAMPS I COLL:

Sí, gràcies, president. Només per contestar el Sr. Diéguez. Al
PTI, com que tenen els vots, segur que el votaran, posin-hi, per
tant, aquesta partida i mantenguin-la si realment volen dur-la a
terme.

Quant a la depuradora de Fornells, que diuen que ho duran
a es Mercadal, jo el que li agrairia és que parlessin amb el poble
de Fornells i veuran quins problemes tenen i que és necessària
i urgent una inversió d'aquest tipus. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Sólo una cuestión, una cosa son los votos que se tengan
respecto al Gobierno de las Islas Baleares y otra cosa es el
Consell de Menorca, que tiene su autonomía y su propia
gestión que debemos respetar y esperar a que se pronuncie en
los términos adecuados. Nada más, Sr. Presidente.
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EL SR. PRESIDENT:

Acabat el debat de les esmenes de l'Institut Balear de
Sanejament, les passam a votació.

Vots a favor?

Vots en contra?

No hi ha abstencions. Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

6 vots a favor i 8 en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Queden rebutjades les esmenes.

A l'Institut Balear de Conservació de la Natura hi ha
p resentada una esmena a la totalitat, la 4623. Per defensar-la, té
la paraula el Sr. Camps.

EL SR. CAMPS I COLL:

També és una esmena a la totalitat a l'ens 85 i es repeteixen
les mateixes mancances dels anys anteriors. No hi ha cap
descripció detallada de com es gastaran per exemple 6.366.080
euros, despeses materials de capítol 1, i continua augmentant
per tant de forma desmesurada, sobretot el capítol 1, però
àmpliament també i més detingudament, aquest debat el
mantindrem en el plenari de pressuposts.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Camps. Votació de l'esmena a la totalitat 4623 a
l'Institut Balear de Conservació de la Natura.

Vots a favor?

Vots en contra?

No hi ha abstencions. Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

6 vots a favor i 8 en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada l'esmena.

A l'Institut Balear de l'Habitatge hi ha presentada una
esmena a la totalitat 4831. Sr. Camps, té la paraula.

EL SR. CAMPS I COLL:

Sí, entre d'altres coses consideram que l'endeutament és
anual i és irresponsable per part de l'IBAVI, i com que és un
tema important, l'habitatge, per a tots els que vivim aquí,

t indrem el debat sobre l'esmena a la totalitat d'aquest ens 86 al
plenari.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Votació de l'esmena a la totalitat de
l'Institut Balear de l'Habitatge.

Vots a favor?

Vots en contra?

No hi ha abstencions. Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

6 vots a favor i 8 en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada l'esmena.

Als Serveis Ferroviaris de Mallorca, hi ha presentada una
esmena a la totalitat, la 4832. Per defensar-la, té la paraula el Sr.
Camps.

EL SR. CAMPS I COLL:

Gràcies, president. Entre d'altres coses, constatam que
l'endeutament és totalment i absolutament injustificat pels
Serveis Ferroviaris de Mallorca, i aquesta és una de tantes
causes que debatrem també al plenari la setmana que ve.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Votació de l'esmena 4832, a la totalitat
als Serveis Ferroviaris de Mallorca.

Vots a favor?

Vots en contra?

No hi ha abstencions. Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

6 vots a favor i 8 en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada aquesta esmena.

A l'Institut d'Innovació Empresarial de les Illes Balears, a la
totalitat de la secció s'hi manté l'esmena 4818, per la correcció
soferta durant ponència. Per defensar-la, té la paraula el Sr.
Camps.
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EL SR. CAMPS I COLL:

Una altra esmena a la totalitat, a l'Institut d'Innovació
Empresarial de les Illes Balears, 88, que no respon a les
necessitats de la nostra societat i que debatrem en el plenari.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. 

A les distintes partides de l'entitat de dret públic s'hi manté
l'esmena 4706. Té la paraula el Sr. Camps.

EL SR. CAMPS I COLL:

És una esmena d'1.350.000 euros per a adquisició de
terrenys per construir sòl industrial. El sòl industrial és sempre
necessari per al desenvolupament econòmic d'aquestes illes,
s'ha fet o es fa, s'ha de reconèixer, política de sòl industrial,
però pensam que hi manca una embranzida més, i per açò
nosaltres proposam aquesta esmena que segurament la votaran
tots.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Gracias, Sr. Presidente. Votaremos en contra porque
consideramos que es una decisión que la debe tomar el propio
IDI.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat.

Votació de les esmenes a l'Institut d'Innovació Empresarial
de les Illes Balears.

Vots a favor?

Vots en contra?

No hi ha abstencions. Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

6 vots a favor i 8 en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Queden rebutjades les esmenes.

Esmenes als pressuposts de les societats públiques de la
comunitat autònoma. A la societat pública 01, Fires i
Congressos de Balears, SA, no s'hi han presentat esmenes. A
la societ at pública 02, Parc Bit Desenvolupament, SA, s'hi
manté l'esmena del Grup Parlamentari Popular a la totalitat de la

societat pública, la 4620. Per defensar-la, té la paraula el Sr.
Camps.

EL SR. CAMPS I COLL:

Sí, és una esmena a la totalitat del Parc Bit
Desenvolupament, SA, és estrany que no hagin canviat també
el nom aquí i l'hagin normalitzat. En qualsevol cas, debatrem
aquesta esmena al plenari, perquè consideram que hi ha una
política errònia quant a la seva concepció global i sobretot pel
que fa a la projecció exterior i de futur d'aquest parc.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Votació de l'esmena a la totalitat al Parc
Bit Desenvolupament, SA, 4620.

Vots a favor?

Vots en contra?

No hi ha abstencions. Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

6 vots a favor i 8 en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada l'esmena.

La societat pública 03, Institut de Biologia Animal de
Balears, no s’hi han presentat esmenes. A la societat pública
04, Serveis de Millora Agrària, SA, no s’hi han presentat
esmenes. A la societat pública, 05, Serveis d’Informació
Territorial de les Illes Balears, SA, a la totalitat ha presentat el
Grup Parlamentari Popular l’esmena 4834. Per a la seva defensa,
té la paraula el Sr. Camps.

EL SR. CAMPS I COLL:

Perdoni, me pot repetir l’esmena i quina societat pública.

EL SR. PRESIDENT:

4834, esmena a la totalitat.

EL SR. CAMPS I COLL:

Serveis d’Informació Territorial Illes Balears, SA? Aquesta
sí que està normalitzat el nom.

EL SR. PRESIDENT:

Està?

EL SR. CAMPS I COLL:

Normalitzat el nom, és que abans no estava normalitzat. I per
tant, nosaltres també farem una esmena a la totalitat a aquesta
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empresa pública, perquè consideram que duplicam la cartografia
i s’hauria de fer a diferents conselleries, no s’ha de muntar una
empresa pública només per fer quatre mapes i quatre cartes.
Muntar tot un enrenou burocràtic per fer quatre plànols i quatre
mapes ho consideram totalment i absolutament improcedent,
burocràtic, i per tant ja discutirem àmpliament aquesta esmena
a la totalitat en el plenari.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Esmena a la totalitat a Serveis d’Informació
Territorial de les Illes Balears, esmena 4834.

Vots a favor’

Vots en contra?

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

Són 6 vots a favor; 8 en contra; cap abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada l’esmena.

A la societat pública 06, Diversitat 21, SA, a la totalitat de la
societat pública s’hi manté l’esmena del Grup Parlamentari
Popular 4870. Per a la seva defensa, té la paraula el Sr. Camps.

EL SR. CAMPS I COLL:

Bé, aquesta esmena a la totalitat, Diversitat 21, SA, la 06, la
mantendrem també i debatrem oportunament en el plenari de la
setmana que ve.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Votació de l’esmena 4870, a la totalitat
de Diversitat 21, SA.

Vots a favor?

Vots en contra?

No hi ha abstencions. Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

6 vots a favor i 8 en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada l’esmena.

La societat pública Balears Innovació Telemàtica, SA, una
esmena a la totalitat, presentada pel Grup Parlamentari Popular,
número 4621. Per a la seva defensa el Sr. Camps té la paraula.

EL SR. CAMPS I COLL:

És una esmena a la totalitat que nosaltres presentarem
també en el plenari perquè la política de desenvolupament dels
responsables actuals no respon als objectius que són
necessaris i que siguin servits per aquesta empresa. En el món
canviant açò és important que es debati àmpliament.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Votació de l’esmena a la totalitat de la
secció Balears Innovació Telemàtica, SA, esmena número 4621.

Vots a favor?

Vots en contra?

No hi ha abstencions. Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

Són 6 vots a favor i 8 en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada l’esmena.

Esmenes dels pressuposts de l’ens públic Servei Balear de
Salut de Balears. A la totalitat, el 50, Hospital Son Dureta, a la
totalitat de l’ens públic s’hi manté l’esmena del Grup
Parlamentari Popular 4820. Per a la seva defensa té la paraula el
Sr. Camps.

EL SR. CAMPS I COLL:

Gràcies, President. A la secció 50, perdoni, Hospital de Son
Dureta només?

EL SR. PRESIDENT:

Sí.

EL SR. CAMPS I COLL:

D’acord, esmena a la totalitat i debatrem en el plenari.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Votació de l’esmena 4820, esmena a l’Hospital de
Son Dureta, a la totalitat.

Vots a favor?

Vots en contra?

No hi ha abstencions.

EL SR. LLETRAT:

Són 6 vots a favor i 8 en contra.
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EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada l’esmena.

Al 51, Hospital Verge del Toro, a la totalitat, s’hi manté
l’esmena del Grup Parlamentari Popular 4821. Per a la seva
defensa, té la paraula el Sr. Camps.

EL SR. CAMPS I COLL:

També quedarà debatuda i la debatrem amb molt d’afecte en
el plenari.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Passam a la votació de l’esmena 4821,
esmena a la totalitat al 51, Hospital Verge del Toro.

Vots a favor?

Vots en contra?

No hi ha abstencions. Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

6 vots a favor i 8 en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada l’esmena.

El 52, Hospit al de Can Misses, esmena a la totalitat 4822,
esmena del Grup Parlamentari Popular. Per a la seva defensa, té
la paraula el Sr. Camps.

EL SR. CAMPS I COLL:

Així mateix, defensarem aquesta esmena a la secció 52, en el
plenari sobre pressuposts.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Votació de l’esmena 4822, esmena a la
totalitat de l’Hospital de Can Misses.

Vots a favor?

Vots en contra?

No hi ha abstencions. Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

6 vots a favor i 8 en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada l’esmena.

Al 53, Gerència d’Atenció Primària de Menorca, esmena a la
totalitat de l’ens públic número 4823. Per a la seva defensa el Sr.
Camps té la paraula.

EL SR. CAMPS I COLL:

Igualment la debatrem en el plenari.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Votació de l’esmena 4823, a la Gerència
d’Atenció Primària de Menorca, esmena a la totalitat.

Vots a favor?

Vots en contra?

No hi ha abstencions. Resultat?

EL SR. LLETRAT:

6 vots a favor; 8 en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada l’esmena.

Al 54, Gerència d’Atenció Primària de Mallorca, a la totalitat,
esmena 4824, el Grup Parlamentari Popular per a la seva
defensa, té la paraula el Sr. Camps.

EL SR. CAMPS I COLL:

La debatrem també en el plenari de pressuposts la setmana
que ve.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, votació de l’esmena 4824, esmena a la totalitat a
Gerència d’Atenció Primària de Mallorca.

Vots a favor?

Vots en contra?

No hi ha abstencions. Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

6 a favor; 8 en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada l’esmena.
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Al 55, Gerència d’Atenció Primària d’Eivissa i Formentera,
esmena a la totalitat, presentada pel Grup Parlamentari Popular
número 4825. Per a la seva defensa, té la paraula el Sr. Camps.

EL SR. CAMPS I COLL:

Com no pot ser d’una altra manera, també amb molt
d’interès la debatrem, ja que es tracta d’una illa tan estimada
com Eivissa i Formentera en el plenari de pressuposts.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Camps. Votació de l’esmena 4825, esmena a la
totalitat de Gerència d’Atenció Primària d’Eivissa i Formentera.

Vots a favor?

Vots en contra?

No hi ha abstencions. Resultat?

EL SR. LLETRAT:

6 vots a favor i 8 en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada l’esmena.

Al 56, Gerència del 061, esmena a la totalitat de la secció,
presentada pel Grup Parlamentari Popular, número 4826. Sr.
Camps, per a la seva defensa, té vostè la paraula.

EL SR. CAMPS I COLL:

Com que no respon a les necessitats de la nostra societat,
debatrem l’esmena a la totalitat la 4826 en plenari.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Votació de l’esmena 4826, esmena a la
totalitat a la Gerència del 061.

Vots a favor?

Vots en contra?

No hi ha abstencions. Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

6 vots a favor i 8 en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada l’esmena.

Al 57, Serveis Centrals, a la totalitat de l’ens públic, s’hi
manté l’esmena del Grup Parlamentari Popular, següent: 4827.
Té la paraula, per a la seva defensa, el Sr. Camps.

EL SR. CAMPS I COLL:

També, per últim, debatrem aquesta esmena a la totalitat
també en el plenari del pressupost que veurem la setmana que
ve.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Camps. Al Programa 411B, Administració i
Serveis Generals d’Assistència Sanitària, s’hi manté l’esmena
del Grup Parlamentari Mixt, número 4473. Per a la seva defensa,
té la paraula el Sr. Joan Buades.

EL SR. BUADES I BELTRAN:

Sí, gràcies, Sr. President. Bé, aquesta esmena, torna ser una
esmena d’afectació que feim des d’Els Verds i el que intenta és
resoldre a favor del Servei de Salut Mental a les illes Pitiüses la
discriminació que actualment hi ha respecte a les prestacions
que es donen a Menorca i a Mallorca. I per tant, el que es
demana és afectar un 0,12% del pressupost de transferències a
l’ib-salut, que equival a 750.000 euros per a l’any que ve, a fi de
dotar d’un pla de servei bàsic de salut mental a les illes
Pitiüses, intentant palAliar la manca d’aquesta unitat hospitalària
de dia, un centre pitiús d’assistència psicosocial per a almenys
45 persones i que hi hagi pisos tutelats per a almenys 8
persones a partir de l’any 2003.

Això serviria, des del nostre punt de vista, per començar a
corregir el dèficit estructural que hi ha en aquesta matèria i que
crida molt l’atenció dins l’àmbit balear.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat.

EL SR. JUAN I CARDONA:

Sr. President?

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. JUAN I CARDONA:

Moltes gràcies, Sr. President. Simplement per manifestar el
nostre suport a aquesta esmena i com que el Grup Popular ja
n’havia presentada una en el mateix sentit, igual, i ha estat
rebutjada; esperem que aquesta que, venint d’un grup que en
aquest moment està integrat dins el pacte, pugui anar endavant
i realment oferir serveis que Eivissa i Formentera necessiten.

Moltes gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Al programa 412b, atenció
especialitzada de salut, s’hi manté l’esmena del Grup
Parlamentari Popular número 4866. Per a la seva defensa, té la
paraula el Sr. Juan Cardona.

EL SR. JUAN I CARDONA:

La donam per defensada amb els seus propis termes.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Passarem, aleshores, a la votació, jo
aquí deman si es fa la votació conjunta o el Grup Mixt,
conjunta?

EL SR. BUADES I BELTRAN:

Separada, per favor.

EL SR. PRESIDENT:

Separada. Doncs, en primer lloc, votarem l’esmena 4473 del
Grup Mixt.

Vots a favor?

Vots en contra?

No hi ha abstencions. Resultat de la votació?

6 vots a favor i 8 en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Queda rebutjada l’esmena. A continuació, votarem les
esmenes del Partit Popular, una esmena a la totalitat, número
4827, i 4866.

Vots a favor de les esmenes?

Vots en contra?

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

6 vots a favor i 8 en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Queden, per tant, rebutjades les esmenes.

Finalment, es procedeix a la votació de totes i cadascuna de
les seccions del Projecte de llei de pressuposts generals de la
comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2003, així
com les entitats públiques, les societats públiques i els ens
públics, amb les modificacions que en resulten de l’aprovació
d’esmenes durant la tramitació d’aquest projecte de llei. Jo aquí

deman, perquè preveig que els resultats seran els mateixos, si
es pot fer la votació conjunta. Sí? Votació conjunta.

Votació de la secció 02, Parlament de les Illes Balears.

(S’escolta una veu que diu: "per a nosaltres no cal")

Jo crec que basta dir que votam la totalitat de les seccions,
Parlament a part, Sindicatura de Comptes a part, és a dir, a
veure.

Votació de les seccions 2, 3, 4 i 5.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions? Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

Són 8 vots a favor; cap en contra i 6 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Queden aprovades aquestes seccions que acabam de
sotmetre a votació.

Votació de les seccions 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,
21, 22, 23, 31, 32, 34, 71, Institut d’Estudis Baleàrics; 73, Institut
Balear de la Dona; 74, Servei Balear de Salut; 75, Institut Balear
d’Afers Socials; 76, Servei d’Ocupació a les Illes Balears; 81,
Entitat de Turisme de les Illes Balears; 82, Centre Balears
Europa; 83, Institut Balear de l’Aigua i l’Energia; 84, Institut
Balear de Sanejament; votació de l’Ens de Dret de Públic; 85,
Institut Balear de Conservació de la Natura; de l’Institut Balear
de l’Habitatge; 87, Serveis Ferroviaris de Mallorca; 88, Institut
d’Innovació Empresarial de les Illes Balears; votació de les
societats públiques Fires i Congressos de Balears, SA; del Parc
Bit Desenvolupament, SA; 03, Institut de Biologia Animal de
Balears; societat pública 04, Serveis de Millora Agrària, SA; 05,
Serveis d’Informació Territorial de les Illes Balears; 06,
Diversitat 21, SA; 07, Balears Innovació Telemàtica, SA; D50,
Hospital de Son Dureta; 51, Hospital Verge del Toro; 52,
Hospital de Can Misses; 53, Gerència d’Atenció Primària
Menorca; 54, Gerència Primària de Mallorca; ens públics, 55,
Gerència Atenció Primària Eivissa i Formentera; 56, Gerència del
061; 57, Serveis Centrals; i de Gestió Sanitària de Mallorca,
empresa de dret públic 89.

Votació conjunta de totes aquestes seccions, entitats i
societats de dret públic.

Vots a favor?

Vots en contra?

No hi ha abstencions. Resultat de la votació?
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EL SR. LLETRAT:

9 vots a favor i 6 en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Queden, per tant, aprovades totes les seccions i ent itats de
dret públic i resta que acabam de sotmetre a votació.

Una vegada conclòs el debat i les votacions, es proclama
dictaminat el Projecte de llei de pressuposts generals de la
comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2003.

Es recorda que els grups parlamentaris poden presentar, en
el termini màxim de 48 hores, mitjançant escrit adreçat al
president de la Cambra, els vots particulars i les esmenes que,
havent estat defensats i votats en comissió i no incorporats al
dictamen, pretenguin de defensar en el Ple.

Una vegada esgotat l’ordre del dia de la sessió, només me
queda, per part de la Mesa, agrair la seva colAlaboració amb la
tramitació d’aquest dictamen.

Moltes gràcies i s’aixeca la sessió.
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