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EL SR. PRESIDENT:

Començam aquesta sessió de la Comissió d’Hisenda i
Pressuposts per tal de dictaminar els pressuposts generals de
la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2004.
En primer lloc es produeixen substitucions?
LA SRA. VADELL I FERRER:
Sí, Sr. President. Maria Antònia Vadell substitueix Pere
Sampol.
LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:
Margalida Rosselló substitueix Miquel Ramon.
EL SR. JEREZ I JUAN:
Sí, Sr. President. Miquel Jerez substitueix Maria Salom.
LA SRA. VINENT I BARCELÓ:
Assumpta Vinent substitueix Joan Huguet.
LA SRA. SEGUÍ I PONS:
Joana Maria Seguí substitueix Joan Boned.
LA SRA. BINIMELIS I AMENGUAL:
Maria Binimelis substitueix Diego Guasch.
EL SR. PRESIDENT:

Al programa 441B, sanejament i depuració d’aigües s’hi han
presentat les esmenes següents: del Grup Parlamentari Esquerra
Unida i Els Verds la 4183, 4194, 4195 i 3994. Del Grup
Parlamentari Socialista les esmenes 3835, 3836, 3831, 3626, 3841
i 3627.
Al programa 443B qualitat ambiental, control de
contaminació i assessoria ambiental s’hi han presentat
esmenes següents: del Grup Parlamentari Esquerra Unida i
Verds la 4189 i 4190. Del Grup Parlamentari Socialista
esmenes 3843, 3844, 3908, 3615.

la
les
Els
les

Al programa 443C, gestió de residus s’ha presentat
l’esmena del Grup Parlamentari Socialista núm. 3624.
Al programa 443D, qualitat ambiental, control de la
contaminació i assessoria ambiental s’hi han presentat les
esmenes següents: del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista la 3995 i la 3996. Del Grup Parlamentari Socialista
la 3616.
Al programa 511A, Direcció i Serveis Generals de Medi
Ambient s’hi ha presentat l’esmena del Grup Parlamentari
d’Esquerra Unida i Els Verds núm. 4181.
Al programa 512A, protecció, control i defensa del domini
públic hidràulic s’han presentat les esmenes següents: del Grup
Parlamentari d’Esquerra Unida i Els Verds la 4188. Del Grup
Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista la 3998 i la 3997. Del
Grup Parlamentari Socialista la 3830 i la 3621.
Al programa 514A, ordenació del litoral s’hi han presentat
les esmenes següents: del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista la 4000, la 3999 i la 4001. Del Grup Parlamentari
Socialista la 3838 i 3620.

Molt bé, moltes gràcies.
Passam idò al debat núm. 9 de totalitat de la secció 15,
Conselleria de Medi Ambient i les entitats de dret públic 83
Institut Balear de l’Aigua i Energia, entitat de dret públic 84
Institut Balear de Sanejament IBASAN, entitat de dret públic 85
Institut Balear de Conservació de la Natura IBANAT.
En aquestes seccions s’han presentat les esmenes a la
totalitat següents: del Grup Parlamentari d’Esquerra Unida i Els
Verds la núm. 4233, del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista la núm. 3937 i del Grup Parlamentari Socialista la
núm. 3828 a la totalitat de la secció, la 3869 a l’entitat de dret
públic Institut Balear de l’Aigua i l’Energia. La 3870 a l’entitat
de dret públic Institut Balear de Sanejament i la 3871 a l’entitat
de dret públic Institut Balear de la Natura.
Si els sembla bé, faríem la defensa d’aquestes esmenes a la
totalitat conjuntament amb la resta d’esmenes parcials
presentades a la secció que són, en el programa 441A
proveïment d’aigües s’han presentat les esmenes següents: per
part del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds la 4182,
4184. Del Grup Parlamentari Socialista les esmenes 3845 i 3834.

Al programa 533A, conservació i millora del medi natural
s’hi han presentat les esmenes del Grup Parlamentari PSMEntesa Nacionalista núm. 4007 i 4008.
Al programa 533B, planificació forestal s’hi han presentat
les esmenes següents: del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista la 4002 i la 4003. Del Grup Parlamentari Socialista
la 3847.
Al programa 533C, protecció d’espècies s’hi han presentat
les esmenes del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista
següents: 4006, 4005, 4004.
Al programa 533D, gestió d’espais naturals protegits, parcs
naturals, àrees recreatives i finques públiques s’hi han
presentat les esmenes següents: del Grup Parlamentari
d’Esquerra Unida i Els Verds 4193, 4192, 4191. Del Grup
Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista la 4010 i 4009. Del Grup
Parlamentari Socialista la 3840, 3846, 3837 i 3829.
Al programa 731C, foment de l’ús d’energies renovables i de
l’estalvi energètic s’hi ha presentat l’esmena del Grup
Parlamentari Socialista 3839.
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A l’entitat de dret públic 83, Institut Balear de l’Aigua i de
l’Energia s’hi ha presentat l’esmena del Grup Parlamentari PSMEntesa Nacionalista núm. 4064.
A l’entitat de dret públic 84, Institut Balear de Sanejament
a distintes partides s’hi han presentat les esmenes següents:
del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista 4065, del Grup
Parlamentari Socialista 3832 i 3833.
A l’entitat de dret públic 85, Institut Balear de la Natura s’hi
ha presentat l’esmena del Grup Parlamentari del PSM-Entesa
Nacionalista núm. 4075.
Per fer la defensa conjunta d’aquestes esmenes té la paraula
en primer lloc per al Grup...
LA SRA. VADELL I FERRER:
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LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:
Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.
L’esmena a la totalitat ja la defensarem en el plenari. Per tant, em
referiré més a les esmenes concretes que hem plantejat des del
nostre grup per tal de millorar aquests pressuposts de la
Conselleria de Medi Ambient, que en el nostre entendre deixen
molt que desitjar, sobretot pel que fa a una sèrie de programes
que bàsicament es refereixen a temes d’aigua.
En primer lloc veim amb una certa preocupació que ha baixat
d’una manera bastant important tot allò que fa referència al
tema d’aigües, sigui proveïment, sigui sanejament i depuració
allà on és més greu, com també totes aquelles partides referides
a gestió de la demanda i per aquesta raó hem presentat un
seguit d’esmenes que no només voldríem, sinó que s’haurien
de tenir en compte per part del grup parlamentari que dóna
suport al Govern.

Sr. President, per una qüestió d’ordre.
EL SR. PRESIDENT:
Digui.
LA SRA. VADELL I FERRER:
En el programa 441B, sanejament i depuració d’aigües, no
sé si té l’esmena número 3994, és del Grup Parlamentari PSM.
EL SR. PRESIDENT:
Pot repetir per favor el programa.
LA SRA. VADELL I FERRER:
Programa 441B, sanejament i depuració d’aigües.
En el guió que tenim hi ha un error que atribueix la 3994 al
Grup Parlamentari d’Esquerra Unida-Els Verds i aquest número
és del PSM.
EL SR. PRESIDENT:
Segons el seguiment que té aquesta presidència és així. Per
tant, la 3994 no és una esmena del Grup d’Esquerra Unida-Els
Verds sinó del Grup Parlamentari PSM-Nacionalista.
LA SRA. VADELL I FERRER:
Exacte.
EL SR. PRESIDENT:
Molt bé. El Sr. Lletrat en prendrà nota.
Per tant, corregit aquest error, passam al debat i a la defensa
de les esmenes, com deia té la paraula en nom del Grup
Parlamentari d’Esquerra Unida i Els Verds la Sra. Rosselló.

En primer lloc en el programa 441A, de proveïment d’aigua,
feim una esmena de substitució per tal que es duguin endavant
campanyes de divulgació i conscienciació en el bon ús de
l’aigua entre la població, ecojardineria, auditories hídriques a
centres escolars, etcètera, perquè entenem que és un element
clau de cara a conscienciar en un ús més racional de l’aigua,
que és un recurs escàs i sobretot per fer-ne un bon ús. D’aquí
el que feim és que hi ha una partida de secretaria que ha
augmentat molt, uns 64.000, a un apartat de divulgació que
nosaltres entenem que s’ha inflat molt i per tant, una part podria
anar ben bé a fer campanyes d’aquest tipus.
Per una altra banda, una altra esmena que també hem
presentat de substitució és per fer-se càrrec de l’anualitat
corresponent a la dessaladora d’Eivissa, en aquest cas hem fet
una esmena d’addició perquè són 1,7 milions d’euros que no
veim per cap banda, és una quantitat molt elevada i a més, hi ha
un acord ja de el temps de quan governava el Sr. Gabriel
Cañellas, a la qual sempre s’ha pagat aquesta anualitat i no la
veim. Per tant, entenem que hi ha d’haver una esmena d’addició
d’aquesta quantitat tan elevada, que com dic són 1,7 milions
d’euros i en el nostre cas ho llevam de carreteres per entendre
que és més necessari dur endavant aquesta anualitat.
Per altra banda i respecte al programa 441B, que fa
referència al sanejament i depuració d’aigües s’ha de dir que
aquí ens preocupa moltíssim aquesta situació en què qued a a
la Conselleria de Medi Ambient el tema de sanejament i
depuració d’aigües, ja que baixa en gairebé un 25% allò que
suposa la inversió en depuradores, la qual cosa veim amb
preocupació, sobretot perquè pareix que des del Govern hi ha
una intenció, segons es diu, no després segons el pressupost
de fer actuacions en depuradores.
Per tant, plantejam que la partida per a conservació,
manteniment i explotació de les estacions depuradores tengui
la inversió que pertoqui. És necessari augmentar aquesta
inversió, sobretot perquè podem dir que hi ha en aquests
moments...és menor que a l’any 2003 i concretament i jo crec
que això és un tema en el qual s’hi hauria de fer alguna cosa per
part del grup que dóna suport al Govern perquè hi ha
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2.360.852,02 de diferència respecte a allò que hauria de ser o
pertocaria. La qual cosa, com dic, francament dóna una situació
difícil de poder fer una bona feina en depuració i aquest tema si
no s’arregla, francament nosaltres entenem que no s’està fent
allò que s’hauria de fer amb el cànon.
En tercer lloc i entrant ja en el programa 443B, de qualitat
ambiental, control de la contaminació i assessoria
mediambiental. Nosaltres plantejam també a través de la nostra
esmena destinar més doblers a subvencionar sistemes de gestió
ambiental a empreses i a implantar agendes locals 21 en els
ajuntaments. Que ha disminuït un 87% i això entenem que es
pot substituir per una quantitat econòmica que es dedica a
IBAEN, sobretot pel que fa a augmentar les despeses de
personal, que nosaltres entenem que és innecessari i que allò
que fa és crear nous càrrecs de direcció, o persones de
confiança. Per tant, creim que és molt més important
subvencionar o ajudar a sistemes de gestió ambiental que és
una de les millors maneres perquè les empreses i els
ajuntaments s’impliquin en bones pràctiques ambientals.
Per altra banda, en el programa 511A, Direcció i Serveis
Generals de Medi Ambient. També hi plantejam una esmena,
són un seguit d’esmenes en el qual pràcticament entenem que
és desproporcionar el segment del 100% en despeses
d’atencions protocolAlàries i de representació. I proposam una
esmena d’addició que es dediqui a beques, aquests doblers,
aquest augment tan desproporcionat en el nostre entendre, es
dediqui a beques per a joves llicenciats perquè es formin en
temes ambientals perquè precisament això veim que seria molt
més profitós de cara a generar un bon planter de professionals
que poguessin treballar en temes de medi ambient i per tant, no
dedicar-ho a grans dinars o sopars de luxe que pareix que
aquesta partida aposta s’ha augmentat tant.
Per altra banda en el programa 512A, de protecció, control
i defensa del domini públic hidràulic. Veim que hi ha un
augment espectacular d’un 45% respecte a actuacions en
torrents. I en canvi, tot allò que fa referència a estudis previs,
per tal de sobretot planificar les actuacions necessàries a fer en
tema de torrents està congelat. Llavors nosaltres el que
plantejam és precisament que allò que s’ha de fer és avançar en
els estudis dels riscs d’inundació d’una manera seriosa i deixar
aquesta qüestió d’actuacions d’encimentar torrents que no
resolen els problemes que hi pugui haver d’inundacions. En tot
cas això s’ha de fer a zones urbanes, però no a zones rurals.
I a més dir també, que ens preocupa que així com
s’augmenta aquest 45% es mantenen congelades transferències
de capital per pagar Son Tugores, Sa Calobra i el Pla d’obres i
serveis i a posta nosaltres presentam les esmenes
corresponents perquè s’hi dediquin més a allò que és fer
estudis sobre els riscos que hi pugui haver.
Per altra banda en el programa 533D, gestió d’espais
naturals protegits. Nosaltres també presentam esmenes de
substitució perquè entenem que l’increment de planificació
forestal està bé, s’incrementa per tres quasi bé, però veim que
va en detriment de la bona gestió dels espais naturals protegits
i llavors nosaltres consideram que una part d’aquest increment

s’ha d’utilitzar precisament per fer una bona feina en els espais
naturals protegits que quedaran, ja sabem que són pocs
després de l’aprovació de la llei d’acompanyament. Però així i
tot creim que s’hauria d’incrementar les ajudes a allò que són
propietaris o empreses que treballen, o que tenen una propietat
dins espais naturals protegits. Així com també millorar la gestió
d’aquests espais naturals perquè entenem que és la millor
manera de realment tenir, o protegir la biodiversitat que tenim
a les nostres Illes.
Per tant i per concloure això serien les esmenes d’una
manera ràpida que hem presentat per part del Grup Parlamentari
d’Esquerra Unida-Els Verds. I sobretot i per finalitzar dir que
allò que realment ens preocupa, si no hi ha una rectificació, és
tot allò que fa referència bàsicament en el sanejament i
depuració d’aigües, així com en el proveïment en el cas concret
de la dessaladora d’Eivissa que no veim que tengui una partida,
que com dic és molt elevada i que per tant, no la veim enlloc.
Moltes gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sra. Diputada. Té la paraula la Sra. Vadell en
representació del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista.
LA SRA. VADELL I FERRER:
Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Des del
PSM també hem presentat una esmena a la totalitat en aquesta
conselleria perquè entenem que les xifres pressupostàries
presentades no corresponen en totes aquelles intencions que
figuren a les memòries i sobretot amb els anuncis que ha fet el
Govern quant a actuacions en medi ambient. Sobretot, en temes
d’obres hidràuliques han baixat considerablement aquests
pressuposts i entenem que no corresponen a les necessitats
actuals de la nostra comunitat en el temps que corren.
Quant a la defensa de l’esmena a la totalitat, ampliarem els
arguments en el plenari de la setmana que ve i passaria a
numerar una mica ràpidament les partides que tenim esmenades
a les esmenes parcials.
En el programa 441B, sanejament i depuració d’aigües.
Nosaltres proposam que s’augmenti la partida per controlar les
olors de les depuradores. Històricament hi ha un dèficit en
depuració i moltes de les depuradores que es varen construir
els anys 80, actualment o per manca de manteniment adequat o
perquè hi ha hagut un augment de la població, no depuren les
aigües així com toca perquè tenen un excés de caudal i no fan
la funció correctament. I això provoca que les poblacions que
estan prop d’aquestes depuradores hagin de suportar unes
olors que fan molt difícil poder viure allà amb una qualitat de
vida acceptable.
En el programa 443D, de qualitat ambiental, control de
contaminació i assessoria mediambiental. Nosaltres creim que
és molt important que hi hagi una conscienciació social de la
importància que té l’educació ambiental. És per això que
proposam que s’habilitin una partida pressupostària per ajudar
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als ajuntaments a convocar programes d’educació
mediambiental. També entenem que la societat ha d’estar
implicada i també proposam que es faci una convocatòria
pública d’activitats formatives per a entitats i persones sense
ànim de lucre, també hi ha entitats que hi estan molt implicades
i que fan una funció fantàstica dins la societat.
En el programa 512A, protecció, control i defensa del domini
públic hidràulic. Tot i que hi ha una actuació en el torrent de
Manacor que està anunciada per l’empresa IBAGUA, nosaltres
no hem vist que hagi concretada pressupostàriament aquesta
actuació. El torrent de Manacor té unes deficiències importants
en el seu tram urbà i és una reivindicació de tota la població de
Manacor des de fa bastants d’anys que això s’arregli. I entenem
que ja no es pot demorar més perquè el risc d’inundacions
continua sempre com una llosa damunt els ciutadans de
Manacor. I és per això que entenem que no només basta en
anunciar aquesta actuació, sinó que a més hi ha d’haver una
partida pressupostària concreta que indiqui que és allò que es
farà i amb quina quantitat de doblers es farà.
I una altra partida que també correspon a aquest mateix
programa. Avui dia entenem que encara hi ha poblacions que
no tenen una xarxa de sanejament i proveïment d’aigües
adequada. És per això que els consells insulars que tenen la
competència en la convocatòria de pla d’obres i serveis hauria
d’estar més ben dotada i hauria d’haver major ajudes per part
del Govern de les Illes Balears en els consells insulars.
En el programa 514A, ordenació del litoral. Proposam que es
construeixin i que es facin punts de fondeig per protegir les
pedreres de posidònia, ja que a l’estiu els vaixells que s’acosten
a la nostra vorera i que tiren l’àncora sense control poden fer o
fan un mal irreparable a les pedreres de posidònia i després té
un perjudici importantíssim en la regeneració de les platges i
totes les conseqüències que té la desaparició de les pedreres de
posidònia.
Després també tenc una partida concreta i propòs que es
faci un estudi de la qualitat de les aigües i de les arenes de la
platja de Portocristo perquè sospitam que hi ha una
contaminació important perquè hi ha una pressió fortíssim del
port que està immediat al costat de la platja, és una platja
urbana i molt concorreguda i no hi hauria d’haver cap problema
de salut per als usuaris d’aquesta platja.
Un altre proposta que feim en aquest mateix programa.
Proposam que es facin estudis de jaciments paleontològics
d’interès científic i concretament aquests estudis s’haurien de
començar pel Carnatge, ja que allò és de tots conegut que hi ha
un jaciment importantíssim i que malauradament està a punt de
fer-se malbé i això és irrecuperable. Per tant, abans de fer-se
malbé s’hauria de saber què és allò que es vol fer malbé.
En el programa 533A, conservació i millora del medi natural.
Nosaltres proposam que es facin inversions de conservació
amb monts conveniats. Això vol dir que tenguin una
preferència aquells monts que tenguin convenis amb
l’administració, per davant d’aquells que no en tenen. Hi ha
moltes necessitats de conservació i hi ha monts que són de
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propietat pública i privada, però que en tot cas hauran de tenir
un conveni amb l’administració per poder accedir a aquestes
subvencions.
I una altra esmena, la 4008, que també proposam és que es
creï una línia de subvencions per ajudar a famílies i institucions
sense finalitat lucrativa per a tasques de prevenció d’incendis
i tractaments forestals a finques privades.
El programa 533B, de planificació forestal, també hi tenim
dues esmenes. Una d’elles és que es proposa redactar un pla de
restauració paisatgística per corregir els impactes ambientals
naturals sobre el paisatge. Jo crec que és més necessari que
mai, ja que s’estan proposant fer tantes autopistes i carreteres,
llavors hi hauria d’haver uns estudis que anessin a corregir
aquests efectes d’impacte ambiental. I un altre és que proposam
que es faci un projecte pilot de lluita contra l’erosió a la comuna
de Caimari. La comuna de Caimari és un espai públic i crec que
com exemple seria una bona manera de començar.
En el programa 533C, protecció d’espècies. També hi ha tot
un seguit d’esmenes que proposen ajuts a particulars per a la
p rotecció d’espècies a programes municipals i inversions a
propietats privades, també totes elles per a la protecció
d’espècies.
I en el programa 533D, gestió d’espais naturals protegits,
parcs naturals, àrees recreatives i finques públiques. Nosaltres
demanaríem a la conselleria que obrís un concurs públic per
comprar finques dins espais protegits, ja que de cada vegada
ens quedam amb menys espais protegits, llavors que sigui
l’Administració la que se’n faci càrrec de la compra perquè hi
puguin estar.
I una altra partida i que és per al manteniment i
funcionament de parcs públics i finques públiques que són
propietat del Govern de les Illes Balears.
I amb aquestes esmenes crec que he acabat la meva
intervenció. Gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sra. Diputada. Té la paraula la Sra. Seguí en
representació del Grup Parlamentari Socialista.
LA SRA. SEGUÍ I PONS:
Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.
Demanam en primer lloc que es retiri l’esmena 3841 i 3627.
EL SR. PRESIDENT:
Té anotat a quin programa és perquè la trobarem més
ràpidament.
LA SRA. SEGUÍ I PONS:
Sí, el 441B la primera. I el segon també, el 441B.
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EL SR. PRESIDENT:

posar una estació depuradora pet ita perquè no es filtrin les
aigües brutes a l’aqüífer.

441B, números?
LA SRA. SEGUÍ I PONS:
3841 i 3627.
EL SR. PRESIDENT:
Les dues darreres. Molt bé, té la paraula.

Una altra esmena que hem introduït per disminuir l’emissió
d’olors a les depuradores ubicades més prop dels nuclis urbans
consolidats per les molèsties que generen a totes les
poblacions de residència permanent i també a les
urbanitzacions degut a l’increment de població estacional a
l’estiu. També és una esmena d’afectació.

Bé, començarem idò per l’esmena a la totalitat perquè creim
que reflecteix una concepció política que no beneficia el
conjunt de ciutadanes i ciutadans de les Illes Balears, presenta
mancances greus en la protecció mediambiental i una manca de
sensibilitat enfront l’escassesa de recursos naturals de les Illes.
Ens reservam els arguments de defensa per al debat en plenari.

Una altra esmena d’addició dintre d’aquest mateix programa
441B, un pla quadriennal de separació de pluvials en els barris
d’Es Viver i Figueretes a la ciutat d’Eivissa. Es demana suport
a l’ajuntament, a través d’un pla quadriennal, ja que és molt
costós, de dotació d’infraestructures. En aquests dos barris,
Figueretes i Es Viver, es necessita fer una separació de pluvials
i residuals que ja en té, que es troben conjuntament a efectes
d’evitar inundacions en els períodes de pluges i al mateix
temps, com que no estan separats els pluvials dels residuals, la
depuradora existent és insuficient.

I per ser coherents amb l’esmena a la totalitat a la secció,
hem fet esmenes a la totalitat del tres ens de dret públic, que
tampoc responen a les necessitats actuals de les Illes Balears,
ja que aquests executen els plantejaments polítics generals de
la Conselleria de Medi Ambient i entén la transferència de
partides pressupostàries. També ens reservam els arguments
per al debat en plenari.

Una altra esmena d’afectació seria la municipalització de la
xarxa de proveïment d’aigües a Sant Joan de Labritja. Sant Joan
compta amb varies entitats de població, com Cala de Sant
Vicent o Port de Sant Miquel, que disposen de xarxa de
proveïment d’aigua privada. És intenció de l’ajuntament la seva
municipalització i per això es demana aquesta partida
econòmica.

Passaríem idò a la defensa de les esmenes a partir dels
programes. Pel que fa al programa 441A de proveïment
d’aigües. Hem introduït una esmena d’afectació per a
l’elaboració d’un plantejament global en la gestió dels aqüífers
i del subministrament d’aigua en alta, una llei d’aigües.
Necessitam una llei d’aigües global, però no com a llei de
mesures d’acompanyament de pressupost, que contempli des
del domini públic hidràulic, amb tots els béns d’aigua
superficials i subterranis, embassaments, domini de
l’administració, de comunitat d’usuaris, etcètera.

Pel que fa al programa 443B, de qualitat ambiental i control
de contaminació, etcètera. Una esmena d’afectació allà on
demanam l’elaboració d’una llei d’impacte ambiental
autonòmica, ja que la regulació balear ha esdevingut obsoleta
i aquesta llei serviria per donar compliment a l’article 85 de la
Llei 6/99 de les DOT, promovent regulació d’estudis d’impacte
ambiental dels instruments DOT i de planejament general.

LA SRA. SEGUÍ I PONS:

En segon lloc i dins d’aquest mateix programa, hem
presentat una esmenta d’afectació, Consorci d’Aigües d’ArtàIBAEN. Es varen fer a Artà dues perforacions de pous dins sòl
municipal i la partida que es solAlicita és per costejar obres no
acabades i per a la possible perforació de dos nous pous,
sempre també dins sòl municipal.
Pel que fa al programa 441B, de sanejament i depuració
d’aigües, hem presentat una esmena d’afectació de conducció
de residuals majors a la pista clota a Artà. La partida es solAlicita
perquè la connexió de les aigües residuals actuals és estreta i
s’ha eixamplar per insuficient degut a la construcció de noves
urbanitzacions. En el mateix temps aquesta obra serviria per a
la conducció del pou d’aigua potable Costa i Llobera en el
dipòsit regulador.
Una altra esmena d’afectació, nous sistemes de depuració
del quarter de Betlem. El quarter de Betlem és un emplaçament
per a colònies d’estiu, d’estades curtes, té un pou negre i es vol

Una altra esmena d’afectació seria l’elaboració d’un pla per
al control de l’emissió de gasos a l’atmosfera, un pla autonòmic
de protecció del clima. Es requereix per part del Govern
l’elaboració d’un pla per fomentar l’estalvi energètic i gravar el
consum per poder complir el Protocol de Kyoto a l’any 2010. A
l’any 2001 concretament les emissions de CO2 a les Illes
excedeixen en un 42,4% les emissions permeses. Per tant s’han
de regular aquestes emissions.
Una altra esmena d’afectació dintre d’aquest mateix
programa seria l’elaboració d’una llei de biodiversitat. A les
Illes Balears hi ha la necessitat d’establir principis i normatives
que han d’inspirar la protecció i l’ús sostenible de la riquesa
biològica de les Illes Balears de cara a la protecció del medi
ambient i de cara a l’aprofitament dels seus recursos naturals.
Una altra esmena d’addició serien inversions al pla integral
de neteja de platges de Menorca amb maquinària,
embarcacions, gestionat per la Conselleria de Cooperació Local.
Ja fa deu anys que Menorca té el servei de neteja de platges
mancomunat, ajuntaments i consell, i el Govern de les Illes
Balears ha anunciat inversions importants respecte a la neteja
de platges, maquinària, embarcacions, i amb aquesta esmena es
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demana que se’n concedeixi a Menorca i que sigui la
Conselleria de Cooperació Local la que les gestioni.
Pel que fa al programa 443C, gestió de residus, hem fet una
esmena d’afectació, inversions municipals lligades al pla
d’actuacions Agenda 21. Tots els municipis que tenen Agenda
21 redactada necessiten diners per dur a terme les inversions
per materialitzar plans sostenibles a nivell mediambiental i
social per la vessant educativa que aquests impliquen i amb la
importància que aquests tenen, ja que s’han duit a terme amb
un procés participatiu. Es demanen, per tant, més diners per
dur-los a terme.
Pel que fa al programa 443D, de formació i educació, una
esmena d’afectació on es demana la participació del Govern
balear en el finançament del Museu de Natura de Ferreries.
Aquest museu municipal es va finançar a través del consell
insular i a través del Govern balear i es demanen diners per al
seu manteniment i per subvenir les necessitats que genera.
Pel que fa al programa 512A, de protecció, control i defensa
del domini públic hidràulic, s’ha introduït una esmena de
substitució per incrementar la partida que es canalitza en els
consells insulars, i una altra d’afectació per a pla d’obres i
serveis hidràulics, la defensa de les quals es pot fer
conjuntament per incrementar, o es demana incrementar amb
aquestes dues esmenes la partida que es dóna als consells
insulars per impulsar inversions en xarxa hidràulica que fan els
ajuntaments a través dels consells insulars, millora de torrents,
defensa d’avingudes, etc., partida que no s’ha incrementat des
de fa molts d’anys.
Pel que fa al programa 514A, d’ordenació de litoral, es
presenta una esmena d’afectació per a la neteja de la platja de
la Colònia de Sant Pere a Artà. En aquesta platja l’arena es
necessita regenerar cada any i té un cost molt elevat; al mateix
temps la platja disposa d’accessos per a discapacitats, serveis,
etc., que necessiten millorar-se. Aquesta partida es destinaria
a aquestes finalitats. Una altra esmena d’afectació per a la
gestió d’espais naturals a Menorca en accessos a platges.
Menorca té molts de plans especials fets que ordenen les
platges, però s’han de fer les actuacions. Els diners es demanen
per comprar els accessos, per ordenar-los a través de zones
d’aparcament, d’esbarjo, etc., que ara són privats. Aquesta
partida es destinaria a aquesta finalitat.
Pel que fa al programa 533B, de planificació forestal, una
esmena d’afectació on es demana l’elaboració d’una legislació
que reguli els accessos, usos, manteniment i conservació dels
camins rurals que no tenguin consideració de carretera.
Pel que fa al programa 533D, gestió d’espais naturals
protegits, parcs natural, es fa una esmena de substitució on es
demana l’adquisició i recuperació de la zona humida
d’aiguamolls de Maristany, a Alcúdia; seria una actuació
important per eliminar els impactes negatius que pateix la zona
i protegir aquest espai natural, continuïtat natural de
S’Albufera, zona humida d’alt valor com la resta de zones
humides protegides de les Illes Balears. Aquesta zona s’ha vist
modificada a causa de la trabucada constant de deixalles;
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s’hauria d’adquirir per convertir-la en parc a fi i efecte de
conservar els seus valors naturals i potenciar l’ús públic
d’aquest espai a través de punts d’instal Alació d’albirament
d’aus. Una altra esmena d’afectació seria elaborar una
normativa que reguli activitats d’oci en el medi natural, prohibir
les rutes a través de 4x4 a zones protegides; és una esmena que
recull la necessitat d’avançar cap al camí de la sostenibilitat.
S’emmarca dins la política de gestió, conservació i restauració
del medi ambient dins espais protegits.
Una altra esmena d’addició seria pel programa d’integració,
perdó, pel programa d’interpretació de Ferrutx, a Artà. El centre
d’interpretació de Ferrutx és un centre d’interpretació municipal
amb conveni de la Conselleria de Turisme, UIB i Ajuntament
d’Artà; abans es trobava a Ca Na Batlessa i ara està ubicat a
l’antiga estació del tren, que s’ha hagut de rehabilitar. Els
diners demanats servirien per a la rehabilitació total, ja que sols
hi està en un 40% i necessita ampliar-se. Una altra esmena de
substitució per incrementar els ajuts particulars a propietaris en
terrenys que es troben dins parcs naturals; aquesta partida s’ha
de destinar a incrementar ajuts a propietaris que es troben dins
aquests parcs fins en aquest moment, encara, perquè els
serveixi per dur a terme activitat s previstes dins els diferents
PORN; aquesta esmena és una mesura per a la defensa del
patrimoni natural i paisatgístic que faculta la seva conservació
i impedeix la seva degradació.
Pel que fa al programa 731C, de foment d’ús d’energies
renovables, tenim una esmena per a l’aportació del programa
d’energies alternatives de l’Ajuntament d’Artà, una esmena
d’afectació, ja que l’ajuntament té previst posar plaques solars
en els edificis del teatre, escoles municipals i ajuntament, i es
demana ajuda econòmica per poder-ho dur a terme.
I dues esmenes en els ens de dret públic 84, una esmena
d’afectació per a la reforma de la xarxa de clavegueram de Can
Picafort, una xarxa insuficient quan plou, en mal estat a causa
dels importants increments de població no resident en els
períodes d’estiu que la fan absolutament insuficient, i al mateix
temps una altra esmena d’afectació per realitzar a Can Picafort
una depuradora, per les mateixes raons anteriors, l’increment de
població resident durant l’estiu i població estacional que fan
necessària la construcció d’aquesta estació de depuració.
Moltes gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sra. Seguí. Ara en el torn en contra, en nom
del Grup Popular té la paraula la Sra. Vinent.
LA SRA. VINENT I BARCELÓ:
Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, jo crec
que el pressupost d’aquesta secció de Medi Ambient dóna
resposta totalment a la problemàtica que hi ha avui a les Illes
Balears i que les inversions que es volen fer dins l’any 2004
resoldran bastant aquesta problemàtica. No creim per res que
aquests pressupostos deixin molt que desitjar, creim que són
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uns pressupostos reals i que han enfocat molt bé tots els temes
que avui patim a les Illes.
Començaré amb aquestes esmenes, són moltes, aniré el més
ràpid possible, però, clar, són temes bastant diversos i els aniré
repassant un per un.
L’esmena d’Els Verds, que fa referència a fer campanyes de
divulgació i conscienciació en el bon ús de l’aigua, ens demana
una substitució, però creim nosaltres que el programa 511A i el
441A corresponen a finalitats totalment diferents. Amb açò
nosaltres també creim que a moltes d’aquestes esmenes,
aquesta és una de tantes, també, no vénen raonades per què
volen que es faci aquesta baixa, però les finalitats que es
detallen a la modificació de l’esmena queden cobertes amb el
projecte d’inversió del programa 441A.
Fer-se càrrec de l’anualitat corresponent a la dessaladora
d’Eivissa. En el capítol 7 del programa, capítol setè del
programa 441A, es preveu l’anualitat corresponent a la
dessaladora d’Eivissa d’acord amb la instrucció de la
Intervenció General, que estableix que les aportacions
patrimonials s’han d’imputar a aquest capítol i no al capítol 8.
Per tant ja queda implícita dins el capítol 7 d’aquest programa.
Pel que fa a una elaboració del Grup Socialista, una
elaboració d’un plantejament global de la gestió dels aqüífers
i dels subministrament d’aigua a la llei de... en alta, llei d’aigües,
hem de dir que l’IBAEN té en marxa un estudi per tal de fer la
gestió integral de l’aigua en alta de Balears. Al llarg del primer
trimestre de l’any 2004 estarà elaborada aquesta primera fase
per a l’estudi. Nosaltres feim estudis necessaris, feim estudis
que vertaderament volem aplicar, no estudis i plans que van fer
molts anteriorment i que encara no s’han aplicat ni sabem on
són ni per a què servien. En aquests quatre anys veig que no
els ha preocupat com a massa com estaven i com es trobaven
els aqüífers, perquè no hi havia ni un estudi fet; per tant es veu
molt clar que la política seva, com que no estaven d’acord amb
les dessaladores, no els interessava saber com estaven els
aqüífers, però com que la nostra política sí és fer dessaladores
i deixar descansar els aqüífers, nosaltres creim que dins
l’IBAEN hi haurà aquesta gestió, perdó, aquest estudi en la
primera fase i anirem fent fases diferents dins els propers anys.
Consorci d’aigües a Artà a l’IBAEN, del Grup Socialista. El
programa i subconcepte indicat preveu una partida de 31.477,41
euros per a l’esmentat consorci; aquesta quantia respon al
plurianual d’aquest consorci. Qualsevol augment de la despesa
del consorci d’aigües s’haurà de tractar pel procediment regulat
en el decret de creació del consorci.

proposada, i jo també li diria que en aquests quatre anys han
deixat la depuració en unes condicions pèssimes i podran
comprovar amb els quatre anys que nosaltres governam que
l’actual estat deplorable millorarà infinitament de com està avui.
És necessari, Esquerra Unida i Els Verds demana també que
és necessari augmentar la inversió en depuradores perquè ha
baixat gairebé un 25%. La inversió conjunta en depuració tenint
en compte l’actuació de la conselleria i l’IBASAN superarà en
molt les quantitats pressupostades a la legislatura anterior.
Anteriorment hi havia, l’any 2003, 24 milions d’euros que no
s’havien ni tan sols executat. Entrant el nou govern es va fer el
préstec i es va executar, i actualment l’any 2004 en aquest
pressupost hi haurà un pressupost de 37 milions d’euros, per
al 2004, és a dir, més d’un 54% més del que vostès havien
pressupostat dins l’any anterior. Resulta paradoxal que els
responsables d’haver deixat aquesta depuració en l’estat tan
pèssim com l’hem trobat ara vegin la necessitat d’augmentar la
inversió en depuradores, que realment és necessari, i que, com
he dit, augmenta un 54%.
Pel que fa al PSM -Entesa Nacionalista, diu que hi ha
insuficients mitjans dels ajuntaments per al control de les olors
de les depuradores, i proposa una substitució. La inversió
conjunta en depuració tenint en compte l’actuació de la
conselleria i de l’IBASAN, com ja he dit, supera en molt el
pressupost de la passada legislatura i del passat any. Ja he dit
que hi havia un 54% més. També els vull dir, com he dit abans
a Els Verds, que quan acabin aquests quatre anys podrem
repassar els resultats, però creim que amb les actuacions que
tenim previstes milloraran infinitament el que ara ens hem
trobat.
Conducció residuals pista Clota, a Artà, del Grup Socialista.
Demana una afectació i el que nosaltres li deim és que la
inversió conjunta en depuració tenint en compte l’actuació de
la conselleria i l’IBASAN, com ja he dit molt anteriorment,
supera les quantitats pressupostades l’anterior legislatura.
Nous sistemes de depuració a Betlem, també a Artà, que fa
gràcia perquè tot és a Artà, Sra. Seguí, no ho pot dir més fort
però més clar, es nota que governa una alcaldessa socialista
perquè hi ha sis o set mocions presentades sobre... O PSM, bé,
és igual, d’esquerres.
(Rialles i remor de veus)
Afortunadament..., per a vostè.
EL SR. PRESIDENT:
Per favor, senyores i senyors diputats, continuï.

Esquerra Unida i Els Verds també demana per la
conservació, el manteniment i l’explotació de les estacions
depuradores; diuen que és insuficient i fa impossible el seu bon
funcionament. La partida de manteniment és la que correspon
al contracte firmat baix l’anterior govern; tot i açò les
actuacions en matèria de depuració que es duran a terme
mitjançant l’IBASAN permetran assumir tots els objectius que
l’actual equip de govern s’ha proposat dins aquest àmbit. No
explica tampoc, com ja he dit en moltes altres, la baixa

LA SRA. VINENT I BARCELÓ:
Gràcies, Sr. President. La inversió conjunta en depuració,
com també he dit abans, com que ja he dit molt que és superior
a l’anteriorment pressupostada, no tenim res més a dir; l’únic
que hem de dir amb aquesta esmena és que el subconcepte a
què fan referència, l’alta i la baixa de l’esmena en qüestió, està

HISENDA I PRESSUPOSTS / Núm. 17 fascicle 4 / 10 de desembre del 2003
equivocat, i per tant en aplicació de l’ordre de confecció dels
pressupostos no està bé el subconcepte a què fan referència.
El Grup Socialista demana també per disminuir l’emissió
d’olors a les depuradores ubicades més a prop dels nuclis
consolidats. No he de dir res més, també, perquè totes aquestes
en depuració, com ja he dit, augmenta un 54% més el
pressupost i va inclòs tot entre Conselleria de Medi Ambient i
IBASAN, que poden assumir perfectament aquestes despeses.
Pla quadriennal, separació pluvials dels barris d’Es Viver i
Figueretes a ciutat d’Eivissa. No entenem prou bé l’esmena
perquè es pretenen agafar 600.000 euros quan en aquest
subconcepte només n’hi ha pressupostats 203.668, i a mé s a
més la separació de pluvials no es correspon amb el programa
de depuració d’aigües residuals. És una transferència que si de
cas s’hauria de fer als ajuntaments i crec que en açò
l’ajuntament és el que té competència en fer aquestes obres. En
tot cas no té res a veure amb el programa de depuració.
Esquerra Unida i Els Verds diuen que destinem doblers a
subvencionar sistemes de gestió ambiental a empreses i a
implantar Agendes 21 en els ajuntaments, que ha disminuït un
87%. L’ampliació de l’objecte social de l’IBAEN a fi d’executar
accions en matèria de qualitat ambiental, litoral i residus
prevista a la Llei d’acompanyament del pressupost fa
imprescindible augmentar les despeses de personal d’aquest
institut. Per fer més coses necessitam molt més personal, per
tant consideram que és adequat. Destinar doblers a..., és que
aquí n’hi ha dues iguals...
Elaboració d’una llei d’impacte ambiental autonòmica, del
Grup Socialista. Al programa 511A de la Secretaria General es
preveu un projecte d’inversió per elaborar diferents projectes
legislatius i normatius. Tot i açò ara mateix l’actuació proposada
no es troba dins les prioritats d’aquesta conselleria.
Elaboració d’un pla per al control d’emissió de gasos a
l’atmosfera i pla autonòmic de protecció del clima, del Grup
Socialista. En el programa 443C de la Direcció General de
Qualitat Ambiental i Litoral es preveu la quantitat de 813.468
euros per a diverses accions que incideixen sobre la qualitat de
l’aire, inclosa la de l’elaborar un projecte de llei.
Elaboració de la Llei de biodiversitat, del Grup Socialista.
Aquest programa no es correspon amb la Direcció General de
Biodiversitat, sinó que correspon a la Direcció General de
Qualitat Ambiental i Litoral. En qualsevol cas en el programa
511A de la Secretaria General hi ha un projecte d’inversió
destinat a la redacció de projectes normatius. També he de dir
que, com l’anterior, no es troba entre les prioritats de la
Conselleria de Medi Ambient.
Inversions en el pla integral de neteja de platges de
Menorca, maquinària i embarcacions, gestionat per la
Conselleria de Cooperació Local, del Grup Socialista. La neteja
del litoral és un dels objectius de la Conselleria de Medi
Ambient per a l’any 2004; és intenció d’aquesta conselleria dur
la contractació d’aquest servei a l’aprovació del Govern que,
per cert, divendres passat em sembla que el Consell de Govern
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ja va donar el vistiplau per a la contractació d’aquest pla de
neteja per un import de més de 4 milions d’euros, que es durà
a terme entre el 2004 i el 2005. Les actuacions encomanades a
aquesta conselleria són a alta mar amb embarcacions.
El Grup Socialista també demana per a les inversions
municipals lligades al Pla d’actuacions de l’Agenda 21, que
demana una afectació de 2 milions d’euros. No es pot acceptar,
ja que el fons de contingència no es dotarà fins que s’aprovi la
Llei de pressupostos; per tant no es poden debatre aquests
aspectes amb caràcter previ. Hem de tenir en compte també que
es tracta d’un recurs per finançar necessitats imprevistes que
es puguin presentar al llarg de l’exercici. Per tant no té cap
sentit establir-ne ara unes finalitats concretes perquè açò seria
contradictori amb la configuració d’aquest fons. S’ha de tenir
en compte que en l’àmbit estatal les normes pressupostàries el
recullen com un recurs incondicionat per tal de poder atendre
totes aquelles despeses imprevistes que no siguin conegudes
ni es puguin quantificar en la fase de pressupost.
El PSM també ens demana la dotació, ens diu que hi ha una
dotació quasi ridícula per a tasques d’educació mediambiental
als ajuntaments. El pressupost presentat quintuplica la despesa
de l’anualitat anterior, amb la qual cosa l’esforç que s’ha duit a
terme es fa evident. En qualsevol cas les tasques en matèria
d’educació ambiental es duen a terme bé directament mitjançant
la conselleria, amb el subconcepte 64000, o bé mitjançant
subvencions als ajuntaments, subconcepte 76, per la qual cosa
no hi ha dubte que amb l’actual dotació es poden assumir
perfectament els objectius fixats en aquesta matèria. Per a la
convocatòria pública d’activitat formatives, per a entitats i
persones sense ànim de lucre que també demana el PSM, hem
de dir que les tasques en matèria d’educació ambiental es duen
a terme bé directament mitjançant la conselleria, també, o amb
subvencions a les famílies i institucions sense ànim de lucre
dins el subconcepte 78000, per la qual cosa no hi ha dubte que
amb l’actual dotació es poden assumir perfectament els
objectius fixats en aquesta matèria.
El Partit Socialista diu que hi hagi més participació del
Govern en el finançament del Museu de la Natura de Ferreries
de Menorca, o que hi hagi participació del Govern. Nosaltres
creim que no s’ajusta a l’objecte d’inversió, formació, educació
i promoció mediambiental. A més, des d’un punt de vista tècnic
l’esmena és incorrecta, ja que una transferència per finançar no
es pot imputar al capítol sisè, sinó que en tot cas hauria de ser
en el capítol 7.
Esquerra Unida i Els Verds demana donar beques de
formació a joves llicenciats perquè es formin en temes
ambientals; la baixa es proposa d’un centre de cost inexistent,
el 15501 no existeix, per la qual cosa nosaltres no sabem quina
justificació li donen. La finalitat pretesa, tot i que resulta
legítima, no es troba dins l’àmbit de les actuacions prioritàries
d’aquesta conselleria.
Esquerra Unida i Els Verds també demana per les actuacions
en infraestructures hidràuliques, actuacions en torrents que,
com bé diuen, augmenten un 45%, però demana també una
substitució i nosaltres li deim que, de conformitat amb la
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redacció de l’ordre de confecció de pressuposts generals, les
inversions aplicables al subconcepte 61 comprenen les
inversions en idèntica naturalesa que les previstes a l’article 60.
A l’article 60 s’inclouen clarament les despeses preliminars,
com són els honoraris de projectes. Aquesta esmena té bona
intenció però està equivocada, com he pogut entendre, està
equivocada tècnicament. Per fer estudis previs hi ha l’article 60,
on s’inclouen aquestes despeses.
El Grup Socialista, també, per al pla d’obres i serveis
hidràulics demana una afectació d’1.801.000 euros. El pla vigent
té un objecte que hores d’ara impedeix executar tota la despesa
anual prevista. Per tant resulta absurd augmentar el pressupost
sense perjudici de modificar l’objecte del conveni i de fer un
nou conveni, com ja s’ha indicat a l’esmena número 302. No té
sentit, al nostre parer, posar 1.800.000 euros més en un conveni
que el problema que té actualment és que no s’executa. Si el
que volen és simplement una afectació no s’està executant tot;
per tant els que sobren s’han d’aprofitar per a altres actuacions
que segurament faran més falta.
El PSM instalAlació de punts de fondeig per a la protecció de
praderies de posidònia; també demana una afectació. La
instalAlació de punts d’ancoratge per fer efectives les previsions
del projecte Life Posidònia figura prevista, d’una banda, en el
subconcepte 60100, i d’una altra en el projecte d’inversió que
figura dotat en el mateix programa 514A. L’any passat he de dir
que no hi van pressupostar res i la Conselleria de Medi
Ambient anterior havia adoptat o havia adquirit un compromís
amb Europa per tal de dur a terme aquest projecte de posidònia.
El PSM també demana una anàlisi i un estudi de la qualitat
de l’aigua de bany, arenes sota l’aigua i platja de Portocristo.
La competència per fer el seguiment de l’objecte proposat i, per
tant, la partida pressupostària corresponent, apareix a la
Conselleria de Salut i Consum. Tot i açò, en cas que sorgeixi
alguna necessitat puntual, la Conselleria de Medi Ambient
l’atendrà amb càrrec al pressupost de la Direcció General de
Qualitat Ambiental i Litoral.
El PSM també demana realitzar un inventari de jaciments
paleontològics d’interès científic que hagin de ser conservats
i restaurats, prioritàriament Es Carnatge, Coll d’en Rabassa. No
s’ajusta a l’objecte del projecte d’inversió i creim que és una
competència en aquesta matèria la Conselleria d’Educació i
Cultura.
El Grup Socialista també demana per a Artà, una vegada
més, la neteja de la platja de la Colònia de Sant Pere. La neteja
del litoral és un dels objectius de la Conselleria de Medi
Ambient per a l’any 2004, ja ho he explicat abans, que s’han
adjudicat més de 4 milions d’euros per contractar per fer
aquesta feina, i per tant és igual que a l’esmena 87 del mateix
grup la resposta.
Per a gestió d’espais naturals de Menorca en accessos a
platges del Grup Socialista. Els hem de dir que la gestió
d’espais naturals no és l’objecte d’aquest programa. Si el que
es pretén és una actuació similar a la d’expropiació finançada
amb càrrec a l’IBANAT l’actual govern no té intenció de dur

endavant cap acció semblant. Es duran endavant els
compromisos existents aprovats pel pacte de govern anterior
però no es farà cap acció similar dins el mandat d’aquest nou
govern.
El PSM-Entesa Nacionalista demana també per als monts
amb conveni una afectació. Hem de dir que l’afectació pretesa
impediria desenvolupar amb normalitat les tasques de
l’IBANAT, ja que els doblers pressupostats en aquest
subconcepte responen a tasques imprescindibles. A més la
conservació de monts tutelats, i no amb conveni, com diu
l’esmena, es fa amb càrrec al programa 533B.
El PSM diu que també amb una afectació demana ajuts a
famílies i institucions sense finalitat lucrativa per a conservació
i prevenció d’incendis, tractaments forestals a finques privades.
L’afectació pretesa impediria desenvolupar amb normalitat les
tasques de l’IBANAT, ja que les doblers pressupostats tampoc
no responen a tasques imprescindibles. A més parteix ja d’un
plantejament erroni, perquè l’IBANAT no atorga subvencions.
El PSM també diu que demana una redacció d’un pla de
restauració paisatgística per corregir els impactes ambientals
puntuals sobre el paisatge. Demana una afectació i nosaltres li
deim que l’actuació pretesa no està compresa dins l’objecte del
programa a què fa referència, al 533B. Tot i açò les actuacions
que s’executen en aquest programa incideixen exclusivament
sobre el territori forestal i es tradueixen sempre en una millora
d’aquest paisatge.
Projecte pilot de lluita contra l’erosió a la comuna de
Caimari. La defensa del sòl forestal dins l’àmbit dels monts
públics es farà efectiva segons els plans de defensa hidrològics
forestals, que determinen que hi ha actuacions prioritàries que
requereixen resposta per part de l’Administració.
El Grup Socialista diu que s’elabori legislació que reguli els
accessos, usos i manteniment, conservació dels camins rurals
que no tenguin consideració de carretera. Els camins rurals no
entren dins aquest programa, la nostra competència, l’objecte
del programa en qüestió es limita a la gestió forestal, la finalitat
pretesa a les normes que es proposen és molt més àmplia que
l’objecte d’aquest programa.
El PSM demana ajuts a particulars per a la protecció
d’espècies. El el subconcepte 78000 del programa 533C hi ha
previst un total de 181.706 euros per transferir a famílies i a
institucions sense finalitat de lucre. Així mateix no explica molt
bé vostè per què vol fer aquesta substitució. També demana el
PSM per a programes municipals de protecció d’espècies. Amb
una substitució del programa 533C. D’una banda, la baixa no té
cap mena de justificació i, per tant, no està motivada. L’alta és
del tot desproporcionada a les necessitats que es pretenen
cobrir, atès que la Conselleria de Medi Ambient impulsarà
actuacions que intentaran aconseguir la mateixa finalitat que els
pretesos programes municipals.
Inversions a propietats privades per a la protecció
d’espècies, ja em sembla que està repetida. Bé, una és
municipals i l’altra propietats privades. Demana una substitució
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del programa 443C. D’una banda, la baixa no té cap justificació
i, per tant, no està motivada, i de l’altra, l’alta és del tot
desproporcionada a les necessitats que es pretenen cobrir. La
conselleria impulsarà actuacions que intenten aconseguir la
mateixa finalitat que aquestes inversions preteses. Per acabar,
vull afegir que l’esforç pressupostari d’aquest subconcepte és
evident, es passa d’un crèdit inicial de 79.000 euros l’any 2003
a tenir, dins el pressupost en tramitació, la quantitat de 161.000
euros. Per tant, representa més d’un cent per cent d’augment.
Esquerra Unida i Els Verds diu que l’increment en
planificació forestal està bé, cosa que l’hi agraïm, però no ha
d’anar en detriment de la bona gestió dels espais naturals
protegits. I demana una substitució del programa 533B.
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Programa d’integració de Ferrutx a Artà.
Perdó, perdó, és que estava malament açò.
Per açò nosaltres, com que estava mal transcrit, no havíem
entès aquesta esmena, i per açò ara jo no duc exactament la
resposta, perquè no enteníem què és el que volia demanar amb
“integració de Ferrutx”, no sabíem què volia dir, si era integrarlo dins qualque programa, no ho sabíem exactament, per tant
volíem dir que entre l’ajuntament i el grup es posin d’acord per
saber exactament què era. Vostè diu que és ...
LA SRA. SEGUÍ I PONS:
Interpretació.

A les quantitats pressupostades en el programa 533D s’han
d’afegir altres partides que s’invertiran dins l’àmbit dels espais
naturals protegits. Així, per exemple, abans que acabi l’any es
transferiran a l’IBANAT 514.000 euros per a la senyalització
dels espais naturals i també se li transferiran més de 300.000
euros per a actuacions dins l’àmbit del parc natural de
s’Albufera.
Amb açò puc afirmar, m’he informat que el Consell de
Govern ja té aprovades aquestes transferències, per tant és una
bona notícia que donar-los.
Esquerra Unida i Els Verds també demana l’increment en
planificació ... -aquesta està repetida-, l’únic que passa és que
demana dels diferents subconceptes, però és el mateix cas.
El PSM demana que es comprin finques per concurs públic
dins espais naturals protegits. La finalitat pretesa de compra de
finques dins espais naturals protegits té suport pressupostari
en altres partides adscrites a la Conselleria de Medi Ambient,
molt particularment, abans de final d’any, es destinarà a
l’IBANAT més d’un milió d’euros per poder aprofitar aquelles
ocasions que es puguin presentar.
També m’he informat que divendres passat ja va ser aprovat
pel Consell de Govern transferir més d’un milió d’euros, no sé
si és un milió o una miqueta més, a l’IBANAT amb aquesta
finalitat, per tant és un tema que ja hem tirat endavant.
PSM -Entesa Nacionalista també diu que és insuficient per
realitzar les tasques de manteniment i funcionament dels parcs
públics i finques públiques propietat del Govern de les Illes
Balears la quantitat pressupostada i hi demana una substitució.
El pressupost presentat a la cambra preveu el subconcepte
60111 en un total de 700.000 euros. Aquesta previsió és
infinitament superior a la del pressupost en vigor, ja que el
crèdit definitiu per a aquest subconcepte va ser de 0 euros. Així
mateix no s’explica la baixa que proposen, perquè no ve
realment justificada i motivada.
El Grup Socialista diu que s’adquireixi i es recuperi la zona
humida de Maristany d’Alcúdia a càrrec al fons de
contingència. Com ja he dit abans, aquest fons de contingència
no es dotarà fins que no s’aprovi la Llei de pressupost, i em
remet al que ja he dit a una esmena anterior.

LA SRA. VINENT I BARCELÓ:
Interpretació. Molt bé, ja se li respondrà al ple.
El Grup Socialista també demana per incrementar els ajuts a
particulars dins parcs naturals, ja ho hem dit també
anteriorment, l’esforç pressupostari de la Conselleria de Medi
Ambient en el subconcepte 78000 del programa 533D resulta
evident que s’augmenta amb la quantitat de 175.000 euros.
Aportació del programa d’energies alternatives a
l’Ajuntament d’Artà. Grup Socialista. Demana una afectació,
l’Ajuntament d’Artà, li hem de dir, que concorrerà en igualtat de
condicions amb les altres entitats locals quan s’obri el període
per demanar subvencions amb càrrec al subconcepte 76000 del
programa 731C.
EL SR. PRESIDENT:
Vagi acabant, Sra. Diputada. Resumeixi si pot i acabi.
LA SRA. VINENT I BARCELÓ:
Em queda poc. Em queda l’Institut Balear d’Aigua i Energia,
però aniré acabant. El PSM demana baixa de la partida del
capítol 1 de personal, nosaltres deim que no és procedent la
baixa del capítol 1 i l’alta del capítol 6, ja que la quantitat
destinada a inversions per part de l’empresa és més que
suficient, 31 milions d’euros enfront dels 12 milions de l’exercici
anterior. A més, el personal està integrat principalment per
tècnics que controlen les obres i realitzen els projectes.
Hem ampliat l’objecte social de l’IBAEN perquè l’activitat
d’aquesta empresa serà molt superior.
També demana el PSM que s’incrementi la dotació
econòmica a l’IBASAN per a tractament terciaris i la disminució
de les partides del capítol 1. Li hem de dir que passam de 24
milions no executats per ells, sinó que hem hagut de contractar
nosaltres el préstec a 37. Açò representa un 54,17% més que
l’exercici anterior, com li havíem dit, i el personal ha d’estar
forçosament dins el capítol 1.
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Santa Margalida, reforma de la xarxa de clavegueram.
L’IBASAN no té competències a la xarxa de clavegueram, sinó
que és un tema totalment municipal, la competència de la xarxa
de sanejament és del municipi, per la qual cosa l’IBASAN no hi
pot intervenir.
Realització de la depuradora de Can Picafort, li hem de dir
que ja s’ha previst una anualitat per a aquesta depuradora,
l’afectació suposaria que en el cas que els permisos, l’afectació
que demana el Grup Socialista, de 500.000 euros, suposaria que
en el cas que els permisos o els tràmits es retardassin més del
previst, no es podria destinar aquest import a altres obres, tal
vegada molt més urgent i, per tant, no es considera aquesta
afectació que demanen.
I a l’IBANAT, la darrera em sembla que és, el PSM demana
que disminueixin les partides de contractació de personal per
considerar l’augment injustificat i en canvi hi ha una mancança
d’inversions. L’augment en el capítol de personal resulta
imprescindible si es vol donar resposta al problema d’estabilitat
de la plantilla de l’IBANAT que tots sabem que va augmentar
moltíssim. La legalitat vigent exigeix que el personal fix estigui
adscrit al capítol de personal i, per tant, el que mai no farà la
Conselleria de Medi Ambient és mantenir una irregularitat
pressupostària que ha donat lloc fins i tot a l’inici d’un
procediment de revisió d’ofici de les oposicions convocades a
l’IBANAT per manca de crèdit adequat i suficient. El personal
de campanya s’ha de posar al capítol 1 i no al capítol 6.
Gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sra. Diputada. Grups que volen fer ús del torn de
rèplica? La Sra. Rosselló en nom del Grup Parlamentari Esquerra
Unida i Els Verds.
LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:
Gràcies, Sr. President. Senyors diputats i senyores
diputades. En primer lloc, he de dir que la intervenció de la
portaveu del Grup Parlamentari Popular demostra clarament que
no hi ha intenció d’aprovar cap esmena, cosa que també
demostra clarament el tarannà que es té envers a aquestes
qüestions. Jo crec que s’equivoquen, perquè hi ha temes prou
seriosos per fer-hi un pensament i demostra també clarament
que entenen per medi ambient, i amb això aquests pressuposts
clarament conformen una política basada en infraestructures, i
el medi ambient entès com l’entenem nosaltres queda bastant
malparat.
Entrant en les qüestions concretes que vostè ha esmentat,
li he de dir un parell de coses. Quan parla de l’esmena del
programa 441A, esmena 4182, diu que són finalitats diferents.
No, el 64000 de Secretaria General Tècnica és un apartat de
divulgació, amb la qual cosa té molt de sentit l’esmena que
nosaltres plantejam, i no sabem massa bé per què no ens la vol
acceptar, però vostè ja ha dit que no era prioritari i això són
vostès que ho decideixen.

En el tema de la dessaladora d’Eivissa no ho he entès molt
bé, perquè m’ha dit que aquesta partida d’1,7 milions d’euros
està dins el capítol 7 d’aquest programa, i això voldria dir que
baixa molt el pressupost de proveïment d’aigües, però no sé
molt bé si el que m’ha dit és això perquè no ho he entès
suficientment. Això voldria dir que hi ha una baixada molt gran
envers aquest programa i això, com a mínim, crea una situació
d’alerta.
També voldria dir a la parlamentària del Grup Parlamentari
Popular que jo crec que hi ha coses que no s’han de dir, perquè
no són certes i és convenient guardar les formes. Dir que no hi
ha estudis d’aqüífers, això sobretot és invalidar la feina dels
tècnics, hi ha estudis d’aqüífers que es fan d’una manera
trimestral, es fan d’una manera recurrent, hi ha tècnics que ho
fan, s’ha fet sempre i, per tant, crec que s’ha d’anar una miqueta
alerta a l’hora d’entrar en aquestes qüestions, perquè si no
s’invaliden els mateixos tècnics de la conselleria, cosa que
supòs que vostès no volen.
En el programa 441, de sanejament i depuració d’aigües,
vostès tenen un gran problema o com a mínim no han fet bé els
comptes. No s’han de mesclar ous amb caragols, una cosa són
les depuradores d’IBASAN i l’altra és el cànon de sanejament.
Jo en aquests moment em referesc a manteniment d’explotació
de les estacions depuradores que van a fons del cànon de
sanejament, i segons els nostres comptes, que hem tret dels
pressuposts que el Govern ens ha presentat, no ens ho
inventam, hi ha una diferència de cànon de 2.360.852,02 euros
que no hi són, es destinen a un altre tema que no és el cànon,
quan la Llei de cànon és finalista. Així, això és un tema que no
és perquè li ho digui jo, és que és així, les xifres ho diuen així,
crec que és un tema seriós, no és menor. I quan es parla de
millorar depuradores no es tracta d’invertir a través de deutes
les depuradores d’IBASAN, que nosaltres no tenim res a dir en
aquest tema, no és que ho haguem criticat com suposadament
sembla, sinó que precisament parlam del que és el sanejament
o les depuradores que no depenen d’IBASAN, sinó que
depenen d’ajuntaments o d’altres. I això és un tema que està
escrit a les xifres, això és el que preocupa, quan es diu que es
duran endavant temes de depuració.
Un altre tema que s’ha de dir també. A mi m’agradaria que
quan es parla d’estats pèssims i tot això es digués i es
concretàs, perquè si no, millor no dir-ho, perquè trob que sobra
i sobretot a un debat d’aquestes característiques, de
pressuposts, perquè el que s’ha de dir, s’ha de dir
concretament, amb pèls i senyals i no fer alAlusions genèriques
que no duen enlloc.
Respecte de les subvencions dels sistemes de gestió
ambiental i agendes locals 21, efectivament crec que si una
administració no fa o no ajuda a millorar els sistemes de gestió
ambiental als ajuntaments i a les empreses, difícil ho tenim
d’implantar mesures ambientals. Per tant, nosaltres creim que
aquesta esmena també s’hauria de, no només acceptar, sinó
que al nostre entendre, tot i que fan una modificació del que
són les finalitats d’IBAEN, convendria que més que tanta
contractació de determinat personal, es millor`pas el sistema de
gestió ambiental, perquè és on es pot fer una bona feina, a més
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una feina conjuntament amb els empresaris, amb els hotelers,
amb sectors econòmics que vostès sempre defensen i que
nosaltres evidentment també perquè hi ha gent que vol dur
endavant sistemes de gestió ambiental, i amb ajuntaments, sigui
Artà, Capdepera, Pollença, sigui quin sigui, que realment
vulguin implicar els ciutadans per millorar el medi ambient.
El tema de les beques està justificat, ho he justificat
suficientment. I el tema d’infraestructures hidràuliques he de dir
molt clarament que és una concepció absolutament distinta,
però hi ha un tema molt clar, i és que no per encimentar més els
torrents, s’arregla els problemes de les inundacions, i si això es
considera, crec que és un error, una equivocació. Nosaltres
creim que els doblers públics s’han de destinar a solucionar els
problemes.
I ja per acabar, voldria dir també que la Conselleria de Medi
Ambient té obligacions, no només pot fer el que vulgui, no
només pot dir “això ho faré perquè em va bé i això no ho faré”,
té obligacions i una de les que té és fer una llei o alguna cosa
sobre avaluació d’impacte ambiental, perquè, precisament, es
transposarà la directiva europea el juny del 2004 i ho haurà de
fer, i que no esperi que ningú no li digui, és que ho ha de fer, té
l’obligació, té un mandat i és una administració pública que ho
ha de fer.
I, si em permet, em ve molt de nou que es digui que la Llei
de biodiversitat no està en les seves prioritats, es diu de
biodiversitat, de conservació, del nom que vulgui, el cert és que
sí que està en les seves prioritats, no s’han de contradir, perquè
a la llei d’acompanyament ahir mateix es va aprovar un article
que diu que es dóna l’ordre taxativa al conseller de Medi
Ambient perquè dugui a terme una llei de conservació que ha
de fer, a més, en quatre mesos. Per tant, crec que hauria d’haver
un cert ordre quan es decideixen les coses. Moltes gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sra. Diputada. No, en el seu torn ...
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Per tant, ara, en representació del Grup Parlamentari PSMEntesa Nacionalista, té la paraula la Sra. Vadell.
LA SRA. VADELL I FERRER:
Gràcies, Sr. President. Tal vegada m’hauré de contradir amb
el que anava a dir ara, per la insinuació que ha fet la senyora
portaveu del Grup Parlamentari Popular. És el que jo li anava a
dir, moltes d’aquestes partides que nosaltres hem proposat
modificar o augmentar o dotar econòmicament ja estan
contemplades dins els pressuposts, segons ens ha dit, no veim
cap problema perquè no pugui transaccionar o no pugui
corregir, si és que troben que els programes allà on estan
ubicades no són els que corresponen amb les intencions de la
conselleria. Si hi ha hagut uns canvis en la mateixa
estructuració de la conselleria i hi ha hagut una sèrie de
confusions quant a ubicar unes partides a un programa o a un
altra, tal vegada d’això en té la culpa la mateixa presentació dels
pressuposts i la mateixa presentació de les memòries que no
aclareixen prou què és el que es vol a cadascun dels programes
i què és el que es vol fer amb cadascuna de les partides.
Tal vegada m’hauré de corregit perquè sembla ser que la
diputada del Grup Popular vol transaccionar algunes coses, i
quan sapiguem què és el que proposen, després ja ens
manifestarem en un sentit o en un altre.
Coses concretes. Jo crec que aquest pressupost demostra
que hi ha un denominador comú en les empreses públiques,
que abans no n’he parlat perquè me n’he oblidat, però tenen un
denominador comú que és augment importantíssim del capítol
1 de personal i augment importantíssim també de l’endeutament
d’aquestes empreses. Crec que el Govern ha anat al que és fàcil,
no hi ha una inversió en recursos propis, no hi ha un esforç
pressupostari en inversió, sinó que el recurs fàcil és endeutar
i això és el que ha fet per poder augmentar les despeses en
totes les empreses públiques, i ha recorregut a les empreses
públiques perquè és l’única manera que ho pot fer el Govern
sense passar-se de les directrius pressupostàries que dicta
l’Estat espanyol.

LA SRA. VINENT I BARCELÓ:
És un segonet, Sr. President, és per què ...
EL SR. PRESIDENT:
No, però millor que respongui, perquè si no serà més
complicat el seguiment. No hi cap problema, ho pot dir després.
LA SRA. VINENT I BARCELÓ:
No, és perquè me n’he deixades tres on tenim una proposta
de transacció.
EL SR. PRESIDENT:
Bé, idò ho feim en el seu torn de paraula. Com a
representant del Grup Parlamentari Popular faci l’oferta i obrirem
un torn per concretar la transacció.

Nosaltres creim que aquestes partides que hem presentat
són molt racionals, no són absolutament descabellades i les
baixes que hem fet a les partides de substitució han estat
sempre a les partides d’inversions de caràcter immaterial, a
aquestes partides hi solen anar contractes amb empreses
externes i estudis, des del moment en què el Govern, els
membres del Govern de dretes, ens ha dit per activa i per
passiva que no necessita fer estudis perquè ja ho sap tot,
nosaltres, clar, les partides que hem procurat rebaixar són
aquelles que, pensam, són aquelles amb les que volen fer
estudis, treballs tècnics o inversions de caràcter immaterial que
no estan absolutament concretades en aquest pressupost i no
sabem què en volen fer. Per tant, si no sabem què en volen fer,
entenem que les podem rebaixar.
Quant a l’estudi de la qualitat de la platja de Portocristo
l’hem posada al programa 514A d’ordenació del litoral, perquè
en el debat que vàrem tenir a la compareixença del conseller, ja
parlàrem d’aquest tema, i vàrem obrir la possibilitat que ho
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presentàs fins el Pla de neteja de litoral, i és per això que ho
presentam dins aquesta partida i no ho hem dut a Sanitat,
perquè tal vegada no és un problema estrictament sanitari sinó
més que res de qualitat de bany. Hi ha una sèrie de problemes
que entenem que és la Conselleria de Medi Ambient que els ha
de resoldre perquè, afortunadament, encara no arriben a ser un
perill per a la salut, i confiam que si la conselleria actua no ho
arribin a ser.
I quant als estudis sobre els jaciments paleontològics, que
no són arqueològics, són paleontològics, la Conselleria de
Medi Ambient és absolutament competent per fer-los i a més
són uns jaciments que són de la natura, no són imposats per la
mà de l’home, sinó que són uns jaciments de caràcter
importantíssim i que, tal vegada, les activitats i les actuacions
que es facin dins la zona de domini públic els poden fer malbé
i seria una vertadera llàstima que això desaparegués per causes
d’agressions per part de la mà de l’home.
Esperam que ens expliqui quines transaccions vol fer i
després, en tot cas, ja ens hi pronunciarem. Moltes gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sra. Diputada. En nom del Grup Parlamentari
Socialista, té la paraula la Sra. Seguí.
LA SRA. SEGUÍ I PONS:
En primer lloc, les respostes de la portaveu del Grup
Popular, evidentment, em ratifiquen la manca de sensibilitat de
cara a les qüestions i als temes de protecció mediambientals
que aquests pressuposts de la Conselleria de Turisme per al
2004 intenten dur a terme.
Sobretot per les esmenes que el nostre grup presentava, la
possibilitat de l’elaboració d’una llei d’avaluació d’impacte
ambiental, d’emissió de gasos, de biodiversitat, que no formen
part de les prioritats d’aquesta conselleria. També crec que les
generacions futures de les Illes Balears ens demanaran
comptes, perquè, evidentment, aquestes qüestions són a
l’ordre del dia, com a qüestions mediambientals importants, no
només a l’Estat espanyol sinó també al conjunt d’Europa, i
menysprear elements o figures com el Protocol de Kioto no em
sembla correcte.
Estic d’acord amb la intervenció de la portaveu d’Esquerra
Unida i Els Verds, en el sentit que per dur a terme les agendes
locals 21 es necessita de suport econòmic, nosaltres sabem que
n’hi ha, però el que intentam amb la nostra esmena és demanarne més, per poder dur a terme aquests projectes
mediambientals, aquests projectes participatius on el poble, a
través dels ajuntaments, hi ha participat.
Pel que fa a les inversions en coses concretes, per al Pla
integral de neteja de platges de Menorca, també ens hem
informat i creim que el Consell de Govern no ho va aprovar en
el darrer Consell, de totes maneres estarem pendents de les
quantitats que s’aprovaran per dur a terme aquesta tasca. Pel
que fa a la gestió d’espais naturals, tant d’ordenació de litoral

com la mateixa gestió d’espais naturals protegits, parcs
naturals, etc., els dos programes 533D i 514A, veim que no és
d’interès ni està dins les prioritats d’aquesta conselleria,
l’adquisició de compra d’accessos, etc., per dur a terme la seva
ordenació. És més, m’ha dit que el fons de contingència no té
adscripció i no té les partides econòmiques encara adscrites, jo
no li demanava això, nosaltres demanam a la nostra esmena,
adquisició i recuperació de la zona humida d’aiguamolls
Maristany, per tant demanam si aquest govern té interès a dur
a terme l’adquisició i la recuperació d’aquesta zona humida i,
per tant, si no està adscrita al fons de contingència, que li
adscrigui, a mi m’ha donat una resposta burocràtica i no una
resposta política.
Volia dir també que hi ha un petit error a l’esmena 3626.
Efectivament, en el programa 441B, el subconcepte d’alta és el
76000 i el subconcepte de baixa no ha de ser el 64000, sinó el
61100, del qual la partida global és de 16.643.149, és un petit o
gran error nostre.
Res més. Moltes gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sra. Diputada. Pel Grup
Popular, té la paraula la Sra. Vinent.

Parlamentari

LA SRA. VINENT I BARCELÓ:
Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. El primer
que volia dir és que m’he deixat sense voler tres esmenes a les
quals nosaltres volem proposar una transacció. La primera és
del PSM-Entesa Nacionalista, fa referència a les obres de
condicionament del torrent de Manacor, tram urbà, que vostè
ho havia demanat i jo m’ho he deixat per darrera. Nosaltres ...
EL SR. PRESIDENT:
Pot dir el número de l’esmena, si la té davant?
LA SRA. VINENT I BARCELÓ:
Número 85 i registre d’entrada 3998. La proposta de
transacció seria que l’actuació pretesa es farà amb càrrec al
pressupost de l’Institut Balear de l’Aigua i Energia, l’IBAEN,
una vegada que s’hagi tramitat el préstec previst a la Llei de
pressuposts. A la compareixença el Sr. Conseller ho va dir, ho
va manifestar així i, per tant, és un compromís que hi ha i volíem
proposar aquesta transacció.
La segona també és del PSM-Entesa Nacionalista, és
l’esmena 84, registre d’entrada 3997, que diu “necessitat de
major inversions per part dels consells insulars” i també la del
Grup Socialista 302, 3830, que també fa referència a incrementar
la partida que es canalitza als consells insulars. Totes dues fan
referència al mateix i nosaltres proposam la transacció que digui
que la intenció de la Conselleria de Medi Ambient és promoure
un nou conveni que afecti no només Mallorca, sinó també
Menorca, Eivissa i Formentera. L’objecte ampliarà l’abast de
l’actual conveni en vigor; el crèdit es farà amb càrrec a l’Institut
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Balear de l’Aigua i Energia, IBAEN, una vegada que s’hagi
tramitat el préstec previst a la Llei de pressuposts. I ja podem
anunciar que serà una inversió d’1 milió d’euros entre les tres
illes, aproximadament. També he de dir que ja s’han fet
reunions amb els tres consells insulars i la proposta, de
moment, ha estat ben rebuda. Açò és pel que fa a les
transaccions d’aquestes tres esmenes.
I per acabar, només vull dir a la Sra. Rosselló que,
vertaderament, si hi havia estudis d’aqüífers fets i tan bons no
sé perquè demanen que les facem en aquests pressuposts, si ja
les tenien. Per altra banda, també volem confirmar que passarem
comptes d’aquí a quatre anys i volem comprovar in situ la
diferència que hi haurà amb el tractament de les depuradores i
comprovarem el desastre que ens van deixar, nosaltres ho
deixarem totalment en condicions per visitar.
Pel que fa referència a la manca de sensibilitat, respostes
burocràtiques, cap ni mica, són respostes que vertaderament hi
hem de fer referència perquè vostès també ens la fan tècnica,
ens demanen els canvis i les substitucions que pertoquen, per
tant nosaltres també li hem de respondre així.
També el que volia dir és que per a Menorca, les
depuradores, no ha demanat gaire aquí, i jo crec que, per
exemple, la de Cala en Porter, que tot el temps que la Sra.
Consellera de Medi Ambient hi va ser els quatre anys els veïns
no podien ni respirar, vull dir que és una de les depuradores
que nosaltres coneixem in situ, també.
Res més, pel que fa referència al personal. El personal ha
d’anar al capítol 1, ja no es pot mantenir més dins un capítol, el
capítol 1 és el lloc adequat, no es pot amagar dins un capítol
que ha d’anar, el capítol 6 que són inversions. Per tant,
nosaltres, el personal s’ha de fer al lloc que toca, si volem fer
més feines, més coses, hem de millorar també el personal i hem
de posar més personal.
Per tant, res més. Gràcies, Sr. President.
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sra. Diputada. Ara donaríem un torn breu al Grup
Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, perquè digui sobre la
transacció d’aquestes dues esmenes.
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clar que el pressupost del 2004 queda compromès per enllestir
aquestes obres.
I quant a l’altra, el mateix, nosaltres hem posat una quantitat
que és inferior a la que vostè proposa, per tant ens va bé
aquesta transacció. I si l’hem posada inferior no és perquè
trobem que els basta als consells, però és perquè havíem
d’habilitar, havíem de trobar una partida de baixa i hem procurat
trobar-ne una altra per poder fer l’alta i baixa corresponent en
el mateix programa. Per tant, si vostè ens diu com quedarà i on
farà la baixa i que quedi concreta aquesta partida, nosaltres no
tenim cap inconvenient perquè coincidim amb els objectius.
EL SR. PRESIDENT:
Si els pareix, perdonin senyores portaveus, com que hi ha
una oferta de transacció i sembla que és possible que es
concreti aquesta transacció, els suggeriria que per al plenari ho
hagin concretat i duguin per escrit la concreció i que es tanqui
en el plenari.
LA SRA. VADELL I FERRER:
D’acord, Sr. President.
EL SR. PRESIDENT:
Idò en aquest moment hauríem acabat el debat d’aquestes
esmenes. Si qualque grup parlamentari que no hagi participat
en el debat vol fer ús del torn de fixació de posicions ho pot fer
ara. No és així?
Sí, Sra. Vadell, per què me demana la paraula?
LA SRA. VADELL I FERRER:
Sr. President, només per a un aclariment. Aquestes dues
esmenes que volen ser transaccionades, el sentit de la votació
com ha d’anar?
EL SR. PRESIDENT:
Entenc que en aquest moment les votaríem, les sotmetrem
a votació, el Grup Popular si en aquest moment no s’ha
concretat que voti el que cregui que ha de votar i en el plenari
es concretaran. Però les esmenes les sotmetríem a votació,
donat que ho hem deixat perquè es concreti en el plenari.

LA SRA. VADELL I FERRER:
Està clar? En el plenari per escrit, millor.
Sí, Sr. President. A mi el que m’agradaria és que
m’explicassin, per part del Lletrat o per part de Presidència, no
ho sé, com quedarien aquestes esmenes, perquè, per exemple,
aquesta que hem dit del condicionament del torrent de Manacor
nosaltres no hem posat una quantitat fixa d’alta ni de baixa,
perquè evidentment no tenim coneixement de quin cost tendrà
el projecte ni quin cost tendran les obres. I això ho deixam en
mans del Govern que és a qui correspon executar aquestes
obres. I no sabem com quedaria aquesta esmena, si s’ha
d’afegir a la motivació alguna frase més, però que quedi ben

Per tant, passam idò a la votació de totes les esmenes dels
debats números 9 i 10, i que són les esmenes de totalitat a la
secció 15, Conselleria de Medi Ambient; a l’entitat de dret
públic 83, Institut Balear de l’Aigua i Energia; a l’entitat de dret
públic 84, Institut Balears de Sanejament, IBASAN; a l’entitat
de dret públic 85, Institut Balear de Conservació de la Natura,
IBANAT. I la resta d’esmenes parcials, presentades i
debatudes anteriorment, també a les seccions que acabam
d’esmentar.
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Per tant, passam a la votació. Vots a favor d’aquestes
esmenes?
Vots en contra?
Abstencions? No n’hi ha.
Resultat de la votació?
EL SR. LLETRAT:
Són 7 vots a favor i 10 en contra.

Parlamentari Socialista, la número 3535, a la totalitat de la
secció.
Al programa 121C, direcció i serveis generals d’interior i
funció pública, s’hi ha presentat l’esmena del Grup Parlamentari
Socialista número 3856.
Al programa 124A, cooperació i relacions amb les
corporacions locals, s’hi han presentat les esmenes del Grup
Parlamentari Socialista següents: 3536 i 3537.
Al programa 222C, actuació de policies, s’hi ha presentat
l’esmena del Grup Parlamentari Socialista número 3612.

EL SR. PRESIDENT:
Gràcies. Per tant, queden rebutjades aquestes esmenes i
faríem un recés de cinc minuts, per si hi ha canvis de portaveus
i continuaríem amb la sessió.
Gràcies.
(Pausa)
EL SR. PRESIDENT:
Recomençam la sessió, senyores i senyors diputats. En
primer lloc demanaria si es produeixen substitucions.

Al programa 223A, emergències, s’hi han presentat les
esmenes següents: del Grup Parlamentari d’Esquerra Unida i Els
Verds, la número 4178; del Grup Parlamentari Socialista, les
esmenes 3613 i 3611.
I al programa 315D, salut i prevenció de riscs laborals a
l’administració, s’hi ha presentat l’esmena del Grup Parlamentari
d’Esquerra Unida i Els Verds, número 4177.
Per fer la defensa conjunta d’aquestes esmenes té la
paraula, en primer lloc, el portaveu del Grup Parlamentari
d’Esquerra Unida i Els Verds, Sr. Rosselló.
EL SR. ROSSELLÓ I DEL ROSAL:

LA SRA. VADELL I FERRER:
Maria Antònia Vadell substitueix Pere Sampol.
EL SR. ROSSELLÓ I DEL ROSAL:

Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.
L’esmena a la totalitat que presenta el grup que represent la
defensarem en el plenari amb tota l’argumentació que
consideram que correspon a aquest debat, i se sustenta amb el
que s’argumenta la pròpia presentació de l’esmena.

Miquel Rosselló substitueix Miquel Ramon.
EL SR. JEREZ I JUAN:
Sí, Sr. President, Miquel Jerez substitueix el Sr. Joan
Huguet.
LA SRA. VINENT I BARCELÓ:
Assumpta Vinent substitueix Maria Salom.
LA SRA. BINIMELIS I AMENGUAL:
Maria Binimelis substitueix Diego Guasch.
EL SR. PRESIDENT:
Molt bé, no hi ha més substitucions. Idò passam al debat
número 11, de totalitat i globalitat de la secció 16, Conselleria
d’Interior.
A aquesta secció s’han present at les següents esmenes a
la totalitat: pel Grup Parlamentari d’Esquerra Unida i Els Verds
la número 4234; pel Grup PSM-Entesa Nacionalista, la número
3966, al programa 222C, actuació de policies. Del Grup

Nosaltres presentam a aquesta secció dues esmenes, encara
que bàsicament partim d’una idea central que ens fa rebutjar i
ens fa plantejar una esmena a la totalitat, que seria el que
nosaltres consideram l’excessiu increment d’aquesta
conselleria. Els pressuposts d’aquesta conselleria es disparen,
com és sabut, creixen un 99%. Per tant, la majoria de retocs que
nosaltres feim al pressupost d’aquesta, no són esmenes a
aquesta secció, sinó que d’aquesta secció deduïm despesa que
incorporam esmenes d’altres seccions.
Per tant, pel que fa a aquesta secció senzillament presentam
dues esmenes: una, la 4178, que fa referència a la creació d’un
servei de protecció civil propi. En definitiva, això comporta una
discrepància amb la proposta pressupostària, tenint en compte
que ja la proposta pressupostària planteja el tema de la
protecció civil; nosaltres pensam que en lloc que la despesa es
faci a càrrec extern i que se cerquin fórmules indirectes, pensam
que hauria de ser directament de la comunitat autònoma.
I pel que fa a l’esmena 4177, plantejam un increment, una
despesa per facilitar el desplaçament, per finançar els
desplaçaments dels tècnics de salut laboral a les illes menors.
I res més, gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sr. Diputat. La Sra. Vadell té la paraula, en
representació del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista.
LA SRA. VADELL I FERRER:
Gràcies, Sr. President. El PSM-Entesa Nacionalista ha
presentat una esmena a la totalitat del programa 222C, que
correspon al programa d’actuació de policies. Entenem que
aquesta despesa és absolutament innecessària per un motiu
molt concret i és que la comunitat de les Illes Balears no té
competències en ordre públic. Aquesta despesa correspon al
Govern central i és per això que, des del Grup PSM-Entesa
Nacionalista demanam que s’elimini aquesta programa ja que,
tot i que les competències en ordre públic corresponen al
Govern central i als ajuntaments, el finançament d’aquestes
competències, sobretot el que es pretén amb la creació de la
policia turística hauria d’anar a càrrec del Govern central,
perquè està ben constatat; i a les notícies que ens arriben, fins
i tot fa pocs dies des de Menorca, i ja sabem ben cert que a
Mallorca i a Eivissa i Formentera passa exactament el mateix,
que no estan cobertes les places de la policia nacional que
haurien d’estar cobertes. Per tant, si hi ha un dèficit en
qüestions d’ordre i en qüestions de vigilància i en qüestions de
seguretat, no és responsabilitat de la comunitat autònoma i per
t ant entenem que el Govern de les Illes Balears no ha de
finançar l’Estat amb competències que no li són pròpies.
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problema de exceso de trabajo; no tienen ningún otro problema
que no sea el de ausencia de voluntad, ahora nos lo dirán si
aceptan o no esta enmienda.
La 3536 y la 3537 tienen como finalidad destinar una serie de
dinero que está asignado a otras funciones a que vaya
directamente a los ayuntamientos en vez de a los fines que
tiene inicialmente previstos en el presupuesto. Principalmente
destacaríamos el dinero de la llamada policía turística, pedimos
que se pase al Fondo de cooperación municipal; porque, a fin
de cuentas, si el dinero tiene que ir a parar a los ayuntamientos
y era un problema de sensibilidad municipalística, como decía
el conseller en sus intervenciones al respecto, pues ningún
problema tienen que tener para que pase allí. Y a fin de cuentas,
tener que vincular este dinero a la policía turística simplemente
significa un cambio en el color de la gorra de un número
determinado de policías de temporada tampoco creemos que
sea tan importante.
Por último, hay tres enmiendas, la 3612, la 13 y la 11 por las
que se solicita determinadas cantidades que se asignen tanto
a la formación de la policía local en Menorca; a la seguridad de
playas en Menorca, o a la creación de un centro de emergencias
112 en Menorca, porque nos tememos que pueda, a lo largo de
esta legislatura, pues Menorca pueda recibir una actitud hostil
por parte del Gobierno, como algunos hechos que han
sucedido ya nos han empezado a significar.
Nada más, Sr. Presidente.

Moltes gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sra. Diputada. El Sr. Diéguez, té la paraula
en representació del Grup Parlamentari Socialista.

Gràcies, Sr. Diputat. Torns en contra? Pel Grup Parlamentari
Popular, té la paraula el Sr. Jerez.
EL SR. JEREZ I JUAN:

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:
Sí, gracias, Sr. Presidente. Y retomamos el tema de las
depuradoras que nos ha tenido esta tarde tan entretenidos,
llegando a la gran depuradora que supone esta conselleria y
esta sección, una gran depuradora que va a justificar la
enmienda a la totalidad, naturalmente por argumentos que ya
nos los reservamos para el plenario, pero que tienen que ver sin
duda con la labora que se lleva desde dicha conselleria y, por
supuesto, con un olor que no lo podrán quitar aunque quiten
el de las otras depuradoras biológicas, no se podrá quitar a lo
largo de toda esta legislatura, porque cada vez va a más.
Dejando la enmienda a la totalidad, que és la 3535, que ya
digo reservamos los argumentos de profundidad para el
plenario, nos encontramos con una primera enmienda parcial,
que es la 3856, que se refiere a abrir una partida de un euro para
la ley de capitalidad, para una previsible ley de capitalidad. Esta
partida de un euro creemos que no tendrá ningún efecto sobre
el presupuesto desde el punto de vista de poderlo descuadrar,
hundir o perjudicar los fines económicos que persigue el
Gobierno, y servirá para ver si el Gobierno tiene realmente
interés o no en hacer una ley de capitalidad. La pueden hacer,
realmente no tienen ninguna ley en cartera, o sea que no tienen

Sí, gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. En
primer lloc, des del Grup Parlamentari Popular anunciar el rebuig
a les esmenes presentades a la totalitat de la secció 16 del
pressupost d’aquesta comunitat autònoma, en particular les
esmenes 3535, 4174 i 4234, entenent que el Projecte de
pressuposts per a l’exercici del 2004 ve estructurat justament
per reformar la política de la funció pública que s’ha duit en
aquests darrers quatre anys en aquesta comunitat i entenent,
així mateix, que aquest exercici respon a les necessitats de la
nostra societat que demana cada vegada una millor qualitat en
el servei públic i d’atenció al ciutadà. I des d’aquest
plantejament ens reservam la intervenció en aquesta comissió
per a desenvolupar-la i per defensar-la en el pròxim plenari.
Respecte de l’esmena número 4177, presentada pel Grup
Parlamentari d’Esquerra Unida i Els Verds, esmena de
substitució, dir-li que la partida que figura en el projecte de
pressuposts del 2004 pel Grup Parlamentari Popular és
considerada com a una partida suficient. En tot cas i com bé
sap, la Llei de pressuposts ja preveu, ja estipula una sèrie de
mecanismes per incrementar, si és que fos el cas d’aquesta
partida, convenientment per al desenvolupament de la salut
laboral.
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Respecte de l’esmena número 4178, presentada pel mateix
grup parlamentari, que fa referència a un servei de protecció
civil propi, es tracta d’una esmena de substitució; dir-li que des
del Grup Parlamentari Popular entenem que l’actual Govern de
la comunitat autònoma exercirà totes les competències en
matèria d’emergències i que ha fet i continua fent un esforç
important, un esforç considerable per complir allò que segons
de quina manera, que titllaria fins i tot d’irresponsable, no es va
complir durant els darrers quatre anys. Recordam tots encara la
p roposta de cessió que tenim per part de la Unió Europea
respecte de la matèria de riscs i d’emergències. En aquest sentit,
dir que entenem com a una prioritat dins les emergències
potenciar, referent a protecció civil dir-li també que entenem
com a una prioritat potenciar, evidentment, el sistema
d’emergències i potenciar les agrupacions de voluntaris de
protecció civil. En aquest sentit, comprovam que els punts dels
pressuposts garanteixen la continuïtat de les agrupacions de
voluntaris de protecció civil i potencien la colAlaboració amb
tots i cadascun dels ajuntaments d’aquestes illes. Així mateix,
comprovam una intenció pressupostària que també persegueix
potenciar les agrupacions de voluntaris, ja bé quant a la pròpia
formació o bé quant al naixement de noves agrupacions de
protecció civil.
A continuació, parlaríem de l’esmena 3966, presentada pel
Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, i és a la totalitat
del programa 222C, que fa referència a la despesa que
correspon al Govern central. Dir-li, Sra. Vadell que les policies
locals no són una competència del Govern central, són
competència dels municipis i de la comunitat autònoma, és
aquesta la que té competències quant a la seva coordinació i és
aquesta la que té competències quant a la seva ordenació. En
qualsevol cas, no es descarta cap altre suport que pugui venir
d’altre tipus d’administració. De totes formes, jo l’únic que li
diria és que és miràs la memòria d’aquest programa i veuria
vostè, trobaria vostè desenvolupada perfectament la resposta
a aquesta esmena, si no, en el torn de rèplica ja li faré jo
l’oportuna explicació si és necessari.
Entrant a les esmenes presentades pel Grup Parlamentari
Socialista, començaríem per ordre, per la 3536, que fa referència
a la policia turística. Respecte a la integració de les partides
dins el fons de cooperació municipal, dir-li, Sr. Diéguez, que
entenem que aquest Govern té previst augmentar el fons de
cooperació municipal, com ja ho va fer a l’exercici pressupostari
del 2003, ara bé, aquest Govern considera que la cooperació, el
Grup Parlamentari Popular i el Govern consideren que aquesta
cooperació municipal no s’ha de vehicular únicament a través
del fons de cooperació municipal, sinó que la policia turística és
una altra manera, és una altra feina, és una altra eina, és un altre
instrument per incentivar la cooperació, estimular la cooperació
municipal juntament amb altres propostes respecte de les quals
el Govern ha desitjat, ha manifestat el seu desig d’impulsar.
Respecte de l’esmena presentada pel mateix grup
parlamentari, amb número 3537 i que fa referència, esmena de
substitució, i que fa referència a garantia als ajuntaments de
finançament suficient per atendre les millores d’emergència; dirli simplement que entenem que la millora de les situacions
d’emergència és una de les prioritats que té ara mateix aquest

actual Govern i que tampoc no s’ha de vehicular al fons de
cooperació municipal, que no té altre que un caire general.
Respecte de l’esmena 3611, presentada pel mateix grup
parlamentari, d’afectació i que fa referència al centre
d’emergències 112 a Menorca, dir-li que el programa 223A,
centre de cost 16401, subconcepte 64000, preveu actuacions
d’emergència a tot el territori que forma part de la nostra
comunitat autònoma i no exclusivament a Menorca, a tot el
territori de la nostra comunitat autònoma.
Continuant amb les esmenes, número 3612, presentada pel
mateix grup parlamentari, d’addició, i respecte de la creació i
formació de policies locals altra vegada a Menorca, dir-li que la
Conselleria d’Interior ja ha anunciat que per primera vegada es
faran cursos de formació tant a Mallorca, a Menorca, com a
Eivissa, com a Formentera. Per tant, la formació de policies
locals a Menorca ja està prevista en el projecte d’aquests
pressuposts.
Continuant amb les esmenes, número 3513, d’afectació i que
fa referència a la inversió en seguretat a les platges, altra
vegada Menorca, dir-li que el programa 223A, centre de cost
16401, subconcepte 64000, preveu actuacions a totes les illes
que formen part de la nostra comunitat autònoma.
I per acabar i concloure, esmena 3856, presentada pel Grup
Parlamentari Socialista, d’addició i que fa referència a la llei de
capitalitat, dir-li que sí que efectivament que aquest és un dels
grans compromisos que té el Partit Popular i que incloïa en el
seu programa electoral a les darreres eleccions, respecte de
l’impuls d’una llei de capitalitat per a la ciutat de Palma. L’únic
que fa falta és que agafi vostè el nostre programa i se’n vagi a
la pàgina número 89 i ho veurà reflectit. Bé, la llei de capitalitat
no ve reflectida en els pressuposts de l’any 2004 per una
senzilla raó, perquè durant aquest present exercici es durà a
terme tota la seva tramitació i no serà fins a l’any 2005 que
aquesta situació es converteixi en una realitat.
Això és tot. Moltes gràcies, Sr. President.
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Diputat. Grups que vulguin fer ús del torn de
rèplica? El Sr. Rosselló, en nom del Grup Parlamentari
d’Esquerra Unida i Els Verds, té la paraula.
EL SR. ROSSELLÓ I DEL ROSAL:
Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats,
molt breument. Lamentar que sempre que parlam de temes de
salut laboral anam a la baixa en lloc de l’alta i ara que es fa una
esmena molt petita que, senzillament, es planteja el tema dels
tècnics de salut laboral a les illes menors, també es considera
excessiva, doncs lamentar-ho. Evidentment, el Sr. Diputat me
diu que es poden fer incorporacions de crèdit i canvis, clar, així
no importaria discutir els pressuposts, totes les partides es
poden incorporar, canviar, etcètera, però denoten una voluntat
política que jo not a faltar una sensibilitat damunt aquest tema.
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I damunt el tema de protecció civil, crec que a la legislatura
passada es va fer un gran esforç a potenciar la protecció civil;
varen créixer de forma substancial les agrupacions de
voluntaris, es va fer un gran esforç en aquest sentit i bé, crec
que aquest és el moment, era el moment de pegar un bot
qualitatiu i anar a la creació d’un servei propi vinculat
directament a la comunitat autònoma. És més una esmena que
planteja un tema de filosofia de funcionament que econòmica,
perquè la despesa que es contempla en el pressupost damunt
tema de protecció civil ens pareix bona i adequada, el que passa
és que ja que es dóna aquest bot, pensam que seria el moment
d’avançar en la creació d’un servei propi a la comunitat.
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cooperación municipal en cuanto que esté en el destino que
tiene en este momento, pero la naturaleza de la que comulgan
ambas partidas es exactamente la misma. Es una subvención a
los ayuntamientos y es una subvención que los
ayuntamientos, como otras que reciban, se pueden gastar en
policía de temporada, que es para lo que tiene que ir. O sea, la
única diferencia que existe es que de esa forma se garantiza que
el conseller se haga una foto delante del primer policía de
temporada, nada más, es el carácter que tiene esa partida y el
carácter que tiene la policía turística, nada más, porque será
exactamente el mismo funcionamiento de la policía de
temporada que ha habido hasta ahora, con un distintivo como
se ha sugerido por parte del Sr. Conseller.

Moltes gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sr. Diputat. La Sra. Vadell té la paraula en
nom del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista.
LA SRA. VADELL I FERRER:
Gràcies, Sr. President. Molt breument, només per dir-li que
el Govern de les Illes Balears no té les competències en
seguretat ciutadana i les policies locals, que són dependents
dels ajuntaments, tenen tasques de suport a la policia de
l’Estat, però tampoc no tenen les competències en seguretat
ciutadana. I crec que seria totalment innecessari que la
comunitat fes aquesta despesa si es preocupàs de cobrir
aquestes places. Tenim unes places creades per a policies que
no estan cobertes i jo supòs que té unes causes que són molt
concretes; per exemple, que no es fan atractives les
destinacions dels agents, els agents no volen venir aquí. Per
què? Perquè estan mal pagats, no s’acompleixen les promeses
d’equiparació salarial amb altres comunitats autònomes i tenen
unes instalAlacions que són lamentables i d’això no se’n
preocupen de corregir aquests defectes.
Jo supòs i crec i estic convençuda que si el Govern de les
Illes Balears es preocupàs que l’Estat atengués les necessitats
dels agents aquí, ben aviat les places es podrien cobrir i les
arques de la comunitat autònoma no haurien de fer aquesta
despesa, que consideram que és fer almoina a la Seu.
Gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies. Per part del Grup Parlamentari Socialista, el
Sr. Diéguez té la paraula.
EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:
Gracias, Sr. Presidente. Siguiendo más o menos el mismo
orden que se ha seguido por el representante del Grupo
Parlamentario Popular indicar que por lo que respecta a la
enmienda 3536, que consistía en traspasar el dinero de la policía
turística al fondo de cooperación municipal, no entendemos por
qué tienen distinta naturaleza, digo naturaleza, no función; la
función puede ser distinta en tanto que esté en el fondo de

Respecto a la 3537, por la que pedíamos que se garantizara
a los ayuntamientos la financiación suficiente para
emergencias, se nos dice que para este Gobierno es una
prioridad las emergencias, el cuidado de las emergencias.
Entonces entiendo que votarán a favor, si es una prioridad;
ahora lo que no entiendo es que se me vote en contra porque
sea una prioridad el preocup arse por las emergencias por parte
de este Gobierno, es una cierta contradicción.
Luego, por lo que respecta a las tres enmiendas que hacían
referencia a la formación de la policía local en Menorca, la
seguridad de playas en Menorca y centro de emergencias 112
en Menorca, se nos ha dicho que ya se ha anunciado, que ya
está previsto y que ya está previsto todo ello para toda la
comunidad autónoma. Entonces, si ya está previsto, se votará
a favor, si lo único que se pide es que se especifique, aunque
sólo sea para garantizar el gozo de los ciudadanos
menorquines, pues especifíquese si están de acuerdo. Es que
volvemos un poco a la dinámica de hace un poco más de cuatro
años, cuando siempre se nos votaba en contra de todo y se nos
votaba en contra por dos motivos: a) porque se estuviera en
contra; 2) porque se estuviera a favor; se votaba en contra
porque se estaba a favor por dos motivos: porque no se le
tienen que marcar los tiemp os al Gobierno o porque ya estaba
previsto y el Gobierno lo haría cuando le pareciera bien,
volvemos a la misma dinámica, si está previsto, si se ha
anunciado, etcétera, ¿qué problema hay para aceptarlas?
Ninguno.
Ahora, lo que es todavía más llamativo es el criterio del
tiempo que maneja el Partido Popular y el Grupo Parlamentario
Popular, resulta que la ley de capitalidad es una absoluta
prioridad comprendida en la página 89 del libro azul, antes era
“Soluciones PP”, ahora no sé cómo se llama, el libro que
contiene el programa del Partido Popular, es una absoluta
prioridad la ley de capitalidad y se hará en el 2005. Y para lo que
no tiene una absoluta prioridad, más o menos ¿para qué década
está previst o? Porque si lo que es prioritario es para justo antes
de que acabe la legislatura, pues vaya lo que no sea prioritario,
no sé cuando se aprobará. En fin, nosotros creemos que si es
una prioridad y no teniendo mucha cosa más que hacer el
Gobierno, porque que yo sepa no tiene prácticamente ninguna
ley prevista ni pensada, tanto es así que la ley de presupuestos
hacemos un artículo en la ley de acompañamiento que se
exhorta al Gobierno para que haga una ley, una cosa nunca
vista. O sea, creo que eso constata de manera formal la pereza
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legislativa de este Gobierno, que hasta el propio Gobierno se
autoestimula para hacer una ley. Bueno, en fin, no me extraña
si las prioridades van para el 2005, no me extraña esa
autoestimulación, pues muy bien. Pero consideramos que
podría revisar el Gobierno y el grupo parlamentario que le da su
apoyo, pues esa pereza legislativa, sacudírsela un poco y
bueno, poner un simple euro para una ley de capitalidad no
supondrá ningún esfuerzo ni descuadre. Y si no saben de
dónde sacarlo, pídanselo a cualquiera de los veinte ciclistas del
equipo, que cualquiera de ellos, gustosamente creo, que para
tan buena causa haría esta donación.
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Diputat. El Sr. Jerez, en nom del Grup Popular, té
la paraula.

el que diu ho diu seriosament, però en cas que no li ho digués
li recomanaria que s’ho fes mirar.
Bé, el Grup Parlamentari Socialista, esmena 3536 i que parla
i que ve a fer alAlusió a la policia turística, dir-li que tal i com
hem reiterat a repetides ocasions, la voluntat de crear una
policia turística respon a una intenció de millorar el servei de
seguretat pública i oferir als ciutadans i, especialment, aquells
que ens venen a visitar, els no residents, una atenció i
informació i atenció en primer ordre, es tracta, en definitiva de
donar una atenció molt més directa. Relacionant això amb el
centre, amb el fons, perdó, de cooperació municipal, li he de
recordar que el fons de cooperació municipal està destinat a
actuacions més directes als municipis a aquells que tenen una
inferior capacitat per fer front a segons quin tipus de despesa.
I parlant de cooperació, entenem que la policia turística no
deixa de ser una altra eina de cooperació.

EL SR. JEREZ I JUAN:
Sí, gràcies, Sr. President. I continuaré respectant el mateix
ordre que he respectat abans.
Respecte de l’esmena presentada pel Grup Parlamentari
d’Esquerra Unida, 4177, jo simplement crec que no hi ha molt
més a discutir. Simplement reiterar-me en els mateixos
posicionaments i en els mateixos arguments que he dit, és a dir,
entenem que la llei pressupostària arbitra o estableix una sèrie
de mecanismes per incrementar qualsevol tipus de partida. Per
tant, des d’aquest convenciment defensarem aquesta esmena.
Respecte de la segona esmena presentada pel mateix grup
parlamentari, exactament el mateix, insistir que sí hi ha una
intenció important dins el pressupost de voler potenciar la
protecció civil, les agrupacions de la protecció civil en aquesta
comunitat autònoma.
I respecte de la possibilitat que en un futur puguem tenir un
cos de prot ecció civil propi, hauríem de mirar la viabilitat
d’aquesta possibilitat, no sabem encara on això ens pot portar.
En qualsevol cas, per aquestes raons pens que hem de seguir
apostant per la voluntarietat, pels voluntaris, per tots aquells
que vulguin participar en aquest cos de protecció.
Respecte de l’esmena del PSM-Entesa Nacionalista, ja li he
dit a la primera intervenció que s’ho faci mirar, que miri vostè
mateixa la pàgina 194 de la memòria dels pressuposts, on parla
perfectament de la normativa legal que atribueix competències
en matèria d’ordenació i en matèria de coordinació als
ajuntaments respecte de les policies locals, aquí està ben clar;
estableix un criteri de selecció i formació, de promoció i
mobilitat, de plans d’actuacions. En qualsevol cas, bé, supòs
que vostè s’ho mirarà i en aquest sentit doncs bé, no insistirà
altra volta dins aquesta mateixa idea. Reiterar el mateix, no
obstant consideram que res és suficient en matèria de seguretat
i que és important també comptar amb el suport d’altres
administracions públiques.
I entrant dins el gruix de les esmenes presentades pel Grup
Parlamentari Socialista, començar dient que agraesc al Sr.
Diéguez que continuï sent tant còmic com sempre, no sé si tot

Jo pens que a vostès el que més els preocupa és que el Sr.
Rodríguez es faci una foto i per això presenten vostès aquesta
esmena, això els preocupa a vostès, que el Sr. Rodríguez es
pugui fer una foto i el que vostès volen és diluir el títol de
policia turística dins el fons de cooperació municipal.
Respecte de la següent esmena, la 3537, de substitució, que
parla de garantir als ajuntaments finançament suficient per
atendre la millora de situacions d’emergència; dir-li, com he dit
abans, que la millora dels serveis d’emergència és una de les
prioritats d’aquest Govern, hem pogut comprovar que l’anterior
no ho era i, si no, que li preguntin a la Unió Europea i veuran el
que els diuen. No tenc res més a dir respecte d’aquesta esmena.
I respecte a les tres que els podré contestar, que fan
referència a la llei de Menorca. Reiterar el mateix, és que aquí no
hi ha més argumentació que la mateixa. Dir-li que entenem que
les partides que vostès demanen i que volen destinar a
Menorca, nosaltres les tenim previstes, però no només per a
Menorca sinó per a Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera.
Aquí allò que s’ha fet és assignar una dotació pressupostària
global i (...) bàsicament això, podrà ser superior a les necessitats
per la qual ha de respondre o podrà ser inferior, tal vegada sigui
suficient o no sigui suficient, però sí que ho hem considerat
atesa la circumstància que som, com deia l’eslògan 4 illes.
I respecte la Llei de capitalitat. Bé, el mateix. Dir-li que la
tramitació vendrà quan hagi de venir i que nosaltres actuam en
funció de realitats i no de virtualitats. Una cosa que és virtual
ara mateix i que no és real, poca previsió podem fer sobre ella.
Moltes gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sr. Diputat.
Idò acabat el debat d’aquestes esmenes passam a la
votació. Votaríem el conjunt de les esmenes presentades a la
secció 16, Conselleria d’Interior i que venim de debatre.
Per tant, vots a favor d’aquestes esmenes?
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Vots en contra?
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públic Serveis Ferroviaris de Mallorca, la 3889 a la societat
pública Serveis d’Informació Territorial Illes Balears SA.

Abstencions? No n’hi ha.
Resultat de la votació?

Si els sembla bé, faríem la defensa conjunta amb la resta
d’esmenes parcials presentades a aquestes seccions i que són
les següents:

EL SR. LLETRAT:
Són 7 vots a favor i 9 en contra.
EL SR. PRESIDENT:
Per tant, queden rebutjades aquestes esmenes.
I suspenem la sessió per 10 minuts i continuam.

Al programa 431B, Arquitectura, Habitatge i Protecció del
Patrimoni s’hi han presentat les esmenes següents: -aquí em
falta el títol del grup parlamentari que les presenta, que entenc
que és del Grup Parlamentari d’Esquerra Unida, per l’ordre que
toca- Sí. Del Grup Parlamentari Esquerra Unida les esmenes
4196 i 4197. Del Grup Parlamentari del PSM-Entesa Nacionalista
la 4066, 4068 i 4067. Del Grup Parlamentari Socialista la 3628,
3819, 3820, 3821, 3822, 3818, 3823, 3824, 3825, 3809, 3810, 3815,
3876, 3814 i 3877.

EL SR. PRESIDENT:
Recomençam la sessió. En primer lloc demanar si hi ha
substitucions.
LA SRA. VADELL I FERRER:
Sí, Sr. President. Maria Antònia Vadell substitueix Pere
Sampol.

Al programa 511C, ordenació territorial i urbanisme, s’hi ha
presentat l’esmena del Grup Parlamentari Socialista núm. 3619.
Al programa 513D, infraestructures bàsiques i transports,
s’hi han presentat les esmenes següents: del Grup Parlamentari
d’Esquerra Unida-Els Verds la 4209, 4208, 4198, 4199, 4200 i
4201. Del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista la 4069 i
4070. Del Grup Parlamentari Socialista la 3574, 3638, 3665, 3811,
3812, 3813, 3816, 3817, 3614, 3576 i 3575.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:
Margalida Rosselló substitueix Miquel Ramon.
LA SRA. BINIMELIS I AMENGUAL:

Al programa 514B, gestió de les instalAlacions portuàries
s’hi han presentat les esmenes següents: del Grup Parlamentari
Esquerra Unida-Els Verds la 4207. Del Grup Parlamentari PSMEntesa Nacionalista la 4071. Del Grup Parlamentari Socialista les
esmenes 3826 i 3664.

Maria Binimelis substitueix Maria Salom.
LA SRA. VINENT I BARCELÓ:

Per fer la defensa conjunta de totes aquestes esmenes té la
paraula en primer lloc la Sra. Rosselló en representació del Grup
Parlamentari d’Esquerra Unida i Els Verds.

Assumpte Vinent substitueix Diego Guasch.
LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:
EL SR. JEREZ I JUAN:
Sí, Sr. President, Miquel Jerez substitueix Joan Huguet.

EL SR. PRESIDENT:
Gràcies. No hi ha més substitucions.
Passam idò al debat núm. 12 de totalitat de la secció 17,
Conselleria d’Obres Públiques, Habitatge i Transports. De
l’entitat de dret públic 86, Institut Balear de l’Habitatge. De
l’entitat de dret públic 87, Serveis Ferroviaris de Mallorca i
societat pública 05 Serveis d’Informació Territorial Illes Balears
SA SITIBSA.
En aquesta secció s’han presentat a la totalitat les esmenes
següents: del Grup Parlamentari d’Esquerra Unida-Els Verds la
4235 a tota la secció. Del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista la 3938 a tota la secció. Del Grup Parlamentari
Socialista la 3899 a tota la secció, la 3872 a l’entitat de dret
públic Institut Balear de l’Habitatge, la 3873 a l’entitat de dret

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.
L’esmena a la totalitat la feim perquè consideram que aquests
pressuposts no responen a allò que nosaltres entenem que
haurien de ser les prioritats que hauria de dur a terme el Govern
de les Illes Balears en referència a tot allò que és habitatge i en
tot allò que fa referència també a tema de transports públics. Dit
això, defensarem evidentment a plenari els arguments pels quals
nosaltres consideram dur endavant aquesta esmena a la
totalitat.
Entrant ja a allò que suposen les esmenes parcials que
nosaltres hem presentat, dir que consideram en general que
s’hauria de fer una aposta més decidida en els pressuposts de
la Conselleria d’Obres Públiques, Habitatge i Transports de
cara sobretot a l’habitatge respecte a allò que són els
habitatges i per tant, la dotació en el Pla d’habitatge. I per altra
part, que s’hauria de fer una incidència també més ferma a allò
que suposa el transport públic i que nosaltres entenem que és
fonamental en aquesta comunitat.
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Per tant, les esmenes presentades, concretament al
programa 431B, arquitectura, habitatge i protecció del patrimoni.
Hem presentat dues esmenes, una d’afectació i una de
substitució. La d’afectació va clarament en la línia que entenem
que s’ha d’afectar una quantitat, la quantitat que nosaltres
proposam per la compra de sòl per part dels ajuntaments, ja que
això resulta un problema important per falta de sòl del qual
disposen els ajuntaments i creim necessari que l’única manera
de què realment es pugui aportar o es pugui fer compra de sòl
és afectant aquesta partida concreta que permetria dur a terme
habitatge protegit i que és una de les mancances més
importants que tenim a les Illes Balears.
L’altra esmena que presentam de substitució, la 4197, és
augmentar la dotació del Pla d’habitatge, ja que consideram que
és insuficient. Ha tengut una davallada important, sobretot
l’IBAVI, però nosaltres creim que s’ha de fer una aposta
decidida i més concreta i al mateix temps més ambiciosa pel que
fa a tot allò que fa referència al Pla d’habitatge, sigui
d’adquisició del primer habitatge, sobretot el pla jove que hi ha,
sigui per al tema de rehabilitació, perquè creim que evidentment
tenint en compte que la dificultat major és el tema d’habitatge.
Idò nosaltres plantejam aquesta esmena de substitució per tal,
que hi pugui haver una partida major dedicada al Pla
d’habitatge.
Per altra banda, en el programa 513 en allò que fa referència
a infraestructures bàsiques i transport presentam 4 esmenes
d’afectació i 2 esmenes de substitució. Bàsicament per afectar
partides pressupostàries concretes, les 4 primeres d’afectació
per millorar el transport públic. Entenem que no única i
exclusivament, pel que sembla, es veuen moltes carreteres, però
cosa veim de millora del transport públic quan és una necessitat
prioritària, que en el nostre entendre hauria d’esdevenir quasi
bé una de les prioritats més importants d’aquest Govern. Així
proposam a les nostres esmenes millora del contracte del
programa bus+tren per poder crear enllaços entre estacions de
tren i pobles allà on té dificultats per arribar-hi. Això facilitaria
que tot allò que seria la línia de tren ja existent hi hagués unes
bones connexions de tren+bus que pogués fer enllaços a totes
aquelles poblacions que no hi arriba el tren, o que tenen una
dificultat major, que es troben a unes distàncies relativament
properes. Nosaltres creim que amb això s’hauria de fer aquesta
inversió concreta i a posta feim aquesta esmena.
Per altra banda també presentam una esmena per a la
posada en marxa de la línia d’autobús Maó-aeroport de
Menorca, cercant una línia amb possibilitats d’un itinerari
similar, però entenent que sent l’aeroport un punt d’arribada i
sortida de viatgers idò hi hauria d’haver una línia de transport
públic o consorciada que permetés que hi hagués un transport
que no existeix en aquest moment.
I per altra banda plantejam també, dins aquestes partides
d’afectació, dins aquestes esmenes d’afectació, iniciar la línia
pública del tren-tramvia a la Platja de Palma, perquè entenem
que és un element que per iniciar aquesta aposta per un tramvia
a la zona de la Platja de Palma, que els estudis a més avalen amb
molt d’èmfasi que tendria molt de passatgers. Idò nosaltres

entenem que ja s’ha d’afectar una partida concreta per dur
endavant aquesta línia de tren-tramvia a la Platja de Palma.
Així com també que s’ha d’afectar a l’esmenta que
plantejam, els Serveis Ferroviaris a iniciar la línia de servei
ferroviari a la Universitat a través d’un tren-tramvia, que també
seria una solució important a allò que és un punt on hi va molta
gent, a més molta gent jove. I això faria que aquesta línia es
comencés..., hi hagués ja una partida pressupostària afectada.
Així com també plantejam altres qüestions de substitució de
les esmenes que hem plantejat. Per una part amb ampliacions de
les dotacions als Serveis Ferroviaris de Mallorca per millorar el
transport públic. Nosaltres entenem que el transport públic és
un element important i per tant, s’han de fer dotacions
importants. I per altra banda l’ampliació del servei d’estació de
bus en estacions intermodals, que entre el bus a Menorca i
Eivissa, que són les illes que tenen més dificultats de transport
públic, tot i la diferència que hi ha entre Menorca i Eivissa, però
que és necessari establir, ampliar i concretar les estacions
d’autobús en aquestes dues illes, així com tampoc evidentment
no hem d’oblidar Formentera, per tal de poder tenir unes
estacions intermodals que permetin aquest transport públic
adient que hi hauria d’haver a cada una de les Illes Balears.
I per ja entrar en la darrera esmena que nosaltres plantejam
en el programa 514B, respecte la gestió de les instalAlacions
portuàries. Plantejam una esmena de substitució que és
augmentar les dotacions per millorar, més que les instalAlacions
és el manteniment de les instalAlacions existents a tots els ports
de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera. Creim que una
aposta important per tenir una bona dotació d’instalAlacions
portuàries que administra directament la comunitat autònoma,
idò ha de ser millorant la gestió, el manteniment i per tant,
també el personal, així com actuacions de vegades no molt
costoses, però que permetin donar un servei adient a allò que
correspon a una comunitat autònoma que està envoltada de
ports i en aquest sentit és un punt d’arribada diríem d’una flota
si més no important a les nostres illes. Nosaltres per tant,
proposaríem aquesta esmena de substit ució que anés més que
p er fer grans obres i infraestructures, com està previst o
suposam que es té previst fer obres, sobretot en el port de
Ciutadella, idò fer aquesta substitució de cara a allò que
realment du endavant respecte els ports que gestiona la
comunitat autònoma.
Per tant, per acabar això serien les esmenes que nosaltres
plantejam i que per concloure van a millorar el Pla d’habitatge,
van a millorar el transport públic i van a millorar la gestió dels
ports d’aquesta comunitat.
Gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sra. Diputada. La Sra. Vadell té la paraula en
nom del Grup Parlamentari del PSM-Entesa Nacionalista.
LA SRA. VADELL I FERRER:
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Gràcies, Sr. President. El PSM-Entesa Nacionalista també ha
presentat una esmena a la totalitat de la secció 17, Conselleria
d’Obres Públiques, Habitatge i Transports i els arguments les
presentarem en el plenari de la propera setmana. Però hem de dir
que lamentam moltíssim que una conselleria eminentment
inversora, l’únic augment que tengui de pressupost sigui el que
li ha suposat la incorporació de la Direcció General de Ports,
amb un pressuposts de 5.441.717,72 euros i és l’únic increment
que té, la resta ha baixat.
A les esmenes parcials nosaltres n’hem presentades tres. En
el programa 431B, arquitectura, habitatge i protecció del
patrimoni, perquè entenem que és el programa que ha baixat
més de tota la conselleria. Entre el rànquing de preocupacions
dels ciutadans de les Illes Balears i de l’Estat espanyol també,
hi ha els accidents de trànsit, hi ha els problemes de l’atur, però
també hi ha la dificultat d’accedir a un habitatge i aquí es fa de
cada vegada més greu el problema. I veim que en aquests
pressuposts no hi ha la dotació pressupostària necessària com
per poder anar solucionant aquest problema regularment, sinó
que la és la direcció general que ha baixat més de tota la
conselleria i això ens preocupa.
Hem presentat dues esmenes que fan referència, una d’elles
la 4066 a adquisició de sòl per a la construcció d’habitatges
protegits i la 4067 per a l’ampliació de la dotació del programa
habitatge jove. Ja que sembla ser que aquest problema és
persistent i no hi ha una dotació pressupostària que satisfaci
les demandes de les persones que fins ara no compten amb un
habitatge digne.
Una altra de les partides que volem modificar i que hi hem
presentat una esmena, la 4068, és la de rehabilitació de
patrimoni a diferents municipis. Aquesta partida també ha
baixat considerablement respecte a anys anteriors. Molts de
municipis no tenen un pressupost suficient com per poder
mantenir el seu propi patrimoni històric i la conselleria,
tradicionalment, ha donat ajuts no només a la passada
legislatura, sinó que en anteriors també, ajuts per fer aquests
programes de rehabilitació i en aquesta ocasió en el pressupost
del 2004 veim que aquesta partida ha quedat quasi en no res,
vaja ha quedat mínima per a les necessitats que hi ha. I és per
això que demanam un increment d’aquesta partida per a la
rehabilitació de patrimoni.
En el programa 513D, infraestructures bàsiques i transport.
Nosaltres reclamam que s’obrin noves línies de ferrocarril, no
presentam cap proposta concreta, exceptuant la línia de
Manacor-Artà, però hem de tenir en compte que la línia
Manacor-Artà no és una línia suprimida sinó que és una línia
interrompuda. Per tant, la reobertura de la línia Manacor-Artà ha
de tenir prioritat damunt qualsevol altra actuació, ja que els
terrenys hi són, les instalAlacions també i és un servei que
abans es donava i malauradament els anys 70 es va suprimir
aquest servei, es va interrompre aquest servei i els ciutadans de
la comarca del Llevant han reivindicat reiteradament que es
torni a reobrir aquesta línia.
Quant a l’altra, la 4069, que és d’obertura de noves línies de
ferrocarril, no hem posat cap prioritat perquè entenem que el
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Govern no pot fer aquestes inversions de cop, totes les línies
que a nosaltres ens agradaria i que creim que són necessaris
perquè millorarien moltíssim el transport públic i llevarien
pressió a les carreteres i donarien una millora substancial de la
qualitat de vida quant a transport als ciutadans de Mallorca, en
aquest cas, perquè són inversions quantitatives i s’han d’anar
fent acceleradament, a posta no hem posat cap prioritat perquè
entenem que el Govern ha de fixar aquestes línies. Però no hem
vist en aquest pressupost cap partida oberta, cap partida
prevista per a l’obertura de noves línies, ni tan sols per fer un
simple estudi.
I en el programa 514B, de gestió d’instalAlacions portuàries.
Sabem que hi ha instalAlacions en un estat bastant precari, però
bé. Hem presentat una esmena ja que la Conselleria de Medi
Ambient, la Conselleria de Turisme varen dir que farien un Pla
de neteja del litoral i que regalarien borses als iots perquè
poguessin dipositar les seves deixalles a dins, idò crec que
aquestes deixalles s’han de posar a qualque lloc i als ports és
allà on primer arriben. Per tant, hi ha d’haver uns contenidors
suficients i adequats per poder-hi deixar tot allò que duen. I ja
que hem de donar exemple perquè hem de fer recollida selectiva,
idò que hi hagi uns punts de recollida selectiva als ports
propietat de les Illes Balears.
Gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sra. Diputada. En representació del Grup
Parlamentari Socialista té la paraula el Sr. Quetglas.
EL SR. QUETGLAS I ROSANES:
Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.
El Grup Parlamentari Socialista ha presentat esmenes de totalitat
a la secció i a les empreses vinculades. Reservarem els nostres
arguments pel debat de plenari, però hauríem d’exposar com a
mínim una referència purament formal i és que aquesta
conselleria és l’única que ha fet un pressupost diferent dels
altres anys, ha agregat programes i d’aquesta manera en
aquests moments és més difícil esbrinar quines són les
vertaderes intencions. Per exemple, habitatge, patrimoni estan
totes mesclades, quan en anteriors legislatures lògicament
anava separat, carreteres està mesclat amb transports, etcètera.
Hi ha hagut una agregació de programes que dificulten amb
una clara tendència a l’opacitat i dificulten l’anàlisi i per tant, la
feina d’esmenar la conselleria. Però en qualsevol cas les raons
de fons seran exposades en el plenari.
Comencem per algunes esmenes que ha fet el nostre grup
en relació, no es pot dir ja programa de patrimoni perquè ja no
existeix com a tal, però sí al concepte de rehabilitació de
patrimoni arquitectònic. L’esmena 3628 que demana continuar
amb la rehabilitació del castell d’Eivissa, un edifici amb valor
especial arquitectònic i patrimonial per 100.000 euros. La
recuperació i restauració del conjunt conventual de Manacor
com a centre cultural, també proposam que s’iniciï l’any 2004
amb una anualitat petita de 50.000 euros. També 20.000 euros
per iniciar el 2004 la reforma del teatre municipal d’Inca. La
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mateixa quantitat per a la rehabilitació de l’església vella de Ses
Salines, que es vol convertir en auditori. I finalment l’inici de les
obres de rehabilitació de l’edifici de Mont i Sion de Pollença,
també a l’anualitat del 2004.

l’accés a l’habitatge als sectors més desfavorits de la població,
que ni tan sols amb ajuts poden arribar a un obtenir un
habitatge del mercat, ni lliure, ni protegit, s’ha de finançar
lògicament amb fons públics de la comunitat autònoma.

En relació a l’habitatge, aquesta és una de les qüestions que
en el nostre judici són una de les causes fonamentals de
l’oposició del nostre grup als pressuposts d’aquesta
conselleria. En aquests moments, probablement, l’accés a
l’habitatge constitueix un dels principals problemes i una de les
principals preocupacions dels nostres ciutadans, de manera
molt especial en aquells que tenen una dificultat per accedir-hi,
com són els joves i altres colAlectius afectats. És insòlit i no és
defensable de cap manera que dins aquest context on l’esforç
per adquirir un habitatge per als habitants de les Illes Balears
resulta ser el més alt de tot Espanya, que les quantitats
dedicades a transferències a les famílies per a accés i per a
rehabilitació d’habitatges hagin baixat.

Dins aquest mateix concepte de l’IBAVI plantejam tres
afectacions en concret per desenvolupar programes concrets
de promoció pública d’habitatges a Manacor, Pollença i un
programa de cooperació amb l’Ajuntament de Palma, a través
del Patronat Municipal d’Habitatge.

Nosaltres proposam dues esmenes d’increment de 600.000
euros cada una per a ajuts a la rehabilitació i per a ajuts a
l’adquisició de l’habitatge. Tot i que tenim clar que resultarien
fins i tot insuficients, ateses l’enorme quantitat que hi ha de
demanda. Tenim dues esmenes més en el mateix sentit d’1 milió
d’euros cada una, però jo vull dir que són esmenes més
posades a la línia de la supressió, que a la línia d’addició. Són
esmenes en contra de les quantitats destinades a la televisió,
que es posen a l’habitatge. Lamentablement el programa
informàtic del Parlament no permet fer esmenes de baixa, allà on
el concepte que es discuteixi és la baixa, però això és la raó per
la qual tenim les esmenes duplicades, unes van adreçades a
incrementar el programa d’habitatge i l’altra va dedicada a
suprimir amb la seva conceptuació actual les quantitats
destinades a la televisió i naturalment s’han posat dins una
partida que hem considerat mancada d’aquesta quantitat com
és l’habitatge.
Voldríem fer una reflexió sobre la nostra esmena referida al
contracte programa amb l’IBAVI, 3 milions d’euros. L’Institut
Balear de l’Habitatge és un institut que durant 20 anys ha estat
vivint, diguéssim, del patrimoni que va rebre amb motiu de la
transferència. La veritat és que la transferència d’habitatge en
aquest tema, de l’Institut Balear de l’Habitatge va ser
extraordinàriament generosa, amb una quantitat de patrimoni
molt important que ha permès a l’IBAVI, pràcticament durant 20
anys, carregar amb la política social d’habitatge a les Illes
Balears, sobre la base lògicament d’una progressiva
descapitalització. En aquest moment l’IBAVI ja està en el límit,
no pot continuar sent l’element finançador en base de cremar
patrimoni, per així dir-ho, de la política social d’habitatge del
Govern. Per tant, és necessari una injecció de capital. En
aquests moments si l’IBAVI estigués sotmès a la legislació de
les Societats Anònimes seria una empres obligada a fer una
reducció de capital. Està a un límit de descapitalització que una
societat anònima que no fos de temptadora exclusiva de la seva
propietat l’administració pública estaria obligat a fer.
És per tant, necessari que l’IBAVI faci un contracte
programa amb la comunitat autònoma i d’aquesta manera la
dedicació de l’IBAVI a una política social, com és facilitar

En relació al transports, ja dic que no es pot dir programa de
transports, perquè transports va en carreteres i en altres
conceptes. Les nostres esmenes pretenen continuar el
desenvolupament del Pla de transports, encara que no
formalment aprovat, però ja pràcticament a punt i en qualsevol
cas res no impedeix a l’Administració anticipar algunes de les
determinacions que sens dubte seran finalment les que
s’aprovin, com a contingut del Pla de transports. Plantejam la
necessitat de continuar dins la línia de les estacions
intermodals, mig milió d’euros amb caràcter genèric.
També una altra qüestió que està contemplada en el Pla de
transports com és la construcció d’aturades, la implantació de
senyals i d’aturades amb marquesines a les carreteres. No hem
d’oblidar que el transport interurbà té algunes i en alguns casos
moltes aturades enmig de la carretera, la qual cosa significa per
un costat un perill, per l’altre costat una incomoditat per a
l’usuari perquè moltes vegades ha d’esperar a la intempèrie. Per
tant, és necessari delimitar l’espai, aprofitar l’espai de servitud
de la carretera perquè l’autobús pugui tenir un decantador i
d’aquesta manera no posar en perill la circulació i en el mateix
temps que la gent pugui esperar amb les inclemències del temps
amb un mínim de comoditat. Aquesta seria una bona manera
d’estimular el transport públic i també dins el Pla de transport
estan prevists actuacions en aquest sentit que res no sembla
indicar que aquest Govern tengui intenció de fer.
També s’han d’implantar carrils-bus preferencials a
determinats trams de les carreteres perquè el transport públic es
vegi afavorit. En concret plantejam una esmena de 200.000
euros per millorar la central de transports a la Plaça d’Espanya
en aquests moments que hi ha una sintonia política entre el
Govern de la comunitat autònoma i l’Ajuntament de Palma, res
no impediria l’actitud que l’Ajuntament de Palma va tenir en el
passat i que realment va impedir, posava moltes pegues a
aconseguir
un accés raonable a l’estació del ferrocarril,
eliminant les terrasses i els quioscos que en aquests moments
impossibiliten un accés ciutadà, que també serviria com
alAlicient per a la utilització del tren per part dels ciutadans de
Palma.
Dins el Pla de transports s’ha de posar en marxa l’estació
d’autobusos a Ciutadella de Menorca, a Santa Eulària d’Eivissa
i a Sant Antoni. És necessària l’elaboració d’un pla de mobilitat
a Manacor; Manacor s’està convertint, es convertirà, si es
duen endavant els plans corresponents, en un centre de
transports, en un focus d’atracció molt important per a la
mobilitat, com és l’hospital. És necessària l’articulació d’un pla
de mobilitat de la zona de Llevant que permeti programar bé els
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accessos a l’hospital, els accessos bus-tren a través de
l’estació de Manacor i que permeti que tots els pobles de la
comarca tenguin una bona mobilitat en relació amb el centre
focal de Manacor. Això fa necessari que dins el concepte del
Pla de transports hi hagi un pla d’atenció específica a la
mobilitat de Manacor i a la comarca de Llevant.
I per últim, també, defensam el conveni per al transport
públic amb l’illa de Menorca, on les circumstàncies
específiques del transport públic requereixen una actuació
especial que estava sent iniciada per l’anterior executiu i que
també sembla que ha passat al calaix de l’oblit.
És evident, i així ho reflectim a la nostra esmena 3817, que
s’ha de donar un impuls definitiu al soterrament de les vies del
tren a Palma. Si el tren és, ha de ser i sembla que
afortunadament, gràcies a la pressió ciutadana, serà un element
important en el transport, en les relacions entre Palma i la part
forana, l’increment de freqüències no pot produir interrupcions
constants en el trànsit. A part que hi ha una raó estructural,
l’avinguda per allà on passa el tren a Palma suposa una cicatriu
molt important dins el teixit urbà, una ruptura del propi teixit, el
soterrament del tren permetria obtenir un espai molt valuós,
ciutadà per a Palma i al mateix temps, possiblement també, una
excelAlent ruta de sortida per al transport públic rodat, per als
autobusos cap a la via de cintura, amb la qual cosa es milloraria
molt el transport públic. Per tant, és necessari posar fil a l’agulla
i evitar, tal com va dir la consellera, lamentablement a la seva
compareixença, que això fos un projecte per a la propera
legislatura. Aquesta legislatura ja s’ha de veure, ja s’han de
començar les obres, ja s’ha de trobar el finançament i ja s’ha de
començar a estudiar els projectes que en un primer estadi facin
compatible i possible el soterrament de les estacions, sense la
necessitat d’esperar l’electrificació de la línia, que segurament
és un projecte molt més a llarg termini.
Dins ordenació del territori, nosaltres demanam la supressió
de 300.000 euros que estan destinats a la redacció de la llei del
sòl. La llei del sòl i d’urbanisme està redactada, està llesta, està
a punt; comprenc i compartesc i me pareix absolutament legítim
que el nou govern vulgui canviar les línies de la llei del sòl que
està redactada, però diguéssim que tot allò que és la feina
tècnica de preparació, els estudis fets, totes les valoracions, les
anàlisis comparades, etcètera, que és una mica el que genera la
necessitat d’una despesa econòmica, està fet. Per tant, l’únic
que s’ha de fer és passar a una redacció més acord amb la
filosofia del Govern, però això no necessita agafar la llei
existent, rompre-la i tornar començar de bell nou. Per això,
demanam la supressió d’aquesta partida.
I en canvi, sí que trobam necessari que s’instrumenti, des de
la Direcció General d’Ordenació del Territori, una línia d’ajut als
ajuntaments, en aquest cas proposam els ajuntaments de
Menorca per l’única raó que és l’única illa que en aquest
moment té el Pla territorial insular aprovat, perquè el Pla
territorial i tots els instruments obliguen els ajuntaments a una
actualització dels seus instruments de planejament urbà; a una
actualització costosa, difícil i que ve derivada de decisions tant
de l’executiu, del legislatiu i també dels consells insulars. Per
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tant, semblaria prudent obrir una línia d’ajuts als ajuntaments
per a la revisió i actualització del seu planejament urbanístic.
En ports, simplement presentam dues esmenes, una per a la
construcció de l’estació marítima de Sant Antoni de Portmany
a Eivissa, i una altra de 500.000 euros per al drenatge de
Portocolom.
Carreteres. Naturalment, a pesar de l’enorme vocació
"autopistera" d’aquest govern lògicament en els pressuposts
no surt la qüestió de les carreteres perquè es confia tot al
conveni amb el ministeri que, lògicament, figura en els
pressuposts de l’Estat i no als pressuposts d’aquesta
comunitat autònoma. Però en qualsevol cas sí que creim que
seria necessari posar en marxa una línia d’ajuts als ajuntaments
per, tal com ja es va fer a l’anterior legislatura, adequar les
xarxes municipals de carreteres que existeixin, sobretot aquelles
que poden servir o són un element complementari a la xarxa i
poden ajudar també a descarregar i també a distribuir el trànsit
provinent de la xarxa principal. Per tant, pensam que aquesta
línia d’ajuts ha de continuar i proposam una esmena que posi
700.000 euros, una esmena modesta, però d’alguna manera
significa continuar amb aquesta línia, per ajudar els ajuntaments
a la millora de les xarxes municipals.
I per últim, una esmena per finançar la supressió de barreres
arquitectòniques, que també és una de les qüestions que si
estan en el pressupost estan de manera molt opaca i que, en
qualsevol cas, hauria d’estar convenientment explicada.
Moltes gràcies, Sr. President.
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Diputat. Torn en contra pel Grup Parlamentari
Popular, té la paraula el seu portaveu, Sr. Font.
EL SR. FONT I ROSSELLÓ:
Sí, moltes gràcies. Senyores i senyors diputats, bàsicament
dir d’entrada que me fa molt content les intervencions que han
tengut els portaveus que m’han precedit, entre d’altres coses
perquè crec que molts d’aspectes que els preocupen a
nosaltres també ens preocupen, i crec que aquests pressuposts
reflecteixen en bona mesura una part o bona part d’aquestes
línies d’actuació que duguin a terme els grups de l’oposició.
Abans d’entrar en matèria, voldria fer una sèrie de
comentaris, ja sé que és tradició d’aquesta casa deixar les
esmenes a la totalitat per al plenari, evidentment jo també les hi
deixaré, però volia fer una sèrie de comentaris respecte al tema
de l’habitatge i al tema del transport públic.
El tema del transport públic, SFM, té una partida
pressupostària de 54 milions d’inversions, és a dir, dedicats
bàsicament als aspectes de la seguretat, 25 milions; qualitat de
servei, 25 milions, i 3 milions destinats a assistència tècnica,
entre els quals es dedica una partida per fer estudis de
possibles obertures o de la viabilitat de possibles trajectes que
es puguin obrir, com el de sa Pobla-Alcúdia o el soterrament de
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les vies de Palma. Això estaria en els pressuposts de SFM a
l’apartat d’inversions.
Per altra banda, també recordar a la Sra. Vadell i a la Sra.
Rosselló i també al Sr. Quetglas que evidentment està clar que
l’IBAVI ha disminuït considerablement el nivell de pressupost
d’inversions entre d’altres coses perquè el grau d’execució de
la liquidació dels pressuposts d’inversió dels altres anys havia
estat molt baix, talment com va dir aquí la Sra. Consellera a la
seva compareixença. De manera que de qualque manera aquest
Govern s’ha estimat més fer uns pressuposts més realistes, més
prudents, que s’ajustassin més a la realitat i no fer uns
pressuposts inflats com els que s’havien fet en els altres anys.
Una vegada fets aquests comentaris, entraré a totes les
esmenes que s’han fet d’afectació, d’addició i de substitució,
començant la primera per la que ha fet Esquerra Unida i Els
Verds, esmena 4196, on ens demana més compra de sòl per part
dels ajuntaments. Seria una esmena d’afectació. Vull fer una
sèrie de consideracions, primer, la partida pressupostària
proposada és incorrecta, que seria la 76000; aquesta partida
76000 es dedica a subvenció per eliminació de barreres
arquitectòniques, que també ha preocupat el Sr. Quetglas i no
sabia exactament on parava; això seria la 76000 del programa
431B.
Reconeixent les dificultats dels ajuntaments de disposar de
sòl edificable, per això no s’ha pressupostat cap quantitat, s’ha
de fer constar que aquesta conselleria també du a terme totes
les gestions possibles per aconseguir sòl, atès que és un dels
objectius primordials d’aquesta i de fet en el pressupost de
l’IBAVI tenim una partida de 5 milions d’euros per a
l’adquisició de sòl, de manera que don per contestada ja
aquesta esmena.
La segona esmena, també del Grup Parlamentari d’Esquerra
Unida i Els Verds, 4197, ens parla d’augmentar la dotació del Pla
d’habitatge. Aquí també una vegada més s’equivoquen amb la
partida. La partida pressupostària dest inada a subvencionar
l’adquisició i rehabilitació d’habitatges té un caràcter ampliable,
com va dir la consellera a la seva compareixença, i seria el
subconcepte 78000; que, de fet, té una partida de més de 3
milions d’euros, cosa que suposaria que si sumam l’increment
proposat per aquesta esmena a la partida a la qual es vol sumar
aquest increment, veim que, efectivament, el que nosaltres o el
que el Govern hi dedica és fins i tot més d’així com quedarien
les coses.
Tercera esmena, del PSM-Esquerra Nacionalista, adquisició
de sòl per a la construcció d’habitatge protegit. També, com ja
he dit, és un dels objectius primordials d’aquesta conselleria
l’adquisició de sòl i l’IBAVI té una partida de 5 milions d’euros
destinada precisament a això.
Esmena del PSM-Esquerra Nacionalista, necessitat de
rehabilitar patrimoni històric a diferents municipis de les Illes
Balears. Nosaltres consideram que la partida pressupostària
destinada a la rehabilitació de patrimoni històric ja està dotada
suficientment.

Ampliació del programa habitatge jove, esmena 4067, PSMEsquerra Nacionalista. Aquí també la partida pressupostària
que s’indica és incorrecta perquè la destinada a habitatge jove
és la 78027.
Hi ha una sèrie d’esmenes que englobaré, perquè la
contesta és la mateixa, són les esmenes 3628, 3819, 3820, 3821
i 3822, referents a la rehabilitació i reforma patrimonial d’edificis
que no són de titularitat de la comunitat autònoma de les Illes
Balears. Voldria recordar tres coses en relació amb aquestes
esmenes: primer, que la partida correcta és la 76001; dos, les
ajudes, tot aquest tipus d’ajudes han de passar per una
convocatòria pública, tal com estableix la Llei 5/2002, de
subvencions, és evident que s’han de tramitar d’aquesta
manera i per tant serien objecte de solAlicitud en cas que,
evidentment, interessàs.
Continuu amb aquesta esmena que ha presentat el Grup
Parlamentari Socialista, 3818, elaboració del Pla de mobilitat de
Manacor i comarca de Llevant. Realment no sabíem exactament
a què es referia aquesta esmena, l’exposició de motius deixava
un poc a desitjar, però com que el Sr. Quetglas ja ho ha aclarit,
nosaltres consideram que no correspon a aquesta direcció
general. Aquí també ens equivocaríem de partida
pressupostària, sinó a la Direcció General d’Obres Públiques i
Transports, programa 513D. I correspondria a la redacció del Pla
director sectorial de transports, que seria la partida 64000, de
béns immaterials.
L’esmena 3823, referent a un contracte programa amb IBAVI
per evitar la seva descapitalització a càrrec del fons de
contingència. Volem fer una sèrie de comentaris, a part de dir
una vegada més que l’IBAVI ja té una partida de 5 milions
d’euros destinats a l’adquisició de sòl; però fer una sèrie de
comentaris de semàntica i formals al que és un fons de
contingència. No podem acceptar això, ja que un fons de
contingència no es dotarà, o aquest fons de contingència,
aquest 2%, no es dotarà fins que no sigui aprovada la Llei de
pressuposts, per tant no és possible debatre aquests aspectes
amb caràcter previ. S’ha de tenir en compte també que es tracta
d’un recurs per finançar necessitats imprevistes que es puguin
presentar al llarg de l’exercici, per tant no té cap sentit establirne unes finalitat s concretes, perquè això seria contradictori amb
la configuració mateixa d’aquest fons. S’ha de tenir en compte
que a l’àmbit estatal les normes pressupostàries contemplen el
fons de contingència com a un recurs incondicionat, per tal de
poder atendre totes aquelles despeses imprevistes que no
siguin conegudes ni es puguin quantificar a la fase de
pressupostació.
Ara també englobaria una sèrie d’esmenes, dues esmenes
d’addició, la 3824 i 3825, referents a adquisició de sòl a diversos
municipis per construir habitatges de protecció oficial. Una
vegada més dir que l’IBAVI té 5 milions pressupostats per a
l’adquisició de sòl i que, evidentment, aquests emplaçaments
per fer habitatges de protecció oficial es tendran en compte, és
a dir, es tendran en compte els emplaçaments. Però tampoc no
hi veim el perquè de l’addició.
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Respecte de l’esmena 3809, conveni amb l’Ajuntament de
Palma per al desenvolupament del Pla municipal d’habitatges i
inspeccions tècniques d’edificis, dir una vegada més que la
partida està errada; que les competències en matèria
d’habitatge són compartides entre les diverses administracions
públiques; la normativa sobre inspecció tècnica d’edificis i el
Pla d’habitatge de Palma és competència municipal. Baldament
això, existeix colAlaboració amb la gestió del Pla estatal
d’habitatge a les Illes Balears entre ambdues administracions,
hi ha unes excelAlents relacions, però cadascú té les seves
línies.
Esmena 3810, formulada pel Grup Parlamentari Socialista,
referida a la llei del sòl i urbanisme. El Sr. Quetglas ens ha dit
que ja estava redactada. Aquí evidentment discrepam, no
discrepam amb el fet que estigui redactada que, efectivament,
n’hi ha una de redactada, però com ja va dir la consellera a la
seva compareixença, quan va presentar el pressupost, va dir
que aquesta llei de sòl actual, evidentment no ens agrada a
nosaltres, al Partit Popular, però tampoc agrada ni al consell, ni
al ColAlegi d’Arquitectes ni al ColAlegi d’Aparelladors, de tal
manera que evidentment n’elaborarem i en redactarem una.
Evidentment el que podem tenir en compte són els comentaris
que ha fet el Sr. Quetglas respecte a aprofitar de qualque
manera tota la feina que s’hi ha fet; jo crec que el que no farem
serà tudar tota la feina que s’ha fet.
Ara englobaré dues esmenes més, que són la 3815, Grup
Parlamentari Socialista, i 3876, me sap greu però és que hi ha
tanta..., són esmenes d’addició sobre increment d’ajudes per a
adquisició, rehabilitació d’habitatges. Només dir que la partida
és la 78000 i aquestes partides són ampliables, com va
reconèixer ja també aquí la consellera a la seva compareixença.
Esmenes d’addició 3814 i 3877, sobre increment de l’ajuda
de la rehabilitació, adquisició d’habitatges també; dir que les
partides estan equivocades i també, una vegada més, me remet
al que he dit abans, és a dir, la partida és la 78000 i que és
efectivament ampliable.
Esmena 3619, Grup Parlamentari Socialista, ajuts als
ajuntaments de Menorca per tal de realitzar les adaptacions que
corresponguin de les seves eines de planejament. Dir una
vegada més que la partida pressupostària és incorrecta, i a més
a més dir també que aquest tipus de convocatòries estan
subjectes al procediment establert a la Llei 5/2002, de
subvencions. La partida correcta seria la 76000 del programa
511C. I consideram que la partida ja està prou dotada.
Esmena 4209, Grup Parlamentari d’Esquerra Unida i Els
Verds, millora dels contractes programa de bus més tren. Una
vegada més la partida pressupostària és incorrecta, és la 47002
del programa 513D i ja està pressupostada amb una quantitat
fins i tot superior al que en aquesta esmena es proposa, amb
1.902.658 euros. Partida 47002, del programa 513D.
Englobaré tres esmenes més, tres esmenes d’afectació, 4208,
4198 i 4199, referides a la posada en marxa de bus, MaóAeroport de Menorca, tramvia a la Platja de Palma, tren fins a la
UIB, que me pens que correspon al Grup Parlamentari
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d’Esquerra Unida i Els Verds. Dir bàsicament que es tracta
d’una sèrie d’actuacions individualitzades i puntuals que s’han
d’incloure en el Pla director sectorial de transports de les Illes
Balears. Sotmès a la informació pública pertinent i
posteriorment a la corresponent aprovació, una vegada
complert l’esmentat tràmit. D’acord amb les actuacions
previstes a l’avantprojecte del Pla director sectorial de
transports de les Illes Balears, que en aquests moments està en
procés d’elaboració, aquesta actuació ja està recollida i es durà
a terme dins el període previst finalment a l’esmentat pla que, en
principi, té un horitzó temporal de vuit anys. Per tant, aquesta
actuació ja estaria recollida dins el Pla director sectorial o dins
l’elaboració del Pla director sectorial.
Continuu, esmena 4200, Grup Parlamentari d’Esquerra Unida
i Els Verds, ampliació de les dotacions a SFM per a millora de
transport públic. Dir que la dotació pressupostària és adequada
per a les inversions que es poden dur a terme durant l’any 2004.
Això és el nostre criteri; a més a més, l’increment respecte del
crèdit aprovat per a l’any 2003 és tres vegades superior, quasi,
295%; 54 milions d’inversions; qualitat de servei; seguretat i
noves o estudiar la viabilitat d’obrir el tren de sa Pobla-Alcúdia
i el soterrament de les vies de Palma. Tot això ja he dit que
estava inclòs dins els pressuposts del SFM.
Ara englobaré deu esmenes d’afectació, la 4201, 4069, 4070,
3574, 3638, 3665, 3811, 3812, 3816 i 3575, referides a ampliació
del servei d’estació de bus a Menorca, Eivissa i Formentera;
obertura de noves línies de ferrocarril; reobertura de la línia
Manacor-Artà; millora del transport públic a Menorca; estació
d’autobusos o creació d’estació d’autobusos a Ciutadella, a
Santa Eulària i a Sant Antoni de Portmany; tenir en compte les
estacions intermodals; millora per a la central intermodal de la
Plaça d’Espanya; parades, senyalitzacions i marquesines. Tot
això, una vegada més, dir que s’inclou o són actuacions
individualitzades i puntuals cada una d’elles que s’inclouen
dins el Pla director sectorial de transport de les Illes Balears
que, com ja he dit, sotmès a la informació pública pertinent i
posteriorment a la corresponent aprovació, una vegada
complert l’esmentat tràmit. Per tant, ja serien actuacions ja
recollides dins el Pla director sectorial de transport, o recollir-se.
Següent esmena, Grup Parlamentari Socialista, 3813, carrils
bus preferencials a les carreteres. Això de qualque manera ho
consideraríem com a una actuació transversal i per tant
impossible d’afectació, ja que no té un projecte concret. Una
sèrie de consideracions es poden fer respecte d’aquesta
esmena: la primera, per a la redacció del projecte de carreteres
que es despleguen per aquest departament d’obres públiques
es té en compte, a part d’una altra normativa vigent la norma de
traçat, i per a la contractació dels projectes el text refós de la
Llei de contractes de les administracions públiques. Amb
referència al traçat de carreteres, tan sols es permet la inclusió
d’un carril bus preferencial a determinats eixos viaris.
D’altra banda, tal com estableix l’article 125 del RDL 2/2000,
de 6 de juny, del text refós de la Llei de contractes
d’administracions públiques, els projectes hauran de referir-se
a obres completes. Per aquest motiu, serà objecte de cada un
dels projectes l’anàlisi i la inclusió al corresponent pressupost
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del carril bus preferencial. Per tant, de qualque manera ens diu
que difícilment a una esmena s’hi poden posar criteris o
actuacions transversals que, en tot cas, s’haurien de recollir al
Pla director sectorial, però que en cap cas poden formar part del
que és una esmena d’afectació. Per tot l’esmentat, no té sentit
una partida pressupostària específica del carril bus preferencial
a les carreteres.

càrrec al subconcepte 61100 i que s’ha dotat amb 1.218.000
euros, sinó que requereixen dues comeses d’obres noves, que
s’imputen al subconcepte 60100 i que nosaltres ja creim que
s’ha dotat de manera convenient. Per tant, una vegada més,
aquesta esmena està contemplada en els pressuposts. Bé, el
concepte pel qual es fa aquesta esmena està contemplat en els
pressuposts.

Esmena 3817, Grup Parlamentari Socialista, redacció
d’estudis previs i avantprojectes per al soterrament de les vies
del tren de la Plaça d’Espanya i a la via cintura de Palma: 1, la
partida pressupostària que es proposa, una vegada més, és
incorrecta, i s’hauria de tenir en compte o s’hauria d’acudir
directament al pressupost de SFM, capítol 6, inversions, a la
partida d’assistència tècnica. Dins aquests 54 milions de
pessetes hi ha 3 milions de pessetes, dedicats precisament a
estudiar, a redacció d’estudis previs. Per tant, evidentment,
aquesta esmena ja està contemplada als pressuposts.

Esmena 4071, PSM-Esquerra Nacionalista, instalAlació de
punts de recollida selectiva als ports de les Illes Balears.
L’actuació ja està prevista per als ports on sigui necessari, però
no és possible. Una vegada més dir, afectar partides d’inversió
concretes sense comptar amb un projecte redactat que
determini el cost real. És a dir, no és possible fer actuacions
transversals, ara bé, evidentment es poden tenir en compte o es
poden reconsiderar com a criteri per als projectes concrets.

Esmena 3614, Grup Parlamentari Socialista, ajudes per a la
supressió de barreres arquitectòniques als municipis de
Menorca. Una vegada més la partida pressupostària proposada
és incorrecta; s’ha de tenir en compte el règim de subvencions,
Llei 5/2002. I la partida on correspon aquest concepte seria la
76000, del programa 431B. Per tant, ja està contemplada.
Esmena 3576, Grup Parlamentari Socialista, cooperació amb
els ajuntaments a la reforma i manteniment de les carreteres dels
ajuntaments. Aquí la partida, una vegada més, està equivocada,
seria la partida 76000, de la Secretaria General Tècnica, 511B,
com va explicar la consellera a la seva compareixença aquí. A
més a més, s’ha de tenir en compte que la convocatòria de l’any
2002, d’ajudes per a la realització d’obres de construcció o
millora de vies municipals, està pendent de l’adjudicació
definitiva de diversos projectes d’obres, encara. Una vegada es
tengui coneixença de l’import d’aquestes es podrà estudiar la
conveniència o l’oportunitat de treure una nova convocatòria.
Però també aquest aspecte està contemplat en els pressuposts.

Referent, ja acab, a ports, englobaré les dues de ports, les
dues esmenes d’afectació, 3826 i 3664, drenatge a Portocolom
i construcció d’una estació marítima al Port de Sant Antoni de
Portmany. Dir que aquestes dues actuacions estan previstes i
a més, una vegada més, no és possible afectar partides
d’inversió concretes sense comptar amb un projecte que
determini el cost real.
Bé, en resum, crec que hi ha hagut aquí un autèntic batibull
de partides pressupostàries, la veritat és que jo fins i tot per
respondre aquestes esmenes he hagut de llegir dues o tres
vegades la compareixença que va fer aquí la Sra. Consellera,
ajudada per la directora general i per la secretària general
tècnica, per saber exactament quines partides. Però vaja, crec
que de qualque manera el que són les línies programàtiques
dels grups de l’oposició queden prou contemplades en aquests
pressuposts. Evidentment hi pot haver discrepàncies, però
vaja, en línies generals, crec que aquests pressuposts
reflecteixen les preocupacions no només del Grup Parlamentari
Popular, sinó també dels grups de l’oposició.
Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:
EL SR. PRESIDENT:
Sr. Diputat, vagi resumint, que pugui anar concretant,
perquè du més de mitja hora.
EL SR. FONT I ROSSELLÓ:
Me’n falten tres o quatre.
EL SR. PRESIDENT:
Venga idò, gràcies.
EL SR. FONT I ROSSELLÓ:
Grup Parlamentari d’Esquerra Unida i Els Verds, 4207,
augment de les dotacions per a la millora d’instalAlacions
existents a ports de Menorca, Eivissa, Formentera i Mallorca. Hi
estam d’acord, però de fet la millora de les instalAlacions
existents necessiten no només, nosaltres creim, d’obres de
reposició, conservació i manteniment, que es realitzen amb

Gràcies, Sr. Diputat. Grups que vulguin fer ús del torn de
rèplica? La Sra. Rosselló, en nom del Grup Parlamentari
d’Esquerra Unida i Els Verds, té la paraula.
LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:
Gràcies, Sr. President, senyors diputats, senyores
diputades. Bé, en primer lloc i a nivell general, després de la
intervenció del portaveu del grup que dóna suport al Govern
del Partit Popular, dir que crec que el fet de dir que hi ha tantes
d’equivocacions el que significa és que o aquests pressuposts
s’haurien de fer millor la propera vegada, per tal de poder tenir
una claredat perquè tots els grups de l’oposició poguessin
treballar millor aquests pressuposts i trobar les partides que
corresponen a cada un dels elements que pertoquen, i per tant
crec que això hauria de servir precisament per millorar-los de
cara al proper any, quan es presentin els pressuposts per al
2005, per tal que puguem fer les esmenes adients, perquè
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evidentment l’oposició no pretén més que fer la feina que li
pertoca i presentar les esmenes a les partides que
pressuposten. Si tots ens hem equivocat és perquè, com dic,
aquests pressuposts no estan presentats prou bé o no són
prou transparents per poder trobar tot això que suposadament
se’ns diu que existeix. Perquè resulta que moltes esmenes que
hem presentat estan fetes de manera incorrecta per la partida,
però per altra banda, també es diu que moltes qüestions que
nosaltres plantejam estan ja dins el pressupost. La qual cosa
crec que això significa que s’ha de millorar la presentació dels
pressuposts i per tant esper que es reculli aquesta petició per
part del nostre grup perquè es dugui a terme, per poder
presentar les esmenes, les partides que pertoquen i poder veure
on són aquelles qüestions que es diu que existeixen i que
nosaltres no trobam. Això en primer lloc.
En segon lloc, també voldria dir, des del Grup d’Esquerra
Unida i Els Verds, que evidentment nosaltres consideram que
no es pot atribuir que el Grup Parlamentari del Partit Popular i la
resta de partits o almanco el nostre volem el mateix; és a dir,
nosaltres entenem que hi ha dos elements fonamentals en
aquests pressuposts, amb les esmenes que nosaltres hem
presentat, que fan relació amb el tema d’habitatge, com a una
qüestió fonamental que no importa argumentar més, perquè
consideram que és important; i en el tema del transport públic
perquè consideram també que és un element fonamental i
necessari en aquesta comunitat autònoma. Llavors nosaltres no
veim, o veim que pràcticament amb la no acceptació de cap
esmena de les quals hem presentat, idò realment el que
suposadament es diu que tot el que deim ja està en els
pressuposts, com dic no ho trobam. I per tant, el que veim és
que en aquest moment hi ha una retallada important en temes
d’habitatge, per molt que es digui que ja hi és o que ja hi ha
incloses esmenes que nosaltres plantejam, nosaltres veim una
retallada en temes d’habitatge.
I en segon lloc, veim que el transport públic és un transport
que està a l’espera d’un Pla director sectorial de transport, que
li vull recordar, a més vull recordar a aquesta comissió que per
la pròpia consellera es va dir que es donava un marge, fins al
2007, per dur-lo a terme, i això està al Diari de Sessions. Per la
qual cosa, nosaltres proposàvem que hi hagués ja un inici
d’actuacions concretes, perquè realment s’anàs fent feina de
cara a actuacions que d’aquí a uns anys es poguessin veure
reflectides i que realment el transport públic era un element si
més no prioritari, que ja sabem que no ho és, com a mínim un
element important.
Després m’agradaria també fer qüestions molt generals,
respecte de les partides ampliables, que tot el temps, és a dir, jo
crec que no s’han de fer respostes, està bé fer respostes
tècniques, però hem de fer respostes polítiques, aposta estam
a una comissió parlamentària; i partides ampliables que no
sabem tampoc què inclouran, llavors això nosaltres almanco no
sabem exactament quins seran els elements o els projectes que
s’inclouran.
I passant ja molt concretament als temes d’habitatge, dir
molt per damunt, que nosaltres creim que no es fa un esforç
important. IBAVI, ja s’ha dit, queda en aquest moment en una
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situació bastant deficitària, hi havia problemes a Palma no
importa dir-ho i per tant ara, suposadament, ja no existiran
aquests problemes perquè hi ha el mateix, diríem, qui regeix les
dues institucions són del mateix partit i supòs que això farà que
hi hagi més bones relacions, amb la qual cosa no creim que per
això s’hagi de llevar tota la quantitat econòmica que es lleva a
l’IBAVI. Per tant, continuam considerant que s’han
d’augmentar tot el que són partides per a la millora de
l’habitatge, si realment es considera que això és un tema
fonamental a les nostres illes i és un problema de primera
magnitud per a la nostra societat.
I entrant ja i per no allargar-me més, que supòs que no tenc
temps, en el tema del transport, també dir que les actuacions
que nosaltres plantejam són actuacions per iniciar actuacions
molt concretes, i evidentment han de ser concretes perquè es
puguin dur a terme. I si hem d’esperar al Pla director sectorial de
transports i ja li dic, no hi ha una data concreta perquè aquest
Pla director sectorial de transports estigui elaborat, evidentment
el transport públic serà, transport ferroviari i millora d’estacions
intermodals, etcètera, veurem que serà un tema, com veim per
aquests pressuposts, que no està a l’ordre de prioritats del
Govern de les Illes Balears, la qual cosa a nosaltres, com dic,
ens preocupa molt perquè en canvi les carreteres sí que estan
ja que, fins i tot abans d’aprovar el Pla de carreteres ja hi havia
projectes que estaven en licitació i que estaven en exposició
pública. Nosaltres creim que per tant aquests pressuposts
responen a un poc interès en el que és potenciar el transport
públic i ens preocupa moltíssim.
I per acabar, respecte als ports, nosaltres no ho veim això
que es diu. On està? I ja li dic, esper que es millorin molt els
pressuposts, que crec que ens aniria bé a tots, al Govern i als
grups parlamentaris, sobretot als grups parlamentaris de
l’oposició, per poder fer bé la nostra feina; és a dir, no veim que
aquesta gestió i manteniment dels ports de la comunitat
autònoma quedi reflectida que es durà a terme una actuació
important. Nosaltres creim i seguim considerant que és la millor
aposta pressupostària que es pugui fer en tema de ports, tot i
entenent que evidentment alguna actuació d’alguna obra s’ha
de dur a terme, no faltaria més, però evidentment no veim on
està amagada aquesta suposada bona gestió que es durà a
terme en els ports.
Moltes gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sra. Diputada. Té la paraula la Sra. Vadell en
representació del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista.
LA SRA. VADELL I FERRER:
Gràcies, Sr. President. No repetiré els mateixos arguments de
la portaveu que m’ha precedit en l’ús de la paraula quant a la
interpretació del pressupost, però sí recordar que vaig fer un
comentari a la consellera a la seva compareixença, manifestant-li
la preocupació per la dificultat d’interpretar aquests
pressuposts, ja que hi havia hagut una agrupació de programes
i una eliminació de subprogrames que feien bastant difícil poder
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identificar cada un dels objectius que ens deien les memòries
amb les partides pressupostàries, perquè s’havien simplificat
molt. El que hi ha són moltes partides genèriques, moltes
partides que són com un caixó de sastre, de les quals es podrà
abstreure tot el que es voldrà i es fa molt difícil poder incloure
coses concretes en aquestes partides.
Sí dir-li que reconec que hi ha hagut un error per part meva
en l’ampliació del programa habitatge jove, he posat la partida
genèrica que està damunt, que després està subdividida en
dues partides, una per a rehabilitació de patrimoni i l’altra per al
Pla d’habitatge jove i de rehabilitació d’habitatge i per tant sí
que és ver que hi ha hagut una equivocació per part meva.
Jo quasi, bé, vostè ha tengut avantatges per interpretar el
pressupost, ha tengut el suport dels serveis jurídics i clar, és
normal perquè vostè dóna suport a l’equip que governa,
nosaltres no hem tengut aquests avantatges; però se suposa
que a posteriors pressuposts o a posteriors debats l’amabilitat
dels serveis tècnics de la casa també estaran a l’abast de tots
els diputats que conformen aquesta cambra i intentarem
aprofitar-los per evitar que vostè hagi de fer aquesta feina que
tal vegada és innecessària.
Li volia fer un comentari, que tal vegada és que ho he entès
malament, i m’ha sorprès l’anunci que vostè ha fet i és que tal
vegada no he entès malament, però si no ho hagués entès
malament suposaria una gran alegria. Vostè ha dit que el Pla
director sectorial de transport estava en exposició pública, quan
vostè ha dit que englobava una sèrie de partides, que era
l’obertura de línies de Manacor-Artà, l’obertura de noves línies
i altres coses d’estacions intermodals, vostè ha dit que tot això
ja estava inclòs dins el Pla de transport, que estava a exposició
pública i que per tant això ja estava contemplat en el pressupost
perquè anava inclòs dins el Pla de transport. Clar, en aquest
cas, donar-li l’enhorabona si el Govern ha agafat el Pla de
transport que hi havia redactat i ja l’ha aprovat, ha fet una
aprovació inicial i l’ha posat a exposició pública; per tant, a tot
això és una alegria per part d’aquesta diputada que li parla
perquè hem manifestat a diferents ocasions la necessitat de
comptar, com més prest millor, amb un pla director sectorial de
transport.
I vostè també diu que no es poden fer inversions
transversals. Jo crec que tot aquest pressupost és una contínua
inversió transversal pel que li he dit abans, que és que està ple
de partides genèriques, partides ampliables i partides i
concreció del pressupost pendents de plans, pendents del Pla
de transport, del Pla d’habitatge, de la llei del sòl, de la llei de
ports, que no hi ha res concret, sinó que és un pressupost jo
diria que totalment transversal. Per tant, no digui que no hi pot
haver partides que estiguin afectades transversalment i que no
hi pot ser, i que el pressupost no ho admet això, perquè tot el
seu pressupost és d’una virtualitat total i absoluta.
Veim que no hi ha massa voluntat o nulAla voluntat
d’acceptar cap de les propostes i no hi veim cap
inconveniència, perquè si tot està inclòs vostès tocarien votarho a favor.

Gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sra. Diputada. Té la paraula el Sr. Quetglas, en nom
del Grup Parlamentari Socialista.
EL SR. QUETGLAS I ROSANES:
Moltes gràcies, Sr. President. Telegràficament, tema SFM.
Vostè ens diu que SFM començarà a estudis de viabilitat pels
nous traçats i en concret limita els estudis de viabilitat a sa
Pobla-Alcúdia, de fet. Miri, respecte a sa Pobla-Alcúdia, no hi
ha cap estudi de viabilitat a fer, perquè hi ha un projecte de
traçat, que és bastant més que un estudi de viabilitat. I a més és
un projecte de traçat consensuat amb els ajuntaments afectats,
que són Inca i sa Pobla, i aquest projecte ja està; és a dir, el
projecte de traçat d’Inca a sa Pobla està ja fet, consensuat amb
els ajuntaments i a punt d’encarregar el projecte. Per tant, no
necessitam més estudis de viabilitat.
El projecte de la Universitat també està fet l’estudi de traçat
i el projecte del tramvia de la badia de Palma està fet l’estudi de
viabilitat. I el projecte de Manacor a Cala Rajada encara no està
el projecte de traçat, però l’estudi de viabilitat per suposat que
sí i el projecte de traçat a punt d’estar. Per tant, aquesta
sensació que vol transmetre el Govern i el Grup Popular que la
història comença dia 26 de maig de l’any 2003 i que abans ha
estat el caos i el buit, bé, escolti, això no és la realitat; és a dir,
damunt la taula vostès tenen tot allò que fa falta per posar fil a
l’agulla per al desenvolupament de noves línies ferroviàries.
Ara vostès, no, no, volen començar de zero i fer un estudi de
viabilitat d’Inca a sa Pobla. Escolti, aquestes obres poden
començar ja, d’Inca a sa Pobla, està fet l’estudi de traçat.
A veure, parlem de l’IBAVI i que la inversió baixa i que això
és una pressupostació realista. De vegades és molt fatigant
haver de repetir arguments una vegada i una altra i és anar
contra una paret, perquè al final es torna sempre al mateix: ho
hem explicat mil vegades, el pressupost d’inversió de l’IBAVI
no s’acomplia, entre d’altres raons, perquè hi havia una
promoció molt important a Palma que va topar amb tots els
inconvenients urbanístics i de qualsevol altre tipus, inclosos
cap ricis de disseny de determinades persones de l’Ajuntament
de Palma perquè una inversió de l’IBAVI no es fes. Cada any
eren les mateixes, escolti, volem fer aquests habitatges a Palma,
no es podien fer; l’any que ve tornaven estar al pressupost de
l’IBAVI. Bé, és que durant molts d’anys seguits vostès no han
complert el pressupost d’inversió de l’IBAVI, escolti, la
inversió que faltava era sempre la mateixa, però que es repetia
any rera any i era fonamentalment una promoció molt important
d’habitatges a Palma, que va topar amb tots els problemes de
l’Ajuntament per dur-la endavant.
Ara la podrien dur endavant, hi ha sintonia política. El que
vostès ens diuen retallant les inversions de l’IBAVI és que
renuncien a fer aquesta inversió i això és greu, perquè Palma és
sense dubte la capital allà on el dèficit d’habitatges és més
pronunciat. Per tant, no és un reajust cap al realisme el que
estan fent, és una renúncia a una inversió molt important a
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Palma. I això me pareix que val la pena discutir-ho i val la pena
posar-ho damunt la taula; no ho disfressin d’una qüestió
purament comptable i tècnica, perquè ara aquesta inversió no
es podrà dur a terme.
Diu que la partida d’habitatge i altres partides són
ampliables. Bé, perquè una partida sigui ampliable hi ha d’haver
una partida donant, i quina és la partida donant? Escolti, tenim
un pressupost que sabem que les despeses d’educació i sanitat
pressupostades no són suficients per pagar les nòmines i les
despeses generals d’aquestes dues seccions, ho ha reconegut
el propi Govern. Però a més sabem que dia 2 de gener aquestes
partides incloses seran retallades un 2% per mor del famós fons
de contingència. D’on treuran els doblers per a les partides
aquestes ampliables? No hi ha miracles, és a dir, si el
pressupost no basta, a més el retallam, amb què l’ampliaran? Per
tant, escolti, jo aquest tema me preocupa molt, perquè és veritat
que les partides d’habitatge sempre havien estat insuficients a
la seva pressupostació, tot i que eren més de les que hi ha ara,
però s’implementaven, és a dir, se suplementaven i mai, mai, en
els quatre anys de la legislatura anterior ningú se’n va anar de
la Direcció General d’Habitatge amb un no perquè no hi hagués
doblers, com a màxim li varen dir: haurà de tornar el mes que ve
perquè estam acabant de fer la modificació pressupostària, però
amb un no se’n va anar ningú. I ara s’està anant gent amb no,
i això és molt preocupant. Això és preocupant perquè és gent
que necessita l’ajut per rehabilitar o adquirir el seu habitatge.
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en un problema insoluble, no tenim futur; perquè la
transversalitat és el futur de la gestió administrativa. Per tant,
que me doni com a raó per denegar aquesta esmena que això és
una proposta transversal, la veritat és que me pareix molt
insatisfactori.
I finalment, jo volia fer un comentari sobre aquesta extensió
d’això de les partides equivocades, perquè moltes és una
qüestió d’opinions i probablement és una qüestió de l’opinió
de qui li ha escrit aquest paperet; perquè diu: no, no, la partida
d’ajuts als ajuntaments per a carreteres no ha d’anar a la
Direcció General de Carreteres sinó a la Secretaria General
Tècnica. Convengui amb mi que això, com a mínim, és opinable,
com a mínim és opinable. Jo opín que ha d’anar a carreteres i
vostè diu no, hauria d’anar a Secretaria General Tècnica. Això
és tot el problema? Doncs vagi a Secretaria General Tècnica, la
canviam l’esmena, això no és la qüestió; però vostè m’ha dit
que això hauria d’anar a Secretaria General Tècnica i la nostra
proposta pecaminosa era que anàs a la Direcció General de
Carreteres. Quin error, quina monstruosa equivocació! Escolti,
per favor, és a dir, me pareix que el debat pressupostari hauria
de tenir un altre nivell. Estan d’acord amb l’esmena, que l’hem
de posar a Secretaria General Tècnica? La posam a Secretaria
General Tècnica, però no me digui que és per això pel que me la
rebutja. Moltes gràcies, Sr. President.
EL SR. PRESIDENT:

Malgrat el grau de correcció tècnica amb que ve preparat
vostè, sense dubte hi ha la mà de la conselleria allà darrera, hi
ha un error monumental a la seva argumentació en relació amb
el tema de les subvencions: la Llei de subvencions,
efectivament obliga al concurs públic, tot i que vostès la
rectifiquen perquè aquest concurs públic no sigui necessari i
tenir un marge de discrecionalitat. Però, fins i tot a l’actual
redacció de la Llei de subvencions hi ha una excepció, i aquesta
excepció és quan la Llei de pressuposts assigna una subvenció
directament amb noms i llinatges, llavors no hi ha concurs
públic. Això ho diu la Llei de subvencions, com és lògic, d’altra
banda.

Gràcies, Sr. Quetglas. Sr. Font, té la paraula, en nom del
Grup Parlamentari Popular.

L’esmena 3818, sí és un error i m’agradaria demanar a la
Mesa i al Lletrat que la corregís. El subprograma és el 513D i no
el 431B, però és l’únic error que li reconec. L’esmena 3818 que
ha d’anar adreçada al subprograma 513D i no al 431B, com està
incorrectament.

Per altra banda, ens parla una altra vegada que hi ha hagut
una retallada, hi ha hagut un decrement en el que és el
pressupost referent a habitatges. Bé, evidentment, hi ha hagut
un decrement del pressupost, però de qualque manera el que
eren les actuacions, el que s’ha reconegut aquí de qualque
manera era una espècie de frau, per dir-ho de qualque manera.
És a dir, una espècie de frau en el sentit que es fan les mateixes
actuacions, però abans no es reconeixia i ara sí que es reconeix.
De qualque manera el que s’ha fet ha estat adequar el
pressupost a la realitat.

Una de les coses que m’ha preocupat és que la nostra
esmena sobre el carril bus, trobi que és un inconvenient molt
seriós per dur-lo endavant que això sigui una actuació
transversal. Si les actuacions transversals tenen tal dificultat,
com al final és una actuació transversal, però es tracta d’una
obra, i a més d’obretes simples, d’una obra de pintura i
d’adequació d’un petit espai, no és res més; és una obra que
dins el context del que són les obres de carreteres, són
extraordinàriament senzilles de fer, no tenen cap complicació.
Però si pel fet que són transversals, o sigui que afecten la
Direcció General de Carreteres i al mateix temps afecten la
Direcció General de Transports, tot i que són la mateixa, però
són dues unitats administratives distintes, això ho converteix

EL SR. FONT I ROSSELLÓ:
Sí, moltes gràcies, Sr. President. Bé, primer de tot, contestar
a la Sra. Rosselló. Tendrem en compte les dificultats que hi ha
hagut per reinterpretar o per interpretar ja per primera vegada,
per interpretar aquestes partides pressupostàries i jo traslladaré
aquesta preocupació dels portaveus dels grups de l’oposició
a la Conselleria d’Obres Públiques, perquè l’any que ve no
tenguem aquests problemes.

Partides ampliables. Partides ampliables jo n’he parlat d’una
i de fet n’he parlat d’una, ...
(Remor de veus)
... devia ser la mateixa però, que és la 78000, subvencions a
habitatge, 431B. I una altra que tenc apuntada, per si la volen
apuntar també, és la del programa 513D, referent a les
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expropiacions, que és la 60000. Això són les que tenc
apuntades, bé, vull dir llegint bàsicament el Diari de Sessions
de la compareixença que va fer la consellera, són les dues
partides ampliables que he fet, me pareix que només he fet
referència a una de les dues.

Vots en contra?

També m’ha parlat dels ports, que no sabia on estaven les
obres noves dels ports, el manteniment dels ports. He mirat el
pressupost, programa 514B, per obres noves seria la partida
60100 i l’altra, reposició, conservació i manteniment, 61100.

EL SR. LLETRAT:

Abstencions? No n’hi ha.
Resultat de la votació?

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

Dir a la Sra. Vadell que, com ja he dit a la Sra. Rosselló,
tendré en compte els problemes que hi ha hagut d’interpretació
de les partides i li traslladaré a la consellera aquesta justa
reivindicació certament. Però vaja, jo el que recomanaria també
seria que se llegissin un poc el Diari de Sessions, perquè quan
la consellera va ser aquí amb la directora general i amb la
secretària general tècnica, me pens, o vaja, estic absolutament
convençut perquè ho he llegit jo al Diari de Sessions, de
qualque manera també va explicar i va especificar certes
partides que no quedaven clares del tot. Jo crec que també els
diputats de l’oposició haurien de fer aquest petit esforç.

Per tant, queden rebutjades aquestes esmenes.
I suspenem la sessió, que la recomençarem d’aquí a una
hora, a les nou i mitja.
EL SR. PRESIDENT:
Senyores i senyors diputats, en primer lloc demanaria si hi
ha substitucions.
LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Amb referència al Pla director sectorial de transports, si no
ho he dit, ho dic ara, però l’argument que he donat per rebutjar
tantes esmenes era, d’acord amb les actuacions previstes a
l’avantprojecte del Pla director sectorial de transports de les
Illes Balears, que en aquest moment està en procés
d’elaboració. Aquests conceptes, aquestes actuacions estaven
ja recollides i es durien a terme dins el període previst, per tant
estic parlant d’això, d’acord amb les actuacions previstes a
l’avantprojecte del Pla director sectorial.
Respecte del que ha dit el Sr. Quetglas de la viabilitat,
memòria de SFM, inversions, projecte, assistència tècnica a
inversions, diu exactament: “Es dota el pressupost de la partida
necessària per cobrir les necessitats dels recursos tècnics i
administratius específics i relacionats amb les inversions a
realitzar, amb especial atenció a les necessitats de programar el
soterrament de l’estació i del corredor de Palma i l’obertura del
corredor de sa Pobla-Alcúdia.” Pot ser exactament no era
estudiar la viabilitat, m’he equivocat si ho he dit, bé, i per tant
això és el que diu exactament. I bé, per la meva part res més,
moltes gràcies.

Sí, Sr. President, Joana Lluïsa Mascaró substitueix Pere
Sampol.
EL SR. MUNAR I CARDELL:
Miquel Munar substitueix Maria Salom.
EL SR. JEREZ I JUAN:
Sí, Sr. President. Miquel Jerez substitueix el Sr. Joan
Huguet.
LA SRA. VINENT I BARCELÓ:
Assumpta Vinent substitueix Diego Guasch.
LA SRA. SALOM I SOLER:
Aina Salom substitueix Carme Garcia.
EL SR. PRESIDENT:

EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Diputat. Acabat el debat sobre aquestes
esmenes, passaríem a la votació. Faríem la votació conjunta de
les esmenes a la totalitat presentades a la secció 17, Conselleria
d’Obres Públiques, Habitatge i Transports; a l’entitat de dret
públic 86, Institut Balear de l’Habitatge; a l’entitat de dret
públic 87, Serveis Ferroviaris de Mallorca; i a la societat pública
05, Serveis d’Informació Territorial Illes Balears, SA, SITIBSA;
conjuntament amb la resta d’esmenes presentades a aquestes
seccions esmentades, totes globalment.
Per tant, passam a la votació. Vots a favor d’aquestes
esmenes?

Gràcies. Passam, idò, al debat número 14 de totalitat de la
secció 18, Conselleria de Salut i Consum; de la secció 74, Servei
Balear de Salut, ib-salut, perdó, també l’ib-salut; secció 50,
Hospital de Son Dureta; secció 51, àrea de salut de Menorca;
secció 52, àrea de salut d’Eivissa i Formentera; secció 54,
atenció primària de Mallorca; secció 56, gerència del 061; i
secció 57, serveis centrals. I l’entitat de dret públic 89, Gestió
Sanitària de Mallorca, GESMA.
Si els pareix bé agruparíem el debat d’aquestes esmenes
amb la resta d’esmenes presentades a la secció 15, i que són...
Perdó, ho havia agafat malament, és que havia agafat el
seguiment de la votació i ara em falta la relació d’esmenes.
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Sí, les faríem amb la resta d’esmenes de Salut i Consum, que
són, al programa 000A, de nous programes i no classificats, on
hi ha presentada l’esmena del Grup Parlamentar PSM-Entesa
Nacionalista número 4020. Al programa 411A, direcció i serveis
generals de Salut i Consum, s’hi han presentat les esmenes
següents: del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds la
4229; del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista la 4060;
del Grup Parlamentari Socialista les números 3795, 3773, 3774,
3775. Al programa 411D, planificació de l’assistència sanitària,
s’hi han presentat les esmenes del Grup Parlamentari PSMEntesa Nacionalista següents: 4059, 4061, 4062 i 4063. Al
programa 413A, ordenació i inspecció dels serveis sanitaris,
s’hi han presentat les esmenes del Grup Parlamentaris Socialista
següents: 3762 i 3763. Al programa 413B, programes de salut
pública, s’hi han presentat les esmenes del Grup Parlamentari
Socialista números 3761, 3562, 3802, 3805 i 3804. Al programa
413E, Pla autonòmic de drogues, s’hi han presentat les esmenes
del Grup Parlamentari Socialista números 3794 i 3793. Al
programa 443E, protecció i defensa del consumidor, s’hi han
presentat les esmenes següents: del Grup Parlamentari Esquerra
Unida i Els Verds la 4226, i del Grup Parlamentari Socialista la
3803. Al programa 412C, assistència sociosanitària i salut
mental, secció 74, Servei Balear de Salut, s’hi han presentat les
esmenes del Grup Parlamentari Socialista números 3807, 3806 i
3808.
A la secció 50, Hospital de Son Dureta, a nous programes
i no classificats s’ha presentat l’esmena del Grup Parlamentari
PSM-Entesa Nacionalista número 4021. Al programa 411C,
formació del personal sanitari, s’hi ha presentat l’esmena del
Grup Parlamentari Socialista número 3800. A la secció 51, àrea
de salut de Menorca, a nous programes i no classificats s’ha
presentat l’esmena del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista número 4022. A la secció 52, àrea de salut
d’Eivissa i Formentera, al programa 000A, nous programes i no
classificats, s’hi ha presentat l’esmena del Grup Parlamentari
PSM-Entesa Nacionalista número 4023. Al programa 412A,
atenció primària de salut, s’hi ha presentat l’esmena del Grup
Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds número 4228. Al
programa 412B, atenció especialitzada de salut, s’hi ha
presentat l’esmena del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els
Verds número 4227. A la secció 54, atenció primària de
Mallorca, al programa 000A, de nous programes i no
classificats, s’hi ha presentat l’esmena del Grup Parlamentari
PSM-Entesa Nacionalista número 4024. A la secció 56, gerència
del 061, al programa 000A, de nous programes i no classificats,
s’hi ha presentat l’esmena del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista número 4025. A la secció 57, serveis centrals, al
programa 000A, de nous programes i no classificats, s’hi ha
presentat l’esmena del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista 4026.
Al programa 412B, atenció especialitzada de salut, s’hi han
presentat les esmenes següents: del Grup Parlamentari Esquerra
Unida i Els Verds la 4225, i del Grup Parlamentari Socialista les
esmenes 3764, 3765, 3766, 3767, 3768, 3769, 3770, 3771, 3772,
3636, 3776, 3777, 3778, 3779, 3780, 3781, 3782, 3783, 3784, 3785,
3786, 3787, 3788, 3789, 3790, 3791, 3792, 3796, 3797, 3798 i 3799.
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Citaré les esmenes que s’havia presentat a la totalitat de les
seccions, perquè abans havia agafat el seguiment de votació i
no havia citat els números, i que són..., a la totalitat de la secció
s’han presentat les esmenes següents: del Grup Parlamentari
d’Esquerra Unida i Els Verds 4236 a la totalitat de la secció, 4240
a l’Hospital de Son Dureta, 4241 àrea de salut de Menorca, 4242
àrea de salut d’Eivissa i Formentera, 4243 atenció primària de
Mallorca, 4244 gerència del 061, 4245 serveis centrals. Del Grup
Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista 4076 a la secció i 3939 a
l’entitat de dret públic Gestió Sanitària de Mallorca. Del Grup
Parlamentari Socialista 3801 a la secció, 3906 Servei Balear de
Salut , 3892 Hospital de Son Dureta, 3893 àrea de salut de
Menorca, 3894 àrea de salut d’Eivissa i Formentera, 3895
atenció primària de Mallorca, 3896 gerència del 061, 3897 serveis
centrals i 3898 entitat de dret públic Gestió Sanitària de
Mallorca.
Ara sí que les he relacionades totes. Per tant farem la
defensa conjunta d’aquestes esmenes. Té la paraula en primer
lloc, en representació del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els
Verds, el Sr. Ramon.
EL SR. RAMON I JUAN:
Moltes gràcies, Sr. President. Pel que fa a les esmenes de
totalitat tant a la secció 18 com a les altres diverses seccions,
les donaríem per defensades i en tot cas en el plenari, suposant
que no sigui assumides pel grup majoritari, ja faríem una
explicació més detallada dels motius de les esmenes de totalitat,
i per tant, tractant de ser molt breus, el que faríem és defensar
les esmenes parcials, que són poques i que són les següents.
La 4229 és una esmena d’afectació que tracta que hi hagi
una partida destinada a la plataforma sociosanitària d’Eivissa
i Formentera. Aquesta plataforma, constituïda la passada
legislatura a partir d’una iniciativa de l’Ajuntament d’Eivissa,
agrupa molt diverses associacions, totes dins l’àmbit
sociosanitari, que presten uns serveis molt importants, tenint
en compte que a les Pitiüses l’atenció sociosanitària,
segurament la més deficient de les Illes Balears, ja dic, són unes
entitats d’alguna manera colAlaboradores o substitutòries de
l’acció pública, que és inexistent, i es tracta de destinar-hi una
petita partida perquè puguin continuar prestant els seus serveis
amb unes millors condicions.
Passam després a l’esmena 4226, referida a consum. És una
esmena absolutament modesta, però es tracta que les
subvencions a associacions de consumidors que havien anat
augmentant any rere any la passada legislatura al voltant del
10% anual, ara ens trobam que es congelen i, per tant, si tenim
en compte la inflació en realitat es redueixen i, ja dic,
simplement aquesta esmena tracta que es continuï amb el mateix
ritme de creixement anual que hi havia fins ara.
La 4228 fa referència a la construcció del tercer centre de
salut de la ciutat d’Eivissa, una necessitat amplament
reconeguda per tothom des de fa anys i també per la consellera,
però que no hem vist partida concreta que permetés iniciar la
construcció d’aquest centre de salut. Encara parlam de fer
projectes i pensam nosaltres que el 2004 no ha de ser només per
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fer projectes sinó que ha d’iniciar-se la construcció. Igualment
com també s’ha d’iniciar la construcció, i passam a l’esmena
4227, de l’Hospital de Formentera, per al qual només hem vist
una partida oberta o simbòlica, si no record malament de 200
euros, i es tractaria que aquest hospital, que és una vella
reivindicació i que ja es troba amb un projecte quasi completat,
idò que s’iniciï i es faci una part important de l’obra, i per això
feim aquesta esmena destinant-hi una partida concreta.

I després hi ha una altra esmena, la 4059, que aquí volia
demanar que es fes una rectificació, que no ens havíem adonat
fins avui horabaixa que se’ns va passar un altre 4, i en principi
un 4 més no pareix gaire, però al final són 4 milions més, i en
lloc de ser una partida de 4.414.089,45 havien de ser 414.089,45
euros.

I per últim, l’última esmena parcial que tenim, la 4225, fa
referència al nou Son Dureta o com es pugui dir el futur
hospital de referència de la comunitat, deixant ben clar que
nosaltres pensam que el nou Son Dureta hauria d’estar situat
en el vell Son Dureta, que hi havia un projecte i que la millor
solució és no buscar nous solars que tots són problemàtics,
sinó reformar el que hi ha i es podria començar de manera
immediata aprofitant aquest projecte, però en tot cas el que no
hem vist és que hi hagi una partida concreta per a aquest nou
hospital, bé estigui situat en la ubicació de l’actual hospital o
bé sigui, com reiteradament ha expressat el govern actual que
vol fer, en un altre solar. Pensam que és imprescindible que hi
hagi una partida per iniciar la construcció d’aquest nou
hospital. Això és tot, moltes gràcies.

Té el programa de l’esmena, i ho trobarem més ràpid? A
quin programa està presentada?

EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Diputat. Té la paraula la Sra. Mascaró en
representació del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista.
LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

EL SR. PRESIDENT:

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:
Sí, Sr. President, ara l’hi diré... Idò no.
EL SR. PRESIDENT:
Quin número havia dit?
LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:
4049. Perdó, l’esmena és la 4059, i és..., sí, al programa 411D,
que era una partida per iniciar dins el servei sanitari de les
nostres illes el servei d’assistència a les alAlèrgies. Havíem
pensat que podíem començar amb tres metges, un a Mallorca,
un a Menorca i un a Eivissa dins el sistema públic, i aquests 4
milions descompensaven una miqueta el panorama.
Gràcies.

Gràcies, Sr. President. Bé, la número 4076 i la 3939, que són
a la totalitat, les mantenim però ja les defensarem en el plenari.
Per tant anirem a les altres.

EL SR. PRESIDENT:

Les agruparé, perquè des de la 4020 fins a la 4026 són una
sèrie d’esmenes seguides que són esmenes d’afectació amb
l’objectiu d’evitar que les partides econòmiques destinades a
programes de salut, que hem de recordar que la salut és un dret
universal que tenen totes les persones, amb aquestes esmenes
volem evitar que es vegin afectades per la reducció del 2% del
fons de contingència. No creim que sigui just ni coherent que
es llevin partides inicials de programes sanitaris per destinar-les
no se sap ben bé a què, de moment només sabem que a un
equip ciclista, però que si després sobrava qualque cosa
d’aquest fons no es podria reinvertir en aquestes partides
inicials. Per tant per això hem presentat aquestes esmenes.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Després hi ha un grup de quatre esmenes, la 4060, la 4061,
la 4062 i la 4063, que fan referència a afectacions per garantir
que realment s’iniciaran obres dins l’any 2004 com el centre de
salut d’Eivissa, l’ampliació del centre de Ciutadella, l’inici de
l’Hospital de Formentera i la primera fase d’aquest nou hospital
de Son Dureta. Pensam que són centres molt, molt necessaris,
que no hi ha partida pressupostària dins el pressupost, el
pressupost és la línia política del Govern el proper any i no
podem esperar més per iniciar aquestes obres. Per tant per això
hem presentat aquestes esmenes.

Sí, pot continuar, si vol.

Ja he acabat, gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sra. Diputada. En nom del Grup Parlamentari
Socialista té la paraula la Sra. Salom.
LA SRA. SALOM I SOLER:
Moltes gràcies, Sr. President. El Grup Socialista ha presentat
una esmena a la totalitat a la secció 18, de la Conselleria de
Salut; a la secció 74, l’ib-salut; a la secció 50, Hospital de Son
Dureta; a l’àrea de salut de Menorca i d’Eivissa, etc., i també a
l’empresa pública Gestió Sanitària de Mallorca. Hem presentat
aquestes esmenes a la totalitat que, com tots els meus
companys, debatrem en el plenari, perquè aquí en aquesta
comissió i en aquestes hores ja molt endins la nit d’avui de dia
10, pensam que aquest magre pressupost que ha presentat
aquest govern del Partit Popular, amb un increment d’un 2,3,
que és un pressupost totalment deficitari, que és un pressupost
totalment maquillat perquè no és un increment adequat ni a
l’IPC real ni a la inflació que tendrem, i com que és un
p ressupost magre i deficitari sabem que no basta absolutament
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per a res. A la comissió anterior he pogut sentir com el meu
company del Partit Socialista deia que no donava ni per poder
pagar sous, i jo fins i tot seré tal vegada una mica més
exagerada: jo crec que amb aquests pressuposts no tendrem ni
per pagar aigua ni per pagar llum. Aleshores, per tot això, hem
fet aquestes esmenes a la totalitat.
I ja anant a les esmenes presentades parcials, hem presentat
59 esmenes que intentaré agrupar perquè si no se’ns faria molt
tard, com he dit al començament, i les intentaré agrupar de la
manera que tengui una concordança més fàcil per a tothom. Les
intentaré agrupar per illes, les intentaré agrupar per temàtiques
i per diferents recursos.
I ja que parlam de recursos començaré parlant d’esmena
parcial perquè en aquest pressupost es veu una congelació
evident a tot el que significa plantilles d’atenció primària.
Nosaltres ja ens havíem trobat que des de l’any 99 les plantilles
de primària estaven totalment esquifides i que any rere any
abans no s’havia fet cap tipus d’increment. La població
d’aquestes illes creixia però no creixien tots els professionals
que havien de fer una millor prestació assistencial a tota la
nostra població. Això suposava que teníem tots els
professionals, que són uns professionals de primera categoria,
veien cada vegada més retallats els seus processos de formació
perquè havien de dedicar tot el temps de formació per poder fer
i resoldre qüestions d’assistència sanitària, per la qual cosa
també cada vegada tenien un número més gran. En aquests
pressupostos ens ha preocupat moltíssim perquè no hem pogut
trobar dins el pressupost aquesta partida concreta de
l’increment de plantilles dins primària a cap de les nostres illes,
ni tan sols dins les àrees de salut que ha fet noves enguany la
Conselleria de Salut, l’àrea de salut de Menorca i l’àrea de salut
d’Eivissa i Formentera.
Si continuam amb la temàtica, per exemple,
d’infraestructures, ens trobam que s’havia anunciat, i avui jo
quan venia cap aquí duia la ràdio en marxa i ja he trobat que el
tinent de batle de l’Ajuntament de Palma anunciava que ja
havia comprat el nou solar de l’Hospital de Son Dureta. Per això
nosaltres també presentam una esmena parcial a la secció 50,
que és l’Hospital de Son Dureta, perquè tal i com anunciava el
Sr. Matas a principi d’estiu no s’havia de perdre cap minut,
però resulta que el Sr. Rodrigo de Santos diu que fins al juny o
juliol de l’any 2004 no farà cessió d’aquests solars al Govern de
les Illes Balears, la qual cosa no vull comptar en minuts, Sr.
President, perquè com comprendrem resultarien molts de
minuts, però sí que ho podem comptar en temps i en mesos, i
això suposa que tant per als usuaris com per als professionals
la qualitat de la prestació a l’hospital vell de Son Dureta serà
molt deficitària. Tenim un hospital de Son Dureta vell, que cau
i que no s’aguanta, tenim uns sòtils que cauen en terra, tenim
un clavegueram que no funciona, tenim unes finestres que no
tanquen i per on passa la fredor a l’estiu i ara fa molt de fred, i
que no tenim sistemes de refrigeració a l’estiu quan fa
moltíssima calor, per la qual cosa ens trobam que totes les
persones d’aquesta comunitat autònoma que tenen com a
referència l’Hospital de Son Dureta, l’Hospital universitari de
Son Dureta, no sols no hauran perdut un minut, com deia el Sr.
Matas, sinó que hauran perdut molts d’anys, i serà impossible
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veure en un temp s rècord com era l’anterior projecte, que eren
ni més ni manco que tres anys i mig, el nou hospital de Son
Dureta. Per la qual cosa això ens preocupa molt, primer de tot
per l’usuari, que som tots, senyores i senyors diputats i
diputades, i també pels professionals que tenen una feina en
uns espais i en un lloc que no és el més adequat i que han
d’aguantar unes situacions que moltes vegades són
tercermundistes, la majoria de vegades són tercermundistes.
Per una altra banda tot el temps que duri aquest nou
hospital de Son Dureta exigirem des del Partit Socialista que
l’hospital vell de Son Dureta tengui la remodelació integral que
fa falta perquè les persones d’aquesta comunitat autònoma
tenguin un hospital com cal, un hospital com fa falta. No volem
un hospital que passi per ull, com deim en bon mallorquí, i
volem unes instalAlacions com calen a una comunitat com la
nostra, com les altres.
Senyores i senyors diputats, Sr. President, no volem ser la
cua de la sanitat, i aquests pressuposts, senyores i senyors,
ens posen a la cua de la sanitat de les 17 comunitats autònomes
de tot Espanya. Jo trob que això és gravíssim. Durant aquests
quatre anys s’ha fet un esforç molt gran per intentar evitar que
totes aquestes ratios fossin tan xereques i tant dolentes, s’ha
fet una empenta molt grossa en recursos humans, en centres de
salut, en unitats bàsiques de salut, que ha significat ni més ni
manco que a la cinquena legislatura en quatre anys a primària
hi ha hagut un increment pressupostari en centres de salut del
348%, una cosa inimaginable i que amb aquest pressupost
d’enguany, senyores i senyors diputats, no dóna ni per posar
ni tan sols la primera pedra de res. I això que a l’anterior
legislatura es va deixar una pòlissa perquè es poguessin fer tots
els centres adequats.
Si continuam, i ho han dit els companys que m’han precedit
abans en la paraula, si anam a consum pensam que el que passa
en aquest pressupost és totalment jo diria, ja no magre, jo diria
que tornam una altra vegada al fet que el consumidor, que
també som tots, no pugui continuar tenint la xarxa que s’havia
fet durant aquests quatre anys. Durant aquests quatre anys no
només s’havia incrementat el pressupost de consum en un
10%, sinó que s’havien anat creant oficines per al consumidor
en zones estratègiques a totes les illes d’aquesta comunitat
autònoma perquè tenguéssim unes ratios que fossin decents,
perquè tenguéssim unes ratios de dues oficines al consumidor
per a cada 100.000 habitants, que era unes ratios que pensàvem
que altres comunitats autònomes tenien i que pensàvem que
legislatura rere legislatura es podien anar incrementant fins
arribar a ratios com per exemple Castella-La Manxa, que cinc
oficines per a cada 100.000 habitants i que pensàvem que és
una manera d’apropar al consumidor no només les queixes sinó
també la informació i moltíssimes altres coses. Aquesta secció
està totalment retallada i, com que no és de rebut, també hem
presentat una esmena a aquesta direcció general.
A la presentació de la Sra. Consellera, el Sr. Munar, que és
aquí present, d’una forma molt adequada va dir a la Sra.
Consellera que...: “Sra. Consellera -li va dir ben clarament-, amb
aquest pressupost, Sra. Consellera, vostè no podia fer res més”,
i efectivament no podia fer res més. Ens preocupa moltíssim, per
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exemple, i per això també hem presentat les esmenes pertinents,
perquè tot el que és sociosanitari, que en aquesta comunitat
autònoma estava totalment oblidat, ni tan sols no hi havia un
pla sociosanitari sinó que hi havia tot un desplegament a
l’Hospital Joan March, a l’Hospital General, a l’Hospital
Psiquiàtric, ens hem trobat amb una disminució importantíssima
del pressupost, amb una disminució que no podem entendre
com podran fer una assistència de qualitat a tots aquests
malalts crònics, a tots aquests malalts que tenen sida, a tots
aquests malalts que necessiten una atenció sanitària diferent,
a tots aquests malalts que no necessiten estar amagats dins els
hospitals d’aguts, que era la situació que tenien, sinó que
necessiten una alternativa, i aquesta alternativa passava pel
desenvolupament que es va començar l’anterior legislatura dels
nostres hospitals, i també a les altres illes fer plantes i
habitacions adequades perquè aquests malalts crònics
poguessin estar el temps de recuperació adequat, siguin tres,
quatre, cinc setmanes, per poder tornar a casa seva i continuar
amb l’atenció domiciliària, que amb aquestes partides totalment
devaluades crec que és impossible que puguin dur a terme.
I si ja anam a l’Hospital Psiquiàtric, hospital que el Sr.
Munar coneix molt bé perquè, jo no sé si ara hi fa feina però hi
ha fet feina durant la meva..., la legislatura, la cinquena
legislatura, jo crec que fer un increment de 18 milions de
pessetes, senyores i senyors diputats, no dóna, com deien, ni
per a sous, a no ser que facin tota una reconversió de personal;
podria ser, però com que no ens ho diuen... Per això supòs que
en el plenari la Sra. Consellera ens ho podrà contestar, però jo
crec que aquell hospital que amb tanta ilAlusió havíem fet el
traspàs a fer un altre tipus de medicina per als nostres malalts
mentals, que és la medicina que és la salut comunitària, i fer que
fos una malaltia més com qualsevol altra i, sobretot, donar-li i
tornar-lo a la societat de la qual mai no havia sortit, amb aquest
pressupost esquifit no quedarà més remei que continuar tenint
tancats els malalts com havia passat sempre.
Després ens preocupa, i per això també hem presentat les
esmenes pertinents a la Direcció d’Acreditació i d’Avaluació,
que és la partida 480000, perquè la Sra. Consellera, a la seva
presentació, va dir i va quedar tan tranquil Ala que aquesta
direcció general havia crescut ni més ni manco que un 35%,
quan la realitat és que ha baixat una cinquena part de
pressupost del que teníem a l’anterior legislatura. I ens
preocupa perquè una comunitat autònoma que no fa una
aposta en recerca, en formació, en I+D, és una comunitat
autònoma que està condemnada al retràs i nosaltres no volem
que sigui així.
Per això hem preparat les diferents esmenes perquè pensam
que la Fundació Mateu Orfila és una fundació de recerca i
investigació importantíssima per a tots els nostres
professionals perquè l’Institut de Ciències de la Salut que la
Sra. Consellera ni tan sols va esmentar a la seva compareixença,
que és un institut que nosaltres també el vàrem trobar amb una
partida oberta amb 1.000 pessetes d’aquell temps i era una
proposta que s’havia fet en temps del conseller Fiol i que
nosaltres vàrem desenvolupar amb molta ilAlusió i posant el
pressupost adequat perquè aquest institut entre la Universitat,
entre la Conselleria d’Educació, entre la Conselleria de Salut fos

una empenta forta cap a allò que aquesta comunitat autònoma,
entre altres coses, sempre ha estat oblidada i que és ni més ni
manco que la recerca i investigació.
També es va posar en marxa dins aquesta partida, perquè
clar també ens passa un poc com a la comissió anterior, que hi
ha partides que són calaixos de sastre i que no hi ha una
transparència de la qual sempre han bravejat tant. Aleshores
ens trobam que en aquesta partida hi havia coses tan
importants com la posada en marxa de l’Escola de Comares, com
la biblioteca virtual, com la coordinació de trasplantaments. Jo
vull recordar perquè a més aquests dies ha estat capçalera de
tots els mitjans d’aquesta comunitat autònoma, que l’any 2002
vàrem encapçalar per primera vegada la cinquena posició de les
17 comunitats autònomes quant a donació d’òrgans. I quan
l’any 99 vàrem rebre la cinquena legislatura érem la cua en
aquest sentit. I clar, una partida que fa una devaluació d’una
cinquena part del pressupost anterior, ens preocupa molt i per
això també hem presentat una esmenta en aquest cas concret.
També hem presentat una esmena perquè ja pensam que és
ben hora que les dones mastectomitzades i no sé si aquí hi ha
alguna dona que té aquest problema, tenim un pla que s’havia
posat en marxa que era per a partir de dones de 50 anys. Hi ha
distintes associacions a Mallorca i Menorca, que són
l’associació AUBA, que demanen i reivindiquen, jo crec que
tenen raó, que es vagi incrementant el pressupost any rera any
perquè puguin tenir aquestes revisions periòdiques per a les
seves mames i per poder detectar, com més aviat millor, el
càncer de mama per poder posar cura i per poder tenir i gaudir
del tractament adequat. En aquest pressupost això no és
possible.
També hem presentat esmenes i també m’hi referiré perquè
a la compareixença en va fer molta glossa la Sra. Consellera
quant a tipus de vacunacions i clar, tots els que som
professionals sanitaris ens va fer un poc de somriure que ens
expliqués si era una goteta o si era una injecció el que
proposava fer amb diverses vacunes. Nosaltres hem preparat
i hem demanat que la vacuna contra la meningitis, la vacuna
meningucòsica sigui per a tots els nostres i nins i nines
d’aquesta comunitat autònoma i sigui totalment gratuïta.
Després també hem demanat que es faci la transferència als
consells insulars del Pla autonòmic de drogues, perquè en
aquesta comunitat autònoma a la cinquena legislatura, per
primera vegada, hi ha comunitats autònomes que van per la
primera, segona, tercera i quarta enquestes de salut. Mai
s’havia fet una enquesta de salut. Nosaltres vàrem fer una
enquesta de salut i en aquesta enquesta quedava reflectit d’una
manera clara i llampant que les 4 illes tenien problemàtiques
diferents, que Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera no es
podien posar d’un igual a igual. Mallorca tenia una singularitat,
Menorca en tenia una altra i Eivissa i Formentera eren unes de
les més castigades pel món de la droga. Aleshores nosaltres...
(La Sra. Vicepresidenta substitueix el Sr. President en la
direcció del debat)
LA SRA. PRESIDENTA:
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Sra. Salom, per favor vagi acabant. Gràcies.
LA SRA. SALOM I SOLER:
Sí, acab Sra. Presidenta. El president m’ha fugit i no me n’he
temut. Demanam això.
I no em vull oblidar de les àrees de salut d’Eivissa i
Formentera i l’àrea de salut de Menorca. Hem presentat
esmenes a cada una perquè a l’àrea de salut de Menorca
demanam el personal adient per al centre de Sant Miquel de
Ciutadella i també perquè es faci l’ampliació del centre
d’especialitats del centre de Ca’n Salat. A l’àrea de salut
d’Eivissa i Formentera, com han dit els que m’han precedit en
la paraula, sabem perfectament el que significa una partida
oberta, però una partida oberta tal i com deia el meu company
el Sr. Quetglas, significa que s’haurà de posar a alguna altra
banda no? I amb aquest 2,3 d’increment no sabem com es farà
l’Hospital de Formentera.
Per la qual cosa presentam una esmena, perquè jo vull
recordar aquí que a la cinquena legislatura es va comprar
mitjançant un consorci amb l’Ajuntament de Formentera, el
Govern de les Illes Balears i el Consell d’Eivissa i Formentera el
solar d’aquest hospital, es va fer l’avantprojecte per la qual
cosa el mes d’agost es va poder licitar. Per tant, exigim que
sigui ja i que es faci ja aquest hospital tan desitjat per
Formentera. El mateix que el centre de salut d’Eivissa que també
ja hi ha una partida oberta de 5 euros i que no sabem com ho
podran acabar de complimentar.
Jo només vull acabar amb una altra paraula i és dir que quan
a la cinquena legislatura vàrem rebre les transferències de salut,
el mes de gener rebíem les transferències de salut i el mes de
febrer el Sr. Rotger, Batle d’Inca i avui President d’aquest
Parlament, va fer cessió al Govern dels solars de l’Hospital
d’Inca, per la qual cosa no puc entendre que si ja tenen comprat
el nou solar de l’Hospital de Son Dureta, com avui jo ho sentia
a la ràdio, sentia el Sr. Tinent de Batle, han d’esperar no només
tot aquest any 2003, que ja haguessin pogut licitar l’obra a
l’antic projecte, sinó que han d’esperar juny-juliol del 2004
perquè es faci la cessió. Ho trobam molt estrany i per això també
l’esmena de Son Dureta i vull que quedi reflectit en el Diari de
Sessions tot el que he dit.
Moltes gràcies.
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En qualsevol cas en allò que fa referència a les esmenes a la
totalitat sembla que la cultura d’aquest Parlament és defensarles en el plenari i nosaltres així també ho acceptarem. Crec que
el discurs de la consellera va ser bastant concret respecte a allò
que feia comptes fer el proper any i aquests pressuposts no
donen més que forma a l’ideari polític que ella va manifestar i
ho fan, crec, fil per randa.
Jo ja ho vaig dir, com molt bé ha dit la Sra. Salom en el seu
moment, de què eren uns pressuposts de contenció, eren uns
pressuposts de posar amb ordre tot una sèrie de qüestions de
gestió i dins el context de què efectivament hi haurà una
dificultat per arribar a tota la concreció d’allò que es planteja.
M’agradaria també pensar que no és necessari el primer any de
la legislatura acabar tot l’ideari i tot el discurs polític d’una
conselleria, una legislatura dura 4 anys i jo crec que si a la
primera es posen bé les fites probablement després es podran
anar duent a terme totes les qüestions.
Esquerra Unida feia menció a 5 coses concretes o 4 coses,
Eivissa i Formentera, consum, infraestructures hospitalàries. Jo
en altres ocasions, crec que ja s’ha dit per part de la Sra.
Consellera i jo com a portaveu del Grup Popular em remet a allò
que en aquest cas es diu. En consum nosaltres, també ho
comentava la Sra. Salom del Grup Socialista, aquesta
preocupació per allò que són les oficines que efectivament
vostè va implantar i que en aquesta legislatura es pensen
consolidar, jo crec que les coses que estan ben fetes s’han de
mantenir i si cal s’han de potenciar i crec que això és una de les
coses que així ha de ser.
Respecte de l’Hospital de Son Dureta, en aquest cas em sap
greu però no tenc la capacitat de convicció perquè és una
qüestió de fe i jo no tenc ni forma de colom ni pretensions
d’esperit sant. No vos puc convèncer. Jo vos dic i vos
garantesc que la decisió del Govern del President Matas és fer
aquest Hospital de Son Dureta amb un temps rècord i els que
fa anys que estam dins l’Administració amb legitimitat i la Sra.
Ex-consellera ho sap perquè ha estat consellera, amb legitimitat
podríem pensar que el temps és curt per fer projectes d’aquesta
envergadura i és així si ens reduïm a l’Administració actual. Si
s’acudeix a noves formes de gestió, tipus renting o d’altres,
aquests plantejaments són factibles. I hem sembla que la
consellera ja ha explicitat a diversos medis de comunicació, fins
i tot aquí a la seva compareixença que és per aquí on aniran els
seus esforços. Per tant, jo crec allò que diu la meva consellera
i per tant, estic convençut de què això es durà a port.

LA SRA. PRESIDENTA:
Gràcies, Sra. Salom. Ara té la paraula per part del Grup
Parlamentari Popular el Sr. Munar.
EL SR. MUNAR I CARDELL:
Gràcies, Sra. Presidenta, senyors i senyors diputats. He
escoltat amb cura les seves aportacions constructives, amb
moltes de les quals coincidim, amb d’altres probablement la
divergència és més de forma d’apreciació que no del substrat
de la importància que tenen i que efectivament i coincidim.

Quant al PSM, parlava de partides destinades a salut i del
fons de contingència. Jo no li he de recordar a ella que és una
p ersona experimentada i jo som novell, però la creació del fons
de contingència és una mesura per donar compliment a una llei,
la 18/2001 de 12 de desembre d’estabilitat pressupostària, en el
seu article 15 estableix l’obligació de crear-lo per un import del
2% del crèdit de cada secció pressupostària. Per tant, nosaltres
no ens podem apartar d’una llei i dins aquesta disciplina legal
haurem de fer esforços per suplir aquest 2% i donar for ç a i
solidesa a les qüestions que es plantegen sense aquest 2%. En
referència a les obres i als hospitals. Les aportacions que estan
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en el Servei de Salut, sembla que tenen previstes totes aquestes
contingències i jo no dubt de què això serà així.

que les primeres passes s’estan donant i jo crec que moltes
d’elles amb molt bona direcció.

En referència al PSM que fa una concreta esmena a
l’eliminació de GESMA. Jo crec que la coherència del PSM, que
usualment és un partit bastant coherent, en aquest cas no
entenc aquesta esmena. Vostès han estat 4 anys a un Govern,
un dels seus personatges ilAlustres ha estat concretament dins
l’ib-salut, per tant, heu tengut la possibilitat de fer desaparèixer
GESMA i no només l’heu feta desaparèixer sinó que l’heu
aprofitada, la qual cosa vol dir que deu ser una eina correcte de
gestió per dur endavant projectes.

Li preocupen a vostè les qüestions referides als
trasplant aments, a les mastectomitzades, a les vacunacions i no
n’ha relatada una que jo la tenc i que vostè la presenta i és
referent a la cirurgia cardíaca. En el seu moment jo personalment
la vaig felicitar quan va tenir aquesta iniciativa i nosaltres dins
aquesta legislatura la consellera té com una de les seves
decisions, no només consolidar-la, sinó ampliar-la per a fins i
tot, plantejar-se si l’equip de primer ordre que tenim i en
aquests moments gaudim es plantegés fins i tot el
trasplantament.

Quant a les 59 esmenes que planteja la Sra. Salom del PSOE.
Jo entenc que naturalment ella té un coneixement profund de la
conselleria que ella va gestionar i per tant, hi ha moments que
cau en una discreta contradicció. Per exemple, quan ella parla
del sociosanitari i diu que a ella li preocupa que als hospitals
Joan March, etcètera, es pugui donar resposta a les necessitats
assistencials. Això és una certa contradicció perquè vostè
mateixa assumeix que vostè va fer un esforç important per posar
aquests hospitals a un nivell acceptable. I per tant, nosaltres
aquest esforç no serà tan necessari quantitativament i
gestionant bé els recursos humans i assistencials que ja tenim,
es poden optimitzar aquests recursos i donar sortida a les
necessitats actuals.
Parlava d’Atenció Primària. Les necessitats que
esdevenguin de la creació de nous centres, el Servei de Salut
les té contemplats i pressuposts. Quant al solar de l’Hospital de
Son Dureta em remet a allò que he dit abans. En consum li
comentava en el principi de la meva intervenció que
efectivament el Govern anterior va fer un esforç important per
a la implantació d’oficines que nosaltres feim comptes
implementar fins tenir coberta aquesta àrea.
En referència a l’Hospital Psiquiàtric, del que m’enorgulleix
ser-ne professional. Crec que es va fer un esforç importantíssim
a la legislatura anterior, però també vull recordar que en aquest
cas aquest hospital no està gestionat sensu strictu per allò que
és la conselleria, si bé tots formen part de la conselleria,
naturalment, sinó per GESMA i des del moment que un recurs
està gestionat per una empresa pública sotmesa a dret privat,
les seves possibilitats de gestió, com vostès saben
perfectament, són molt superiors, tan des del punt de vista de
les infraestructures com des del punt de vista de recursos
humans. Per tant, jo estic convençut que l’Hospital Psiquiàtric
i les seves necessitats seran cobertes dins aquest any, amb les
condicions necessaris i sinó Gesma té l’articulació possible per
fer-ho adequadament.
Parla vostè de recerca i investigació. Si vostè llegeix el Diari
de Sessions de la meva intervenció a la compareixença de la
consellera, ja vaig dir que aquest 18% d’augment em semblava
absolutament necessari perquè coincidiríem tots els que estam
aquí, que una comunitat per passar a ser de segona a primera
divisió no és només fer feina en allò que és assistencial. Per ser
realment una comunitat de primer ordre es necessita treballar la
docència, la investigació i l’assistència. Això és el trípode
absolutament imprescindible per poder fer les coses bé. Jo crec

En referència a les vacunacions, vostè també sap perquè és
vostè qui ho ha esmentat Sra. Salom, que determinats tipus de
vacunes només es poden introduir quan ho diu el sistema
nacional de salut a través de la seva interterritorial, no sé
exactament el nom. Per tant, dins aquest context em dóna la
impressió que hi ha d’haver un consens per part de les distintes
comunitats i no sé si això en aquests moments és així.
En qualsevol cas, em sembla que en la majoria de les coses
que he dit puc donar més o manco una sortida a allò que
pensam des del Grup Popular en referència a aquest
pressuposts. Gràcies.
LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies. Ara en torn de rèplica per Esquerra UnidaEls Verds Sr. Ramon.
EL SR. RAMON I JUAN:
Sí, Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bé jo agrair el to de la
intervenció del representant del Grup Popular, crec que ha estat
un to molt adequat i molt comprensiu cap a les inquietuds
manifestades pels grups de l’oposició, a través de les esmenes.
Però dit això, després també constatar que no ha manifestat que
estigués disposat a acceptar-ne cap ni una d’aquestes
esmenes. Per tant, jo crec que hi ha una manca de coherència
entre el discurs i la pràctica, després reflectida a l’hora de votar
alguna de les esmenes.
I em sorprèn una mica perquè part de les esmenes a la
totalitat, ara no estam en això, per exemple les del nostre grup
són, crec, extraordinàriament modestes i sembla que ho entenen
i ho comprenen, però no veig estiguin disposats a votar-hi a
favor. Les quantitats, com per exemple per a una subvenció a la
plataforma sociosanitària i de veres que està fent una feina que
no han fet les administracions i que serveix d’alguna manera per
estalviar recursos públics, perquè ho estan fent els familiars
directament per ser absolutament modest. Encara més modesta
és la de consum que diu que està d’acord en allò que s’havia
fet aquesta passada legislatura, bé si estava d’acord, hi havia
una tendència, és que són molt pocs euros, però mantenir la
tendència, encara que només fos com a símbol. A més tenint en
compte quant a consum es redueix de fet el pressupost perquè
si llevam que hi ha un nou alt càrrec, cosa tan criticada la
passada legislatura, veim que tret d’aquest alt càrrec consum es
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redueix. Que no hi pugui haver una partida, no ja simbòlica,
però que serveixi per iniciar el centre de salut de Vila, o
l’Hospital de Formentera, ens preocupa i crec que no seria un
esforç molt important per al Grup Popular acceptar alguna
d’aquestes esmenes.
Del nou Son Dureta. Bé, la veritat, vol que creguem en
miracles i en noves formes de gestió que d’alguna manera és
privatitzar i que d’alguna manera és traslladar el dèficit a futurs
exercicis, dissimular el dèficit. Sincerament nosaltres no creim
en aquests miracles i estam absolutament convençuts que
hauria estat més ràpid i millor reformar Son Dureta tal com
estava previst. En qualsevol cas no preveure ni un euro i que
haguem de creure que trobaran fórmules meravelloses
d’execució ràpida, a través de l’empresa privada i que a més
això no té costos, sincerament no podem tenir aquest grau de
confiança i ja dic, ens agradaria al nostre grup que hi hagués
una partida concreta per iniciar obres a aquest hospital.
Gràcies.
(El Sr. President reprèn la direcció del debat)
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Respecte a GESMA, és cert que aquests 4 anys nosaltres
hem governat amb un pacte i que una de les coses sempre hem
tengut dins del programa no s’ha pogut complir i era la
desaparició de GESM A, la integració de GESMA dins els altres
serveis o formes de gestió, dins l’estructura del nostre sistema
sanitari. És cert, tots ho sabem en haver-hi pactes hem de tenir
algun compromís i en el moment de compartir alguna cosa
sempre significa renunciar i un sempre ha de saber fins on és
capaç de renunciar per no perdre tota la (...) i en aquell moment
vàrem creure més necessari i renunciar a unes certes petites
coses perquè crèiem que el programa global encara era millor de
si hagués governat el Partit Popular. Per tant, no ens n’amagam
d’això.
Allò que no entenc és que vol dir quan diu que l’hem
aprofitada. Com a PSM no he vist cap negoci, ni cap profit que
haguem tret de GESMA. Si que és veritat que hi ha hagut
alguna persona, amb carnet del PSM, fent feina dins alguna
apartat d’aquests. Però que vostè faci feina a un centre sanitari
o qualsevol altre diputat faci feina..., no s’ha de dir que se
n’aprofiti. Vull dir que cadascú té les seves feines, els seus
càrrecs i en el seu moment cadascú dóna els càrrecs a qui creu
que l’ha de donar.

EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per part del Grup Parlamentari
PSM-Entesa Nacionalista la Sra. Mascaró té la paraula.

Jo era això el que volia dir. I en referència a allò que havíem
dit nosaltres res més.
Gràcies.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. President. El Sr. Munar diu que en moltes
aportacions coincidim, deu ser molt al fons perquè jo no les he
trobades a les coincidències. Després heu parlat de fe, cadascú
té les seves creences i la fe que li ha vengut, però al César lo
que es del César y a Dios lo que es de Dios. Parlar de fe, aquí
al costat hi ha Santa Eulàlia i Sant Miquel i unes quantes
esglésies i aquí dins hem d’anar a fer feina amb els documents
que tenim.
Referent a les noves formes de gestió. És cert que la
consellera ho ha anunciat, sobretot a la premsa, aquí ens va fer
un anunci molt petit, però no estan explicades dins els
pressuposts, ni tan sols a la memòria, ni en els objectius. Per
tant, ens hem de fiar d’una paraula que si realment és així, ho
hagués pogut escriure la consellera o els seus directors
generals en els pressuposts.
Referent si el fons de contingència és obligat. En aquest
moments no estic en disposició de discutir-ho. Jo tenia entès
que no, que era una llei que hi havia, però que no era d’obligat
compliment per a les comunitats, però ho comprovaré. De totes
maneres, en cas de què fos d’obligat compliment, a una
conselleria com aquesta de Salut tan important que incrementa
només un 2,3% respecte del 2003, si li descomptam del global
el 2% que se’n va al fons de contingència, la conselleria no
p uja sinó que es manté i en alguna partida tal vegada encara
baixa. Per tant, sí que es veuen afectats els serveis essencials,
necessaris i que donen compliment, donen compliment a drets
que tenen els ciutadans.

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Té la paraula la Sra. Salom en
representació del Grup Parlamentari Socialista.
LA SRA. SALOM I SOLER:
Gràcies, Sr. President. Jo també començaria dient al Sr.
Munar que el seu tarannà en aquesta comissió ha estat el seu
tarannà que jo sempre he conegut i que fa molts d’anys que ens
coneixem i fa molts d’anys que ens hem vist políticament en
diversos (...), a les ràdios, televisions i també quan ell ha estat
fent feina, perquè feia feina a la cinquena legislatura per al pacte
de progrés i el seu tarannà sempre ha estat un tarannà adequat
i educat.
És veritat Sr. Munar que tal i com vostè deia, sembla que
tenim molts de punts que coincidim i aleshores jo allò que
demanaria és allò que ha demanat el Sr. Ramon i també la Sra.
Mascaró i és que si hi ha tantes esmenes, jo ja vaig directament
a les esmenes parcials que coincidim, allò que seria de rebut i
allò que esperam tots és que les que coincidim siguin
acceptades, no? Per exemple és veritat, jo he explicat que el
Partit Socialista ha presentat 59 esmenes parcials i que era molt
difícil avui vespre dir-les tots, tot i que les he anat agrupant i és
veritat he fet una errada molt gran que ha estat no parlar de la
cirurgia cardíaca. La cirurgia cardíaca en aquesta comunitat
autònoma era importantíssima per a tots els ciutadans que es
posés dins la sanitat pública, era importantíssima per als
mateixos professionals perquè estaven més que preparats per
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desenvolupar aquestes altes quotes d’especialització i li ho
vàrem deixar consolidat.
Hi va haver una cosa, és l’esmena que jo he presentat i que
pensàvem seguir posant en marxa i ens agradaria que
s’acceptés i és la continuació de la cirurgia cardíaca, són els
trasplantaments de cor. En aquesta comunitat autònoma hi ha
estudis pertinents que donen per fet que no seria necessari si
es posés en marxa l’Hospital Universitari de Son Dureta, aquest
emblemàtic centre de serveis de la cirurgia cardíaca i els seus
trasplantaments.
I com és obvi jo també vull fer aquí una petita defensa ni
més ni manco i a més ho diré amb noms del Sr. Nofre Pons. El
Sr. Nofre Pons va donar la vida, va donar la salut i va donar
tots els seus coneixements i no se’n va aprofitar absolutament
de res de la seva feina dins l’empresa pública GESMA. El Sr.
Nofre Pons, juntament amb la Conselleria de Benestar Social va
dur endavant el Pla sociosanitari, va desenvolupar totes les
cures palAliatives i que eren totalment desconegudes en aquesta
comunitat autònoma, més que un petit reducte que mentre ell
metge oncòleg havia posat en marxa a l’Hospital Verge de la
Salut i que va desenvolupar això en el Joan March i a l’Hospital
General, com vostè molt bé deu saber i el Sr. Nofre Pons és un
professional que passa del 10 i no s’ha aprofitat mai de res.
Dit això, és veritat que m’he oblidat de moltes altres
esmenes, però a mi m’agradaria que almanco quedés en el Diari
de Sessions, com és tota la construcció de diversos centres de
salut a totes les Illes. N’he esmentat alguns, he esmentat el
centre de salut d’Eivissa Vila, no he esmentat i vull esmentar el
centre de salut d’Es Migjorn a l’illa de Menorca. I a l’illa de
Mallorca vull parlar dels 12 centres a Ciutat, 12 centres que eren
ni més ni manco que els 12 centres que ens demanàvem, amb
molt d’èmfasi, l’anterior batle i l’anterior tinent de batle. Eren els
centres de salut de s'Indioteria, Son Roca, i centres de salut de
diverses barriades de Palma per no excedir-me en el temps i que
són ni més ni manco que 12. No n’hi afegim ni una. I jo crec que
no s‘ha de ser, quan un Govern és d’una manera i quan un
Govern és d’una altra.
Allò que no és real és que no estan pressupostats i allò que
és real és que els únics centres que podran, no sé amb aquest
2,3 fictici increment dur a terme. Són el centre de Pere Garau i el
centre de Pere Garau el podran dur a terme perquè a la cinquena
legislatura es va comprar el solar del costat i només fa falta tirar
i adequar i es faci una remodelació total. I el centre de Sant
Agustí o de Cala Major, que també va anar molt viu el Sr. Batle
anterior i el Sr. Tinent de Batle i tampoc va tardar un any i mig,
com ara volen fer a la cessió dels hospitals de Son Dureta i
immediatament va fer cessió del centre de salut de Cala Major
o Sant Agustí que és el mateix.
Vull recordar que a Mallorca hi ha punts d’atenció
continuada que va ser impossible treure endavant, com és el
centre, el punt d’atenció continuada de Can Picafort a Santa
Margalida, el centre de salut d’Esporles; ampliació del centre de
salut, que es va fer a la quinta legislatura a Sencelles i que es
demana que es faci l’ampliació de recursos humans i de serveis
de pediatria, de geriatria i de psicologia; el punt d’atenció

continuada de Porreres; ampliar i reformar el centre de salut
d’Alaró; la reforma del centre de salut d’Artà; un centre de
salut de Marratxí perquè el que vàrem construir ja se’ns ha
quedat petit; el punt d’atenció continuada de Pollença
necessita una millora en la dotació del centre d’urgències;
començar de bell nou la unitat bàsica de ses Salines; el centre
de salut d’Eivissa Vila que ja he dit; l’inici i construcció, com ja
he dit, del Migjorn a Menorca, del centre de salut; el centre de
salut de s’Aranjassa; el centre de salut de Felanitx, que també
ha anunciat la Sra. Consellera, i esperam veure’l fet; el centre de
salut d’Inca, que també ha anunciat la Sra. Consellera, a (...) i
que també esperam veure fet; el centre de salut de Bendinat,
que fa molta falta, esperam també veure’l fet; el centre salut
Escola Graduada, esperam també que s’iniciï, sigui amb les
plurianualitats pertinents i també sigui amb aquesta pòlissa que
es va deixar a la quinta legislatura firmada i que està sense
començar i que només han de fer un conveni amb els
ajuntaments pertinents per poder posar en marxa tots aquests
centres; l’inici i construcció del centre de salut d’Aragó, que el
tinent de batle hi estava tan entossudit; l’inici i el centre de
salut des Molinar; es Secar de la Real; el centre de salut de Can
Pastilla; el de Pere Garau que ja he explicat; el des Rafal Nou a
Palma; el de s’Indioteria que també he dit; el de Sant Agustí a
Cala Major; el de Son Gelabert.
Totes aquestes cessions, senyores i senyors diputats, no
té el Govern de les Illes Balears encara els solars. Es varen
demanar de forma insistent i es va fer molta demagògia, però jo
esper que ara que tenen el mateix signe l’Ajuntament de Palma
i el Govern de les Illes Balears, en aquests moments no hi hagi
les dificultats que durant un any va tenir la quinta legislatura.
Es pugui fer també el centre de salut de Son Rapinya a ciutat,
i també, com ja he dit i he esmentat abans, l’hospital de
Formentera i el centre de salut d’Eivissa Vila. I sobretot, el que
ja també vàrem començar i vull que també quedi aquí clar i
palès, i és la reforma integral de l’hospital de Can Misses. Es va
començar la unitat de diàlisi, que he de dir que avui està
paralitzada i els eivissencs que són aquí que m’escolten,
diputats i diputades, ho saben, seria convenient que es
començàs i es reiniciàs i es fes la reforma tan necessària per a
un hospital que ha quedat veritablement molt petit i molt reduït
per la demanda que hi ha.
I després, com hem vist també anunciat, la compra, que
diuen que ja està feta, i la conversió de l’hospital Militar de
Palma, amb un recurs sociosanitari, tal i com estava establert al
Pla sociosanitari de les Illes Balears que es va fer a la quinta
legislatura.
Fins aquí res més, només dir que efectivament les empreses
públiques, les fundacions, han donat perquè hi pugui haver,
com deia el Sr. Munar, més suficiència financera per poder fer
més coses. Efectivament, Sr. Munar, i jo esper que l’hospital
Psiquiàtric, l’hospital Joan March, l’hospital General, mitjançant
la fórmula d’empresa pública, pugui fer una ampliació de
pressuposts, perquè ara és quan estan conveniant els
contractes programes amb aquestes entitats. I aleshores, dir-li
al Sr. Munar que segurament, quan acabi l’any 2004 hi haurà
dins salut una diferència, i ho diré amb pessetes perquè ens
entenem tots més clar, una diferència de suficiència financera
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aproximadament de 30.000 milions de pessetes. I després estic
segur que tot l’equip de salut no li dirà forat, ni tan sols el
conseller d’Hisenda li dirà forat, li dirà que hi ha una
insuficiència financera dins aquestes empreses, dins les
fundacions, dins les empreses públiques i es quedaran tan
tranquils, mentre nosaltres ens hem hagut d’empassar que hem
fet exactament el mateix, hem fet infraestructures, hem fet
recursos humans, hem fet tot el que s’ha pogut en un any de
transferències i ens hem hagut de menjar, d’alguna de les
maneres, aquesta maleïda paraula d’un forat que sempre vol dir
que el que ho llegeix, el que ho escolta, el que ho veu, pareix
que qualcú ha posat la mà dins el calaix i s’ho ha endut a ca
seva. No, quan s’ha hagut d’endeutar empreses públiques,
fundacions i altres, que serà el que vostè ha fet, perquè el seu
president, el Sr. Matas, ho ha anunciat a tots els mitjans, que
endeutaran totes aquestes empreses públiques; vostès després
ja no li diran forat.
I amb aquestes paraules vull acabar.
Moltes gràcies, Sr. President.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sra. Salom. El Sr. Munar té la paraula, en
nom del Grup Parlamentari Popular.

EL SR. MUNAR I CARDELL:
Gràcies Sr. President, senyores diputades, senyors diputats.
En principi voldria dir, amb referència a Esquerra Unida, quan
parla que aquesta aportació de consum no justifica, la meva
tasca no és de gran expert en gestió, però a un moment de la
meva vida sí que ho faig fer i vostè, per la seva experiència,
sabrà que vostè, quan té una institució a la qual vostè hi dedica
durant tres anys una aportació important per muntar unes
infraestructures, a qualque moment aquesta aportació ha de
minvar perquè les infraestructures estan fetes. Llavors, si
nosaltres vos acceptam i fins i tot vos donam una ditada de mel
dient que vosaltres vareu fer un esforç important per fer la xarxa
d’atenció al consumidor, doncs naturalment el que resta per fer
no necessita un gran increment pressupostari, i això és molt
fàcil d’entendre.
Amb referència a la seva preocupació fonda amb referència
al tema d’una sèrie de recursos sociosanitaris que necessiten
personal, etcètera, li he de dir que en aquesta esmena que vostè
va presentar jo personalment vaig demanar a la consellera quina
possibilitat hi havia amb referència a això? La seva contesta va
ser que dins el 2004 sortirà un decret de subvencions, al qual es
podran adreçar aquestes institucions que treballen amb això i
que naturalment seran estudiades per poder-les donar una
sortida.
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hagués pogut quedar com a una coma, la referència explícita al
doctor Onofre Pons. El doctor Onofre Pons, coincidesc
pleníssimament amb tots vostès que no és un 9, és un 10, a
nivell professional i a nivell humà; no he dit i estic segur i així
quedarà reflectit en el Diari de Sessions que ell se n’aprofitàs;
no, he dit que ell va tenir la possibilitat, amb el poder que tenia,
de fer pressió per fer desaparèixer GESMA, punt i a part, i he
dit: les empreses públiques sí que donen un rendiment del qual
tots ens hem pogut de qualque manera aprofitar -no, quedarà
reflectit-, és que, a més, estic absolutament segur en qüestions
d’aquestes sol ser una persona molt escrupolosa. I referent a
aquest professional en concret, de mi és impossible que hagués
sortit ni un matís despectiu. Si així fos, que estic segur que no,
que quedi clar el que he dit ara.
En referència a la Sra. Salom, amb referència a això de
l’hospital de Son Dureta no tenc cap dubte que això anirà
endavant. Amb referència als centres de salut que ella deia i
que ha esmentat ara un per un, li he de dir que també vaig anar
a la consellera, Sra. Castillo, i li vaig fer aquesta pregunta: amb
aquests doblers hi ha, i tenc aquí escrit exactament el que me va
contestar perquè la preocupació era compartida, s’estan
estudiant noves línies de finançació que permetran la
construcció de centres, que no entrarem a comptabilitzar dèficit
a la nostra comunitat, però permetrà dur endavant aquestes
inversions. Per tant, acudirem a noves línies de finançament, a
t ravés de la iniciativa privada i també d’aquesta forma
esperarem millorar de manera substancial la finançació de
l’Estat, tasca amb la qual comptam amb tots els grups de
l’oposició per tal de poder destinar més doblers.
Vostè sap, perquè és una persona ben informada, però de
moment no hem assistit a cap reunió del pacte per la sanitat,
que amb una de les coses que sí ja hem coincidit amb els grups
que vengueren, Unió Mallorquina i PSM, és, precisament, que
assumim una deficiència financera i que demanarem als grups
de l’oposició que treballin conjuntament amb nosaltres per fer
palesa aquesta manifestació a nivell estatal. Per tant, coincidim
plenament.
Amb referència al forat que vostè diu, de la meva boca mai
no ha sortit aquesta paraula; primer, perquè me pareix
despectiva, i, segon, perquè me pareix que la gestió
probablement sigui així. El que jo dic és que si amb uns
pressuposts més o manco normalitzats vostè a l’anterior any va
tenir un dèficit de 130 milions d’euros, nosaltres intentarem,
amb una bona gestió, no arribar a aquesta xifra i complir les
expectatives que el nostre grup creu que la consellera podrà dur
endavant.
Gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sr. Diputat.

La companya del PSM parlava respecte del tema de la seva
incredulitat respecte del sistema renting, etcètera, jo no li sé
explicar millor. Però sí vull fer una aturada, perquè el llibre de
sessions segurament que me podrà defensar, però si per
casualitat jo m’hagués equivocat i envers d’un punt i a part

EL SR. MUNAR I CARDELL:
I, perdó, important, que no pensin que és que no ens hem
preocupat. Hi ha una esmena que fa referència a l’hospital
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Militar, i he de dir que això és un tema que du Vicepresidència,
que no du la Conselleria de Salut i que Vicepresidència, fins i
tot crec que ja és propietat del Govern, el que no sé és amb
quina situació està; el que sí sé és que no pertany en absolut
a la xarxa de la Conselleria de Salut i Sanitat, sinó de
Vicepresidència.

Vots en contra?
Abstencions? No n’hi ha.
Resultat de la votació?
EL SR. LLETRAT:

LA SRA. SALOM I SOLER:
Són 7 vots a favor i 9 en contra.
Sr. President, només una qüestió petitona, un segon, només
és un segon.
EL SR. PRESIDENT:
(Intervenció inoïble)
LA SRA. SALOM I SOLER:
Només és un segon, només és un segon. Perquè jo sé
perfectament que pertany a la Vicepresidència del Govern, però
jo, l’esmena que ha presentat el Partit Socialista de les illes és
perquè sigui un recurs destinat a sociosanitari, que això sí
depèn de Salut. Qui ho compri m’és igual, però que sigui un
recurs sociosanitari i per això jo ho he duit aquí, depèn de Salut
i era la puntualització que jo volia fer.
Gràcies, Sr. President.
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sra. Diputada. Aclarit el motiu pel qual aquesta
esmena ha estat presentada aquí, no sé si vol puntualitzar
alguna cosa, Sr. Portaveu del Grup Popular?
EL SR. MUNAR I CARDELL:
Jo respect l’opinió de la Sra. Salom, però no la compartesc.
El tema sociosanitari cada comunitat el planteja d’una forma
diferent, n’hi ha que de forma transversal a diferents
conselleries, alguns a Benestar i alguns a Salut. No me pertoca
a mi fer aquesta valoració, assumesc disciplinadament el que
diu Vicepresidència.
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies. Idò, arribats a aquest punt i esgotat el debat sobre
aquestes esmenes, les sotmetríem a votació; que les votaríem,
si no hi ha inconvenient, conjuntament, i serien: esmenes a la
totalitat de la secció 18, Conselleria de Salut i Consum; de la
secció 74, Servei Balear de la Salut; de l’ib-salut, les seccions
50, hospital de Son Dureta, secció 51, Àrea de Salut de
Menorca, secció 52, Àrea de Salut d’Eivissa i Formentera,
secció 54, Atenció Primària de Mallorca, secció 56, Gerència del
061, i secció 57, Serveis Centrals; i l’entitat de dret públic 89,
Gestió Sanitària de Mallorca, GESMA; juntament amb la resta
d’esmenes parcials, presentades a aquestes seccions i que
acabam de debatre.
Per tant, sotmetem a votació aquestes esmenes. Vots a
favor de les esmenes?

EL SR. PRESIDENT:
Gràcies. Així queden rebutjades aquestes esmenes.
I s’aixeca la sessió, que la recomençarem demà, a les deu del
matí. Gràcies.
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