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(La Sra. Vicepresidenta inicia la direcció del debat)

LA SRA. PRESIDENTA:

Senyores, senyors, demanaria si hi ha substitucions.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Sí, Sra. Presidenta. Miquel Jerez substitueix Diego Guasch.

EL SR. MAYANS I SERRA:

Josep Mayans substitueix Joan Huguet.

EL SR. OLIVER I MUT:

Gaspar Oliver substitueix Guillem Camps.

LA SRA. FELIU I ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR:

Carme Feliu substitueix Santiago Tadeo.

LA SRA. PRESIDENTA:

Res més?

Bé, així avui passarem a debatre el debat número 18, de
totalitat i de globalitat, secció 20, Conselleria d’Agricultura i
Pesca; societat pública 03, Institut de Biologia Animal de
Balears; i societat pública 04, Servei de Millora Agrària SA,
SEMILLA.

A la totalitat de la secció s’han presentat les esmenes
següents: del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, 4038
a tota la secció; del Grup Parlamentari Socialista, 3713 a tota la
secció, 3887 a la societat Institut de Biologia Animal de Balears
SA, l’esmena 3888 a la societat Serveis de Millora Agrària SA.

Al programa 531A, infraestructures agràries de les zones
rurals, s’hi ha presentat l’esmena del Grup Parlamentari
Socialista la número 3639. Al programa 711A, direcció i serveis
generals d’agricultura, ramaderia i pesca, s’hi han presentat les
esmenes del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista 4037,
4036 i 4035. Al programa 713A, millora de les estructures
agràries, pla estatal, s’hi ha presentat l’esmena del Grup
Parlamentari Socialista 3884. Al programa 714B, foment del
sector agrari de les Illes Balears, s’hi han presentat les esmenes
següents: per part del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista les números 4034 i 4033; del Grup Parlamentari
Socialista les 3879, 3617, 3882, 3863, 3618, 3857, 3858, 3878, 3881
i 3883. Al programa 717A, pla de desenvolupament de les zones
rurals, per part del Grup Parlamentari Socialista s’han presentat
la 3880, la 3860, la 3861 i la 3862. Al programa 717B, mesures
d’acompanyament de la CAIB-MAPA-UE, s’ha presentat
l’esmena del Grup Parlamentari Socialista 3859. Al programa
718A, millora de la productivitat i explotació dels recursos
pesquers, s’hi ha presentat l’esmena del Grup Parlamentari
PSM-Entesa Nacionalista número 4032. Al programa 718B,
ordenació del sector pesquer, s’hi ha presentat l’esmena del
Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista número 4031.

Ara per defensar en conjunt totes les esmenes del debat
passarem del grup menor a major. Per part de... No? No, és
veritat. Per part del PSM-Entesa Nacionalista té la paraula el Sr.
Sampol.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Defensarem conjuntament tant les
esmenes a la totalitat com les distintes esmenes als programes
que s’han presentat. Al final responen a un conjunt, ja que els
pressuposts de la Conselleria d’Agricultura i Pesca el que fan
és desplaçar-se cap a una conselleria bis que serà SEMILLA,
on gràcies a un fortíssim endeutament es desvien polítiques
que corresponen a la conselleria. 

Des d’aquest punt de vista el que proposam és que la
conselleria assumeixi alguns programes que amb l’explicació de
la consellera vàrem veure que no estaven contemplats dins els
pressuposts de la pròpia conselleria, com incentivar la formació
dins el sector primari, ja sigui en forma de beques o amb
projectes d’investigació, de recerca i desenvolupament, que
aquest és l’objectiu de les primeres dues esmenes que
presentam. Tres, millor dit, a projectes d’investigació, i també
una tercera esmena que proposa donar un major impuls a
l’Institut de Recerca i Formació Agrària i Pesquera. Pensam que
la formació és una de les reivindicacions de les organitzacions
agràries i l’única manera que un sector que necessita
modernitzar-se pugui afrontar el futur amb més optimisme de
l’actual.

Una altra de les mancances que vàrem constatar dins el
pressupost és la colAlaboració amb els ajuntaments per a
l’organització de fires i certàmens ramaders. Les fires s’han
convertit en un autèntic mostrador dels productes de les Illes
Balears de tal manera que permeten una promoció i fins i tot una
comercialització directa dels productes, en aquest cas dels
productes del sector primari. Per tant és una obligació del
Govern, ja sigui a través de la Conselleria de Comerç i Indústria
i amb el complement del pressup ost de la Conselleria
d’Agricultura i Pesca, ajudar el manteniment i donar més impuls
a les fires que organitzen els distints ajuntaments de les Illes
Balears. 

A continuació proposam dues línies d’ajut a les
organitzacions professionals agràries i a les confraries de
pescadors. Sempre hem pensat que és bo fomentar
l’associacionisme empresarial del sector primari, agrícola i
pesca, i que més que subvencionar aquestes organitzacions i
fins i tot associacions empresarials amb subterfugis, mitjançant
estudis o programes, projectes de formació, pensam que és més
correcte donar una ajuda transparent que serveixi per al
manteniment de les estructures de les distintes organitzacions,
i per això proposam aquestes dues esmenes, una dirigida a
organitzacions professionals agràries i l’altra a confraria de
pescadors.

I finalment, sí, finalment queda pendent un projecte que ja
s’havia iniciat mitjançant un contracte amb l’empresa TRAGSA,
que és la construcció del laboratori de l’estació d’aqüicultura
en el Port d’Andratx. En aquest moment aquest projecte està
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paralitzat, no sabem per què, i és un projecte de primera
necessitat per continuar la recerca i els projectes sobre
l’aqüicultura. Hi ha unes persones que fa uns anys que fan un
treball de recerca molt important i pensam que hauria de tenir
continuïtat.

I amb aquesta esmena acabam la defensa del conjunt de les
esmenes en aquesta secció.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Sampol. Ara per part del Grup
Parlamentari Socialista té la paraula el Sr. Vicent Tur.

EL SR. TUR I TORRES:

Gràcies, Sra. Presidenta. Efectivament farem la defensa
conjunta de les esmenes que ha presentat el Grup Parlamentari
Socialista, i anunciar que les esmenes a la totalitat de les
diferents seccions que hem presentat les donam per defensades
en els seus propis termes, i en el plenari ja farem una defensa
més acurada dels objectius que perseguim amb la presentació
d’aquestes esmenes.

Anant a les esmenes parcials començaria dient que en
primer lloc presentam dues esmenes que fan referència a
infraestructures rurals tant a Menorca com a Eivissa, i a cada
una de les illes centrades en aquelles infraestructures que són
més necessàries a cada una de les Illes. En el cas de Menorca,
la conservació dels camins rurals que fan els ajuntaments, i que
proposam una esmena d’afectació per a ajudes als ajuntaments
en la millora dels camins rurals a l’illa de Menorca. I en el cas de
l’illa d’Eivissa, sens dubte una de les infraestructures rurals que
queden més encara pendents d’executar en el camp d’Eivissa
i Formentera és l’electrificació rural; encara en aquestes alçades
del segle XXI hi ha zones on no arriba la llum elèctrica i per això
proposam que es creï aquesta línia d’ajuts o de suport per a
suport a l’electrificació rural a l’illa d’Eivissa.

Després hi ha un grup d’esmenes que fan referència a la
comercialització, bàsicament, dels productes carnis a les Balears
en el seu conjunt i a Eivissa i a Mallorca en particular, i que
també va lligat a la conservació o a la recuperació de les races
autòctones. És evident que l’única manera o una manera de les
poques factibles de recuperar les races autòctones de les
nostres illes és fer-les rendibles en si mateixes. Això passa per
trobar un producte que s’introdueixi i que tengui acceptació en
el mercat i passa per valoritzar el producte de la carn i, per tant,
com proposam, perquè es construeixin les infraestructures, les
instalAlacions necessàries per poder comercialitzar directament
aquesta carn lligada a marques de qualitat, en aquest cas
concret de les races autòctones a les nostres illes, i proposam
concretament la creació d’un centre de transformació de
productes carnis a l’escorxador d’Artà, una sala de desfer a
l’escorxador d’Eivissa, que aniria lligada amb una esmena
següent, que presentam a continuació, que és, dins el programa
de suport a la recuperació de l’ovella de la raça autòctona
eivissenca, que hauria d’anar lligat a l’obtenció i a la promoció
d’una marca de qualitat, que seria “anyell d’Eivissa”, a partir de
la qual es comercialitzi aquesta carn. Perquè això sigui possible

es necessiten aquestes infraestructures que permetin la
comercialització directa d’aquest producte.

També lligada a la ramaderia semiextensiva i a la recuperació
de les races autòctones a l’illa d’Eivissa, presentam una esmena
per poder executar un projecte que ja es venia treballant
aquests anys enrere, que en principi havia d’anar finançat amb
fons de l’ecotaxa, que és la millora de les instalAlacions de la
cooperativa agrícola de Sant Antoni de Portmany per a la
producció d’un producte alimentari que estava subvencionat
per l’Administració i que anava destinat al ramat oví, com deia,
dins aquesta idea del manteniment de la ramaderia
semiextensiva a l’illa d’Eivissa i, en especial, de la raça
autòctona.

Després hi ha un grup d’esmenes que fan referència a un
objectiu que crec inqüestionable en política d’agricultura, que
és la valoració dels productes del camp, dels productes de
l’agricultura, mitjançant la industrialització i la comercialització
d’aquests productes lligats a marques de qualitat, ja sigui
denominació de la terra o denominació geogràfica,
denominacions d’origen o qualsevol altre tipus de marca de
qualitat que doni valor a la industrialització i comercialització
dels productes. En concret proposam la promoció del formatge
de Maó com a denominació d’origen, ajudes als consells de
denominació geogràfica per a campanyes de promoció dels
productes amb denominació geogràfica, ajudes al Consell
Regulador de denominació d’origen també per a promoció dels
productes amb marca de qualitat de denominació d’origen,
suport a les associacions i agrupacions de productors per a
l’elaboració d’estudis de mercat i la comercialització dels
productes agroalimentaris.

Després hi ha un grup d’esmenes que són projectes que ja
estaven iniciats, alguns d’ells, alguns altres simplement
aprovats, i que representaven una ajuda complementària amb
fons propis de la comunitat autònoma en base al fons de
l’ecotaxa. La veritat és que el Govern sempre ha dit que, al
marge que s’hagi retirat l’ecotaxa, aquests projectes es
mantindran, però com que no els hem vist ni ens va quedar
prou clar a la compareixença de la consellera que aquests
projectes estiguessin en cartera i s’anassin a executar aquest
any nosaltres presentam aquestes esmenes i proposam, si és
que no es poden finançar, del fons que encara hi ha avui
recaptat de l’ecotaxa, que també ens pareixeria correcte,
proposam que es financin a càrrec del fons de contingència,
però en qualsevol cas que s’executin aquests projectes perquè
era un complement que anava destinat, en aquest cas de fons
propis de la comunitat autònoma, al sector primari, que ha estat
aquests anys enrere podríem dir que el més castigat, el que ha
sortit, dels tres sectors, més perjudicat, en el sentit que els
recursos han anat especialment al sector terciari, tant si eren
recursos econòmics, com naturals, com recursos humans.

Aquests projectes eren una mesura agroambiental a la fruita
seca, que era un ajut complementari de la comunitat autònoma
que anava amb fons de l’ecotaxa, que es mantengui aquest
projecte i es concreti, perquè a la compareixença la consellera
va dir que estava en el programa d’agricultura ecològica, em
sembla, però no, no està concretat, i no ens pareixeria correcte
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que en qualsevol cas fos en detriment dels sous que haurien
d’anar igualment destinats a la promoció de l’agricultura
ecològica i integrada. 

Una altra esmena fa referència a una aportació
extraordinària, també, de la comunitat autònoma de suport a les
finques colAlaboradores d’agricultura ecològica, integrada i de
races autòctones, era una línia d’ecotaxa dirigida a aquestes
finques col Alaboradores, la qual cosa representava una
aportació extraordinària al marge de les línies d’ajuts que ja
vénen de fons europeus o de l’Estat. 

Una altra fa referència a mantenir un projecte amb fons de
l’ecotaxa que va tenir molt d’èxit i que és un projecte molt
senzill d’executar, que és la replantació o la plantació d’arbres
d’interès paisatgístic. Ens preocupa especialment no només
que no es mantengui en el futur aquest projecte, sinó que la
campanya del 93-94 aquest projecte va tenir tant d’èxit que es
van presentar moltes més solAlicituds que els recursos que hi
havia disponibles, de tal manera que es van executar i s’han
pagat podríem dir les que tenien menor contingut econòmic,
però queden encara tota una sèrie de sol Alicituds que estan
acceptades, que hi ha el compromís que es pagarien en exercicis
futurs, i entenem que al marge que es mantengui o no aquest
projecte, que creim que és important que es mantengui, que
almanco la campanya 93-94 es pagui i s’acabi executant tal com
està prevista i tal com hi ha les solAlicituds ja acceptades pel
Govern.

Una altra esmena fa referència també a una aportació
complementària de la comunitat autònoma de les Illes Balears
a la formació destinada a organitzacions professionals agràries
i cooperatives; era un projecte que hi havia també de suport a
aquestes organitzacions per organitzar formació. I hi havia un
altre projecte interessant i que estava bastant desenvolupat,
també que anava finançat amb fons de l’ecotaxa, que era la
construcció d’un centre d’investigació, experimentació i
formació agrària; era un centre que s’havia de desenvolupar en
colAlaboració amb la universitat i que permetés posar a
disposició del sector tota una sèrie d’investigacions i
d’experimentacions però, a la vegada, que servís de centre de
formació per a nous agricultors, sens dubte un objectiu
imprescindible i important dins la política agrària.

I per acabar dues esmenes puntuals. Una d’elles proposa
que es doni solució a un problema que es va plantejar aquests
anys passats i que no va quedar resolt, que és l’eliminació dels
residus carnis, en especial dels MER a cada una de les illes; fa
falta donar una solució definitiva que entenem que passa per
forns crematoris però, en qualsevol cas, els tècnics poden
orientar sobre quina és la millor solució, però sí que s’ha de
donar una solució tant a l’eliminació de residus carnis com
especialment als productes MER a cada una de les illes.
Proposam una esmena d’addició de 200.000 euros per a aquest
objectiu.

I per acabar, Sra. Presidenta, una esmena que demana que
des del Govern es doni suport al funcionament del laboratori
interprofessional de llet a l’illa de Menorca. Com saben totes les
senyores i els senyors diputats és a partir dels controls

d’aquest laboratori que es fixa el preu de la llet en funció de la
seva qualitat i que és un laboratori que s’està començant a
posar en marxa en aquests moments a l’illa de Menorca, però
requereix del suport del Govern per al seu manteniment i per al
seu funcionament.

Això és tot, moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Tur. Ara té la paraula, per part del Grup
Parlamentari Popular, el Sr. Mayans.

EL SR. MAYANS I SERRA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Les esmenes a la totalitat, per
argumentar-les i defensar-les es faran al pròxim plenari i em
centraré en les esmenes parcials.

Respecte a l’esmena del Grup Socialista sobre electrificació
rural a Eivissa i Formentera, proposen que es doni de baixa de
la partida corresponent 1 milió d’euros quan la dotació
d’aquesta partida són 20.000; a més està prevista aquesta
partida per al programa Leader a Mallorca, a Menorca, a Eivissa
i a Formentera, i l’electrificació rural també està contemplada
dins el programa d’ajudes programa de desenvolupament de
zones rurals.

L’esmena del PSM respecte a beques per a estudis
relacionats amb el sector primari i projectes d’investigació,
vinculats a la Direcció General d’Agricultura però dins
SEMILLA s’han contemplat 15.828.000 euros, i d’aquests,
vinculats a la Secretaria General, hi ha 6.632.000 euros.
D’aquests, 125.000 són per a beques i estudis relacionats amb
el sector primari, beques d’investigació aplicada, i 75.000 per a
projectes d’investigació, beques d’introducció a la
investigació.

Respecte a l’esmena del PSM sobre l’Institut de recerca i
formació agrària i pesquera, dins SEMILLA, també, i dins els
15.828.000 euros i vinculats a la Direcció General de Pesca, n’hi
ha 1.260.000, dels quals hi ha una dotació de 250.000 referent a
programes d’avaluació de recursos marins i cursos de formació
nàuticopesquera.

L’esmena del Grup Socialista respecte a subvenció a la
plantació d’arbres d’interès paisatgístic a càrrec dels fons de
contingència, com sabran els fons de contingència no es poden
dotar (...) de pressupostos amb el 2% de la majoria de les
partides o pràcticament del total.

Respecte, també, a l’esmena del PSM sobre ajuts a fires i
certàmens ramaders dels ajuntaments, i dins IBABSA, hi ha
6.184.000 euros, i d’aquests, justament per a certàmens
ramaders, subvencions a ajuntaments, hi ha especificats
114.162 euros per a aquestes actuacions. Respecte també a
l’esmena del PSM sobre ajuts a associacions i organitzacions
professionals agràries, dins SEMILLA també i vinculats a la
Direcció General d’Agricultura hi ha 3.833.000 euros que fan
referència a destrucció de MER, ajudes a institucions sense
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ànim de lucre, material de laboratori, controls sanitaris agraris
i anàlisis, promoció agroalimentària, experimentació agrícola i
suport a empreses del sector en tema d’assegurança, sanitat,
etc. D’aquests, 150.000 són per a organitzacions professionals
agràries, OPA.

Referent a l’esmena del Grup Socialista sobre aportació
complementària de la comunitat a organitzacions professionals
agràries i també a càrrec dels fons de contingència,
l’argumentació ja està donada, que fins que no s’aprovin els
pressupostos no es dotaran els fons de contingència.

Sobre l’esmena del Grup Socialista referent a millora de
camins rurals de Menorca es proposa que es doti a través de la
Direcció General d’Agricultura. Aquesta direcció no és la
direcció general competent, la direcció general competent
evidentment és a través del desenvolupament rural i programa
del pla de desenvolupament rural de zones rurals, perdó. A més
es diu que es doni de baixa una partida de 500.000 euros quan
realment la dotació és d’1 euro.

L’esmena també del Grup Socialista sobre construcció del
centre d’investigació i experimentació i formació agrària a càrrec
del fons de contingència, serveix l’argumentació de les dues
esmenes anteriors. També l’esmena del Grup Socialista referent
a donar solució al tractament dels residus carnis i eliminació de
MER a cada una de les illes, dins els 15 milions abans citats que
estan encomanats a SEMILLA i vinculats a la Direcció General
d’Agricultura, dels 3.833.000 euros n’hi ha 313.000 on figura
una dotació per a l’eliminació de MER, subvenció a
escorxadors, etc.

Referent a l’esmena del Grup Socialista sobre promoció del
formatge de Maó, i també vinculat a la Direcció General
d’Agricultura dins SEMILLA, figura una dotació de 600.000
euros per a promoció de productes agroalimentaris, agrorrutes,
assistència a fires, promoció de productes agroalimentaris,
entre ells l’esmentat formatge de Maó, estudis de
caracterització d’aliments, etc.

L’esmena del Grup Socialista sobre suport al programa de
recuperació de l’ovella eivissenca, l’obt enció de marca de
qualitat d’anyell d’Eivissa, s’està negociant amb l’IBABSA un
conveni sobre, precisament, l’ovella eivissenca i es preveu
continuar amb les actuacions que ja s’han dut a terme a través
de l’IBABSA per donar suport a l’ovella eivissenca.

Referent també a l’esmena del Grup Socialista sobre millores
a instalAlacions de la Cooperativa Sant Antoni, aquest projecte
es pot desenvolupar també, o es poden sol Alicitar ajudes a
través del PDR, el Pla de desenvolupament rural, que poden
arribar fins a un 40%, i el consell insular ja està estudiant la
memòria o l’avantprojecte que se’ls ha proposat.

L’esmena del Grup Socialista sobre ajuda complementària de
la comunitat a la mesura agroambiental fruita seca a càrrec del
fons del contingència, serveix l’argumentació de les altres
esmenes, i igualment també sobre el suport al funcionament del
laboratori interprofessional de llet de Menorca, i l’esmena,
també, sobre aportació per a les finques colAlaboradores

d’agricultura ecològica, integrada i de races autòctones, i també
sobre el centre de transformació de productes carnis de
l’escorxador d’Artà.

Passant a l’esmena sobre ajudes als consells de
denominació geogràfica per a campanyes de promoció, es
poden acollir a les ajudes previstes dins el programa de
desenvolupament rural. Sobre l’esmena del Grup Socialista
referent al suport a les associacions i agrupacions de
productors per a l’elaboració d’estudis de mercat i la
comercialització dels productes agroalimentaris, tan important
per al sector primari per augmentar el valor afegit i obtenir més
rendiments, dins SEMILLA i vinculades a la Secretaria General,
dels 6.632.000 euros n’hi ha 2 milions per concedir subvencions
a empreses privades que realitzin, entre altres, els estudis de
mercat esmentats dels productes agroalimentaris i altres.

Sobre l’esmena, també, del Grup Socialista relativa a ajudes
al Consell Regulador de denominació d’origen per a la
promoció de productes, igualment dins SEMILLA i a través de
la Direcció General d’Agricultura hi ha una dotació de 600.000
euros per a la promoció de productes agroalimentaris, com
havia dit abans, agrorrutes, assistència a fires, promoció de
productes, etc.

Sobre l’esmena del Grup Socialista referent a la sala de
desfer a l’escorxador d’Eivissa, és un tema també que el consell
insular està estudiant i té ja alguna solució concreta referent a
la sala de desfer i a altres problemes que té l’escorxador, menors
però no menys importants, i es poden acollir al Pla de
desenvolupament rural que, fins i tot, pot dotar o pot ajudar
fins a un 40%, i el Govern balear, amb la compareixença de la
consellera i a través de SEMILLA, no descarta participar en
sales de desfer dels escorxadors, entre ells el d’Eivissa.

Referent a l’esmena del PSM sobre construcció del
laboratori estació d’aqüicultura, i a través també de SEMILLA
i vinculades dins SEMILLA a la Direcció General de Pesca,
d’1.260.000 euros, n’hi ha 782.000 per escometre inversions per
a la construcció del nou laboratori de pesca i d’aqüicultura.
Sobre l’esmena del PSM referent a ajuts a confraries de
pescadors, i també dins SEMILLA i també vinculat a la Direcció
General de Pesca, dels 1.260.000 euros, n’hi ha 228.000 destinats
precisament a subvencions a confraries de pescadors.

Gràcies, Sra. Presidenta:

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Mayans. Algú vol fer ús del torn de
rèplica? Per part del PSM-Entesa Nacionalista té la paraula el Sr.
Sampol.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, hi ha hagut una frase que s’ha
repetit constantment per part del portaveu del Grup
Parlamentari Popular, i és que hi ha una consignació
pressupostària dins SEMILLA, en alguns casos dins IBABSA.
És el que els comentava al principi, que hi ha hagut un
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desplaçament de les polítiques cap a empreses públiques; no
és que sigui dolent per definició, sempre que aquestes
polítiques no corresponguin al que haurien de ser
convocatòries públiques, ja sigui a empreses privades,
particulars, o a organitzacions que haurien d’estar subjectes a
un règim de convocatòria pública, amb lliure concurrència, i
concessió amb criteris d’objectivitat.

No tenim les garanties que això es faci a través d’una
empresa pública, sí a través de la conselleria allà on els
funcionaris donen fe que les ajudes s’atorguen amb aquests
criteris que obliguen totes les administracions públiques.
Aleshores, al llarg d’aquest exercici haurem d’estar vigilants i
haurem de tenir els ulls especialment posats damunt les
empreses públiques perquè han augmentat moltíssim el seu
pressupost. Això significa que especialment haurem de veure
que aquests recursos es gastin amb criteris d’objectivitat i
imparcialitat; mentrestant, l’únic que podem fer és criticar
aquesta tècnica pressupostària que, en definitiva, el que fa és
crear una administració paralAlela, sense els controls de la
funcionarietat que són de rigor.

I res més. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Sampol. Té la paraula, per part del Grup
Parlamentari Socialista, el Sr. Tur.

EL SR. TUR I TORRES:

Gràcies, Sra. Presidenta. Breument, però sí per matisar o per
replicar algunes coses que s’han dit. A veure, en primer lloc,
veig que el criteri d’aquest Govern per rebutjar determinades
esmenes que van, o per rebutjar totes les esmenes que es
proposa finançar-les amb el fons de contingència, es posa
l’argument que el fons de contingència no existeix perquè el
pressupost no s’ha aprovat. Bé, això és cert, però el fons de
contingència ve fixat per llei, per tant no existeix avui, però dia
2 de gener, quan hagin entrat en vigor els pressuposts, sí
existirà, es retallarà un 2% de totes les partides, perquè ve fixat
per llei. Per tant, ni tan sols pretenem que es detreguin del que
correspondria al 2% d’altres seccions o d’altres conselleries,
sinó que, dins del 2% que es retallarà a la Conselleria
d’Agricultura, ens conformaríem que es financiïn aquests
projectes, de manera que no acabi, com ha passat en aquests
darrers anys, quan dic darrers anys vull dir quinze, vint, trenta
anys, que els recursos del sector primari han anat sempre cap
a altres sectors. Per tant, no només com es pretenia i s’estava
aconseguint, aprofitant fons de l’ecotaxa, que recursos d’altres
sectors tornassin al sector primari, que és prou necessari, no
només per la pervivència del sector sinó per la funció
mediambiental i paisatgística i de conservació que fa el sector.

Després, sobre el tema de les races autòctones, jo crec que
va més enllà que una simple conservació de les races
autòctones, sinó que té molt a veure amb l’activitat ramadera
que, sens dubte, és una activitat de les que més aporta a la
conservació dels nostres recursos naturals. I en concret, si
parlam de l’ovella eivissenca, és, avui per avui, l’única raça a

les illes que no té una marca de qualitat que ja s’estigui
comercialitzant el producte d’aquesta raça, perquè sí que és té
a Mallorca amb diverses races, tant d’ovella com de cabra
s’està fent a Menorca, a Eivissa encara no s’ha aconseguit. I no
basta firmar convenis amb l’IBABSA; l’IBABSA podrà ajudar
a la preparació tècnica del que ha de ser aquesta marca i de la
comercialització de la marca, però es necessiten infraestructures
i es necessiten canals de comercialització i per això es
necessiten qüestions tan elementals com un sala de desfer
perquè es pugui comercialitzar específicament aquest producte,
lligat a una marca el dia que s’aconsegueixi la marca.

Per tant, fan falta infraestructures, fa falta la sala de desfer
a l’escorxador d’Eivissa. No ens basta que es digui que es
podrà acollir al PDR, que pot subvencionar fins a un 40%,
aquesta infraestructura estava prevista finançar-la al cent per
cent amb fons de l’ecotaxa i entenem que, sigui l’ecotaxa o
sigui del fons de contingència o d’allà on cregui més oportú el
Govern, acceptaríem qualsevol transacció que es vulgui
proposar, que aquesta infraestructura s’ha de subvencionar al
cent per cent, tal com estava previst; no té perquè assumir-ho,
en aquest cas concret, el Consell, perquè també el que s’ha fet
a les altres illes, a Mallorca i a Menorca s’havia finançat des del
Govern.

I després, com a una reflexió general, a la majoria de les
esmenes que proposaven determinades inversions, s’ha
replicat o s’ha contestat que eren inversions ja previstes en els
pressuposts i s’han citat algunes partides concretes, alguns
programes concrets i partides concretes, cosa que és probable
que sigui així, perquè de la manera que el Govern ha presentat
els pressuposts, mires els objectius i dius, són correctes, estam
d’acord, però llavors no hi ha manera de veure on estan les
inversions concretes que garanteixen el compliment d’aquells
objectius. Per tant, és possible que a alguns llocs hi hagi
esmenes que fan referència a coses que estaven efectivament
previstes; però jo sí els diria una cosa, aquelles coses que
estiguin previstes dins partides més genèriques, hi ha tota una
sèrie d’esmenes que són d’afectació, precisament perquè
suposam o intuïm que hi cabien aquestes determinades
polítiques o aquestes inversions concretes, que cabien dins
aquestes partides, però es proposen precisament d’afectació
perquè es prioritzin aquestes damunt d’altres, i que per tant que
quedi al pressupost ja la concreció que hi haurà determinades
accions que poden ser que hi càpiguen, que ja hi siguin, però
que quedin en el pressupost concretades que s’executaran en
aquest pressupost i dins aquest exercici.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Tur. Té la paraula, per part del Grup
Parlamentari Popular, el Sr. Mayans.

EL SR. MAYANS I SERRA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Molt breument, referent als
comentaris sobre l’IBABSA i SEMILLA, simplement es
destinen o es transfereixen els fons a l’IBABSA i a SEMILLA
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per fer més executiu, per fer més ràpid, per fer més senzill el
procés de concessió d’ajudes de funcionament de la conselleria
i, evidentment, com ha dit el Sr. Sampol, amb els criteris màxims
d’objectivitat i amb el màxim control que evidentment existirà,
com no podia ser d’altra manera.

Referent als arguments del Sr. Tur, el 2 de gener
evidentment quan es dotin legalment els fons de contingència,
supòs que per part de la consellera i de tot l’equip de la
consellera no hi haurà cap problema en asseure’ns i parlar
sobre els projectes que es puguin acollir als fons de
contingència una vegada que estiguin dotats.

Referent també a les races autòctones, prompta es veuran
els resultats, a part del conveni subscrit amb l’IBABSA o que
se subscriurà amb l’IBABSA i que s’està fent feina en aquest
aspecte, en altres aspectes sobre races autòctones, que també
s’hi està fent feina, no només en el consell sinó en el Govern
balear.

I referent a la sala de desfer que, com molt bé ha dit el Sr.
Tur, és necessària, ja no només a Eivissa sinó a les altres illes,
per donar sortida i comercialitzar les races autòctones, no
només l’ovella sinó d’altres, i com ha dit també amb
l’argumentació sobre les esmenes parcials, el Govern balear, a
través de SEMILLA, també s’implicarà en aquesta sala de
desfer d’Eivissa i d’altres, ajudant el consell i ajudant la resta
d’administracions, perquè també s’ha de recordar, com molt bé
ha dit el Sr. Tur, que l’escorxador d’Eivissa és una
mancomunitat, per tant és mancomunitat de l’escorxador i el
terreny no és particular, és públic. Res més, gràcies, Sr.
President.

LA SRA. PRESIDENTA:

Una vegada acabat el debat, passarem a la votació del debat
número 18, totalitat i globalitat, secció 20, Conselleria
d’Agricultura i Pesca; Institut de Biologia Animal de Balears;
SEMILLA.

Vots a favor de les esmenes?

Vots en contra?

Abstencions?

El resultat?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 6; en contra, 9; no hi ha abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

I ara així, ja hem acabat el debat. I ara passarem al següent.

Ah, un recés de deu minuts, cinc minuts. Gràcies.

(Pausa)

(El Sr. President pren la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Idò recomençam la sessió, senyores diputades i senyors
diputats. En primer lloc, hi ha substitucions? Sí?

EL SR. VALENCIANO I LÓPEZ:

Sí, el Sr. Valenciano pel Sr. Boned.

LA SRA. CAMPS I ORFILA:

María José Camps per Carme García.

EL SR. JEREZ I JIMÉNEZ:

Sí, Sr. President, Miquel Jerez substitueix Diego Guasch.

EL SR. OLIVER I MUT:

Sí, Gaspar Oliver substitueix Guillem Camps.

(Rialles)

EL SR. PRESIDENT:

Serà un altre, bé, llavors ho rectifiqui.

EL SR. OLIVER I MUT:

Gaspar Oliver substitueix Joan Huguet.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Passam idò al debat número 19, senyores i
senyors diputats començam amb el debat número 19, de
totalitat de la secció 21, Conselleria de Comerç, Indústria i
Energia; a l’entitat de dret públic 88, Institut d’Innovació
Empresarial de les Illes Balears, i a la societat pública 01, Fires
i Congressos de Balears, SA.

A aquestes seccions s’han presentat les següents esmenes
a la totalitat: del Grup Parlamentari d’Esquerra Unida i Els Verds,
la 4238, a la totalitat de la secció; del Grup Parlamentari PSM-
Entesa Nacionalista, la 3935, a la totalitat de la secció, la 3990,
a l’entitat de dret públic Institut d’Innovació Empresarial de les
Illes Balears, la 3934, a la societat pública Fires i Congressos de
Balears, SA, i del Grup Parlamentari Socialista, les esmenes
3900, a la secció; 3874, a l’entitat de dret públic Institut
d’Innovació Empresarial de les Illes Balears; la 3885, a la
societat pública Fires i Congressos de les Illes Balears, SA.

Si els pareix bé, faríem el debat conjunt d’aquestes esmenes
a la totalitat, juntament amb la resta d’esmenes parcials,
presentades a aquestes seccions que acabam d’esmentar i que
són:
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Al programa 721A, direcció i serveis generals d’indústria,
s’hi ha presentat l’esmena del Grup Parlamentari Socialista
número 3530.

Al programa 722A, regulació i normativa industrial, s’hi ha
presentat l’esmena del Grup Parlamentari Socialista 3529.

Al programa 723A, promoció industrial i tecnològica, s’hi
han presentat les esmenes següents: del Grup Parlamentari
PSM-Entesa Nacionalista, la 3984, 3986, 3987 i 3985. Del Grup
Parlamentari Socialista, les esmenes 3560, 3558, 3656, 3631, 3655,
3556, 3559 i 3622.

Al programa 724B, promoció i regulació de l’artesania, s’hi
ha presentat l’esmena del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista número 3983.

Al programa 731B, planificació, ordenació i
desenvolupament energètic, s’hi han presentat les esmenes
següents: pel Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, la
3989 i 3988. Del Grup Parlamentari Socialista, les esmenes 3538,
3540, 3533, 3539, 3668, 3667, 3531 i 3532.

Al programa 763A, ordenació, reforma i modernització de les
estructures comercials, s’hi han presentat les esmenes
següents: del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, la
número 3982. Del Grup Parlamentari Socialista, la 3669, 3630,
3542, 3545, 3548, 3541, 3543, 3549, 3551, 3546 i 3552.

A l’entitat de dret públic 88, Institut d’Innovació
Empresarial de les Illes Balears, a distintes partides s’hi han
presentat les esmenes del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista números 4056 i 4057.

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

EL SR. RAMON I JUAN:

Moltes gràcies, Sr. President. Com és costum en aquesta
casa de les esmenes a la totalitat fer la defensa en el plenari,
doncs la donam per defensada amb els seus propis termes i ja
faríem el debat en el plenari.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. En nom del Grup Parlamentari
PSM-Entesa Nacionalista, el Sr. Sampol té la paraula.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Bé, el pressupost d’aquesta conselleria o, concretament, de
les direccions generals de Comerç i Promoció Industrial, com ja
vàrem veure a la compareixença del conseller, pateix una
lleugera baixada amb nombres absoluts, i això suposa que la
conselleria disposa de menys recursos per incentivar l’activitat
productiva, concretament per als ajuts directes a associacions
empresarials i per a convocatòries públiques d’ajuts per a les
empreses.

Aleshores, el conjunt d’esmenes que presentam, al marge
de les esmenes a la totalitat a la pròpia conselleria i a les
empreses públiques, van a completar bàsicament aquestes
línies dirigides a la promoció dels productes, a la millora de la
qualitat de les distintes empreses i a les convocatòries
públiques. Així veim que proposam destinar 600.000 euros a la
promoció dels productes de les Illes Balears, continuant uns
p rogrames que han resultat molt exitosos, avui els productes de
les Illes Balears que tenen algun distintiu o marca, de qualitat,
geogràfica, tenen una gran acceptació dins els consumidors de
les illes, i això ha estat gràcies a una feina constant de les
empreses, en primer lloc, de la mà del Govern.

Avui en dia les empreses afronten uns reptes molt
importants i és la modernització tecnològica. També, com que
han disminuït les possibilitats pressupostàries, proposam
incrementar en 500.000 euros els ajuts directes per a la
modernització tecnològica de les empreses.

La indústria agroalimentària és, en gran part, la solució a un
sector primari que ha travessat i té encara moltes dificultats. En
aquest cas, veim que hi ha un increment molt important de la
despesa corrent de Fires i Congressos, no justificada, i
nosaltres proposaríem que en lloc de créixer la subvenció a
Fires i Congressos, creixi la subvenció directa a les indústries
agroalimentàries.

Un dels problemes que tenen aquests pressuposts és que
no hi ha disponibilitat econòmica suficient per fomentar un dels
altres programes que ha donat un gran resultat, com és la
internacionalització de les empreses. I especialment, en vistes
que nosaltres tenim unes empreses petites i un sector industrial
també amb un pes relatiu molt poc important, sí és necessari
fomentar l’associacionisme, a l’hora de sortir a l’exterior encara
és molt més important. Per això, proposam incrementar els
recursos destinats a la internacionalització de les empreses,
augmentar les exportacions dels nostres productes, però, a la
vegada, potenciant l’associacionisme empresarial. És a dir que
aquestes accions de cada vegada més es facin en conjunt entre
les empreses, i així aconsegueixen potenciar una marca
conjunta, relacionada amb les Illes Balears, que, de passada,
ens ajuden a promocionar el nostre país.

Hem vist que també estan pràcticament congelades les
ajudes als artesans, aquests darrers anys també s’ha fet un
esforç molt important per donar un fort impuls al sector de
l’artesania i proposam incrementar en 100.000 euros aquest
programa.

Dins el camp del que seria la Direcció General d’Energia,
proposam incrementar les ajudes directes per implantar energies
renovables. Aquí encara estam molt enfora dels estàndards de
Centre Europa, i tot i ser una regió amb moltes hores
d’exposició solar, no hem avançat suficientment.

Un dels altres problemes que se’ns presenten és el
soterrament de línies elèctriques. El Pla director energètic
preveu uns casos en els quals és obligatori soterrar les línies
elèctriques. De cada vegada més observam que hi ha una
oposició ciutadana i una oposició dels ajuntaments a les
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esteses elèctriques, les línies d’alta tensió. I és evident que es
fa necessari abordar aquest problema i naturalment aportant-hi
els recursos econòmics per incentivar, per ajudar a costejar el
sobre cost que suposa soterrar una línia elèctrica.

A l’apartat de comerç s’iniciaren uns programes consistents
a plans de dinamització comercials, un poc el que s’ha
experimentat ja a altres comunitats autònomes, coneguts com
a centres comercials a cel obert. Bé, per les declaracions que
hem sentit al conseller, pareix que aquests plans no tendran
prioritat dins les polítiques, no sabem si per manca de
pressuposts o per canvi d’objectius polítics, però entenem que
avui és més important que donar ajudes directes als comerços,
que al final es converteixen en ajudes insignificants, és a dir
que no justifiquen la paperassa que s’ha de fer, per començar
a impulsar accions colAlectives, per dinamitzar zones comercials
en concret o municipis. I aquí hi proposam destinar-hi 500.000
euros.

Les dues empreses que venen fan referència a l’Institut
d’Innovació Empresarial, curiosament aquest institut, aquesta
empresa pública ha quedat sense possibilitat de fer polítiques,
ha augmentat la despesa de personal i la despesa corrent, no hi
ha pressupost per a inversió i per mor d’això, nosaltres
proposam disminuir la despesa de personal i la despesa corrent
i destinar aquests recursos a fomentar la certificació de qualitat,
disminuint despeses de personal, com dèiem, i a fomentar la
incorporació del disseny dins les empreses.

I amb aquestes dues darreres acabam la defensa del conjunt
de les esmenes.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Sampol. En nom del Grup Parlamentari Socialista,
té la paraula el Sr. Valenciano.

EL SR. VALENCIANO I LÓPEZ:

Sí, gràcies, Sr. President. En primer lloc demanaria si aquest
torn és el mateix per posicionar-nos amb referència a les altres
esmenes o no?

EL SR. PRESIDENT:

Sí, efectivament, si requereix fer-ho, ho ha de fer en aquest
torn.

EL SR. VALENCIANO I LÓPEZ:

Gràcies, Sr. President. Bé, aleshores començaríem pel darrer
idò, començaríem per posicionar-nos amb les esmenes que fan
referència tant a Esquerra Unida com al PSM-Entesa
Nacionalista; diríem que referent a la primera d’Esquerra Unida,
que li donarem suport, i a les segones també, a totes les del
Grup Parlamentari PSM-Entesa de l’Esquerra de Menorca
perquè coincidim globalment amb el seu plantejament.

Pel que fa referència a la nostra esmena a la totalitat, també
hem de dir que coincidim amb l’anàlisi, que aquests
pressuposts no s’adeqüen a les necessitats no només de la
indústria, sinó de la societat de les Illes Balears, pel que espera
de la indústria. I a la nova situació mundial en què ens trobam,
no ens trobam al segle XIX. Per tant, ja discutirem aquesta
esmena també a plenari, tal i com han fet o han avançat els
diferents portaveus.

Pel que fa a les esmenes parcials, la primera que ens trobam,
la 3530, del Grup Parlamentari Socialista, que destina una
quantitat per a una primera fase d’adquisició d’immobles i
millorar els serveis de la conselleria, que és una conselleria que
està bastant dispersa i que creim que seria interessant que ja
pogués començar a concentrar, per a una millor eficàcia, tots els
seus edificis a un sol lloc.

La 3529 fa referència a la millora de la tramitació
administrativa industrial. És cert que al pressupost d’enguany
hi ha prevista una millora, però aquesta millora no és suficient
i la veritat és que les necessitats actualment, no de la
conselleria, sinó de les persones que necessiten tramitar
aquestes coses a la conselleria, fan que sigui imprescindible
destinar-hi una quantitat perquè es resolgui d’una manera més
ràpida i més eficaç.

La 3560 fa referència al seguiment que s’aplicarà del Pla
R+D+I de l’Estat. L’Estat ha fet un nou pla per a l’any 2004-
2005, de R+D+I, un pla important; és important que les
empreses de les Illes Balears tenguin presència en aquest pla i
hi participin, hi participin com a mínim de la manera que ens
correspon, amb un tant per cent o de població o participació en
el PIB. Això donaria molts de cavalls de força a les indústries de
les illes, per tant nosaltres volem que el Govern faci un
seguiment específic per aconseguir que les nostres empreses
s’apuntin d’una manera important a aquest pla.

L’esmena 3558 fa referència a la necessitat d’elaborar un pla
de residus industrials i que òbviament la conselleria ho pot fer,
ho poden fer amb els serveis tècnics que tenen i el Govern
també, per tant aquí pràcticament no hi destinam quantia
econòmica, simplement és que ho facin.

La 3656 fa referència que es creï un port nàutic a Palma, la
indústria nàutica és una indústria, per una banda és antiga,
però per una altra banda és una indústria moderna, és una
indústria que està molt vinculada, a més, al món de les noves
tecnologies, una indústria de futur i creim que s’hi hauria
d’apostar d’una manera decidida.

La 3631 fa referència al desenvolupament d’un polígon
industrial a les Païsses de Sant Antoni de Portmany perquè és
necessari en aquest municipi.

La 3655 fa referència al programa de ciutats digitals Info 21,
un programa també important on nosaltres creim que hi hauria
d’haver una major participació dels municipis de les Illes
Balears, per això proposam que s’hi destini 1 milió d’euros.
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La 3556 fa referència al Pla d’innovació i al Pla de R+D de les
Illes Balears, plans que estan aprovats, però que tenen una
insuficient dotació i òbviament amb la dotació que s’hi posa
actualment no es va en lloc, per dir-ho de qualque manera, es
va molt poc lluny i nosaltres creim que és una cosa que
s’hauria de potenciar, en benefici, com deia al principi, del
nostre sector industrial i de la societat de les illes.

L’esmena 3559, que fa referència a foment d’empreses de
reciclatge, es tracta de donar també un major suport a aquest
sector, que jo crec que, ja es debatrà en el plenari, però crec que
és un sector que és interessant perquè és un sector transversal,
no només des del punt de vista industrial ho hem de mirar, sinó
des del punt de vista mediambiental. Per això volem que s’hi
dediqui una quantitat important, tan important que s’han
dedicat a altres coses menys importants.

L’esmena 3622 fa referència que s’elabori un projecte de
zona de serveis de l’IDI a la zona industrial del Migjorn Gran, a
càrrec també del fons de contingència, perquè és necessari per
al desenvolupament d’aquest municipi.

L’esmena 3538 és un tema que està d’actualitat
malauradament a la nostra comunitat autònoma, el tema de les
panes elèctriques i el suport al consumidor. Nosaltres
proposam que s’elabori una línia de suport als consumidors
perquè se’ls ajudi a demanar d’una manera adequada les
indemnitzacions, a causa de les panes de subministrament
elèctric; una quantitat de 10 milions de pessetes perquè creim
que serà una manera també de fomentar que la qualitat del
servei sigui molt millor.

Així mateix, la 3540, que està també en aquesta mateixa
Conselleria d’Indústria, fa referència a la política de sòl
industrial. Hi ha moltes queixes per part del sector que hi ha
poc sòl industrial i el poc sòl industrial que hi ha és molt car,
per tant no veim al pressupost de la conselleria una política
decidida en aquesta qüestió, només hem vist paraules, però no
hi ha fets. I nosaltres proposam que s’hi destini una quantia
important, 4.400.000 euros. Creim que és tan important, per
exemple, dedicar i destinar els doblers a això com la compra de
Costa Nord, per posar un exemple; tan important o més és això
que la compra de Costa Nord, per tant nosaltres proposam que
aquests doblers es destinin a la política de sòl industrial, a
adquirir sòl perquè les empreses el puguin tenir a un preu
raonable, perquè es puguin passar als polígons i puguin
desenvolupar millor la seva activitat.

L’esmena 3533 també fa referència a la informació als
consumidors sobre els seus drets d’energia elèctrica, no ja
només damunt les panes, sinó als seus drets, perquè veim que
hi ha situacions, com la que passa a Capdepera, que els
ciutadans tenen dret que se’ls doni proveïment i l’empresa
subministradora es nega a donar-los proveïment i el Govern no
fa res. I això és una situació absolutament impresentable, que
s’hauria de solucionar.

L’esmena 3668 fa referència a què s’elabori un estudi, per
això es posa una quantia d’un euro, de modificació del Pla
director sectorial d’energia per al soterrament de les línies de

distribució. Prèviament a fer una decisió d’aquest tipus creim
que és important que es faci un estudi. Per tant, demanam que
es faci aquest estudi que pot fer perfectament la conselleria i el
Govern amb els tècnics que tenen.

L’esmena 3667 fa referència a energies alternatives i
concretament al municipi d’Artà, que és un municipi que té una
especial sensibilitat en aquesta qüestió. Idò li donin suport amb
una quantitat de 13.000 euros.

L’esmena 3531 que fa referència també a energies
renovables. Ens omplim molt la boca de parlar de medi ambient
en els mitjans de comunicació i després a l’hora de la veritat,
com solem dir els jugadors no ens mullam. Nosaltres en aquest
sentit proposam que es destini gairebé 900.000 euros, quasi bé
1 milió, a energies renovables, sobretot a aerogeneradors. Que
seria una manera també de donar energia elèctrica a un sector
que en aquests moments és un sector que és rendible la seva
inversió, així com hi ha altres sectors com puguin ser per
exemple les cèlAlules fotovoltàiques que el seu rendiment
energètic és molt més baix, el sector d’aerogeneradors el seu
rendiment és molt més alt, hi ha una gran petició i jo estic segur
que si es fes aquesta inversió ajudaria també a millorar la
situació energètica.

L’esmena 3532 en referència a l’anterior, l’anterior demanava
aerogeneradors i aquesta demana un major impuls a l’energia
solar-tèrmica per a habitatge. En el qual, tan a l’anterior com a
aquesta hi ha estudis en el Pla director sectorial on es veu
perfectament que són sectors a potenciar, està previst que es
potenciïn i en canvi des de l’actual Govern es fa molt poc, per
no dir quasi res, perquè això es faci i es permeti en el mateix
temps introduir un nou tipus d’energia que no contamini i que
sigui respectuosa amb el medi ambient de bon de veres.

La 3669 fa referència al recinte firal de Manacor. Han parlat
molt del recinte firal de Manacor, s’ha promès molt, però en el
pressupost no hi ha ni una pesseta. Per tant, nosaltres
proposam perquè volem que es faci i es faci de veritat,
proposam que s’hi destini una partida d’1 milió d’euros.
Aquesta partida d’1 milió d’euros, òbviament és per al primer
any perquè sabem que aquest recinte costarà més. Però per
alguna cosa s’ha de començar i no es pot començar amb zero
pessetes.

La 3630 és de comerç i demana que s’elabori i es faci un
projecte per redactar un pla de la millora per al comerç, cosa que
no hem vist reflectit en el pressupost de la comunitat autònoma
i creim que sí que és interessant que es faci. Així mateix es parla
molt de mercats municipals i no trobam gairebé cap partida en
els pressuposts. Molta literatura i poca realitat. Nosaltres
proposam una partida de mig milió d’euros perquè es millorin
els mercats municipals de les Illes que n’hi ha uns quants que
els fa bona falta. I en la mateixa línia va l’esmena 3545.

La 3548 fa referència a un pla de recollida selectiva de
residus de comerç. Tenim plans de recollides selectives de
residus sòlids urbans, però hi ha una demanda en aquest sector
que també es faci un pla de recollida selectiva, cosa que també
ajudaria a millorar la situació dels residus de les Illes Balears
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que tantes vegades s’ha debatut aquí i jo m’estalviaré aquest
debat. Per tant, creim que és important, com més es fomenta el
reciclatge, com més es fomenti la recollida de residus, millor
funcionarà la nostra comunitat que en aquests moments està
tenint problemes de residus. Per tant, nosaltres proposam que
es faci aquesta recollida selectiva, estrictament en el sector
comercial, que és un sector molt específic amb un tipus
d’embalatge, amb un tipus de característiques molt concretes.
I record que també ja ho hem demanat per al sector industrial
que s’elabori un pla.

Una esmena que tal vegada haurà sobtat una mica als
membres d’aquest Parlament i és que feim una esmena d’alta i
baixa del mateix concepte i en el mateix programa de la
conselleria. I es podrien estranyar de per què es fa. Es fa per un
motiu molt simple, perquè el conseller va anunciar que en
aquest pressupost de la comunitat autònoma la quantitat de
doblers que es destinaria a comerç també serviria perquè els
hotels petits poguessin comercialitzar el seu producte turístic.
I nosaltres creim que això és autènticament impresentable. Si el
Govern vol fer una política turística que la faci a la Conselleria
de Turisme i no la faci en detriment del sector comercial. Per açò
demanam i feim aquesta pujada i aquesta baixada del mateix lloc
perquè no es faci aquesta política i perquè en detriment dels
comerços siguin els hotels els que dediquin a comercialitzar el
seu producte, que ho han de fer, però a través de les partides
de la conselleria que correspon, no a través del sector comercial
que és un sector que es troba en una situació, com sabem,
complicada.

La 3543 fa referència a la supressió de barreres
arquitectòniques en els comerços. S’ha de continuar amb
aquesta feina. No veim reflectida tampoc cap partida
pressupostària en aquest pressupost i nosaltres demanam que
s’hi dediqui un milió d’euros.

La 3549 és una campanya de foment de la venda de
productes autòctons. És un tema que ja també se n’ha parlat a
l’anterior Conselleria d’Agricultura per tant, no insistiré més en
la seva defensa. Crec que és important. Retolació de comerços
en català, no en bilingüe, en català. Demanam que es faci
perquè en castellà ja hi són. Per tant, tampoc ho veim en el
pressupost. També creim que s’ha de continuar fent aquesta
tasca, 100.000 euros per a aquesta tasca.

La 3546 fa referència al foment de cooperatives de compra
en comerços. De la mateixa manera que la 3552 fa referència al
foment de les associacions de zones comercials a centres
històrics. Abans ja la persona anterior que m’ha precedit en l’ús
de las paraula ja comentava la importància que té fomentar
l’associacionisme en el nostre sector no només comercial, sinó
industrial i a tot. Les Illes són una comunitat autònoma pet ita,
amb un sector petit, empreses petites que necessiten treballar
conjuntament. Per tant, nosaltres creim que en aquest sentit
hem de donar el màxim suport perquè tothom pugui treballar
conjuntament i treure un major rendiment i tenir una major
eficàcia. I en aquest sentit van les esmenes 3546 i 3552.

Finalment Sr. President, supòs que s’haurà donant compte
que de la 3539 no n’hem parlat perquè la retiram. 

I en aquest sentit com poden veure hi ha una gran quantitat
d’esmenes a aquesta conselleria, esmenes diferents que es
poden reunir en què hi ha una gran manca de concreció en
coses en aquest pressupost. Hi ha una manca de destinació de
partides importants a millorar la situació del sector i aquest
sector que de cada vegada més és un sector residual, nosaltres
no volem que sigui més residual sinó que aquesta costa per
avall que baixa i que va a menys, es canviï i vagi costa amunt.

I en aquest sentit hem presentat aquestes esmenes. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Torn en contra per part del Grup
Parlamentari Popular té la paraula el Sr. Oliver.

EL SR. OLIVER I MUT:

Gràcies, Sr. President. Evidentment les esmenes a la totalitat
no hi ha entrat el proposant de les esmenes, com és habitual, jo
tampoc ho faré i aquest debat es produirà com, és habitual,
valgui la meva reiteració, en el plenari d’aquest Parlament.

Jo per respondre idò a les esmenes parcials que han
presentat els dos grups que n’han presentat, el PSM per una
part i el PSOE per una altra. Idò començaré en el mateix ordre
contestant les esmenes que ha presentat el Partit Socialista de
M allorca, allà on les 4 primeres fan referència a promoció dels
productes de les Illes Balears, incrementar els incentius per a la
modernització tecnològica, potenciar la indústria
agroalimentària i incrementar els incentius per fomentar la
internacionalització de les empreses.

Dir idò que la Conselleria de Comerç i Indústria, dins els
seus diferents programes, té ja dins la convocatòria de
subvencions la de la Direcció General de Promoció Industrial,
inclouen idò línies específiques per a aquests programes i per
a aquestes activitats. Així també com els distints instruments
que té aquesta conselleria que són les empreses públiques
d’aquesta conselleria. Concretament per a la promoció de
productes de les Illes Balears també tenen línies d’ajudes i
programes, l’Institut d’Innovació Empresarial, el Consorci per
al Desenvolupament Econòmic. A més a més d’allò que ja va
anunciar el conseller en la seva compareixença quan explicava
aquest pressupost, que també hi havia la intenció de signar
convenis amb les diferents cambres de comerç de les nostres
Illes, així com també signar convenis amb altres administracions
que tenen xarxes d’oficines a l’exterior.

Dir concretament quant a l’esmena que presenta el Partit
Socialista per potenciar la indústria agroalimentària. Dir que
aquí el conseller va anunciar que es crearia un programa i una
secció específica per potenciar aquest sector i que coincidim
amb el portaveu del Partit Socialista que és prioritari ajudar a la
indústria agroalimentària per ajudar als ramaders i per ajudar
t ambé als pagesos d’aquestes Illes. En allò que no estam
d’acord és que aquest impuls a la indústria agroalimentària es
faci baixant la subvenció que es dóna a l’empresa pública Fires
i Congressos. I no hi estam d’acord perquè jo he de dir aquí
que des de l’any 2001 fins a 30 de juny del 2003 aquesta
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empresa té unes pèrdues consolidades i acumulades que
superen els 470.000 euros. D’aquí idò que no es pot reduir la
despesa d’una empresa pública que ve acumulant dèficit.

En referència a l’increment de les ajudes als artesans,
l’esmena núm. 70 del PSM. Dir que aquest pressupost s’ha fet
d’acord amb les peticions, un poc amb l’estadística que hi ha
dins la conselleria. S’han calculat idò en base a les sol Alicituds
que s’han presentat aquests darrers anys. I dir també que si fos
necessari, ja que a més l’esmena que presenten de substitució
no és molt gran. Dir que si hi hagués la necessitat, també via
modificació de crèdit, cercant els recursos d’altres partides es
podria solucionar aquest problema, si sortís.

Quant a incrementar els ajuts per al foment de les energies
renovables. Nosaltres pensam que aquesta partida està
suficientment dotada dins les possibilitats que té aquesta
conselleria amb una quantitat de 300.000 euros i que la
conselleria ja fa un esforç important, si tenim en compte que del
pressupost del 2003, el pressupost que va aprovar el pacte de
progrés, aquesta partida estava pressupostada amb un import
de 0 euros.

Quant a la 75 que fa referència als ajuts per al soterrament
i el Sr. Portaveu ha dit que es referia a les línies d’alta tensió, és
evident. Les línies de transport, alta tensió i distribució perquè
aquestes són les que el Pla director sectorial energètic diu que
no és necessari que estiguin soterrades perquè les altres, les
línies de baixa, sí que el Pla director sectorial diu que han
d’estar soterrades. Però aquí la meva sorpresa de què
precisament aquest Pla director sectorial energètic que fa uns
dos anys que està en funcionament no preveia aquest
soterrament d’aquestes xarxes i avui el Partit Socialista Obrer
Espanyol, a una esmena, ja proposen modificar aquest Pla
director sectorial. S’ha de dir que les xarxes elèctriques són
propietat de l’empresa proveïdora  i que en aquest cas s’hauria
de signar un conveni amb l’administració i aquesta empresa
proveïdora per realitzar aquestes funcions.

L’esmena 69 que parla de colAlaborar amb les associacions
de comerciants i proposa una alta de 500.000 euros. El conseller
ja va dir a la seva compareixença que la Direcció General de
Comerç té previst un replantejament d’aquests plans de
dinamització comercial per adaptar-los a les vertaderes
necessitats que demana l’esmentat sector. Per tant, nosaltres
pensam que aquesta partida està suficientment dotada i com va
dir el conseller a la seva compareixença, no fa falta que hi hagi
cap substitució en aquest aspecte.

Quant a l’empresa pública IDI hi ha dues esmenes també del
Partit Socialista. Una que fa referència a fomentar la certificació
de qualitat de les empreses, però minvant la despesa de
personal. I ve la nostra sorpresa també perquè dir que l’IDI en
aquesta àrea concreta té el mateix número de persones que
tenia ocupades a principis de l’any 2003. Per tant, creim que
està equilibrada aquesta àrea en allò que fa referència a la
p artida de personal per poder complir també amb els objectius
que té marcats.

El mateix quant a l’esmena 144, allà on proposa fomentar el
disseny de les empreses, però baixant també la despesa corrent.
Dir idò que l’IDI té una àrea dedicada a fomentar
assessorament, incentivar el disseny gràfic, industrial i
agroalimentari de les empreses de les Balears i que aquestes
funcions les fa amb una despesa que és necessari per poder dur
aquestes funcions a terme. És impossible augmentar aquestes
funcions i el resultats baixant la despesa. Són dues coses que
van juntes i per augmentar aquestes realitzacions, els seus
projectes i els seus resultats fa falta també incrementar la
despesa corrent. Per tant, nosaltres també votarem en contra
d’aquesta esmena.

Pel que fa referència a les esmenes que presenta el Partit
Socialista. Jo he de començar dient que hi ha una sèrie
d’esmenes que proposen unes altes, però ho fa en càrrec en el
fons de contingència, fons de contingència que en aquest
moment el projecte de llei del pressupost el crea, però el crea
amb 0 pessetes. I per tant, presenta unes esmenes que no estan
quadrades. Per tant, si el fons de contingència el crea la llei de
pressupost amb 0 pessetes, però la pròpia llei diu que es dotarà
aquest fons després via modificació de crèdit del conseller
d’Hisenda, allò que hauria d’haver fet el Partit Socialista Obrer
Espanyol era dotar primer aquest fons de contingència i
després sí poder presentar esmenes de baixa en el fons de
contingència. Si aquestes esmenes s’aprovessin ens trobaríem
que el pressupost quedaria desquadrat perquè el Parlament ja
va aprovar la llei del pressupost del 2004 on va aprovar els
números generals, on va aprovar els ingressos i despeses. Si
s’aprovessin aquestes esmenes augmentaríem les despeses,
desquadraríem el pressupost i això per a la llei pressupostària
no és possible. 

A part d’aquesta qüestió, dir que també és molt còmode
presentar unes esmenes d’addició sense proposar la baixa,
perquè proposen una baixa a un fons de contingència que no
existeix. Això és molt còmode perquè no han de dir a què
renuncia el Partit Socialista per augmentar aquestes partides
que ell creu que estan poc dotades. 

I així va la primera esmena que presenta que és la 3530 que
és per a l’adquisició d’immobles amb 4.400.000 euros, però en
càrrec al fons de contingència. Jo recoman al portaveu del Partit
Socialista el Sr. Valenciano que enlloc d’estar en el fons de
contingència de quina partida seria ell capaç de treure aquests
4.400.000 euros i quines partides hauria de donar de baixa.

L’esmena núm. 1 del PSOE parla de la millora de la tramitació
administrativa. Nosaltres pensam que totes les necessitats de
millora en aquesta tramitació d’expedients ja està contemplada
dins les partides de la conselleria i que a més estan incloses en
aquest projecte d’inversió que és ni més ni manco que una
continuació de les actuacions duites ja a terme durant l’any
2003.

L’esmena següent, la 32 que fa referència al Pla R+D+I de
l’Estat. Jo li he de dir Sr. Valenciano que aquestes competències
estan adscrites a la Conselleria d’Economia, Hisenda i
Innovació, aquestes funcions ja les fa una altra secció. Per tant,
aquí estam duplicant les feines. En tot cas hauríem d’haver
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donat de baixa tota la Direcció de Recerca, Desenvolupament
Tecnològic i Innovació de la secció 14, donar-la d’alta dins
aquesta secció 21 i aquí sí que podríem discutir. Però allò que
feim és duplicar les feines.

La partida núm. 30 que parla de l’elaboració d’un pla de
residus industrials. El mateix, Sr. Valenciano, vostè està
modificant el decret on el President del Govern assigna les
funcions de govern a les distintes conselleries. Aquesta és una
competència clarament de la Conselleria de Medi Ambient del
Govern balear i vostè la proposa, a més amb un euro, és curiós.
En aquesta legislatura els estudis i els plans s’han de realitzar
amb un euro, quan a la passada legislatura eren partides
milionàries les que es dedicaven a estudis i redaccions de
plans.

L’esmena 128 també va en càrrec del fons de contingència,
1 milió d’euros. Dir que aquestes línies ja Sr. Valenciano estan
previstes dins les línies, els decrets que treu i que treurà la
Direcció General de Promoció Industrial.

La 103 ens parla d’un polígon industrial a Ses Païsses i
vostè proposa que ho faci la conselleria, quan sap, supòs que
sap, vostè segur que ho sap, que aquesta funció està
encomanada a l’Institut d’Innovació Empresarial, aquesta és
una funció de l’institut, no ho fa la conselleria. Per tan t ,
nosaltres pensam que està mal ubicada aquesta empresa perquè
si resulta que aquesta feina la fa l’institut i vostè diu que l’ha
de fer la conselleria, estam duplicant idò les funcions i també
implicaria modificar l’organigrama del Govern balear. Però li diré
més, en aquest concret de Ses Païsses en pla parcial no està
encara desenvolupat. Per tant, s’hauria de desenvolupar aquest
pla parcial i després conveniar amb l’institut. Però miri per on,
vostè també proposa una baixa a una partida allà on únicament
hi ha 150.000 euros i vostè proposa una baixa de 300.000 euros.
Per tant, estam una vegada més davant un desquadrament i
aquesta partida no està quadrada, vostè proposa una baixa a
una partida el doble de la consignació que té aquesta mateixa
partida.

L’esmena 127 estam a les mateixes. També aquesta
competència correspon, com ja li he dit abans, a la Direcció
General de Recerca, Desenvolupament Tecnològic i Innovació.
És una competència de la Conselleria d’Economia i Hisenda.

El mateix passa a la següent esmena, la 28 que també és
competència de la Conselleria d’Economia i Hisenda.

I l’esmena 31 que parla de fomentar empreses de reciclatge.
Dir-li que aquesta també és una competència de la Conselleria
de Medi Ambient. No obstant, la Conselleria d’Indústria dins
les línies d’ajudes hi ha ajudes també per a la creació, per a la
maquinària i per a la tecnologia d’aquestes empreses de
reciclatge. Però dir que el foment (...) d’aquestes indústries i  d
‘aquest tema és la Conselleria de Medi Ambient.

L’esmena següent , la 94, que parla també d’una zona
industrial a Es Migjorn Gran. Dir-li el mateix que li he dit en una
esmena anterior, que aquesta és una competència de l’institut.
Pens idò que les esmenes haurien d’anar ubicades dins

l’institut i no a allò que és la conselleria, a no ser que vostè
vulgui que aquestes funcions les faci la conselleria i no
l’institut. La qual cosa per ventura hauria de plantejar i ser
valent i suprimir, fer una esmena de suprimir l’institut i que ho
faci la conselleria, tal i com varen proposar a la campanya
electoral del 99 i ho dic bé, del 99, de suprimir empreses
públiques i després a la passada legislatura quan governaren
no ho feren. De totes formes com li dic, a més a més dir-li que ja
a la passada legislatura es va realitzar un concurs amb un
projecte de naus industrials a Es Migjorn Gran i que aquest
projecte va donar uns preus molts alts i vista la inviabilitat
d’aquest projecte es va descartar. Supòs que vostè ho sap,
però ara aquí proposa que es faci una vegada més allò que va
ser inviable quan vostès governaven.

Quant a l’esmena núm. 10, que és donar un suport als
consumidors per la petició d’indemnitzacions en allò que fa
referència a la pana elèctrica que va succeir fa un any. Dir-li que
això són funcions que té previst el futur Institut Balear
d’Energia, tal com va dir aquí el conseller i que aquestes seran
unes funcions d’assessorament en matèria energètica que farà
aquest institut als ciutadans i també a les empreses. Però una
vegada més Sr. Valenciano crec que vostè també s’equivoca
perquè l’alta la proposa a la partida 6000, que correspon a
compra de terrenys destinats a ús general, amb la qual cosa si
s’aprovés aquesta esmena la despesa seria totalment inviable
amb la finalitat que vostè proposa, perquè és una partida que
s’ha de destinar a adquisició de terrenys i no a allò que fa
referència la seva esmena que és assessorament.

Quant a la política de sòl industrial, una vegada 4.400.000
euros en càrrec en el fons de contingència. És molt fàcil fer
esmenes proposant baixes a partides que no existeixen, això ho
sabem fer tots i quedaríem molt bé. El nostre vot li he
d’anunciar que també serà en contra. Dir-li una vegada més,
que també aquesta és una funció que fa l’Institut d’Innovació
Empresarial, vostè cau molt presentant esmenes fora de la seva
ubicació, la ubicació correcte és dins l’institut, a no ser que
vostè vulgui buidar de contingut l’institut i que sigui la
conselleria que dugui endavant aquests temes. Però d’aquesta
manera estam duplicant les feines i ens queden uns doblers
dins l’institut que no s’utilitzarien. Però a més a més, Sr.
Valenciano s’equivoca una vegada més vostè quan proposa
l’alta. Proposa l’alta a la partida 331B que correspon a
planificació, ordenació i desenvolupament energètic, que no té
cap tipus de relació, cap connexió amb allò que vostè proposa
que és la política de sòl industrial. És a dir, una partida que és
d’ordenació i desenvolupament energètic vostè hi fa una alta
en allò que fa referència a creació de sòl industrial. Francament,
crec que hi torna haver una errada important a la seva proposta.

L’esmena núm. 5, informació dels consumidors de drets
d’energia elèctrica. Reincidir en els meus arguments que ja he
fet quan feia referència a una esmena també d’aquestes
característiques i que aquestes funcions estan previstes dins
l’Institut Balear d’Energia, tal i com va anunciar aquí el
conseller de Comerç i Indústria.

I l’esmena 140 no deixa de sorprendre un poc, perquè parla
d’un estudi per modificar el Pla director sectorial d’energia. Bé
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el Pla director d’energia fa pràcticament dos anys que està en
funcionament i a més a una proposició no de llei que va
presentar el Grup d’Esquerra Unida-Els Verds, a la seva
intervenció Sr. Valenciano vostè va dir que no feia falta encara
modificar aquest pla director, que pensava que en dos anys de
vigència no era encara suficient temps, no havia transcorregut
un temps prudencial com per modificar i el seu vot, el vot del
Partit Socialista va ser d’abstenció. Bé idò el que fa dos anys
no era suficient per modificar el pla director, ara resulta que dos
anys i un mes sí que ja és temps suficient per modificar el pla
director sectorial.

Programes d’energies alternatives a Artà. Dir que no només
a Artà, dins el pressupost del 2004 hi ha una dotació de 250.000
euros per a actuacions en matèria d’eficiència energètica que és
una partida genèrica i que aquí dins quan surtin els decrets
s’establiran les condicions i els requisits que han de complir les
distintes empreses, millor dit els distints projectes perquè
puguin tenir la subvenció.

Quant a les energies renovables Sr. Valenciano, dir-li, vostè
ho sap, que aquí on es poden instal Alar l’energia eòlica,
bàsicament aquí on és rendible i on surten els números és a
Menorca, a la resta d’illes pareix que no és factible. En el cas de
Mallorca totes s’haurien d’instalAlar dins ANEI i allà on sí és
factible és a Menorca, però a Menorca precisament el Pla
territorial té una moratòria quant a la instalAlació d’aquestes
instalAlacions, precisament perquè la que hi ha avui en
construcció es vegi l’impacte i després es pugui decidir si
s’aixeca aquesta moratòria o no. Per tant, presentar una esmena
allà on es proposa que hi hagi una despesa per a aquestes
instalAlacions quan el Pla territorial de Menorca té una moratòria
en aquest sentit, francament no acabam d’entendre quina
motivació li ha duit a vostè per presentar aquesta.

L’esmena número 4, l’energia solar-tèrmica per habitatge.
Vostè proposa una baixa a una partida destinada a les
corporacions locals. Dir que en el projecte hi ha ja una partida
de 300.000 euros i que juntament amb aquesta altra partida que
ha esmentat vostè, millor dit, que li he dit jo que vostè retira per
incrementar aquesta, el Govern amb aquestes dues partides idò
pot ajudar, amb aquesta disponibilitat pressupostària
evidentment, a tot allò que són les empreses, ajuntaments,
consells insulars, empreses i particulars. Vostè mitjançant la
proposta el que fa és que no es pugui ajudar als ajuntaments
amb aquestes instalAlacions d’energies alternatives.

I la 141 el recinte firal de Manacor. Aquí el conseller va dir
que seria Fires i Congressos la que redactaria el projecte i la que
construiria el recinte firal a Manacor i que a més es finançaria
amb endeutament. Ho va dir aquí el conseller. Per tant,
nosaltres pensam que aquesta esmena no fa falta, ja que el
conseller va donar les explicacions de com ho faria. No és
d’estranyar que vostè no la vegi reflectida la despesa per dur
endavant aquest tema, perquè el conseller va dir que aniria via
endeutament, tal com ja es va dir també a la passada legislatura
que ho faria el Partit Socialista de Mallorca.

L’esmena 112 i la 14 crec que són dues esmenes que haurien
de decaure totes dues, perquè vostè proposa una baixa a la

primera esmena de 500.000 euros i a la segona de 100.000 a la
partida 6400, quan aquesta partida està dotada només amb
500.000. És a dir, vostè proposa una baixa més gran que allò
que està pressupostat a la partida, i nosaltres pensam que
hauria de caure. Però si anam a la part política de les dues
esmenes, la primera diu “per redactar un pla de millora del
comerç”, bé, nosaltres podem dir que aquests projectes
d’aquesta partida preveuen precisament redactar aquests
projectes que inclouen estudis i anàlisis destinats a prendre
mesures necessàries, legals, econòmiques i administratives,
precisament per a la modernització i millora del comerç. És a dir
que és una partida genèrica i vostè el que fa és un afectació,
millor dit, una esmena d’addició a aquesta esmena, com he dit
abans, en 100.000 euros.

L’esmena de millora dels mercats municipals. Hi ha 2.400.000
euros a la partida i que pensam que és suficient i, a més, està
previst ja dins les línies i els programes de la conselleria, per
tant no fa falta aquesta addició a aquesta partida que proposa.

El mateix a la següent que fa referència també a millora de
mercats, que és una altra esmena d’afectació.

A l’esmena núm. 20, recollida selectiva de residus a comerç,
hem de dir que la recollida és clarament una competència dels
ajuntaments i clarament dels consells insulars que són els
directors del Pla director sectorial de residus sòlids. No és
aquesta una competència, idò, del Govern balear.

L’esmena següent, la 15, que fa referència a supressió de
barreres arquitectòniques, és un tema que està contemplat dins
les ajudes, dins les línies i decrets que treu cada any la
Conselleria de Comerç i Indústria i que enguany també sortirà.

L’esmena 21, venda de productes autòctons. És un tema
que també està previst dins els diferents programes d’ajudes de
la conselleria. Foment de retolació en català, exactament el
mateix, són esmenes d’afectació, que estan previstes dins els
distints programes. Foment de les cooperatives, també és un
tema, vostè presenta una esmena d’afectació i són temes que
estan contemplats dins els distints programes d’ajuda
d’equipaments comercials, per tant no creim que faci falta una
afectació quan els mateixos decrets ja diuen que això és
possible i que, a més, els comerciants ho solAliciten cada any.

La núm. 24 parla de foment a associacions de zones
comercials. També hi ha les línies d’ajuda precisament perquè
es puguin crear aquestes associacions de comerciants,
independentment de quina sigui la seva forma jurídica.

Gràcies, Sr. President.

(La Sra. Vicepresidenta substitueix el Sr. President en la
direcció del debat)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Oliver. Algú vol fer ús del torn de rèplica? Pel
Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, la Sra. Mascaró.
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LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Som aquí en substitució del Sr.
Sampol que se n’ha hagut d’anar.

Deia el Sr. Oliver, representant del Grup Popular, que moltes
d’aquestes ajudes ja estan contemplades per la conselleria. Des
del PSM entenem que es poden augmentar i per això hem
presentat les esmenes.

Ha parlat també de la intenció de signar convenis amb la
Cambra de Comerç i amb altres administracions, i els nostres
dubtes són si aquestes intencions estan ben reflectides dins el
pressupost, si hi ha dotació suficient, i com que pensam que no
també hem presentat aquestes esmenes.

També parla que es crearà una línia específica per a la
indústria agroalimentària, nosaltres voldríem saber exactament
quina dotació tendrà, si serà suficient i, com que sospitàvem
que no, també hem presentat les esmenes que hem presentat.

També ha dit que la conselleria té previst el replantejament
dels plans de dinamització comercial, és evident que de moment
el que s’ha replantejat és la dotació econòmica per destinar a
aquests plans, perquè han baixat,. I finalment també ha dit que
cercarà recursos d’altres partides, i per cercar recursos d’altres
partides, voldríem saber on pensen posar les baixes, d’on
sortiran, si d’altres conselleries, si del pla de contingència, de
quins punts, perquè si des dels grups de l’oposició no podem
afectar res a costa del fons de contingència, a veure si el Partit
Popular ja sap què es destinarà del fons de contingència a
aquestes partides.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Mascaró. Per part del Grup Parlamentari
Socialista, té la paraula el Sr. Valenciano.

EL SR. VALENCIANO I LÓPEZ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, excuses, o perquè està mal
ubicat, o perquè les esmenes estan mal ubicades i no estan a un
institut, poden estar perfectament a la conselleria, perquè la
conselleria als instituts estam, cansats de veure com els
encarrega feines i com hi ha transferències. Per tant, tot açò
excuses, excuses per no voler constatar la realitat.

Segona qüestió. Que estan previstes al pressupost moltes
esmenes i no estan concretades, aquestes esmenes són
concretes i són d’afectació, aprovi-les i es comprometrà
públicament a fer-ho, com que diu que no, en realitat no vol
adquirir cap compromís real, que són els pressuposts, per fer
aquestes coses. Aquesta és l’autèntica veritat, no volen
adquirir cap compromís per fer-ho, moltes paraules, però a
l’hora que aquesta paraula es converteixi en un fet, fals, fals.

Després s’aferra al fet que hi ha partides d’1 euro.
Òbviament, perquè es poden fer sense despesa, de la mateixa

manera que quan vostè estava a l’oposició presentava partides
de 1.000 pessetes amb esmenes, igual, exactament igual, perquè
ho podia fer el Govern. Vostès consideraven que ho podia fer
el Govern sense haver-hi d’afegir res, per açò es dóna una alta
i una baixa, d’1 euro, per no posar 0 pessetes, perquè el
programa informàtic no ho permet, i aquí posam 1 euro, per
posar una quantitat simbòlica. Exactament igual que el que feia
vostè, exactament igual. Per tant, no ho desqualifiqui perquè hi
hagi 1 euro, digui clarament “no ho volem fer”. I ja està, no
passa res, però els ciutadans sabran quina és l’autèntica veritat,
no ho volen fer.

Fons de contingència. Bé, açò sí que ja sembla una pelAlícula
dels germans Marx, o sigui que Costa Nord es pot pagar amb el
fons de contingència, l’equip ciclista es pot pagar amb el fons
de contingència, i ara resulta que no hi ha fons de
contingència, que no existeix res. Primer, tal vegada haurien
d’aprendre a llegir, aquestes baixes, quan no es posa res i a un
programa es posa una A, i vostè ho sap perquè du molts
d’anys de diputat en aquest parlament i ja ha estat a
pressuposts com a conseller i com a oposició, vostè sap
perfectament que quan s’escriu d’aquesta manera significa que
la baixa es fa proporcional a tots els programes, per tant
aquesta baixa no desquadra res, mentida, és una baixa real. En
el cas que s’aprovi aquesta esmena, el que passa és que a tots
els programes de la comunitat autònoma dels pressupost se’ls
prorrateja aquesta baixa, i açò és una cosa que no és d’ara, s’ha
fet sempre, i vostè també ho feia quan era a l’oposició. Per tant,
no em vengui ni amb històries ni amb excuses, les coses són
així.

(Algú fa un comentari inoïble)

No, ara la Mare de Déu ja no nom Maria, ara nom Joana,
sembla.

Clar, aleshores, aquí, diguin-ho clarament, “no ho volem
fer”, i ja està, no passa res, tenen una altra prioritat, s’estimen
més fer altres coses. Molt bé, ho entendrem perfectament, però
els ciutadans també ho sabran, però no s’aferri a l’emblanquinat
amb cosetes i amb excuses.

Una altra qüestió, Sr. Oliver, i m’ha sorprès de vostè, i
supòs que és a causa de la mala memòria, que ho ha dit. Vostè
m’atribueix a mi que fa un mes al plenari vaig dir que no es
podria canviar el Pla director sectorial a una proposició no de
llei d’Esquerra Unida, que parlava d’energies alternatives, i jo
deman que es canviï, no que es canviï, no, és que jo crec que
s’ha equivocat totalment. Jo el que deman és que es faci un
estudi per veure si les línies de soterrament elèctric de
distribució per veure açò, si es pot fer o no es pot fer. I en el
cas que sigui possible, en el cas que la conclusió d’aquest
estudi sigui que és una cosa raonable, després ja demanaríem
que es fes. Açò és el que volem, que s’estudiï, però a la
proposició no de llei d’Esquerra Unida que es va tractar a
plenari es parlava d’una altra cosa, es parlava d’unes quantitats
que estan previstes al Pla director sectorial i perfectament són
assumibles, i parlava d’energies renovables, no parlava de
soterrament. Per tant, jo supòs que s’ha equivocat d’esmena,
però no mescli ous amb caragols, perquè una cosa és una cosa
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i l’altra cosa és l’altra. Supòs que ha estat un error, perquè, si
no, seria, bé crec que ja seria mala fe i supòs que no és així.

Nosaltres demanam que s’estudiï, que es faci un estudi per
veure si el Pla director sectorial es pot o no es pot modificar,
quina implicació tendria que s’haguessin de soterrar les línies
de distribució, i en funció d’aquest estudi es decidirà la
factibilitat o la no-factibilitat, i punt. Per què?, perquè és una
demanda dels ciutadans de les Illes Balears, i aquestes
demandes hem de saber si són assumibles o no, i per açò s’han
d’estudiar.

Per una altra banda diu que hi ha esmenes desubicades
d’R+D+I, jo supòs que vostè, tal vegada no té una visió global
del que s’ha fet, però nosaltres tenim una esmena que demana
que hi hagi una nova conselleria de ciència, tecnologia i
indústria, no sé si ho sabia. Per què?, perquè és la línia política,
és el ministeri que hi ha a l’Estat, són els ministeris que hi ha,
que es van fent de cada vegada més als països europeus, per
tant nosaltres creim que s’hauria de juntar recerca,
desenvolupament, innovació i indústria, perquè, realment, qui
aplica les política d’innovació són les indústries, i en aquest
sentit trobarà una esmena del nostre grup parlamentari que va
per aquí, perquè efectivament és una política global. Però així i
tot el que no té cap sentit és que perquè hi hagi una direcció
general d’innovació per una banda a la Conselleria d’Economia,
i per altra banda hi hagi indústria, no hi hagi una connexió entre
les dues coses, perquè qui aplica la política industrial és la
Conselleria d’Indústria, i la innovació va a les indústries, no va
a una entelèquia. Per tant , és la conselleria la que també ha de
dur aquesta política.

I açò val igual pel que comenta de residus. Si vostè mateix
ho ha acceptat, si la conselleria fa política en tema de residus,
en tema d’empreses òbviament, estam parlant d’empreses,
parlam d’indústries, per tant, en aquest sentit, escolti, si no ho
volen fer, diguin-ho clarament, però no cerquin subterfugis. Les
persones que demanen que hi hagi un pla de recollida de
residus industrials són les indústries. Per tant, es pot potenciar
perfectament des de la Conselleria d’Indústria coordinadament
amb la de Medi Ambient, òbviament. Jo supòs que el Govern
està coordinat, amb açò no tendrà cap problema. Que després
el pla l’aprovarà i l’acabarà de fer Medi Ambient? La medalla, el
conseller que se la posi, li assegur que ens és completament
igual, el que ens preocupa és que ho facin, que no ho volen
fer? Bé, diguin-ho clarament, no se cerquin aquests subterfugis.

I per acabar, perquè amb el temps que tenc és impossible
parlar d’una per una, he intentat englobar-ho tot, em referiré al
que fa referència a energia, drets dels consumidors. Jo li faria
una pregunta: és un problema ara o no és un problema ara?,
s’ha de resoldre o no? No em remeti a una empresa futura que,
per cert, i supòs que vostè ho sap, el conseller i el director
general d’Energia es van comprometre que aquesta empresa
aniria a aquests pressuposts i aquesta empresa no ve a aquests
pressupost, no hi és, no està creada, és una entelèquia aquesta
empresa, no existeix, dia 1 de gener no existirà. Jo crec que si
tenen intenció de fer aquestes coses, val més que agafin i donin
suport a aquesta esmena, podem pactar la quantitat, òbviament,
però és una necessitat, i aquesta empresa, en aquests moments,

fals, no existeix, no està en els pressuposts i es va prometre als
mitjans de comunicació que aquesta empresa seria als
pressuposts. I, a més a més, ho van prometre quatre dies abans
de registrar-los, la qual cosa és bastant paradoxal, que no
sabessin que no era ni tan sols a la Llei d’acompanyament la
creació d’aquesta empresa. Però bé, d’açò en podrem parlar al
plenari, perquè és una autèntica patinadeta per part del Govern.

Però a mi m’es igual açò, l’emp resa d’energia, jo crec que no
fa falta, que el Govern ho pot fer perfectament. L’únic que vull
és que el Govern dugui a terme aquestes polítiques, que les
faci, que les pot assumir, que no em vengui amb compromisos
futurs que encara no existeixen i que no tenen cap viabilitat. El
problema el tenim ara. El fons de contingència és un nom
perquè vostès l’han creat, perquè si no, l’esmena, l’han fet
exactament igual que les que feien vostès, esmenes d’1 euro o
de 1.000 pessetes n’hi ha a balquena fetes per tothom, per què?,
perquè el que volen dir 1.000 pessetes o 1 euro és que el que
interessa és que es faci aquesta cosa i que el Govern ho pot
assumir perfectament. Per tant, si ho poden assumir i ho volen
fer, ho facin, i, si no, diguin que no ho volen fer, perquè no em
dirà que per 1 euro no ho faran.

En aquest sentit, jo crec que les excuses que ha donat per
no acceptar la majoria d’aquestes esmenes no són vàlides i
nosaltres les mantendrem al plenari.

(El Sr. President reprèn la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. El Sr. Oliver té la paraula en nom
del Grup Parlamentari Popular.

EL SR. OLIVER I MUT:

Gràcies, Sr. President. Per contestar al PSM, he de dir que
efectivament no coincidim, pensam que no és necessari aquest
increment si hem d’atendre altres funcions i altres programes de
la conselleria. La conselleria amb aquests pressuposts haurà de
tenir imaginació, com ha demostrat quan ell ha governat, però
pensam que es podran dur a terme tots els compromisos i les
demandes i solAlicituds que faran les distintes empreses en els
decrets que tregui el Govern.

Per signar convenis amb altres administracions, la signatura
dels convenis, no fa falta dotació pressupostària, per signar els
convenis amb les altres comunitats autònomes que tenen xarxes
comercials a l’estrangers no fa falta que hi hagi dotació
pressupostària. Precisament aquesta és una de les idees de la
imaginació que té aquest nou govern d’optimitzar els recursos
que tenen les altres comunitats signant aquests convenis.

Miri, efectivament el conseller va dir que faria un
replantejament dins la dinamització comercial i hem pogut llegir
als diaris ahir concretament que el que no pensa fer la
conselleria és subvencionar el cent per cent de la despesa quan
una empresa surt amb una missió comercial a l’estranger.
Pensem que les empreses que surten a l’estranger, alguna cosa
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els ha de costar, perquè és una mala pràctica subvencionar la
totalitat de la despesa. 

Em parlava de recursos d’altres partides, però ho he anotat
i ara no record per què ho he apuntat, no sé, ah!, sí, això feia
referència a l’esmena que presenten de 100.000 euros, si no
record malament, per augmentar la despesa a les empreses
artesanes. Bé, jo li he de dir que aquesta mateixa pregunta que
m’ha fet vostè, jo la feia la passada legislatura al Sr. Sampol,
perquè la partida d’artesania era una partida baixa i nosaltres
fèiem aquesta mateixa pregunta. En aquesta ocasió s’ha
pressupostat d’acord amb l’estadística que hi ha dins la
conselleria, i això ve en funció de les peticions que s’han fet.
Pensam que és suficient, si no, no del fons de contingència,
però pensam que la partida que s’hi hauria de destinar no és tan
elevada com per no poder fer les modificacions de crèdit
oportunes si es creu convenient. De totes formes, jo em remet
a la liquidació de pressupost, perquè pensam que serà suficient
aquesta partida.

Quant al Sr. Valenciano, bé, excuses per ventura seran les
que vostè proposa en la seva rèplica, en un to tal vegada un
poc crispat, fins i tot, no són excuses de mal pagador, Sr.
Valenciano. Jo insistesc que amb el fons de contingència vostè
desquadra el pressupost i insistesc en això, perquè el fons de
contingència es crea amb 0 pessetes, i vostè utilitza uns doblers
d’un fons de contingència que no hi són. Per tant, no són
excuses de mal pagador, però, així i tot, així i tot jo he respost
políticament a aquestes esmenes que vostè ha presentat, no
m’he limitat a dir, he respost políticament i puc tornar a
respondre, però el remet al Diari de Sessions  i veurà com, a més
a més, a totes les esmenes, 9 concretament que van en baixa al
fons de contingència, jo també he donat una resposta política.

I no són excuses de mal pagador, no em digui que jo li he dit
que no volem fer aquests estudis, no ho he dit que no volem fer
aquests estudis, he dit que aquesta era una competència de la
Conselleria d’Economia i Hisenda i que s’havia de fer aquesta
esmena a la Conselleria d’Economia i Hisenda, i si vostès el que
fan és crear amb una altra esmena una conselleria nova, una
secció nova tal com tenien a la passada legislatura, idò jo a
vostè també li he de dir que també du pràctica parlamentària,
que havia d’haver fet les coses bé, que havia d’haver fet els
deures bé tal com han fet, per exemple, els del PSM, que
presenta una esmena, la núm. 68, on dóna de baixa la Direcció
General de Recerca i Innovació de la Conselleria d’Indústria i
Comerç i la passa a Comerç. Vostè discuteix dins una
conselleria que no té competències. I això és el que li he dit,
però, així i tot vostè diu -pot fer totes les carusses que vulgui,
Sr. Valenciano, jo no m’enfadaré i no em crisparé. Però també és
curiós que aquests estudis, el Govern del Partit Popular els hagi
de fer amb 1 euro, quan vostès, li ho he dit i hi insistesc, la
passada legislatura les partides eren milionàries per dur
endavant aquests estudis.

El fons de contingència podrà comprar Costa Nord, sí, podà
comprar Costa Nord, una vegada que s’hagi dotat, una vegada
que la Llei de pressuposts, aquest projecte de llei de
pressuposts ho contempli, una vegada que s’hagi aprovat,
quedarà aprovat el fons de contingència, amb 0 pessetes, i via

modificació de crèdit després es dotarà i es podrà pagar. Però
no és el que fan vostès. Miri, he d’aprendre a llegir, en sé de
llegir, Sr. Valenciano, no sigui ofensiu, em digui una altra cosa,
però no em tracti de no saber llegir. Per ventura, interpretarem,
de diferent manera, però llegir, per favor, per favor.

Una baixa proporcional, aquí no hi ha baixes proporcionals.
El fons de contingència està creat, el crea però no està dotat, i
vostè treu doblers d’una partida que no està dotada, que està
dotada amb 0 pessetes. Jo no li discutesc que no estigui creat,
es crea amb 0 pessetes, el projecte el crea, però no està dotat.
I vostè em diu que jo feia el mateix, que presentava esmenes
amb 1 pesseta, no és cert, el remet a la passada legislatura, al
Diari de Sessions, a veure si me’n trobarà cap a mi, d’esmena
amb 1 pesseta, no he fet mai aquesta pràctica i el ret que, per
favor, no m’insulti, no insulti la meva capacitat de presentar
esmenes, per favor, i no em digui que jo faria el mateix que
vostè.

Energies alternatives. Tens l’esmena aquí mateix que parla
d’estudi de modificació, l’esmena 140, no em digui que només
és un estudi, eh?, diu “estudi de modificació del Pla director
sectorial per soterrar línies de distribució”. I jo li he dit que
vostè a una esmena d’Esquerra Unida va dir que no feia falta
modificar encara perquè només duia dos anys i ara han canviat
les coses, ara han canviat les coses, per energies alternatives,
per energies alternatives. Però el que no era necessari, perquè
només duia dos anys, ara ja ho podem fer. I jo deman, i per què
no ho feren vostès?, per què no modificaren vostès el Pla
director sectorial quan governaven?, per què? Si precisament
Esquerra Unida i Els Verds ho volia i vostès s’hi oposaren.

Els residus. Li ho dic una altra vegada. El Pla de residus és
una competència de la Conselleria de Medi Ambient, si s’ha de
crear una partida perquè es faci, perquè es dugui endavant la
redacció d’un pla director de recollida de residus industrials
perillosos, pensam que qui ho ha de dur és la Conselleria de
Medi Ambient, això és el que li he dit, no li he dit que no ho
volguéssim fer, i vostè no posi coses en boca meva que jo no
he dit. No he dit que no el volguéssim fer, he dit que qui té
competència per fer aquest estudi és la Conselleria de Medi
Ambient i que per això nosaltres li votàvem en contra, perquè
si ho ha de fer algú, ha de ser la Conselleria de Medi Ambient.

I quant a crear partida per informar els consumidors
d’energia elèctrica amb tots els seus aspectes, jo em remet al
que va dir aquí el conseller, que això estava destinat i previst
dins el futur institut de l’energia que serà qui durà endavant
aquestes tasques.

Sr. Valenciano, jo he intentat donar una resposta política a
les seves esmenes, però m’ha de permetre que també hagi fet
una intervenció tècnica de dir que vostè ha presentat esmenes
desquadrades, com és la del fons de contingència, esmenes on
la suma de dues esmenes du una baixa més grossa que la que
hi ha pressupostada, i que, a més a més, ha presentat esmenes
a aquesta secció on la competència és d’una altra conselleria.
El que jo dic poden ser excuses, crec que el que ha fet vostè és
poca iniciativa, poques idees de presentar esmenes i ha hagut
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de presentar esmenes que són competència d’altres
conselleries, o dels ajuntaments o dels consells insulars.

Gràcies,. Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Acabat el debat, ...

EL SR. VALENCIANO I LÓPEZ:

Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Sí, Sr. Diputat?

EL SR. VALENCIANO I LÓPEZ:

Vull demanar la paraula per una alAlusió, no per entrar en
debat. El portaveu del Grup Popular ha dit que ell mai no havia
firmat cap esmena que posàs ni una pesseta, no sé què ha dit.

EL SR. PRESIDENT:

Per aquestes contradiccions ...

EL SR. VALENCIANO I LÓPEZ:

A mi m’agradaria que constàs en acta que em sembla que
aquest portaveu del Grup Popular no sé si mai no ha firmat cap
esmena, perquè no sé si n’ha firmada cap mai, per tant en
aquest sentit tota l’argumentació que ha dit és una cosa
totalment falsa.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Sr. Diputat, vol la paraula?

Gràcies. Passam a la votació d’aquest conjunt d’esmenes,
esmenes a la totalitat de la secció 21, Conselleria de Comerç,
Indústria i Energia, entitat de dret públic 88, Institut
d’Innovació Empresarial de les Illes Balears, i societat pública
01, Fires i Congressos de les Illes Balears, SA. Conjuntament
amb el bloc d’esmenes parcials presentades també a aquestes
seccions que acabam d’esmentar, tret de l’esmena 3539 del
Grup Parlamentari Socialista que ha estat retirada pel seu
portaveu. Passam a la votació.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions, no n’hi ha.

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 7; en contra, 9.

EL SR. PRESIDENT:

Per tant, queden rebutjades aquestes esmenes i feim un
recés de deu minuts perquè hi haurà canvis de portaveus i
continuarem amb la secció 23.

EL SR. PRESIDENT:

Senyores diputades, senyors diputats, en primer lloc deman
si hi ha substitucions.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Sí, Sr. President. Joana Lluïsa Mascaró substitueix Pere
Sampol.

EL SR. ROSSELLÓ I DEL ROSAL:

Miquel Rosselló substitueix Miquel Ramon.

LA SRA. FELIU I ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR:

Carme Feliu substitueix Santiago Tadeo.

LA SRA CAMPS I ORFILA:

Maria Josep Camps substitueix Carme Garcia.

LA SRA. ARMENGOL I SOCIAS:

Francina Armengol substitueix Antoni Diéguez.

LA SRA. COSTA I SERRA:

Pilar Costa substitueix Joan Boned.

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.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. He de fer constar que s’informa aquesta
presidència que l’interventor, el Sr. Pujadas, que havia
d’assistir aquesta comissió, ha hagut de sortir i ser substituït
per la mort sobtada del seu germà. Farem constar el condol
d’aquesta comissió per aquest fet.

Passam, idò, al debat número 21 de les esmenes a la totalitat
de la secció 23, Conselleria de Presidència i Esports; la secció
73, Institut Balear de la Dona; i secció 75, Institut Balear
d’Afers Socials, i que són les esmenes següents: del Grup
Parlamentari d’Esquerra Unida i Els Verds número 4239 a la
secció; del Grup Parlamentari Socialista número 3714 a tota la
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secció, 3716 a l’Institut Balear de la Dona i 3715 a l’Institut
Balear d’Afers Socials.

Si els pareix bé faríem el debat conjunt d’aquestes esmenes
amb la resta d’esmenes parcials que s’han presentat en
aquestes seccions que acabam d’esmentar, i que són les
següents: Al programa 121E, registre, supervisió i relacions amb
associacions i entitats jurídiques, s’hi ha presentat l’esmena del
Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds 4161. Al programa
131A, coordinació de l’acció exterior del Govern, s’hi ha
presentat l’esmena del Grup Parlamentari Socialista número
3717. Al programa 131B, foment i relacions amb comunitats
balears radicades a l’exterior, s’hi han presentat les esmenes
següents: del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds les
4165 i 4167; del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista
l’esmena 3920; del Grup Parlamentari Socialista les esmenes
3633 i 3718. Al programa 174A, sensibilització i cooperació al
desenvolupament, s’hi han presentat les esmenes següents: del
Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds 4149, 4168, 4150,
4152, 4153, 4154, 4172 i 4173; del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista les esmenes 3922 i 4011; del Grup Parlamentari
Socialista les esmenes 3719, 3720 i 3721. 

Al programa 313A, centres assistencials, s’hi ha presentat
les esmenes següents: del Grup Parlamentari Esquerra Unida i
Els Verds 4139, 4140, 4141, 4142 i 4143; del Grup Parlamentari
PSM-Entesa Nacionalista les esmenes 3923, 3924 i 3925. Al
programa 313C, mesures judicials i prevenció del delicte, s’hi
han presentat les esmenes següents: del Grup Parlamentari
Esquerra Unida i Els Verds 4146, 4147, 4175 i 4148; del Grup
Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista 3926 i del Grup
Parlamentari Socialista 3598 i 3722. Al programa 313F, protecció
i defensa dels drets dels menors, s’hi han presentat les esmenes
següents: del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds
4151; del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista 3927; del
Grup Parlamentari Socialista 3723. Al programa 313G, família i
unitats de convivència, s’hi han presentat les esmenes
següents: del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista 3928;
del Grup Parlamentari Socialista 3866, 3585 i 3724. Al programa
313I, planificació i ordenació social, s’hi han presentat les
esmenes següents: del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els
Verds 4158 i 4160; del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista 3919 i 3929; del Grup Parlamentari Socialista 3581,
3726, 3725, 3583 i 3582.

Al programa 323A, protecció i foment de la integració i
foment de la participació social de la joventut, s’hi han
presentat les esmenes següents: del Grup Parlamentari Esquerra
Unida i Els Verds 4144 i 4145; del Grup Parlamentari PSM-
Entesa Nacionalista 3930 i del Grup Parlamentari Socialista 3727,
3728, 3729 i 3730. Al programa 457A, promoció i foment de
l’esport, s’hi han presentat les esmenes del Grup Parlamentari
Socialista següents: 3733, 3593, 3632, 3634, 3635, 3623, 3731,
3732, 3594, 3595 i 3596. Al programa 463B, serveis d’atenció al
ciutadà i assistència a les víctimes dels delictes, s’hi han
presentat les esmenes següents: del Grup Parlamentari Esquerra
Unida i Els Verds 4162 i 4164; del Grup Parlamentari PSM-
Entesa Nacionalista 3931 i del Grup Parlamentari Socialista 3734.

Al programa 000A, a nous programes i no classificats,
secció 73, Institut Balear de la Dona, s’hi ha presentat l’esmena
del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista número 3933.
Al programa 323C, promoció, protecció i serveis de la dona, s’hi
han presentat les esmenes següents: del Grup Parlamentari
Esquerra Unida i Els Verds 4157, 4176, 4155 i 4156; del Grup
Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista la 3921 i del Grup
Parlamentari Socialista les esmenes 3756, 3758, 3760, 3759, 3757
i 3584.

Al programa 000A, a nous programes i no classificats,
secció 75, Institut Balear d’Afers Socials, s’hi ha presentat
l’esmena del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista 3932.
Al programa 311B, direcció i gerència de l’Institut Balear
d’Afers Socials, s’hi han presentat les esmenes següents: del
Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds la número 4169;
del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista 4019; del Grup
Parlamentari Socialista les esmenes 3735, 3737, 3738, 3739, 3740,
3741, 3742, 3743, 3744, 3745, 3746, 3747, 3748, 3749, 3750, 3751,
3753, 3754, 3875 i 3755. Al programa 313D, protecció i acció
social, s’hi han presentat les esmenes següents: del Grup
Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds 4163, 4170 i 4171; del
Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista 4017 i 4018. I al
programa 314A, pensions i prestacions econòmiques, s’hi han
presentat les esmenes del Grup Parlamentari Esquerra Unida i
Els Verds números 4159 i 4166.

Per fer la defensa conjunta de totes aquestes esmenes té la
paraula, en primer lloc, el Sr. Rosselló en nom del Grup
Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds.

EL SR. ROSSELLÓ I DEL ROSAL:

Moltes gràcies, Sr. President. Procuraré no estendre’m
excessivament i donar una visió global de les esmenes, perquè
supòs que els distints grups han tengut temps ja de llegir-les i
conèixer-les amb antelació. Presentam una esmena a la totalitat
que defensarem en el seu moment en el plenari i que se sustenta
en l’argumentació que apareix en el text.

De les esmenes presentades en primer lloc a la Conselleria
de..., a la secció corresponent a la Conselleria de Presidència,
alguns blocs serien, per una banda, una esmena 4551 que
tendria com a objectiu un element polític; nosaltres pensam que
l’oficina de drets del menor hauria de passar a dependre del
Parlament i del Síndic de Greuges, i presentam aquesta esmena.

En relació a l’esmena 4161 pensam que en el programa 121E
caldria incrementar la despesa destinada al Registre
d’associacions; és un instrument imprescindible per afavorir i
facilitar el desenvolupament de la participació social, comptar
amb un registre prou ben dotat. 

Després hi ha tot un paquet d’esmenes que fan referència
a temes de cooperació internacional que tenen com a objectiu
fixar -són d’afectació la majoria- fixar, detallar més a quina
partida haurien d’anar destinades les distintes quantitats. En
aquest sentit no deixar tan obert el tema i plantejar ajudes, per
exemple, a la campanya contra la fam a Brasil o presentar ajudes
a projectes de desenvolupament a països del Tercer Món sense
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deixar oberta la partida en general. O algunes de substitucions
que van en la línia de canviar, diguéssim, el capítol, passar
doblers que es poden destinar al funcionament general de la
direcció general i al funcionament general dels serveis que
s’encarreguen d’aquest tema, passar-los a cooperació directa
a països del Tercer Món.

Després hi ha tot un paquet d’esmenes, 4139, 4140, 141, 142
i 143 que tenen com a objectiu sostreure doblers de determinats
conceptes per incrementar l’ajuda al funcionament, a la
reparació, a la necessària modernització de les guarderies que
depenen del Govern de les Illes: Verge de Lluc, Ciutadella, etc.

Un altre paquet de dues esmenes, la 4146 i la 4147, també
sostreuen doblers d’altres conceptes, són de substitució, per
tant, per incrementar l’ajuda a la Fundació S’Estel, que
necessita..., probablement si un analitza els pressupostos de
cada any, dels darrers anys, veurà com allò pressupostat inicial
i allò executat al final varia: s’han hagut de fer suplement de
crèdit durant l’any perquè no basta per cobrir la despesa que té
tot l’apartat que suposa la Fundació Estel i per tant tot el que
suposa als òrgans i a les institucions del menor.

La 4175 tendria com a objectiu fer una partida destinada a la
construcció d’un centre terapèutic per a menors infractors.
Senzillament nosaltres plantejam aquest tema en funció que la
consellera corresponent, a la seva compareixença i en diverses
ocasions, ha donat a conèixer públicament la voluntat de fer
aquest centre, i nosaltres en aquest moment ens temem que
s’estan donant a conèixer molts de projectes de futur que se
supediten a una futura ajuda de Madrid, i els de confessar que
cada vegada tenim menys esperances en aquesta ajuda futura
de Madrid, i per tant ens sembla millor consignar una partida en
els pressuposts propis. El mateix diria respecte del centre
d’internament per a menors infractors que, com vostès saben,
és una tasca que ve de les transferències de la Llei penal del
menor i que obliga a un nou centre semiobert que s’ha de posar
en marxa i que tampoc no hi ha partida suficient consignada
confiant probablement en ajudes posteriors de Madrid, a pesar
que en aquest sentit si s’aconseguissin aquestes ajudes
comptarien amb el nostre suport i amb el nostre aplaudiment,
perquè ens pareix no de rebut que es passàs la Llei penal del
menor a les comunitats autònomes sense suplementar partides
financeres. Per tant si aquest govern ara aconseguís això
donaria per retirada l’esmena i m’encantaria aconseguir que el
Govern estatal aportés doblers per al funcionament de la Llei
penal del menor.

Després hi ha dues partides que fan referència a consignar
partida per a temes de planificació i seguiment. La Direcció
General de Planificació, que supòs que agafarà tota la gestió de
tots els aspectes que, en el moment que es produeixi la
desaparició de l’IBAS com es preveu a la Llei
d’acompanyament, ens pareixeria un error que es convertís a la
pràctica en una direcció general exclusivament de gestió de tot
el que queda en mans de l’IBAS, que és molt, com vostès
saben, a pesar de les divertides polèmiques que vàrem viure en
temes passats sobre el que es quedava en el Govern i el que no
es quedava, i ens semblaria una pena que la Direcció General de
Planificació perdés aquest caràcter de planificació, perquè

consideram que també, com bé preveu la Llei de transferències
de serveis socials, tengués tot un element de planificació, i per
tenir element de planificació ha de tenir partides que ho facin
possible.

L’esmena 4144 suposaria incrementar la partida d’ajuda a
l’Oficina de suport a l’associacionisme, que depèn de la
Direcció General de Joventut i que ens sembla que és una
iniciativa que es va posar en marxa i que sembla ser que la
conselleria actual està disposada a mantenir com una bona
iniciativa, i nosaltres pensam que és el moment de donar un vot
i que hi hagi més ajuda, més assignació. 

Les partides 4145 i 4146 anirien a especificar més l’ajuda a
informació i formació sexual a joves. 

La partida..., perdó, l’esmena -ja en aquestes hores un no
sap el que és una partida i el que és una esmena- l’esmena 4162
fa referència a incrementar l’Oficina de suport a les víctimes del
delicte, igual que la 4164.

L’Institut de la Dona per una banda plantejam l’increment
d’ajuda, de despesa a la subvenció a associacions de dones
que lluiten per la igualtat d’oportunitats; en aquest sentit
senzillament plantejam un canvi i especificar més clarament que
hi hagi un paquet important d’ajuda a aquest tipus
d’associacions de foment, i les altres que fan referència a
l’Institut de la  Dona, 4155 i 4156, fan referència a sostreure
despesa d’altres programes i altres capítols per incrementar el
que faria referència a la subvenció a ajuntaments per a centres
d’acollida i de maltractament. Per tant sabem que es va produir
un increment en altres temps, es va crear el centre d’Inca, el
centre d’Artà, i bé, creim que s’ha de continuar en aquesta línia
de creixement de centres d’acollida.

I en el que fa referència a la secció 75 per una banda una
partida que fa referència a la construcció del centre per a grans
discapacitats físics, que també la consellera a la seva
compareixença va dir que es mantenia aquesta idea i que es
volia dur a terme, però també el Joan Crespí, que coneixem amb
aquest nom, també se supeditava a una possible ajuda amb el
Ministeri de Treball, etc. Bé, a nosaltres ens pareix que per
començar que sobri partida i que hi hagi partida suficient des
d’aquí i després ja veurem les ajudes que puguin venir de fora.
També incrementar la dotació en el pla de prestacions bàsiques
per tornar a una situació on s’iguali la quantitat que aporta
l’Estat amb la quantitat que aporta la comunitat autònoma, que
és el que es va començar a aplicar a partir del 2000, encara que
en els pressuposts de l’any passat no va ser així però nosaltres
plantejam que es torni a la dinàmica que si hi ha una quantitat
determinada a plans de prestacions bàsiques que vénen de
l’Estat, la mateixa quantitat l’aporti la comunitat autònoma.

També un increment..., amb això hi ha diverses esmenes, la
4170 i la 4171, que vagi destinat a subvencions, bé, a mantenir
els programes que s’han estat aplicant aquests anys de creació
de centres d’estades diürnes i, per tant, mantenir, dels
pressupostos que se’ns presenten es dedueix que es manté
aquest programa, lògicament, part d’aquests doblers vénen del
pla de persones majors estatal i una part de la comunitat
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autònoma. Nosaltres pensam que és una línia que també seria
bo no solament mantenir sinó incrementar. I la mateixa filosofia
aplicaríem a dos programes que es varen posar en marxa, igual
que al que feia referència abans dels centres d’estades diürnes,
la passada legislatura, com el programa Ca vostra i la targeta
bàsica. Senzillament pensam que hi ha un increment, creim que
seria bo que l’increment fos superior, i en el tema de la targeta
bàsica el mateix i desitjar que aquesta decisió que s’ha pres
darrerament a Madrid, en el Parlament estatal, de no permetre la
pujada de pensions no contributives a les comunitats
autònomes no afecti la targeta bàsica i es pugui mantenir.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Té la paraula la Sra. Mascaró en
representació del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Gràcies, Sr. President. Nosaltres presentam diferents
esmenes. N’hi ha un grup, vuit concretament, que va des de la
3922 -són números continus- fins a la 3929, que fan referència
a afectacions per evitar el 2% del fons de contingència. Afecten
les partides de cooperació, les escoletes de Verge de la Salut,
Borja Moll, Magdalena Humbert, programes judicials i
prevenció del delicte, menors, família, ajudes a les víctimes del
delicte, joventut, l’Institut Balear de la Dona, l’IBAS. 

Ja hem dit moltes vegades, i no ens cansarem de repetir-ho,
que no consideram just retallar partides destinades precisament
als programes per cobrir les necessitats més bàsiques dels
nostres ciutadans i destinades a garantir el benestar social dels
habitants d’aquestes illes, per destinar-ho a un fons de
contingència que de moment només sabem que serà per a un
equip ciclista, i no creim just que un equip ciclista d’elit s’hagi
de finançar precisament a costa dels serveis més bàsics dels
nostres ciutadans. Ja se m’ha dit en un altre moment que és una
llei d’obligat compliment. Entenem, ho tornarem comprovar, que
és d’obligat compliment en els pressupostos generals de l’Estat
i que les comunitats autònomes posava aquella paraula,
“podran”, i podran evidentment no és obligació, és voluntat.

Després hi ha dues esmenes, la 3920 i la 3919, que fan
referència a canvis d’ubicació de programes. Pensam -
concretament la 3919- que l’Oficina d’ajuda a les víctimes del
delicte no hauria de dependre de la Direcció General de
Relacions Europees i per a la Mediterrània sinó, com a mínim,
p lantejar-ho dins la Direcció General de Planificació i
Ordenació. I un altre programa, el que fa referència a foment i
relacions amb les comunitats balears a l’exterior, treure de la
Direcció General de Joventut i passar-lo com a mínim també a la
de Relacions Europees i per a la Mediterrània, que no entenem
per què ha d’estar dins Joventut. Evidentment és potestat de...,
ja se’ns ha dit també altres vegades, és potestat del president
triar el seu organigrama de govern, però també és potestat
nostra poder fer qualque petició de canvi. 

Després amb l’esmena 4011 es demana mantenir una partida
específica, dins els programes de cooperació que hi hagi una
partida específica, com hi havia hagut els darrers anys,
destinada als campaments de refugiats saharians. Creim que és
bo que hi sigui, creim que és una situació, la d’aquests
campaments, que necessita suport i per això creim que és bo
que hi hagi aquesta partida específica per a aquests
campaments.

La 3921 també demana una afectació per a programes de
prevenció i per combatre la violència de gènere des de tots els
àmbits. Se’ns havia anunciat per part de la consellera que hi
hauria colAlaboracions amb educació, els programes dins l’àmbit
educatiu se’n treu el profit més a llarg termini, i pensam que
s’han de complementar amb programes dins tots els àmbits,
sobretot dins els àmbits socials de treball, en els mitjans de
comunicació, dins el món de l’esport, en definitiva, dins tots els
àmbits de relacions personals i socials hi ha d’haver programes
per combatre la violència de gènere.

La 4019 fa referència a programes per afavorir la integració
social de persones immigrants. És una realitat d’aquestes illes
que cada dia són més les persones immigrants que vénen des
de diferents llocs del món amb diferents realitats socioculturals
i que, tot i que s’han de respectar les seves realitats culturals i
els seus costums personals i del colAlectiu, sí que és vera que
s’ha de fer, però, un esforç per evitar que es formin guetos dins
la nostra societat, i això s’ha de fer amb programes que facilitin
el coneixement mutu d’aquests nouvinguts amb la societat que
els acull, i facilitar d’aquesta manera la convivència i la
integració social dins aquestes illes.

A la 4017 demanam un increment de dotació als ajuntaments
per a prestacions i acció social. Els ajuntaments, com a
institució més acostada als ciutadans, han anat assumint una
sèrie d’obligacions i de serveis que pensam que s’han de
potenciar i que s’han de dotar convenientment. Per això, perquè
és una manera més de descentralitzar serveis i que els ciutadans
tenguin la resposta més aviat, perquè tenen l’ajuntament
sempre més a prop que les altres institucions.

Després a la 4018 demanam també un increment de les
partides referents al Pla de prestacions bàsiques, incrementar
les partides destinades als més necessitats és una inversió de
futur per a aquestes illes, invertir en el benestar dels ciutadans
sempre és la millor intervenció que pot fer el Govern i per això
hem presentat aquesta esmena.

I crec que ja he parlat de totes. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. En nom del Grup Parlamentari
Socialista té la paraula la Sra. Armengol.

LA SRA. ARMENGOL I SOCIAS:

Gràcies, Sr. President. El Grup Parlamentari Socialista té
presentades tres esmenes a la totalitat, a les seccions 23, 73 i 75,
de la Conselleria de Presidència i Esports, que seran debatudes
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a plenari. I quant a les esmenes parcials intentaré anar agrupant
totes aquelles que fan referència a un mateix contingut.

Quant a l’esmena 3720, és un augment de l’aportació al
Fons de solidaritat mallorquí per tal de poder complir els
programes que dicta la memòria del mateix pressupost. 

Quant a l’esmena 3718 és precisament per augmentar la
transferència que es fa d’inversions a les cases balears a
l’exterior perquè el Govern ens presenta un pressupost on
disminueix notablement la inversió a les cases balears a
l’exterior respecte al pressupost de l’any 2003.

Les esmenes 3726 i 3725 fan referència precisament a la
implantació del pla per la immigració, subvencions als
ajuntaments i als consells insulars per tal de fer efectiu el
seguiment i l’avaluació del pla per la immigració.

Les esmenes 3730, 3729, 3728, 3727 i 3633 fan referència
totes elles a inversions en casals de joves. Entenem que una de
les prioritats de la Direcció General de Joventut ha de ser
precisament aquestes instalAlacions a diferents municipis, i fan
referència precisament a municipis on nosaltres creim que són
de tota necessitat, tot i que evidentment haurien d’estar obertes
a tots els altres ajuntaments. Una d’elles és el casal de joves a
Inca, un casal de joves a Santa Margalida, una per millorar les
obres i equipament del casal de joves actual a Artà, un casal de
joves a Eivissa i una més genèrica que és la millora de la xarxa
d’instalAlacions juvenils a les Illes Balears, ja que al pressupost
que se’ns presenta disminueix molt precisament la dotació que
fa referència a la xarxa d’instalAlacions juvenils respecte al
pressupost de l’any 2003.

En tot el que fa referència a menors presentam quatre
esmenes, 3585, 3866, 3723 i 3722, que fan referència, una, a
desenvolupar els programes preventius del delicte juvenil
donant suport a la inserció sociolaboral dels adolescents en
conflicte social; una per aconseguir una major dotació per a
l’Oficina de defensa dels drets del menor; una altra per
construir un centre de menors a Eivissa, que sabem que és un
dels compromisos de l’actual govern però que no està
pressupostat en aquest pressupost que se’ns presenta; i una
altra d’una dotació d’1.400.000 euros a la Fundació s’Estel
precisament per construir aquest nou centre de menors que
s’ha de fer a l’illa de Mallorca, que se’ns va presentar per part
de la consellera però que no està pressupostat en el pressupost
del 2004.

Quant a dotacions que s’haurien de fer en esportistes feim
tres esmenes, la 3733, la 3593 i la 3594, que fan referència
precisament a la dotació econòmica que el Govern ha de posar
per subvencionar els desplaçaments dels esportistes de les
illes, però sobretot tenint en compte especialment els de
Menorca, Eivissa i Formentera, per tal que el cost del
desplaçament dels esportistes d’aquestes illes sigui equivalent
al cost dels esportistes de les illes Canàries.

La tercera a què els feia referència és la d’uns convenis amb
el Consell Insular de Menorca per a l’activitat física adaptada

per esdeveniments esportius singulars i per seminaris,
colAloquis i cursos de formació.

Quant a instalAlacions esportives, que creim que el Govern
hauria d’ajudar a la construcció, ja que és un dels objectius que
es marca la mateixa memòria d’aquest pressupost, nosaltres
feim set esmenes, tot i que hauria de ser una convocatòria
oberta a tots els ajuntaments. Són les esmenes 3623, 3632, 3634,
3635, 3732, 3595, 3596, que fan referència exactament, una a un
projecte d’una pista coberta de l’escola pública del Migjorn
Gran a Menorca; construcció d’un poliesportiu a Sant Jordi,
que és al municipi de Sant Josep, a Eivissa; construcció d’un
poliesportiu a Formentera, l’anualitat de l’any 2004; la
participació amb la construcció de les instalAlacions esportives
de Can Missa a l’illa d’Eivissa; un concepte de transferència als
ajuntaments, precisament per complir aquest ajut necessari per
a diferents instalAlacions esportives, i nosaltres proposam,
evidentment, entre d’altres, obres al poliesportiu d’Artà, la
reforma del poliesportiu de la Colònia de Sant Pere, un nou
pavelló al municipi de Sencelles, un pavelló poliesportiu a la
Colònia de Sant Jordi, noves instalAlacions esportives als
habitatges Cela a Inca, reformes del Mateu Cañellas a Inca, un
nou poliesportiu a Manacor, pista d’atletisme i velòdrom a
Santa Margalida, posar gespa artificial a la pista d’atletisme i
voltadora a Inca. Igual que la participació del Govern en el
finançament del pla de camp de gespa de Menorca i una
dotació pressupostària precisament per al pla d’equipaments
esportius a l’illa de Menorca, complint, com deia, l’objectiu que
es marca la mateix memòria de la Direcció General d’Esports.

A la secció 23, l’esmena 3581 fa referència a l’ajuda per a la
construcció d’un centre de dia a l’Ajuntament de Sant Lluís que
estava compromès per l’IBAS en el pressupost del 2003 i que
ha desaparegut en aquest pressupost de l’any 2004. I les
esmenes 3583 i 3582 a la secció 23 fan referència al programa
d’ajudes per al manteniment de les escoles infantils de 0 a 3
anys a l’illa de Menorca.

A la secció 73, Institut Balear de la Dona, tenim un total de
5 esmenes que precisament el Grup Parlamentari Socialista va
donar l’enhorabona al Govern per la pujada pressupostària a
l’Institut Balear de la Dona, que és d’1 milió d’euros, però ha
estat una mica d’engany, perquè aquest milió es dedica
exclusivament al pla de guarderies que nosaltres creim que s’ha
de gestionar des de la Conselleria d’Educació i, per tant la
incrementació del pla d’escoletes infantils que s’havia
començat a la passada legislatura de 0 a 3 anys i, per tant, que
l’Institut Balear de Dona ha de tenir una dotació econòmica
suficient, però que nosaltres afectam aquest augment de
pressupost a qüestions que creim totalment necessàries que ha
de realitzar aquest institut.

Una és la creació d’un fons de garantia social per a dones
maltractades, que garanteixi el cobriment de les dietes
alimentàries durant el tràmit de separació, és l’esmena 3758. La
3760 fa referència a l’augment de la transferència dels
ajuntaments que hauria d’anar per inversió a programes
municipals contra la violència de gènere. La 3759 seria un
augment de la transferència als consells insulars per a inversió
en noves places d’acollida per a dones maltractades, perquè
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s’havia començat a implementar la passada legislatura i veim
que s’aturen les inversions per a aquestes qüestions. La 3757
fa referència a crear un nou subconcepte per a una major
dotació dels programes dedicats a impulsar i promoure mesures
per a una educació no sexista. Nosaltres creim que la prevenció
és la millor arma per després no haver de generar una societat
de diferències entre sexes i que moltes vegades condueix a
aquests casos tan dramàtics de la violència de gènere. I la 3584
fa referència a una dotació pressupostària per a programes de
conciliació de vida laboral i familiar i, com deia al principi, no
per al pla de guarderies que nosaltres creim que s’ha de
gestionar des de la Conselleria d’Educació i Cultura.

Quant a la secció 75 que fa referència a l’Institut Balear
d’Afers Socials, tenim diferents esmenes. La 3755 fa referència
a augmentar totes les ajudes del servei d’ajudes a domicili.
L’esmena 3735 es refereix a dotar suficientment el pla per la
immigració, aprovat pel Parlament de les Illes Balears a la
passada legislatura. La 3875 és una dotació econòmica per fer
un centre de disminuïts psíquics a l’illa d’Eivissa que no està
pressupostat al pressuposts que se’ns presenten. 

I després hi ha 9 esmenes que es refereixen a continuar amb
la implementació dels centres d’estada diürna que va ser tot un
èxit a la passada legislatura, que es varen poder aconseguir
moltíssimes d’aquestes infraestructures a diferents municipis,
nosaltres creim que s’ha de continuar en aquesta línia, i
proposam 9 esmenes. Són les 3744, 3745, 3746, 3747, 3748, 3749,
3750, 3751, 3753, que fan referència a centres de dia a diferents
municipis que nosaltres creim que són totalment necessaris,
evidentment com sempre oberts que sigui convocatòria pública
i que els altres ajuntaments hi puguin participar, però ens
sembla d’especial importància un centre de dia a Sant Josep a
Eivissa, un centre de dia a Son Servera, un a Pollença, un a
Artà, un a Campanet; la construcció de tres centres de dia a
Manacor, un a s’Illot, un a Portocristo i un a Manacor, en el
nucli propi de Manacor; la compra del casal de Can Gaspar i
condicionament per poder fer realitat un centre de dia a Maria
de la Salut; construcció d’un centre de dia a Sant Antoni, a l’illa
d’Eivissa; i després una partida més àmplia per fer una xarxa de
centres de dia a la ciutat de Palma, que nosaltres creim
absolutament necessari no oblidar cap ni una de les barriades
de Palma.

L’esmena 3754 es refereix a la necessària dotació econòmica
per a la construcció del centre per a persones discapacitades
Joan Crespí, que se’n ha fet molt d’esment per part de la
consellera de Presidència, però la realitat és que s’ha disminuït
en 900.000 euros el que estava pressupostat l’any 2003 per a
aquest centre.

Per acabar aquesta secció 75, de l’IBAS, tenim 7 esmenes
presentades que fan referència a places residencials
necessàries, que a més el Partit Popular ha promès, però
després, a l’hora de veure el pressupost no hi figuren. Són les
esmenes 3737, 3738, 3739, 3740, 3741, 3742 i 3743 i es refereixen
explícitament una a construcció d’una residència assistida per
a persones majors al municipi d’Eivissa; una residència
assistida per a persones majors a Sant Antoni, a Eivissa;
començar una residència geriàtrica a la urbanització de Crist Rei

Nou, a Inca; començament de construcció i equipament d’una
residència a Santa Margalida; obres i altres inversions a la
residència d’Artà; una ampliació de la residència de tercera edat
Miquel Mir, d’Inca; i l’adquisició de l’Hospital Militar per
convertir-lo en residència, perquè hem vist diferents promeses,
però no hem vist la partida pressupostària per fer-ho efectiu.

Totes les altres esmenes que no he defensat explícitament
queden defensades en els seus mateixos termes.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Torn en contra, en nom del Partit
Popular, el Sr. Munar té la paraula.

EL SR. MUNAR I CARDELL:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors
diputats. Jo faré una contestació genèrica per aprofitar millor el
temps. En qualsevol cas, estic a la disposició dels diputades i
diputades per a qualsevol aclariment posterior.

Referent al tema del registre, ... si em permeten abans hauria
de fer una petita introducció que em sembla que és
absolutament cabdal per poder entendre la discrepància que hi
pot haver a l’hora de signar partides o de signar eines de
gestió. Crec que estam en un moment en què, per una part, ha
començat una legislatura en la qual desapareix una conselleria,
i aquesta conselleria passa a dependre, per una part a
Vicepresidència i per l’altra a la Conselleria de Presidència; al
mateix temps estam consolidant un sistema de descentralització
cap als consells insulars i dia 1 de gener deixa d’existir l’IBAS
per introduir-se dins un institut al Consell de Mallorca i als
altres consells, ja tenen la majoria i tendran les competències i,
per tant, això fa que, sense témer-nos, probablement, queim
dins l’error d’obviar això i continuar plantejant necessitats que
les lleis diuen d’una forma clara.

En el cas concret d’una de les darreres esmenes que
plantejava la Sra. Armengol i que des del punt de vista de la
necessitat hi coincidim plenament, com no podria ser d’altra
manera, però, per exemple a la 3739 la justificació diu “la Llei
14/2001, de 29 d’octubre, d’atribució de competències als
consells insulars en matèria de serveis socials i seguretat social,
contempla que l’article 9 ...” no li vull llegir tot el tros, “... els
consells insulars de Mallorca, Menorca i Eivissa i Formentera
exerciran en els àmbits territorials respectius i en concepte de
pròpies ...”, és tot un allau d’informació que sembla com si
s’hagués obviat que això és així per llei. Per tant, ens continuam
atribuint competències i obligacions que al nostre parer no són
així.

Així, si no es té en compte això és molt fàcil caure dins
l’error de continuar plantejant qüestions que no ens pertoquen
al Govern, perquè, afortunadament, la descentralització ja és un
fet.
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Plantejava el diputat d’Esquerra Unida el tema dels
registres. És una forma de veure-ho, però l’equip funcionarial
i l’organització que hi ha és absolutament suficient per
respondre a les necessitats i així es pensa des del Govern.

Quant al tema de les escoletes infantils, el Govern ja ha
previst un augment del 115% del pressupost del capítol 6,
d’inversió real per millorar instal Alacions, de totes les
guarderies, no només la de Palma, sinó de totes. Hem passat de
66.000 i busques d’euros a 142.052. Per tant, és un
importantíssim augment per fer front a la modernització que ens
demanaven i a l’adequació de les escoles infantils que depenen
del Govern. Una altra cosa és que les que no depenen del
Govern, sembla que des d’aquí s’han de finançar, no s’han de
finançar, en qualsevol cas hi ha els decrets de subvencions als
quals es poden adreçar en el moment i amb el procediment legal
pertinent.

Pel que fa referència al tema de la possibilitat del dret del
menor que plantejava també el diputat d’Esquerra Unida,
sembla que no és apropiat traslladar aquesta possibilitat al
Parlament i es pensa que això es podria fer efectiu en qualsevol
cas quan la figura del Síndic de Greuges estigués constituïda,
que, com a altres comunitats, seria l’adequat que el Defensor
del Menor estigués inserit dins el Síndic de Greuges. Per tant,
com que no hi ha Síndic de Greuges, ens sembla que això no
pertoca en aquest moment.

Una discrepància amb el diputat d’Esquerra Unida, en
relació amb la Direcció General de Planificació, una direcció
general de planificació no és precisament una direcció general
que necessiti de grans emoluments econòmics, perquè la
planificació no implica una despesa d’assistència ni d’un altre
tipus. Per tant, no coincidim amb la necessitat d’augmentar les
aportacions.

Feia referència al tema de la informació sexual. LI volia
recordar que Infojove, de la Direcció General de Joventut, ja fa
tot aquest tema.

Pel que fa al tema de la dona, que és un tema en el qual pens
que hi hauria una aproximació absoluta i, a més, en aquest
moment no podria ser d’una altra manera, el que sí voldríem és
complementar la realitat que dins el món de la violència
domèstica, la legislació ofereix oportunitat de també entendre
que l’administració no pot assumir el pes del cent per cent del
problema, per això la llei contempla la necessitat que els
infractors ..., és a dir la compensació a la víctima per part de
l’infractor, no ho pot assumir naturalment. Pel que fa a les
necessitats de suport, estan previstes dins la renda d’inserció
mínima, estan prevists els plans de prevenció que, a més, amb
la transversalitat que en aquests casos és necessària des de
diferents conselleries. 

I respecte dels discapacitats físics, voldria dir també que el
centre de cost 75112 del programa 311B01, a la partida 62200, ja
té prevista la primera fase de la construcció del centre de grans
discapacitats físics i per això no és necessari un augment de
crèdit per a l’any 2004. Per altra banda, la partida 72200 que es
proposa per a la baixa pressupostària no existeix a la 75.

Pel que fa al tema dels immigrants, els programes per
afavorir la integració social de les persones immigrants estan
contemplats al 311B01, és a dir, la problemàtica de l’immigrant
no es pot contemplar des d’una òptica d’ajudes puntuals o de
qüestions puntuals, s’ha de fer dins el context  del que sigui el
seguiment del pla d’immigrants dedicant a aquest objectiu i
activitat partides que estan contemplades. Si no és així,
probablement tendríem una visió esbiaixada i no
necessàriament eficaç; independentment que aquí no només es
precisa una colAlaboració transversal de diferents conselleries
sinó que és imprescindible la colAlaboració d’institucions
d’àmbit estatal, d’àmbit municipal i d’àmbit autonòmic.

Quant a les residències assistides, hem de dir el que he dit
al principi. Els consells insulars són els que tenen en aquest
moment les competències en aquest tema, i jo crec que aquesta
és la realitat objectiva. 

Pel que fa referència a les despeses del Tercer Món voldria
significar que hi ha una esmena d’Esquerra Unida, l’esmena que
plantegen com a paradigma d’aquest tipus d’ajudes en els
pressuposts del 2004 hi ha un augment del 27% respecte del del
2003. Per tant, no es preocupin, que aquesta sensibilitat que
vostès manifesten nosaltres la tenim i intentam, fins i tot,
potenciar-la.

Respecte dels desp laçaments dels esportistes, voldria dir
que la proposta d’incrementar 47.000 euros a la inversió del
Govern per contribuir al desplaçament dels esportistes no es
pot qualificar en cap moment de forta, amb 47.000 euros pocs
desplaçaments es podran finançar. Per altra banda, voldria dir
que la partida 48000 de la Direcció General d’Esports per a l’any
2004 té proposat un augment d’un 31,2% del pressupost, això
significa un augment real de 423.267 euros. Per tant, el
desplaçament no es pot contemplar només des de Menorca i
des d’Eivissa, sinó també des de Mallorca, perquè hi ha
algunes esmenes que fan referència a Menorca i a Eivissa i els
de Mallorca també tenen aquest problema. Això està previst i
contemplat, si necessiten informació més permenoritzada, també
estaré a la seva disposició.

Em sembla que quedava el tema dels casals dels joves. Aquí
hi ha una discrepància de fons entre el que proposen
determinats grups, com el Partit Socialista, i la visió del Govern.
La visió del Govern és que això és una competència municipal
i que aquesta competència municipal pot ser ajudada des del
Govern a través de les finançacions amb els acords pertinents,
però aquesta competència és pròpia dels municipis.

Amb això he intentat contestat de forma genèrica els
plantejaments que se’ns han fet. Gràcies.

(La Sra. Vicepresidenta substitueix el Sr. President en la
direcció del debat)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Munar. En torn de rèplica, té la paraula el Sr.
Rosselló, en nom del Grup Parlamentari Esquerra Unida.
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EL SR. ROSSELLÓ I DEL ROSAL:

Gràcies, Sra. Presidenta accidental. Crec que, en línies
generals, és un debat de matisos, és a dir es pot incrementar
més, es pot incrementar menys i, per tant, és un tema d’accent
que cada força política pot posar en el seu moment. Em sembla
un to molt adequat per fer aquest debat i li ho agraesc.

De totes formes, hi ha un debat inicial que és el tema de les
competències. Clar, a mi m’agrada, estic segur que algun dia
serem capaços de discutir d’aquest tema seriosament, amb
vostè jo crec que hi ha condicions de fer aquest debat, perquè
clar, hem sentit tantes coses, jo li puc assegurar que
personalment la conec bastant bé la Llei de transferència de
competències, perquè hi ha bastant lletra meva. Per exemple,
tots els programes estatals, tercera edat, discapacitat,
immigració, es mantenen en el context del Govern, i dels
programes estatals, per exemple, de tercera edat es dedueix el
del centre d’estades diürnes, que és un capítol que no passa als
consells insulars. Per tant, la desaparició de l’IBAS que és una
discussió ..., bé, em sembla bé, millor dit, a mi personalment no
em sembla molt bé, però bé, cadascú evidentment quan
organitza l’administració que té responsabilitat de dirigir ho fa
com creu més convenient. I clar, aquí, com que hi ha hagut
tanta literatura i tanta propaganda en èpoques anteriors, ara ...,
però és clar, tota la gestió que fa l’IBAS, un percentatge
important d’aquesta gestió es continuarà fent: els programes
estatals, el programa Ca Vostra, Targeta Bàsica, les PNC, els
tres sistemes de pensions, etc. I tot això passarà a ser gestionat
per una direcció general de Planificació en lloc de per un
institut. Bé, cadascú té el criteri que té i sabrà el que és més
convenient, jo crec que no és racional. Per tant, aquesta
direcció de Planificació serà mastodòntica dins la conselleria,
passarà de ser el germà petit que era a la gran, la veurem en els
pressuposts del 2005, quan ens vegem aquí l’any que ve en
aquestes dates, el capítol de la Direcció General de Planificació,
l’any que ve podran dir vostès que ha crescut moltíssim,
aquesta se la podran apuntar.

Jo, de totes maneres, i ja per acabar aquest tema, molt
breument, quan jo feia una proposta a una esmena concreta
d’incrementar despesa per a planificació, em referia al tema
d’estudis, anàlisis i coses d’aquestes que s’han de fer, mantenir
l’oficina, l’observatori, etc., etc., ara, evidentment, tal vegada
un que ho veu de més prop sap que aquest aspecte es pot
cobrir perquè ja té pensat amb qui ho cobrirà. El tema de fons
és aquest, l’IBAS passa a la Direcció General de Planificació, i
la Direcció General de Planificació tendrà tot aquest tema, i aquí
és on nosaltres hem presentat esmenes per dir que pensam que
seria oportú en aquests moments pegar un bot i incrementar la
despesa per a centres d’estada diürna, la despesa per PNC, la
despesa per ... bé, el que he dit abans i que no repetiré.

En el tema de l’Oficina de defensa del menor, li he de dir que
coincidesc amb vostè, quan plantej que passi al Parlament,
nosaltres no tenim clar encara si hauria de ser una oficina
separada o dins el Síndic de Greuges, probablement hauria de
ser dins el Síndic de Greuges, el que passa és que jo confiï que
vostès ara, amb majoria absoluta podran resoldre fàcilment

aquest tema. Per això jo ho donava per fet, ja que vostès ara ho
arreglaran, afegeixin-hi l’Oficina de defensa del menor.

En el tema de les guarderies, i no em vull fer pesat,
coincidesc amb l’argument que s’ha utilitzat aquí per part de la
Sra. Armengol, que moltes de les nostres esmenes d’educació
anaven en aquesta línia, nosaltres pensam que el tema
d’escoletes hauria de dependre d’Educació en lloc de de
Presidència.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Rosselló. Per part del PSM-Entesa Nacionalista,
té la paraula la Sra. Mascaró.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Molt breument, perquè tampoc no
ha fet molt poca referència al que havíem exposat des del PSM,
però sí constatar que, evidentment, la visió política de tots
aquests temes socials són diferents, i això fa que les partides
pressupostàries aplicades també siguin diferents. I lamentar
que no s’acceptin segons quines coses. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Mascaró. Per part del Grup Socialista, té la
paraula la Sra. Armengol.

LA SRA. ARMENGOL I SOCIAS:

Gràcies, Sra. Vicepresidenta. Lamentar també que no
s’accepti cap ni una de les esmenes que proposa el Grup
Parlamentari Socialista quan, a més, crec que haurien de ser
esmenes compartides pel Grup Parlamentari Popular.
M’agradaria començar la intervenció, precisament fent
referència a la qüestió de les competències en matèria social
que tendran els consells insulars.

És veritat que les competències ja són a Menorca i a
Eivissa, efectivament, i que a partir de dia 1 de gener passen al
Consell Insular de Mallorca. Però també és cert que la Llei de
transferències precisa explícitament que el Govern haurà de
participar en totes les noves places residencials perquè,
evidentment, això no pot ser només un cost dels consells
insulars, i li vull recordar al Sr. Munar que precisament amb
totes les esmenes que nosaltres hem fet amb places
residencials, són esmenes que han estat anunciades per part
del Govern de les Illes Balears a diferents municipis i que, a
l’hora de tenir-los pressupostats no estan pressupostats al
pressupost del 2004. Jo li faré referència al tema d’Eivissa, on
nosaltres tenim diferents esmenes de places residencials i faré
referència a les declaracions que fa el Sr. Pere Palau, president
del Consell Insular d’Eivissa, que diu clarament “ Govern y
Madrid pagarán los edificios sociales permitidos por Palau”,
i aquests edificis socials són precisament les esmenes a què jo
feia referència, que ha presentat el Grup Parlamentari Socialista.
Igual ens ha passat a Inca, que ha vengut el Govern de les Illes
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Balears prometent unes ampliacions a la residència Miquel Mir
i una nova residència a Inca, igual ha passat a Manacor, on el
Sr. Pastor, que és un batle del Part it Popular i diputat d’aquesta
cambra, ha dit que el Govern invertirà 2 milions d’euros a una
residència a Manacor, i tot això, a l’hora de la veritat no ho hem
vist en el pressupost del 2004. Per això ens estranya que ara
vostè ens vengui a dir que això és una competència exclusiva
dels consells insulars i que el Govern no hi posarà finançament,
quan nosaltres entenem que hi ha de posar finançament, però,
a més, el Govern es va omplint la boca amb titulars que posarà
aquest finançament i després, a l’hora de la veritat, no hi és.

Quant al centre de discapacitats Joan crespí, jo difereix del
Sr. Munar. A la passada legislatura vàrem tenir una oposició
radical per part del Partit Popular perquè no estava
suficientment votada la partida, i vostès baixen 900.000 euros
del que estava pressupostat en el 2003. Per tant, nosaltres
l’únic que feim és igualar la quantitat que hi havia en el 2003, i
ni tan sols volen això, quan vostès aquí varen fer un discurs
que el que hi havia en el 2003 no era suficient per al Joan crespí,
i ara que governen vostès, resulta que ho redueixen en 900.000
euros i que això és més que suficient.

Quant a totes les esmenes que fan referència a l’Institut
Balear de la Dona, el seu plantejament no ens convenç de cap
manera, jo li he fet l’esment polític que la pujada que fan a
aquest institut és totalment fictícia, perquè resulta que aquest
milió d’euros que pugen se’n van al pla de guarderies que
nosaltres no compartim que s’hagi de fer des de Benestar
Social, sinó que compartim que s’ha de fer des d’Educació,
perquè han de ser escoletes infantils de 0 a 3 anys que és el pla
que s’havia iniciat a la passada legislatura. Per tant, el milió
d’euros que va a l’Institut Balear de la Dona no és per a
polítiques de dona, és per fer aquestes guarderies que no ens
volen explicar quines són, que són semiprivades, que són
empreses, que per als funcionaris són gratuïtes, en fi, tota una
sèrie de desigualtats que no han explicat a la població de les
Illes Balears i que nosaltres hem demanat en diferents ocasions
comptes d’aquestes qüestions.

Quant a les esmenes del pla de la immigració, comprenem
que hi ha partides que doten aquest pla, però també som
conseqüents que tots els recursos són pocs i, per tant,
presentam esmenes de major dotació, sobretot per consciencia
amb campanyes de sensibilització tant els ajuntaments com els
consells insulars que ho creim totalment fonamental.

Quant al desplaçament dels esportistes, Sr. Munar, vostè
diu que 47.000 euros, no és molt, bé, menys és el que hi ha, són
47.000 de més, però si el problema és que això és poc, ho podem
augmentar, no hi ha cap tipus de problema des del Grup
Parlamentari Socialista, si el Grup Parlamentari Popular troba
que això és poc i que hem de posar 100.000 euros o 200.000, cap
problema per part nostra. I no només feim referència a Menorca
i a Eivissa, tot i que n’hi ha una d’específica perquè pateixen els
problemes de doble i triple insularitat, com en el cas de
Formentera, però n’hi ha una d’específica que també fa
referència a l’illa de Mallorca.

Pel que fa al tema dels casals de joves i a la xarxa
d’instalAlacions juvenils, nosaltres no compartim que només
sigui competència municipal. Creim que la Direcció General de
Joventut té responsabilitats precisament en infraestructures
perquè la gent jove pugui tenir llocs de trobada. És clar que no
ho ha de pagar íntegrament el Govern, no és el que nosaltres
pretenem, per tant les esmenes fan referència a un pressupost
que no és el cent per cent dels casals de joves ni el
manteniment, però sí que és un ajut important perquè els
ajuntaments ho puguin posar en marxa, perquè tots sabem que
els ajuntaments són les institucions més mal dotades
econòmicament i que amb el seu pressupost no poden donar
cabuda a totes aquestes inversions. I li vull recordar que en el
pressupost que ens presenten baixen moltíssim precisament les
partides que fan referència a la xarxa d’instalAlacions juvenils a
les Illes Balears. Per tant jo crec que això ho haurien de tenir en
compte. A totes les esmenes que han fet referència a
instal Alacions esportives, precisament per ajudar els
ajuntaments, perquè vostès ho contemplen com a un objectiu
a la memòria de la Direcció General d’Esports, no m’ha
contestat res absolutament. Nosaltres creim que els
pressupost s municipals difícilment poden cobrir uns bons
equipaments esportius si no és amb ajuda del Govern de les
Illes Balears i evidentment dels consells insulars, que els
pertoca també en el Pla d’instalAlacions esportives.

I només per acabar, Sr. Munar, és mal d’entendre que
vostès aquí, en el Govern de les Illes Balears vulguin dissoldre
l’IBAS perquè ara ha de passar a una direcció general, perquè
l’institut, no sé quin problema tenen amb un institut que havia
funcionat molt de temps i que en el Consell Insular de Mallorca
el primer que fan és eliminar la conselleria, és eliminar tot el
control polític i precisament formar un institut molt altament
controvertit, com vostè sap.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Armengol. Té la paraula el Sr. Munar,
pel Grup Parlamentari Popular.

EL SR. MUNAR I CARDELL:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores diputades, senyors
diputats. Crec que els temes d’aquesta rèplica són temes de
debat de fons, és a dir, el tema de la immigració, en allò genèric
hi estam d’acord, per molts d’esforços que facem en aquests
moments probablement sempre anirem per darrera els
esdeveniments, perquè la implosió que hem rebut en aquest
sentit és molt forta i la capacitat de sedimentar el substrat
immigrant per part de les administracions probablement no és
l’adequat. Però això, si vostès revisen els focus de recepció
immigratòria que hi ha a Europa i fan un petit viatge i parlen
amb les autoritats competents, estan tots aproximadament per
l’estil.

Amb referència a les escoletes, el debat que vostè planteja,
que a mi me sembla molt interessant i que jo voldria que en el
plenari de la propera setmana aquests temes sortissin, perquè
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jo sí que crec profundament en el debat i crec que és necessari
i enriqueix i sempre arribes, si més no, a veure que el teu
probable cent per cent de veritat no és tant i que per tant el
debat de si les escoletes han d’estar inserides dins, i és un
debat que jo personalment aquest envit l’accept, perquè crec
que és necessari com a mínim plantejar-nos-ho.

I amb referència als casals dels joves, m’agradaria dir-ho
amb tot el respecte i amb tot l’afecte, és a dir, tenc la sensació
que de vegades tenim un cert mimetisme, que es fan casals dels
joves a Catalunya i aquí començam a fer casals dels joves; no
tenim criteris d’avaluació de la necessitat real...

(Remor de veus)

... no tenim, -ho podem parlar d’una altra comunitat, som
molt obert amb aquests aspectes-, el que sí tenc clar és que crec
que aquests plantejaments que impliquen una despesa
important s’han d’avaluar no només les necessitats, sinó quin
ús es fa dels que hi ha actualment, etcètera. Per tant, en aquest
context  crec que la realitat objectiva és que el Govern no ha de
defugir les seves obligacions i en aquest cas, en el cas concret
d’una de les esmenes que vostè m’ha demanat justificació més
o manco precisa i concisa de la construcció del poliesportiu de
Sant Jordi, Sant Josep, ja li dic, de tot això he fet els deures i
tenc pregunta per pregunta, contestació, el que passa és que
no vos he volgut avorrir, però, d’acord amb el que estableix
l’article 9.9 de la Llei 3/1995, correspon als consells insulars
l’elaboració i aprovació de l’execució dels plans insulars
d’establiments i instalAlacions esportives, així com també,
etcètera.

Llavors, això, el projecte del pressupost de la Conselleria de
Presidència i Esports no preveu cap línia de subvenció per
ajudar a la construcció de nous poliesportius. En tot cas, si es
posàs en marxa una convocatòria de subvencions per a la
construcció, sempre es faria dins els principis de publicitat,
concurrència; és a dir, si hi ha una demanda jo entenc que els
governants estam per respondre a les necessitats de la
ciutadania. Si això es dóna, necessàriament s’han d’obrir noves
línies, estic segur que des de la conselleria hauran de ser
sensibles a aquest tema.

En el cas que vostè també plantejava de la construcció d’un
poliesportiu a Formentera, doncs la contestació ve a ser la
mateixa, perquè si això és dóna s’hauran de resoldre.

Vull dir amb això, estam dins una conselleria, que és,
probablement, la més complexa a nivell d’articulació i entenc
que dins aquest any, amb aquest consens i amb aquest debat
que vostès ofereixen, hem d’arribar a articular el que ha de ser,
almanco aquesta legislatura, al meu parer i és una opinió
personal que no estic autoritzat a donar, però la don, hauria de
ser un pacte tan important o més que el de la sanitat; perquè la
meva impressió, i d’això no som un expert, però tampoc no som
un llec, crec que dins el món de l’acció social o de la
planificació social crec que és on haurem de fer no envit, sinó
envit, truc, retruc, perquè la sociologia que tenim en aquest
moment en aquestes illes ha variat d’una manera tan brutal
només amb dos anys que no té res a veure amb el que s’havia

planificat a la darrera dècada. I per tant, a partir d’aquí,
probablement s’hauran d’inferir noves maneres d’entendre la
realitat.

Pel que he pogut escoltar la consellera, jo no som més que
el portaveu d’un grup que li dóna el suport absolut, però sí que
m’he preocupat de compartir amb ella aquests mateixos
plantejaments que vostès me fan, que jo les he assumit com a
meus i les he defensat, i crec que les portes, en aquest sentit,
estan obertes a aquesta nova realitat i a compartir noves
formes. I el mateix Pla d’immigració, que jo l’entenc com a un
pla bastant bo, ja s’hauria de retocar avui si es volgués ser
eficaç, perquè m’he pres no la molèstia, sinó el divertiment
d’estudiar-me’l aquesta darrera quinzena, per la seriositat que
m’implicava plantejar i defensar aquestes qüestions, i me
sorprenia que una cosa tan nova només fa un any avui ja era
mig coix. I per tant aquest debat jo crec que ha d’existir i
almanco per part de qui els parla me brind a això.

Gràcies, Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Munar. Una vegada conclosos els
debats números 21 i 22, passarem a la votació de les seccions
23, 73 i 75; Conselleria de Presidència i Esports, Institut Balear
de la Dona, Institut Balear d’Afers Socials i de globalitat de la
resta d’esmenes del debat número 21, també de Presidència i
Esports.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 7; en contra, 8; no hi ha abstencions.

(El Sr. President reprèn la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Per tant queden rebutjades aquestes esmenes.

No, Sr. Rosselló, perdoni, no hem acabat encara, vostè
sabrà el que vol fer, però l’inform que no hem acabat.

Per tant, es procedeix, una vegada debatudes totes les
esmenes, a la votació de totes i cadascuna de les seccions del
Projecte de llei de pressuposts generals de la comunitat
autònoma de les Illes Balears per a l’any 2004, així com els
pressuposts de les entitats de dret públic i de les societats
públiques i també els dels ens públics Servei Balear de Salut,
ib-salut, i Gestió Sanitària de Mallorca, GESMA, amb les
modificacions que en resulten de l’aprovació d’esmenes durant
la tramitació d’aquest projecte de llei.
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Si cap grup no demana votació separada, faríem
conjuntament la votació de les seccions següents: votació,
secció 02, Parlament de les Illes Balears; secció 03, Sindicatura
de Comptes; secció 04, Consell Consultiu de les Illes Balears;
secció 05, Consell Econòmic i Social; secció 11, Conselleria de
Relacions Institucionals; secció 12, -ara les relacionaré, si no els
importa i després me diuen les que vulguin separades-
Conselleria de Turisme; secció 13, Conselleria d’Educació i
Cultura; secció 14, Conselleria d’Economia, Hisenda i
Innovació; secció 15, Conselleria de Medi Ambient; secció 16,
Conselleria d’Interior; secció 17, Conselleria d’Obres Públiques,
Habitatge i Transports; secció 18, Conselleria de Salut i
Consum; secció 19, Conselleria de Treball i Formació; secció 20,
Conselleria d’Agricultura i Pesca; secció 21, Conselleria de
Comerç, Indústria i Energia; secció 23, Conselleria de
Presidència i Esports; secció 31, Serveis Comuns, despeses
diverses; secció 32, ens territorials; secció 34, deute públic;
secció 36, Serveis Comuns, despeses de personal; secció 71,
empresa pública Institut d’Estudis Baleàrics; secció 77, Institut
Balear de la Dona; secció 74, Servei Balear de Salut; secció 75,
Institut Balear d’Afers Socials; secció 76, Servei d’Ocupació de
les Illes Balears; secció 77, Institut d’Estadística de les Illes
Balears.

Votació també de l’entitat de dret públic 81, Entitat del
Turisme de les Illes Balears; entitat de dret públic 82, Centre
Balears Europa; entitat de dret públic 83, Institut Balear de
l’Aigua i l’Energia; entitat de dret públic 84, Institut Balear de
Sanejament; entitat de dret públic 85, Institut Balear de
Conservació de la Natural; entitat de dret públic 86, Institut
Balear de l’Habitatge; entitat de dret públic 87, Serveis
Ferroviaris de Mallorca; entitat de dret públic 88, Institut
d’Innovació Empresarial de les Illes Balears; societat pública 01,
Fires i Congressos de Balears, SA; societat pública 02, Parc Bit
Desenvolupament, SA; societat pública 03, Institut de Biologia
Animal de Balears, SA; societat pública 04, Serveis de Millora
Agrària, SA; societat pública 05, Serveis d’Informació
Territorial de les Illes Balears, SA; societat pública 06,
Diversitat 21, SA; societat pública 07, Balears Innovació
Telemàtica, SA; ens públic 50, Hospital Son Dureta; de l’ens
públic 51, Àrea de Salut de Menorca; de l’ens públic 52, Àrea
de Salut d’Eivissa i Formentera; de l’ens públic 54, Atenció
Primària de Mallorca; de l’ens públic 56, Gerència del 061; de
l’ens públic 57, Serveis Centrals; així com la votació de l’ens
públic Gestió Sanitària de Mallorca, entitat de dret públic 89.

Algun grup vol votació separada?

Sí, Sr. Quetglas.

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Sí, Sr. President, el Grup Parlamentari Socialista demana
votació separada, per un costat de la secció 01; per un altre, de
les seccions 02 a la 05, i la resta poden anar agrupades.

Perdó, he sofert un error. Per un costat, la 02; per l’altre, la
resta fins a la 5, i de l’altre, de l’11 fins al final. Perdó.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Quetglas. Sr. Rosselló.

EL SR. ROSSELLÓ I DEL ROSAL:

Volia fer una pregunta. Fins a la 05 hi entra el Consell
Econòmic i Social?

EL SR. PRESIDENT:

El Consell Econòmic i Social a la 05.

EL SR. ROSSELLÓ I DEL ROSAL:

Doncs, jo voldria separada la 05.

EL SR. PRESIDENT:

Per tant, idò, sotmetem a votació, en primer lloc, la secció 02,
Parlament de les Illes Balears.

Vots a favor?

Unanimitat, s’aprova per unanimitat.

Ara, sotmetem a votació la secció 03, Sindicatura de
Comptes, i 04, Consell Consultiu de les Illes Balears.

Vots a favor?

(Remor de veus)

A veure, repetesc, senyores diputades, senyors diputats,
repetesc, sotmetem a votació la secció 03, Sindicatura de
Comptes, i 04, Consell Consultiu de les Illes Balears.

Vots a favor? Gràcies.

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat, Sr. Lletrat?

EL SR. LLETRAT:

A favor, 8; en contra, cap; abstencions, 7.

EL SR. PRESIDENT:

Per tant, queden aprovades aquestes dues seccions.

Sotmetem a votació la secció 05, Consell Econòmic i Social.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions? Gràcies.

Resultat?
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EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 8; en contra, 1; abstencions, 6.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Per tant, queda aprovada la secció 5, Consell
Econòmic i Social.

I ara, si els pareix bé, sotmetem a votació la resta de totes les
seccions que havia relacionat abans.

Vots a favor? Gràcies.

Vots en contra?

Abstencions? No n’hi ha.

Resultat?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 8; en contra, 7.

EL SR. PRESIDENT:

Per tant, queden aprovades la resta de les seccions del
pressupost.

I una vegada conclòs el debat i les votacions, es proclama
dictaminat el Projecte de llei de pressuposts generals de la
comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2004.

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

I no havent-hi més assumptes, una vegada esgotat l’ordre
del dia, i agraint la seva colAlaboració amb la tramitació d’aquest
dictamen, s’aixeca la sessió i moltes gràcies.
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