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EL SR. PRESIDENT:

Recomença la sessió, amb el debat de totalitat i de globalitat

de la secció 14. Abans de res, però, demanarem si hi ha

substitucions, perquè, tal com els informava, demanarem

substitucions abans de començar cada secció, perquè a cada

secció hi ha canvis de portaveus, i ho feim així o no val la pena,

no té sentit fer-ho.

(Intervenció inaudible)

Efectivament, si no hi ha els substituït és el titular.

EL SR. MOLINA I FRESNEDA:

Presidente, Xisco Molina sustituye a Eduardo Puche.

EL SR. PRESIDENT:

Els senyors i senyores diputats que ara faltin, que hagin de

substituir, ja se’n prendrà nota per part del Sr. Lletrat.

Passam idò al debat de totalitat i de globalitat de la secció

14, Conselleria d’Economia, Hisenda i Innovació, i secció 02,

Parlament de les Illes Balears. A la totalitat s’hi mantenen les

esmenes següents: Grup Parlamentari Socialista, l’esmena

7738, a la totalitat de la secció 14.

Al Programa 521A, ordenació, regulació i desenvolupament

de les telecomunicacions, s’hi mantenen les esmenes següents:

del Grup Parlamentari Socialista, les 7742, 7739, 7740. 

Al Programa 541A, recerca i desenvolupament tecnològic,

s’hi mantenen les esmenes següents: del Grup Parlamentari

Socialista, 7746, 7744, 7747 i 7745.

Al Programa 542A, innovació tecnològica, s’hi mantenen

les esmenes següents: del Grup Parlamentari Esquerra Unida i

Els Verds, 7611 i 7610; del Grup Parlamentari Socialista, 7741

i 7743.

Al Programa 551A, estadística, s’hi manté l’esmena

següent: del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds,

7712.

Al Programa 111A, activitat legislativa, secció 02,

Parlament de les Illes Balears, s’hi manté l’esmena següent: del

Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds, 7565.

Per fer la defensa conjunta de totes aquestes esmenes, té la

paraula, en primer lloc, en nom del Grup Parlamentari Esquerra

Unida i Els Verds, el Sr. Ramon.

EL SR. RAMON I JUAN:

Moltes gràcies, Sr. President. Bé, al Programa 542A,

mantenim dues esmenes, el programa aquest d’innovació

tecnològica, i les dues esmenes són per dedicar més recursos

als plans d’innovació tecnològica, en un dels casos adreçats als

ajuntaments, a donar suport a les activitats dels ajuntaments; i

en l’altre, als consells insulars. Són dues esmenes que l’import,

en un cas, són 2 milions d’euros; i en l’altre, 6 milions d’euros,

i que tenen com a partida de baixa, en els dos casos, la partida

de carreteres, perquè creim que és una partida que està

totalment i absolutament sobredimensionada, que és

innecessària i que en canvi són molt més necessaris els recursos

per a la innovació tecnològica.

I llavors, al Programa 551A, d’estadística, tenim una

aportació, una esmena d’addició, de 300.000 euros per al

desenvolupament del pla estadístic. Igualment també en aquest

cas la partida de baixa la feim al concepte de carreteres.

I per últim, de la secció 02, del Parlament, tenim una

esmena que del que tracta és que el Defensor del Menor passi

a dependre del Parlament de les Illes Balears, com és el cas

també del Síndic de Greuges, que malauradament encara no

hem arribat a tenir-lo, però que està previst que depengui del

Parlament de les Illes Balears, i proposam que el Defensor del

Menor estigui en la mateixa situació i per això feim la proposta

de baixa de la secció 23 perquè passi a dependre del Parlament.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Sr. Sampol, en nom del grup

parlamentari ..., ah, té esmenes o no té esmenes? Idò així, la

Sra. García, en representació del Grup Parlamentari Socialista.

LA SRA. GARCÍA I QUEROL:

Gràcies, Sr. President. Estem fent els dos debats, totalitat i

globalitat?

EL SR. PRESIDENT:

Sí, un sol debat amb les dues.

LA SRA. GARCÍA I QUEROL:

Bé, moltes gràcies, així passaré només a defensar les

esmenes parcials i ja parlarem en el pla de per què no estam

d’acord amb la política general que s’ha fet des de la

Conselleria d’Hisenda.

En realitat nosaltres presentem totes les esmenes

relacionades amb innovació i amb el desenvolupament de la

societat del coneixement a les nostres illes, des de diversos

punts de vista. Voldria fer èmfasi a les esmenes que fan relació

a la instalAlació de telecentres als municipis de les Illes Balears.

Creim que una de les qüestions que han evolucionat de forma

privada, sense el suport de l’administració, en aquest cas de

l’administració de les Illes Balears, tampoc en el seu dia, des de

l’administració central que durant vuit anys de govern del PP

no va fer res al respecte d’aquests temes, és que s’han posat en

marxa telecentres, normalment d’atenció a la comunicació de

les persones immigrants que necessiten mitjans de comunicació

amb els seus països d’origen, que aquest és l’únic que s’ha fet

de forma privada. Per tant, creiem que la societat del

coneixement ha de permetre que tots els ciutadans de les Illes

Balears tenguin accés a un punt d’accés a Internet gratuït i que

això s’ha de propiciar des del Govern de les Illes Balears. I

demanar que a tots els municipis de les illes hi hagi un centre
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dedicat a la comunicació a través d’Internet, no és molt

demanar per a una comunitat autònoma que vol ser

capdavantera en molts temes.

L’altre punt que volem dir respecte d’aquesta qüestió de

què parlàvem, és implantar un pla pilot que permeti

desenvolupar que hi hagi Internet a totes les zones rurals o a

aquells llocs obscurs de les nostres illes. Desconec

detalladament la situació de Mallorca, però els diputats que

m’han de contestar són de Menorca i per tant saben que a

Menorca hi ha urbanitzacions d’alt standing, és a dir, on els

propietaris compren cases que costen molts doblers i que tenen

un telèfon rural, sense possibilitat d’accés a Internet. Crec que

a una comunitat autònoma com la que tenim, amb un govern

que defensa estar a primera línia de totes les qüestions no es pot

permetre que hi hagi situacions d’aquestes que estiguin passant

a les nostres. Per tant, desenvolupament d’un pla pilot per

cobrir zones rurals i que totes les zones obscures de la nostra

comunitat autònoma tenguin accés a Internet.

Pensem que el Govern ha de fer una fira de la Ciència a

totes les illes cada any, que és un lloc fonamental per fer

pedagogia i desenvolupar i que la ciutadania conegui el que

significa la societat del coneixement i les possibilitats que té.

I també vull fer referència i per últim a l’elaboració per part

del Govern d’un pla d’alfabetització digital a tots els ciutadans

de les illes. No basta tenir banda ampla, no basta que propiciem

que hi hagi telecentres i després la ciutadania no les sap

utilitzar. Vostès saben que tant la Unió Europea com el propi

Estat espanyol havia fet, com a un dels primers objectius, fins

i tot ho ha dit el conseller d’Hisenda, però no s’ha executat, que

no es permeti que a les Illes Balears hi hagi el que s’anomena,

en castellà, perquè en català no me surt, “brecha digital”, és a

dir, un segment de la població que no tendrà accés, si no el

formem, si no li feim perdre la por, no tendrà accés a les noves

tecnologies.

Per últim, fer referència a dues esmenes concretes, una per

resoldre la situació que a Menorca hi ha Montetoro amb les

antenes, és a dir que d’una vegada definitiva se substitueixin

totes les antenes per una. I l’altra per incloure una estació

biològica a l’antiga base de Maó.

N’hi ha algunes més, però no les defensaré en aquest torn,

són totes en el mateix sentit.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. En torn en contra, per part del Grup

Parlamentari Popular té la paraula la Sra. Sugrañes.

LA SRA. SUGRAÑES I BARENYS:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Passaré

a contestar totes i cadascuna de les esmenes, perquè tampoc no

són tantes, amb la qual cosa tendríem que del Partit Socialista

tenim la 7738, que precisament discrepem, que és la de

totalitat, de l’opinió del Partit Socialista perquè precisament

s’ha vist un increment en aquest pressupost d’un 96% respecte

de l’any anterior, i això és per aconseguir els objectius que

s’han fixat.

La 7742, que parla precisament dels telecentres, no es podrà

acceptar tampoc, perquè precisament la implantació d’oficines

de telecentres és prevista dins el conveni marc de colAlaboració

entre el Ministeri de Ciència i Tecnologia i la comunitat

autònoma de les Illes Balears. Precisament per executar el

programa d’actuacions es fa a través del desenvolupament de

la societat de la informació españa.es, i aquesta és

l’encarregada de promocionar les estructures i serveis

necessaris per al funcionament de telecentres. Per tant, això

estaria cobert.

Després, la 7739, que fa referència a la unificació d’antenes

a Montetoro, saben que dins el programa 521A, està dins

l’exercici actual, es va pressupostar l’estudi del Pla director

sectorial de telecomunicacions, que està pràcticament pendent

d’acabar, i en aquest pla director ja es preveuen actuacions de

foment i mediambientals. Per tant, una vegada s’hagi ultimat,

llavors se sabrà exactament quines accions concretes s’han de

dur a terme.

L’esmena 7740, també del Partit Socialista, tampoc no es

pot acceptar, perquè el programa 521B correspon al projecte

d’inversió en administració digital i considerem que des de la

Direcció General de Tecnologia i Comunicacions està prou ben

dotada.

La 7746, no procedeix fer l’afectació proposada, perquè és

important remarcar que aquest any, per primera vegada, s’ha fet

la Fira de la Ciència de les Illes Balears a Menorca i s’ha duit

a terme també a Eivissa i l’any que ve està previst fer-la a

Menorca, amb la qual cosa també considerem que aquestes

partides estan prou ben dotades.

A la 7744, també del Partit Socialista. Manifestar que

aquest programa no es relaciona amb el que s’entén per recerca

i desenvolupament. Per tant, no es podria acceptar.

Quant a la 7747, l’estació biològica de la base de Maó.

Manifestar que estam a l’espera de què el Consell Insular de

Menorca arribi a un acord amb el Ministeri de Defensa per a la

restauració integral dels edificis i que el pressupost destinat al

projecte general d’estacions biològiques està inclòs en el

projecte d’inversió que és la recerca a les Illes Balears,

coordinació, planificació, seguiment i difusió. Per tant, també

ja està previst i inclòs dins una altra partida.

La 7745. No procedeix fer aquesta addició, ja que aquestes

competències no corresponen al programa de recerca i

desenvolupament tecnològic.

La d’Esquerra Unida, la 7611, és com la 7610. Les dues es

poden contestar igualment. Vull dir que el vigent Pla

d’innovació té un abast del 2001 al 2004, ara s’estan avaluant

les actuacions i inversions executades. I evidentment quan es

tengui aquesta avaluació després ja es contemplaran les

realitzacions que implicaran les administracions locals. I

evidentment ara sembla prematur fer una despesa tan important

si es vol aconseguir una òptima eficiència dels recursos públics.
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Després tenim la 7741, també del Partit Socialista. Bé

comunicar-li que també es rebutjarà perquè en aquests

moments s’està redactant el Pla de la societat de la informació

i del coneixement de les Illes Balears, en el qual d’una manera

coordinada i global es plantejaran totes les estratègies,

actuacions, inversions a implantar. I consideram que si això es

fes ara d’aquesta manera, una actuació concreta, podria

representar una situació caòtica.

La 7743, la partida que vostès me posen aquí, 14901,

54201, 70000, resulta que no ha està donada d’alta en el

pressupost. Per tant, no es poden descomptar aquests euros que

ens demanen en aquesta partida.

Després la d’Esquerra Unida, la 7612, Pla d’estadístiques.

Bé, la posada en marxa del Pla d’estadística de les Illes Balears

es troba en la seva fase inicial, s’estan estudiant diferents fonts

estadístiques de les illes, establint contactes amb les diferents

conselleries, consells insulars i ajuntaments. Per tant, ens

trobam en una fase d’anàlisi i això es pot realitzar perfectament

amb els recursos humans i materials existents. No es tracta

d’una feina que depengui de recursos econòmics, sinó de

recursos humans i materials existents, com ja li he dit. Per tant,

no consideram oportú incrementar la partida.

La 7565. Això no es pot fer en aquest moment perquè

efectivament, com ja ha anticipat el representant d’Esquerra

Unida, no està nomenat el Síndic de Greuges i mitjançant la

Llei 1/93, de 10 de març s’entén que l’Oficina del Dret del

Menor dependria d’aquesta institució.

En definitiva crec que no n’hi ha més. En tot cas, dir-los

que les esmenes presentades per Esquerra Unida, totes són

baixes de la partida de carreteres, dir-los que per a nosaltres des

del Partit Popular és molt important la partida de carreteres

perquè jo crec que hem de pensar en la seguretat dels nostres

ciutadans perquè són molts els accidents que diàriament

pateixen els nostres carreteres.

Res més.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Torn de rèplica, algun grup vol intervenir?

Sr. Ramon té la paraula.

EL SR. RAMON I JUAN:

Gràcies, Sr. President. Molt breument. La representant del

Grup Parlamentari Popular ha dit que rebutja totes les esmenes.

Bé, és una cosa que no ens sorprèn que això sigui així, està dins

l’habitual, però sembla que ho fa més per obligació que per

convenciment. I jo li voldria respondre a alguna cosa.

No hi ha cap problema perquè l’Oficina dels Drets del

Menor passi a dependre del Parlament, no hi ha cap problema.

Si hi ha voluntat no hi ha cap problema. El que m’ha preocupat

de la seva intervenció és que sembla ser que tampoc tenen

intenció de donar passes perquè tenguem Síndic de Greuges. O

sigui que ni volen el Defensor del Menor, depenent del

Parlament, ni pareix ser que tenguin moltes ganes de treballar

per trobar un acord perquè per fi hi pugui haver el Síndic de

Greuges.

I després també una altra de les afirmacions que han fet hi

he d’estar radicalment en contra. Me diu que no es poden donar

de baixa partides de carreteres, quan hi ha unes quantitats

absolutament brutal injustificades perquè els preocupa molt la

seguretat a les carreteres. Miri, seguretat a carreteres i

construcció d’autovies i autopistes no és el mateix ni

s’assembla. Si vostès estiguessin preocupats per la seguretat de

les carreteres no haurien votat en contra de la constitució d’una

comissió d’estudi del tema de seguretat en carreteres, vostès

varen votar en contra i s’hi varen negar. En canvi, si volen

construir autovies i autopistes seran per altres motius, serà

perquè hi ha interessos econòmics que volen que es

construeixin aquestes carreteres. Però no té res a veure amb la

seguretat i sincerament, si vostès estiguessin preocupats no

haurien votat en contra de la constitució d’aquesta comissió.

I després l’argumentació de per què són innecessàries les

partides que proposam per a innovació tecnològica. Ha dir una

cosa aproximadament, a com que no sabríem com gastar-ho. Bé

no es preocupin, eren partides que no anaven a què ho gastessin

directament, sinó que eren de suport als ajuntaments i als

consells. Acceptin aquestes partides i com que no saben com

gastar-ho, ajuntaments i consells segurament sabrien com

gastar-les.

Res més. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sra. Garcia té la paraula.

LA SRA. GARCIA I QUEROL:

Gràcies, Sr. President. Dir que no es pot fer una esmena a

la totalitat perquè a la conselleria ja hi ha precisament un

increment de recursos, el problema no és que incrementin els

recursos, el problema és quan incrementen i en què els gasten?

M’entén? Per tant, una esmena a la totalitat sempre pot estar

justificada, així ho farem i ho demostrarem en el plenari.

Una altra qüestió que vostè ha fet referència, que és el

programa españa.es. Precisament tot el que prové d’aquest

programa, que es desprèn d’un altre programa europeu que es

diu europa.eu, trob que és i que s’havia de desenvolupar a

Espanya en un projecte (...) fa 8 anys que està aturat i ara a

corre-cuita l’hem posar endavant. Per tant, no me digui que en

aquest programa s’inclouen els telecentres, telecentres n’han

posat en marxa moltes comunitats autònomes i com deia el

diputat que abans m’ha precedit, alguns ajuntaments i algunes

diputacions quan les comunitats autònomes no feien front a

aquesta necessitat d’infraestructures.

Quant a l’antena del Toro, bé vostès tenen l’estudi, no sé

què. Però miri, el que s’ha de fer al Toro ja ho sabem i el que

li demanem és que el Govern es comprometi i que afecti una

part de la partida per fer-ho. I vostès, un cop més, ens diuen

que no.
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Pel que diu del programa d’administració digital. El

programa d’administració digital no té res a veure amb allò que

jo li estic dient, de cobrir la totalitat del territori de les Illes

Balears amb accés a una cosa que hauria de ser ara un dret de

tots els ciutadans, igual que és el telèfon, igual que és el servei

de correus i és tenir dret a banda ampla. El conseller ha

contestat que Telefonica ja ho fa i a mi no em serveix que una

empresa privada que té l’exclusiva en algunes zones, és a dir,

el monopoli absolut, sigui l’encarregada de distribuir la banda

ampla quan a ells els vengui bé. El que s’ha demostrat és que

quan no els va bé, o no els surt rendible no ho fan. Això és una

responsabilitat del Govern de les Illes Balears i el que

demanam és que ho faci.

L’alfabetització, crec que m’ha dit que la partida no era

adequada. A mi no em digui si la partida està bé o no, digui’m

si està d’acord en què la comunitat autònoma té responsabilitat

en alfabetitzar digitalment tots els ciutadans de les Illes

Balears, per no quedar enrera front altres comunitats autònomes

i altres regions d’Europa. Si té aquesta responsabilitat i si no la

té d’aquí 4 dies veurem ràpidament com ens quedam al marge

d’altres qüestions, si la té, digui’m que ho farà i d’on ho farà.

M’és igual la partida.

Pel que fa a desenvolupament tecnològic. Bé en el cas

d’aquesta esmena seria el mateix, no correspon al programa de

desenvolupament tecnològic? Idò diguin a quin programa

correspon, però ho faci, perquè nosaltres el que pretenem és

que es facin les coses, no que hàgim d’anar d’una partida a una

altra.

Pel que fa al Pla d’informació i del Pla de desenvolupament

de la societat de la informació i el coneixement. L’estan

redactant ara. Miri la legislatura té 4 anys i vostès en innovació

ens estan dient que han fet una anàlisi, que ho estan redactant,

ho estan planificant. La legislatura té 4 anys i en aquest temps,

Sr. Sugrañes, un PC queda obsolet. Per tant, quan estam parlant

d’innovació i tecnologia hauríem d’analitzar, redactar i

planificar molt ràpidament perquè aquesta comunitat autònoma

s’està quedant, en molts temes, enrera de la resta de regions

d’Europa, com dic, ja no ho comparam només amb la resta de

comunitats autònomes d’Espanya, sinó amb les regions

europees.

Crec que vostès no estan dedicant l’atenció i els recursos

necessaris a unes infraestructures, jo diria que són

imprescindibles, per a la competitivitat de les Illes Balears, per

a la productivitat i que en canvi, estan dedicant una atenció

quant a dotació de recursos, exageradament, per a unes altres

infraestructures com són les autopistes. Crec que podrien llevar

un parell de doblers per fer infraestructures que consumeixen

territori i dedicar-les a altres que no consumeixen gens de

territori i són imprescindibles per al desenvolupament

econòmic d’aquestes illes.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sra. Sugrañes té la paraula.

LA SRA. SUGRAÑES I BARENYS:

Gràcies, Sr. President. Sr. Ramon, no s’enfadi, però

evidentment hi ha una cosa ben clara, el que vostè no pot dir i

començar a fer judicis de valor sobre el que nosaltres volem,

farem o deixarem de fer. Ja ho veurem, quan arribi el moment

veurà si això es porta a terme o no. Però no s’avanci perquè en

aquests moments no pot fer una valoració.

Quant a això que m’ha comentat de si es va votar en contra

de la comissió d’estudi de les carreteres. Li record que en

aquest Parlament ja es va fer en una anterior legislatura

precisament una comissió i es aprovar ja un estudi de

carreteres. Crec que era, ja li ho vàrem dir en aquell moment,

que allò era repetitiu perquè estàvem en la mateixa situació, no

s’havien millorat en aquell moment les carreteres. O sigui que

no mescli una cosa amb l’altra.

Quant al pressupost, si revisam el pressupost d’aquest any

en referència al de l’any anterior, hi ha hagut efectivament un

increment d’un 96% i precisament 4,7 milions d’euros van

destinats als capítols 6 i 7. Home si aquesta comunitat, com diu

la Sra. Garcia, s’està quedant a la cua respecte les altres.

Aquest és el segon pressupost i tornam al mateix de sempre.

Què varen fer els 4 anys anteriors? A partir d’aquí jo crec en

aquest exercici s’ha fet un important esforç, precisament, per

avançar i per posar aquesta recerca i desenvolupament

tecnològic i d’innovació. Jo crec que podem estar satisfets

perquè hi ha un considerable increment. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Passam idò a la votació del bloc d’esmenes

que acabam de debatre, el número 8, esmenes a la totalitat i de

globalitat de la secció 14, Conselleria d’Economia, Hisenda i

Innovació i la secció 02, Parlament de les Illes Balears.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

No n’hi ha.

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor 7, en contra 7.

EL SR. PRESIDENT:

I ara passaríem a la secció 15...

(Remor de veus)

Me fa observar el Sr. Lletrat, té raó, que el resultat de la

votació ha estat d’empat. Per tant, queden rebutjades perquè no

han tengut majoria les esmenes, en aplicació de l’article 90.2.

(Remor de veus)



842 HISENDA I PRESSUPOSTS / Núm. 35 / Fascicle 4 / 15 de desembre del 2004

 

Passam a la secció 15. Aleshores tornaríem demanar si es

produeixen substitucions, hi sol haver canvi de portaveu.

Substitucions pel Grup Popular...

LA SRA. VINENT I BARCELÓ:

Assumpta Vinent substitueix Joan Huguet.

LA SRA. VADELL I FERRER:

Maria Antònia Vadell substitueix Pere Sampol.

LA SRA. CAMPS I ORFILA:

Sr. President, Maria José Camps substitueix Francesc

Quetglas.

LA SRA. BINIMELIS I AMENGUAL:

Maria Binimelis substitueix (...).

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Passam idò al debat número 9. Esmenes de

totalitat a la secció 15, Conselleria de Medi Ambient, secció

79, Institut d’Estudis d’Espais Protegits de les Illes Balears.

Entitat de dret públic 83, Institut Balear de l’Aigua i Energia i

entitat de dret públic 85, Institut Balear de Conservació de la

Natura.

Hi ha les esmenes següents: a la totalitat Grup Parlamentari

d’Esquerra Unida i Els Verds 7653; del Grup Parlamentari

Socialista 7888 de totalitat a la secció 15, 7962 de totalitat a la

secció 79, 7964 de totalitat de l’entitat de dret públic 83 i 7965

de totalitat a l’entitat de dret públic 85.

Si els pareix bé, podríem fer el debat conjunt d’aquestes

esmenes amb la resta d’esmenes que hi ha presentades a la

secció 15, Conselleria de Medi Ambient i que serien: 

Al programa 441A, proveïment d’aigües s’hi mantenen les

esmenes següents: Grup Parlamentari d’Esquerra Unida i Els

Verds 7633 i 7637; del Grup Parlamentari Socialista 7894 i

7712. 

Al programa 441B, sanejament i depuració d’aigües les

esmenes següents: del Grup Parlamentari Socialista 7893,

7895, 7983, 7886, 7889 i 7890. 

Al programa 443B, qualitat ambiental, control de la

contaminació i assessoria mediambiental s’hi mantenen les

esmenes següents: Grup Parlamentari Socialista la 7884, 7885,

7898, 7974, 7887 i 7713. 

Al programa 443C, gestió de residus se mantenen les

esmenes següents: del Grup d’Esquerra Unida i Els Verds

7623, 7625, 7642 i 7624; del Grup Parlamentari Socialista

7975, 7710 i 7850.

Al programa 443D, formació, educació i promoció

ambiental s’hi mantenen les esmenes següents: del Grup

Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista 8152, 8158, 8151, del

Grup Parlamentari Socialista 7714.

Al programa 512A, protecció, control i defensa del domini

públic hidràulic s’hi manté l’esmena del Grup Parlamentari

d’Esquerra Unida i Els Verds número 7627.

Al programa 514A, ordenació del litoral, s’hi mantenen les

esmenes següents: del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els

Verds 7630; del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista

8157 i del Grup Parlamentari Socialista 7891.

Al programa 533A, conservació i millora del medi natural

s’hi mantenen les esmenes següents: Grup Parlamentari PSM-

Entesa Nacionalista 8150, 8153 i 8159; Grup Parlamentari

Socialista 7902.

Al programa 533B, planificació forestal s’hi mantenen les

següents: Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds la

7628; del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista la 8149

i del Grup Parlamentari Socialista la 7883.

Al programa 533C, protecció d’espais, s’hi mantenen les

esmenes següents: del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els

Verds 7644 i del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista

8148.

Al programa 53D, gestió d’espais naturals protegits, parcs

naturals, àrees recreatives i finques públiques s’hi mantenen les

esmenes següents: Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els

Verds 7626; Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista

8156, 8154 i 8160 i del Grup Parlamentari Socialista les

esmenes 7847, 7848, 7849, 7711, 7896, 7892 i 7897.

A l’entitat de dret públic 83, Institut Balear de l’Aigua i

l’Energia, s’hi manté l’esmena següent: Grup Parlamentari

PSM-Entesa Nacionalista 8155.

A l’entitat de dret públic 85, Institut Balear de la

Conservació de la Natura, s’hi manté l’esmena següent: Grup

Parlamentari Socialista la 7723.

Per fer la defensa conjunta de totes aquestes esmenes té en

primer lloc la paraula el Sr. Ramon... Ah! Perdó, com que la

Sra. Rosselló no hi era a l’hora de fer les substitucions. La Sra.

Rosselló en nom del Grup Parlamentari d’Esquerra Unida i Els

Verds.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Gràcies, Sr. President. I bé, substituesc el Sr. Miquel

Ramon.

Respecte l’esmena a la totalitat la mantenim tal i com està

argumentada i la mantenim per al plenari.

Hem presentat 11 esmenes. Les esmenes al programa 441A

són dues esmenes d’afectació i concretament l’esmena 7633 és

perquè consideram que s’hauria de dedicar més pressupost a

complir els programes de gestió de la demanda d’aigua, ja que

els pressuposts respecte aquestes actuacions que nosaltres

consideram de primera magnitud i precisament per evitar

problemes posteriors idò consideram que és molt poc. I en

aquest sentit per tant, creim que el fet de poder distribuir millor
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dins la pròpia secció, fins i tot dins el propi programa, aquesta

possibilitat idò l’hem plantejada en aquesta línia.

En la mateixa línia de l’esmena anterior, la 7637 i en el

mateix programa, per tant, afectant el mateix programa,

plantejam dedicar un 20% del pressupost total dedicat als

consorcis amb els ajuntaments per temes d’aigua, dedicar-ho

precisament a temes de la gestió de la demanda. Vull recordar

aquí que el propi conseller de Medi Ambient va dir que el tema

dels consorcis és un tema complex i que havia d’intentar cada

vegada anar a eliminar-los. Llavors nosaltres creim que seria

una bona fórmula el fet de què s’acceptés aquesta esmena. Per

tant, se dediqués, com he dit, a un tema tan important com és la

gestió de la demanda d’aigua, nosaltres consideram que no té

prou pressupost i per tant, poques coses se podran fer.

Respecte les esmenes que hem presentat en el programa

443C, hi ha 4 esmenes de substitució. Plantejam bàsicament

augmentar el poc pressupost assignat a aprovar i dur endavant

el Pla de residus perillosos, així com també augmentar el

pressupost de la recuperació dels sòls contaminats. I sobretot

també per mantenir uns mínims d’inversió per a entitats locals

en matèria de residus perillosos. S’ha incrementat molt el

programa 64 d’inversió immaterial, com sap perfectament és un

programa que té actuacions que no estan concretades. Nosaltres

consideram que degut a la falta de justificació i tenint en

compte la importància dels residus perillosos creim que

s’hauria de destinar en aquests aspectes, als residus perillosos.

Vull recordar aquí que és una competència del Govern de les

Illes Balears el tema de residus perillosos i que és un tema que

és prou important perquè hi hagi d’haver una destinació, no

només quant a la planificació, sinó també a les actuacions

concretes.

Perdó, volia dir que el programa 64 d’inversió immaterial

és referida a l’ordenació del litoral que nosaltres és allò que

nosaltres deim que s’hauria de destinar a aquesta planificació

i actuació en residus perillosos.

Respecte l’esmena presentada al programa 512A. Hem

presentat una esmena la 7627, de substitució dins el mateix

programa per tal de dedicar més pressuposts a la conservació

dels torrents. En el nostre entendre, és una qüestió evidentment

de política o del que se pot interpretar, nosaltres consideram

que és molt millor conservar aquests indrets, entre altres coses

corredors biològics i per tant, ecosistemes que en molts de

casos no contemplen cap tipus de problemes, que fer tantes

infraestructures noves o obres que nosaltres consideram que no

estan prou justificades. Nosaltres sabem que el tema de les

obres agrada molt, però nosaltres creim que tot i que se n’ha de

fer alguna, no faltaria més, sí que consideram que una part i per

això presentam aquesta esmena, s’hauria de dedicar a la

conservació de determinats torrents i sobretot de zones més

vulnerables i de fins i tot zones protegides.

Respecte l’esmena núm. 7630 al programa 514A, és una

esmena d’afectació a la mateixa secció i que és molt clara.

Nosaltres plantejam dedicar 1.500.000 euros a ordenació dels

fondeigs. Creim que és un tema molt important pel que fa a

l’ordenació d’un tema clau, els vaixells, per tal de no afectar el

fons de la mar, per no fer una dispersió major del que és la

caulerpa o altres problemes que existeixen en el fons de la mar,

algues que fins i tot en aquest moment se’ls considera com

assassines, com la caulerpa. I en aquest sentit creim que és molt

important fer una ordenació, a més és un tema complex i que té

un cost econòmic important. Nosaltres per tant, plantejam

aquesta esmena en aquesta línia, tenint en compte que sobretot

hi ha un espai protegit, allà on hi ha una gran zona de la mar,

que s’ha d’ordenar i són les salines.

Respecte les esmenes plantejades en el programa 533B, C

i D, hem presentat 3 esmenes i totes elles de substitució.

L’esmena 7628 planteja una substitució dins la mateixa secció.

Consideram que hi ha un augment molt important en les

despeses de lloguer d’edificis, sense cap justificació clara,

entenem que és millor invertir en adquisició d’edificis per a les

oficines, això és ja una qüestió de criteri que nosaltres

consideram. Però a més, que s’hauria de destinar més

pressupost als ajuts per a prevenció d’incendis a les entitats

locals que fan una tasca, si més no complementària i de

colAlaboració en aquesta qüestió que tan preocupa i supòs que

també preocupa als altres grups parlamentaris. Per tant,

plantejam que hi hagi, com dic, una substitució i que hi hagi

més pressupost per a aquestes activitats.

L’esmena 7644 planteja que davant un augment molt

considerable del que són les despeses per a alts càrrecs,

nosaltres creim que s’ha de rebaixar aquesta quantitat i

destinar-ho a ajuts a entitats sense ànim de lucre que

colAlaboren en la protecció d’espècies, ja que per exemple

enguany s’han baixat considerablement aquests ajuts. Per tant,

creim que enlloc d’haver-hi alts càrrecs i molts d’assessors. Idò

el que s’hauria de fer és destinar-ho a entitats sense ànim de

lucre i que des de fa molts d’anys fan una bona feina respecte

aquest tema.

I ja per acabar, l’esmena 7626 planteja augmentar les

partides destinades a gestió dels espais naturals, que ha baixat

molt el seu pressupost. També és cert que també ha baixat, és

evident que s’ha fet una retallada impressionant del tema dels

parcs, però així i tot consideram que hi ha d’haver aquest

augment a la partida. I ho substituïm tot el pressupost que s’ha

destinat a ajuts als caçadors ja que ha augmentat aquest ajut de

forma substancial, la qual cosa nosaltres creim que no és

necessari augmentar aquestes ajudes als caçadors com una

activitat esportiva. En aquest sentit creim que el que s’ha de fer

és protegir i sobretot gestionar bé els espais naturals.

I dit això nosaltres aquí finalitzam les nostres esmenes. 

(La Sra. Vicepresidenta substitueix el Sr. President en la

direcció del debat)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Rosselló. Ara té la paraula per defensar les

seves esmenes la Sra. Vadell del PSM.

LA SRA. VADELL I FERRER:

Gràcies, Sra. Vicepresidenta. Nosaltres hem presentat a la

secció 15, Medi Ambient, una sèrie d’esmenes parcials, i aniré

per ordre, tal i com el president les ha anomenades.
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Al programa 443D, formació de caixer i promoció

mediambiental, hem presentat tres esmenes, nosaltres pensam

que s’ha d’implicar la societat civil en qüestions d’educació i

formació perquè sense formació ni educació possiblement els

infants que creixen i les persones que no estan sensibilitzades

no tendran cura de la naturalesa i del medi ambient així com

seria desitjable, per tant crec que s’han d’invertir recursos en

aquest sentit.

Hem presentat dues esmenes de substitució, la 8152 i la

8151, i una d’afectació, que és la 8158. Amb l’esmena 8152

demanam que es faci una convocatòria pública d’activitats

formatives per a entitats i persones sense ànim de lucre, pel que

he dit abans, per implicar la societat en el tema de protecció

mediambiental. A la 8158, d’afectació, demanam que es doti

pressupostàriament de la quantitat necessària per a la creació

d’un camp d’aprenentatge al Far de Cavalleria que no hem vist

que el pressupost de medi ambient prevegi res en aquest sentit

i només recordaré que hi ha un protocol d’intencions signat

entre el Govern, l’Ajuntament d’es Mercadal i el Consell de

Menorca, per tant demanam que es compleixi aquest protocol

d’intencions que hi ha assignat. Amb la 8151 també volem

implicar els ajuntaments en els programes de dotació

mediambiental i dotar-los de recursos econòmics suficients.

Al programa 514A, ordenació del litoral, hem presentat

l’esmena 8157. L’any passat vàrem fer una demanda al

conseller de Medi Ambient que fes una anàlisi de la platja de

Portocristo i ens va confirmar que efectivament estava

contaminada, per tant demanam recursos perquè es faci un pla,

un projecte de descontaminació d’aquesta platja i es faci

efectiu.

Al programa 533A, conservació i millora del medi natural,

hem presentat una esmena d’afectació, la 8150 també perquè es

faci un pla d’ajuda a famílies i institucions sense finalitats

lucratives per tasques de conservació i prevenció d’incendis i

tractament forestal de finques privades. Creim que si demana

la colAlaboració de la societat civil i si el Govern està tan

convençut que els propietaris són els que només conserven les

finques, aleshores creim que els hem d’ajudar. 

L’esmena 8153 també és d’inversions que creim que fan

falta, que no estan suficientment dotades per invertir en la

conservació de monts conveniats amb altres administracions, hi

ha ajuntaments i hi ha consells que tenen propietats a monts i

hem d’ajudar al seu manteniment i a la seva conservació.

L’esmena 8159 diu també que la dotació és insuficient per

a la realització de tasques de manteniment i de funcionament

dels parcs públics, i finques públiques, que són propietat del

Govern de les Illes Balears.

Al programa 533B, de planificació forestal, hi hem

presentat l’esmena 8149, que fa referència que es redacti un pla

de restauració paisatgística per corregir els impactes ambientals

puntuals al paisatge. Les inversions previstes pel Govern balear

en temes de carreteres i altres, efectivament, crec que tendran

un impacte important damunt el paisatge i, per tant, volem que

es corregeixi, però d’una manera planificada i per això

demanam que es faci aquest pla de restauració.

Al programa 533C, protecció d’espècies, que pertany a la

Direcció General de Caça, Protecció d’Espècies i Educació

Ambiental, demanam que també s’hi impliqui una altra vegada

més la societat civil i que es faci un pla d’ajudes a particulars

per a la protecció d’espècies.

Al programa 533D, gestió de parcs naturals protegits, parcs

naturals, àrees recreatives i finques públiques, hem presentat

tres esmenes. La 8156 fa referència que trobam que és

necessari que es deixi una partida oberta per a la gestió dels

Parc Nacional de Cabrera, si ara dels tribunals han acceptat que

la gestió dels parcs nacionals ha de ser de les comunitats

autònomes, nosaltres en tenim un de molt important, que és

Cabrera i, per tant, hem de tenir previsions pressupostàries per

poder dur a bon port, a bon terme una bona gestió.

La 8156 demana que d’una vegada per totes es redacti el

Pla d’usos i gestió del parc de Cala d’Hort i de ses Salines

d’Eivissa. Això es preveu a la llei non nata encara de

conservació dels espais de rellevància ambiental, però

evidentment si no es preveu una partida per això al pressupost

no es podrà dur a terme quan s’aprovi aquesta llei, si és que

s’aprova l’any que ve.

I l’esmena 8160 també demana que es doti econòmicament

una partida per a la compra de finques per concurs públic dins

espais naturals protegits.

Hem presentat una esmena també a l’Institut Balear d’Aigua

i Energia, l’esmena 8156, perquè es tengui una atenció especial

a l’adequació del llit del torrent de Manacor al seu pas pel casc

urbà. Hi ha un projecte de reforma del llit del torrent a un tram,

només, però pensam que s’ha de fer un tractament integral

perquè el torrent travessa tota la ciutat, no només un tros, i hi

ha zones molt degradades, per tant no és suficient que es

destapi el tram cobert i es deixi tota la resta, sinó que s’ha de

fer un tractament integral del torrent al seu pas per la ciutat.

I amb aquesta he acabat la defensa de les esmenes que hem

presentat a aquesta secció 15. Gràcies.

(El Sr. President reprèn la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Vadell. Per fer la defensa de les

esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista, té la

paraula el Sr. Crespí.

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Gràcies, Sr. President. En primer lloc, anunciar que

mantendrem en el ple les esmenes a la totalitat, tant de la secció

com de les entitats de dret públic, i els arguments per

manifestar la nostra discrepància amb la política mediambiental

del Govern els exposarem en aquell moment.

En segon lloc, volia dir que hem detectat una duplicitat a

una esmena i, per tant, retiraríem l’esmena 7886, que és similar

a la 7923.
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Dit això, les esmenes les podríem agrupar en deu grans

blocs, atenen al seu objectiu, un primer gran bloc que serien

aquelles esmenes que tracten que la Conselleria bé elabori

legislació, bé elabori plans en relació amb el que són les seves

competències, aquest seria un conjunt d’esmenes, algunes de

les quals pràcticament no suposen variació econòmica, perquè

només és la creació de legislació normativa.

Un altre gran bloc seria la gestió d’aigües potables, la

d’aigües residuals, la de residus, el tema de costes i platges, el

tema de sòl, sòl forestal i de parcs, el tema de torrents, educació

ambiental, agenda 21 i adquisicions de béns d’interès natural.

Passaré ràpida revista al conjunt de les esmenes. En primer

lloc, i per l’ordre que tenim, en relació a les que citada

d’elaboració de normativa, demanam que s’elabori un estudi i

un plantejament global de la gestió dels aqüífers en relació a

aigües potables, o millorar les infraestructures del consorci

d’aigües d’Artà, o afavorir el desenvolupament del projecte

europeu Aquamed a Menorca. La regulació de la xarxa d’aigua

potable al municipi d’Artà, també la 78 -no diré tots els

números, perquè la diputada del Partit Popular que veig que

està puntejat ja els té, per tant no cansarem els que hagin de fer

el Diari de Sessions. En relació amb les depuradores, tema que

ha estat objecte de molt de debat, prop dels nuclis urbans,

creim que s’ha de tenir una especial atenció a l’activitat tan

molesta que representen, per tant volem que es destini una

quantitat a aquesta millora, millora dels processos de depuració

d’aquestes aigües residuals, així com estendre aquesta xarxa de

depuradores, com és, per exemple, l’ampliació de la

depuradora de Cala d’Or al municipi de Santanyí. En temes

d’aigües potables, també seria la municipalització de la xarxa

de proveïment al municipi de Sant Joan de Labritja a Eivissa o

la separació de les aigües pluvials de la xarxa d’aigües

residuals en el municipi d’Eivissa, a les barriades de Figueretes

i d’es Viver. Elaboració d’una llei de biodiversitat seria una

altra esmena, que no suposa més que una afectació simbòlica,

o la llei d’impacte ambiental autonòmica que de la mateixa

manera suposa també l’afectació d’una quantitat simbòlica. Un

pla de control de les emissions dels gasos atmosfèrics, en

compliment del Protocol de Kyoto, seria també una altra

d’aquestes esmenes, diguem, sense significació econòmica

important.

El que sí creim és que és important tot el tema dels residus

i, per tant, demanam que s’hi afecti una quantitat important per

al tractament i la gestió dels residus no perillosos a l’illa de

Menorca, tal com s’ha fet ja a altres illes. Les inversions també

en neteja de platges, concretament a l’illa de Menorca o bé,

també la promoció i el suport a la coordinació i promoció de

les agendes locals 21, no només a Menorca sinó també a les

altres illes.

En relació també amb els residus, aportar al pla de

tractament d’aquests residus del Consell Insular de Menorca la

possibilitat de construir deixalleries municipals, amb una

aportació de 600 milions d’euros.

Quant a, per exemple, problemes d’educació ambiental,

creim que és important el fet que es pugui construir un museu

a l’illa de Menorca, concretament al municipi de Ferreries, i per

això demana que s’aporti una subvenció a l’ajuntament

d’aquesta localitat.

I també volem, i ho he dit al principi, que es destinin

recursos a l’adquisició de determinats terrenys que tenen una

importància mediambiental i paisatgística com són, per

exemple, la compra de Muleta al terme municipal de Sóller o

bé l’adquisició dels aiguamolls de la zona de Maristany a

Alcúdia o, per exemple, l’aparcament i els accessos a la Vall,

això afectaria concretament a l’entitat de dret públic, secció 85;

o bé l’adquisició de la finca de Molí de Rajolat a Artà i la finca

d’es Canons també al municipi d’Artà, com sabran, aquesta

història de la finca d’es Canons en aquest parlament ja té una

àmplia tradició i una bibliografia enormement extensa.

També consideram que és important tota aquella normativa

que controli una mica el moviment de població en els territoris

a conservar i per això demanam que s’elabori també una

legislació específica que reguli tot el que és l’accés, els usos, el

manteniment i la conservació de camins rurals que no tenguin

la consideració legal de carreteres i que, per tant, no estan

afectats per la normativa que regula en trànsit en aquestes.

I, per acabar, citaria un altre conjunt d’esmenes que

afectarien els ajuts a particulars que en aquests moments ja es

troben afectats en el seu terreny per la declaració de parc

natural i creim que una de les maneres importants perquè

aquestes persones no tenguin inclinacions i sobretot vista la

política que el Partit Popular pensa dur a terme d’aquest

absolut voluntariat a ser vinculat o no dins un parc natural,

comprovar que aquesta vinculació els és de tot punt

beneficiosa.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Crespí. Torn en contra, pel Grup

Popular, té la paraula la Sra. Assumpta Vinent.

LA SRA. VINENT I BARCELÓ:

Gràcies, Sr. President. En primer lloc, aniré desglossant les

esmenes d’Esquerra Unida i Els Verds, que són onze, i les

detallaré una per una, després continuaré amb les altres, perquè

n’hi ha bastants i es farà molt llarg.

En el programa de gestió de demanda, que és la 7633,

l’empresa pública IBAEN ha signat un conveni amb els tres

consells insulars per millorar la gestió de la demanda de l’aigua

i per actuar sobre els punts més febles, com les fugues d’aigua

a les xarxes de distribució. L’aplicació d’aquest conveni suposa

una inversió mínima d’1.250.000 euros i com que els tres

consells insulars estan obligats a aportar un mínim d’un 25%

d’aquesta inversió de l’IBAEN, aquest ha dotat l’anualitat

d’enguany amb 1 milió d’euros. Creim que mai no s’ha fet tant

per a la millora de la gestió de la demanda de l’aigua en aquests

darrers anys.

El Pla de residus perillosos, que també ens demana

augmentar el pressupost destinat a dur endavant aquest pla, la

Conselleria de Medi Ambient està revisant el Pla de residus
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perillosos i ja és imminent la constitució de determinats

sistemes de gestió que repercutiran sobre les previsions de

l’esborrany d’enguany. Així mateix, la conselleria no està

d’acord amb la previsió del pla per part pel pacte, de finançar

el tractament d’aquests residus amb la creació d’un tribut nou,

d’un impost que haurien de pagar els ciutadans, per tant,

nosaltres estam fent feina en una altra línia que no suposi

gravar més, amb un nou impost els ciutadans.

Pel que fa referència a la recuperació de sòls contaminats,

hem de dir que IBAEN té, des de l’any 2004, competències en

matèria de residus, per la qual cosa, aquest institut ha

d’executar les actuacions en matèria de sòls contaminats i ho

durà a terme amb càrrec a l’aval de 30 milions d’euros previst

al seu pressupost. Part d’aquests doblers hem de dir que es

destinaran a sòls contaminats com, per exemple, l’ermita de

Manacor, entre d’altres.

Mantenir uns mínims d’inversió per a entitats locals en

matèria de residus perillosos, això també hem de dir que també

ve amb càrrec a aquest aval de 30 milions d’euros que té

l’IBAEN.

Pel que fa al pla de deixalleries, també destinar una partida

d’ajudes a les corporacions locals, l’IBAEN té des de l’any

2004, com he dit, competències en matèria de residus i també

es durà a càrrec a aquest aval de 30 milions d’euros previst al

pressupost. En la part financera no hi haurà cap problema, però

hem de parlar amb tots els consells insulars per tal de fer una

gestió conjunta, tots sabem que en les deixalleries hi ha

competències dels consells insulars en matèria de no perillosos,

i perillosos de la Conselleria de Medi Ambient. Per tant,

s’haurà de fer un estudi reposat i acurat amb els consells

insulars per tal de mirar com es resol aquest tema.

Pel que fa als torrents, segons Esquerra Unida i Els Verds

s’inverteix de forma insuficient en la conservació dels torrents,

el Govern ha millorat molt sensiblement tant la conservació de

la xarxa hidrològica com l’execució de noves infraestructures,

i també, a través de l’IBAEN i aquest nou aval de 30 milions

d’euros estarà en part destinat a aquestes finalitats.

Ordenació de fondeigs, el Govern també destinarà una

quantitat superior a la demanada a l’esmena, molt superior, per

ordenació i regulació d’ancoratges dins el projecte Life

Posidonia a través de l’empresa IBAEN que des de l’any 2004

té també competències en matèria de litoral. Les inversions

també es faran a càrrec a l’aval de 30 milions d’euros previst

per aquesta entitat. Aquesta inversió permetrà assumir els

objectius de conservació que resultaven del projecte europeu

que, gràcies a l’actuació d’aquest govern, ara està ben

encaminat.

També ens diu que s’augmenten molt les despeses en

arrendaments d’edificis sense cap justificació i que és millor

invertir en adquisició d’edificis per fer oficines. És necessari

augmentar les partides per a lloguers vist el pes que té el

creixement del medi ambient en l’acció de govern que es

tradueix en més pressupost, més personal i més necessitats

d’espai. Tot això, sense perjudici que el Govern, mitjançant

altres instruments posi en marxa actuacions per solucionar en

un futur els problemes d’espai.

També ens demana aquí per continuar amb els ajuts de

prevenció d’incendis, la colAlaboració en matèria de prevenció

d’incendis amb els municipis té prou suport financer mitjançant

l’empresa pública IBANAT que executarà els plans comarcals.

Augment d’alts càrrecs. L’augment és l’augment de l’IPC,

dins l’any que ve no es crea cap nou alt càrrec a la conselleria,

sinó que es mantenen els mateixos que hi ha, i està dotat amb

150.000 euros.

I després, hi ha la que fa referència a la baixada de les

partides de gestió d’espais naturals i en canvi es milloren de

forma substancial els ajuts als caçadors, les ajudes als caçadors

estan vinculades a una gestió cinegètica i mediambiental

correcta d’aquestes, és a dir el caçador no és un depredador,

sinó que per cobrar la subvenció ha de justificar que fa una

gestió mediambiental correcta, si no, no se li dóna la subvenció.

Ara passaríem a les esmenes del PSM. Començarem per la

de convocatòria pública d’activitats formatives per a entitats i

persones sense ànim de lucre. Les actuacions que posarà en

marxa la Direcció General en matèria de formació superen en

molt la quantitat proposada per vostès en aquesta esmena. Es

duran a terme activitats com centres ecoambientals, millora de

l’aula de la mar o el manteniment de les actuacions a Binifaldó

que milloraran la infraestructura. Tot això sense perjudici de la

partida ja prevista en el subconcepte 48000 i de la possibilitat

d’emprendre noves actuacions a través d’IBANAT que, a partir

de l’any 2005, tendrà noves competències en matèria

d’educació ambiental.

Creació d’un camp d’aprenentatge al Far de Cavalleria, les

actuacions es correspondran amb els convenis signats i vigents,

la conselleria complirà estrictament el conveni que hi ha entre

la Conselleria d’Educació i el Consell Insular de Menorca, que

no preveu aquest tipus d’obligació, però no està tancada la

conselleria a estudiar alguna actuació més, però vull remarcar

que aquest conveni actual no ens imposa aquesta actuació.

Educació mediambiental amb els ajuntaments. Les

actuacions finançades per la consellleria i amb repercussió per

als ajuntaments superaran en molt aquesta quantitat, només els

centres ecoambientals tendran un cost superior als 100.000

euros proposats a l’esmena, tot sense perjudici que l’IBANAT,

que passa a tenir competències en aquesta matèria, pugui

emprendre actuacions, com hem dit abans, en matèria

d’educació ambiental que beneficiaran els ajuntaments.

Descontaminació de la platja de Portocristo i neteja de

platges en general. El Govern destina una quantitat superior a

la demandada a l’esmena dins el programa de neteja del litoral,

de totes maneres al Servei de Litoral no es té constància que la

platja de Portocristo pateixi una especial contaminació. I en

referència a la platja de la Colònia de Sant Pere, també, com he

dit, la quantitat és molt superior a la demandada.

Ajuts a famílies i a institucions sense finalitat de lucre per

a tasques de conservació i prevenció d’incendis. Les finalitats

preteses per l’esmena s’obtenen a través de la firma de

convenis de conservació forestal en la propietat privada, és una

prioritat de la política forestal de la Direcció General de

Biodiversitat impulsar la firma d’aquests convenis i executar,



HISENDA I PRESSUPOSTS / Núm. 35 / Fascicle 4 / 15 de desembre del 2004 847

 

a través de l’empresa pública IBANAT, les actuacions de

conservació i prevenció d’incendis per una quantia molt

superior a la demandada també en aquesta esmena.

Inversions en la conservació de monts conveniats amb altres

administracions. També és una prioritat de la mateixa direcció

general i la quantia és molt superior també a la demandada en

aquesta esmena.

Pla de restauració paisatgística per corregir els impactes

ambientals puntuals sobre el paisatge. Hem de dir que la

intenció de la conselleria és estudiar l’elaboració d’un marc

jurídic que reculli les obligacions derivades de tractats

internacionals d’imminent ratificació en matèria de paisatge. Hi

ha per exemple el Conveni europeu sobre el paisatge del

Consell d’Europa que el Ministeri de Medi Ambient ja ha

anunciat la seva imminent ratificació i, per tant, després ja

s’elaboraria un marc jurídic que recollirà tot el que ens marqui

aquest conveni europeu.

Ajuts a particulars per a la protecció d’espècies. El

programa de protecció d’espècies, dotat amb més de 915.000

euros, permet assumir les finalitats de manera satisfactòria, hi

ha una sèrie de convenis i contractes amb entitats privades, com

Maryneland, GOB, etc., que excedeixen, en molt, la quantitat

demanada a l’esmena com a ajudes a particulars.

Partida per a la gestió del Parc Nacional de Cabrera, és

l’Estat qui ha pressupostat el finançament d’aquest parc de

Cabrera per a l’any 2005, sense perjudici dels acords que en

execució, com ha dit vostè, de la sentència, es pugui arribar

entre les dues administracions, encara no s’ha posat en marxa,

però creim que està prevista la creació quasi immediata d’una

comissió mixta per transferències en aquest sentit.

La redacció dels parcs de Cala d’Hort i ses Salines

d’Eivissa, la dotació del projecte d’inversió, de planificació

d’espais naturals permetrà culminar la redacció d’aquests plans,

pla rector d’ús i gestió de ses Salines i la redacció del nou

PORN de Cala d’Hort, proposat a la nova LECO.

Realització de tasques de manteniment i funcionament dels

parcs públics i finques públiques propietat del Govern de les

Illes Balears. Si se suma el cost del programa 533D, relatiu a

gestió d’espais naturals protegits, parcs naturals, àrees

recreatives i finques públiques, que passa els 4.800.000 euros

amb les inversions que amb el mateix objecte fa l’IBANAT, se

supera en molt la quantitat demanada en aquesta esmena.

Compra de finques per concurs públic dins espais naturals

protegits. Tot i que rebutjarem l’esmena també, es comparteix

l’objectiu proposat que probablement es faci efectiu al llarg de

l’any a través de l’empresa pública IBANAT a través de

concurs públic.

No sé si n’hi ha alguna més, em sembla que ja no queda

més que aquesta d’adequació del llit del torrent de Manacor al

seu pas pel casc urbà. El pressupost de l’IBAEN per a l’any

vinent no preveu aquesta actuació, ja que s’executarà amb

càrrec a l’aval de l’institut per a l’any 2004, per ara, es

comparteix així l’objectiu de l’esmena que queda garantit en

una altra via pressupostària.

Ara passarem a les esmenes del Partit Socialista.

Començarem per aquesta que demana el plantejament global de

la gestió dels aqüífers per una llei d’aigües. Les actuacions

proposades en aquesta esmena són més pròpies de la revisió del

Pla hidrològic de les Illes Balears que de la Llei d’aigües, i

l’any 2005 es preveu intensificar els treballs per revisar aquest

pla hidrològic amb càrrec als programes 612A01, de protecció,

control i defensa del domini públic hidràulic, i 441A02, gestió

de la demanda. Tot açò sempre mirant de complir el que

assenyala la directiva marc de l’aigua com a objectiu final

d’aquesta conselleria en la política en matèria d’aigües com a

eina per garantir la qualitat de les aigües de les Illes Balears.

Millorar infraestructures del Consorci d’Aigües d’Artà.

Tots els doblers que figuren en el subconcepte 74300 estan o bé

compromesos o bé en plurianual. Per tant no és viable l’esmena

tal com es planteja. Tot i açò les actuacions que s’han

d’executar per la via del consorci es poden plantejar dins

l’àmbit d’aquest mateix consorci, de manera que es puguin

estudiar i prioritzar en la forma habitual, que és dins aquest

consorci.

En tema de depuració ens demana conducció d’aigües del

depòsit de Sa Clota d’Artà. El subconcepte 61000 del programa

441B no es correspon a les noves inversions en depuració com

la que es proposa, sinó que és propi del manteniment de la

xarxa de depuradores. Les noves inversions per a depuradores

que farà l’IBASAN com la proposada s’efectuen amb càrrec al

capítol 7, subconcepte 74108, i es regulen i tramiten de

conformitat amb les previsions del Decret 51/92 sobre

indemnitzacions i compensacions per obres i instalAlacions de

depuració d’aigües residuals.

Disminuir emissions d’olors a les depuradores. Hem de dir

que el programa 441B ha pujat de manera notable respecte a

l’any passat i suma un total de 24.500.000 euros; és un esforç

pressupostari molt fort que fa la conselleria de gairebé 8

milions d’euros. Entenem que amb aquestes xifres no resulta

necessària cap afectació com la que es pretén, atès que una

major inversió en manteniment suposarà una disminució

important de les olors, que és el que pretenia aquesta esmena.

Ampliació de la depuradora de Cala d’Or, que... Perdó. Sí.

El subconcepte 61107 del programa 441B, infraestructura i

manteniment de la xarxa de depuradores no es correspon amb

una inversió com la proposada. Es coincideix amb la necessitat

d’ampliar aquesta depuradora, inversió que ara mateix està

pendent de signar un conveni amb l’ajuntament respecte a la

cessió de terrenys.

Proveïment d’aigua a Sant Joan de Labritja. L’esmena està

mal formulada des d’un punt de vista pressupostari, ja que el

subconcepte 76000 del programa 441B de depuració d’aigües

residuals no es pot destinar a una finalitat com la pretesa, que

és la municipalització de la xarxa d’aigües. No es tracta només

d’un error tècnic, creim, sinó que és sobretot una manca de

coincidència amb l’objectiu proposat, que és exclusiva

competència del municipi. Per açò creim que no té cap raó

perquè consti dins aquests pressupostos de la comunitat

autònoma.
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Separació d’aigües pluvials als barris de Viver i Figueretes

a Eivissa. També l’esmena està mal formulada perquè dins

aquest programa no es pot destinar una finalitat com la pretesa,

com és la separació de pluvials als barris a què fa referència.

De totes maneres es vol destacar que l’objectiu proposat es pot

finançar amb el Pla d’obres i serveis que convoquen els

consells amb un finançament de la comunitat autònoma

d’1.800.000 euros i que enguany, enguany -açò és important-

s’ha obert a les obres de recollida i evacuació de pluvials en

general.

Elaboració de la Llei de biodiversitat, a la qual vostè també

ha fet referència. El Consell de Govern de dia 19 de novembre

passat va aprovar la tramitació en el Parlament de

l’avantprojecte de llei per a la conservació dels espais de

rellevància ambiental, la LECO. No hi ha cap intenció

d’elaborar una llei de biodiversitat com la que va preparar el

pacte anterior, però que no va aprovar el Parlament de les Illes

Balears. La LECO permetrà reconduir el debat de la protecció

a la nostra terra de manera que s’obtengui un equilibri entre els

interessos públics i privats en conflicte. 

L’elaboració d’una llei d’impacte ambiental autonòmica,

durant l’any 2004 s’ha contractat des de la Secretaria General

una assistència tècnica amb la finalitat de preparar un primer

esborrany d’una nova llei que reguli les avaluacions d’impacte

ambiental. S’espera que a final d’any o a principi del vinent els

treballs estigui bastant o molt avançats; és per açò que hi ha

coincidència en la finalitat però no en la fórmula pressupostària

proposada. Tot i açò, i per a més informació, la conselleria és

conscient que la manca de transposició de la directiva europea

envers l’avaluació ambiental de plans i programes pot

endarrerir l’aprovació de l’avantprojecte pel Consell de Govern

i la tramitació en el Parlament.

Pla autonòmic de protecció del clima. Durant l’any 2004

s’ha estat elaborant una assistència tècnica per preparar un pla

contra el canvi climàtic i s’espera també que dins el primer

trimestre de l’any vinent els treballs estiguin molt avançats i es

puguin presentar. Per açò també hem de fer constar que hi ha

coincidència en la finalitat però no en la fórmula pressupostària

proposada.

Pel que fa a Menorca hi ha diversos temes, com afectar una

part del pressupost de la Direcció General de Qualitat

Ambiental per al Pla director de gestió de residus no perillosos.

El finançament d’aquestes actuacions, que ja ha demanat també

el Consell de Menorca, s’haurà de negociar entre el Govern i el

consell, sempre respectant el marc legal i els convenis vigents

a les dues institucions en relació a les actuacions que es

desitgin tirar endavant. Creim que aquest debat pressupostari

no és el moment per tractar aquest tema.

Inversions en el pla integral de neteja de platges. Hem de

manifestar que la Conselleria de Medi Ambient ha posat en

marxa dins l’any 2004 un pla de neteja de litoral importantíssim

i que ha permès afrontar el problema de la recollida de residus

que hi ha a les nostres aigües de costa, a les nostres aigües

costaneres. Només la Conselleria de Medi Ambient farà una

despesa de més de 500.000 euros en aquest concepte per a

Menorca, i si a aquesta inversió li sumam la que farà també la

Conselleria de Turisme s’excedirà en molt a la quantitat que

vostès demanen en aquesta esmena. També he de manifestar

que mai no s’havia invertit tant com ara pel que fa a la neteja

del litoral.

Una partida destinada a donar impuls i a coordinar les vuit

agendes locals 21 a Menorca a través del consell insular.

També hem de dir que la Conselleria de Medi Ambient dotarà

l’any que ve la implantació de les agendes locals 21 amb

300.000 euros del programa 443B01, subconcepte 76000, que

és una xifra, la veritat, rècord que suposa una millora molt

substancial respecte de la situació de partida que el Govern del

Partit Popular es va trobar dins el pressupost de l’any 2003, on

es dotava aquesta partida amb només 100.000 euros. Per tant

ha de quedar constància del fet que s’ha triplicat aquesta

quantitat destinada a aquesta finalitat, i l’esforç pressupostari

és evident.

Inversions municipals lligades al pla d’actuacions Agenda

21, que ve una miqueta lligat amb aquest tema, finançament de

les actuacions indicades a l’esmena, no és una prioritat de la

conselleria, sinó que resulta molt més urgent completar el

procés d’aprovació d’aquestes agendes locals 21. D’altra banda

l’execució de les actuacions proposades en aquestes agendes

locals és competència municipal, sense perjudici que

determinades actuacions puguin ser subvencionades per altres

programes específics del Govern de les Illes Balears, com

actuacions en matèria de desestacionalització del turisme, línies

agroambientals de la Conselleria d’Agricultura, entre d’altres.

Aportació al Consell Insular de Menorca per a la

construcció de vuit deixalleries municipals previstes en el Pla

director sectorial. Hem de dir que el finançament de les

actuacions haurà de ser negociat, com he dit abans també, entre

el Govern i el consell insular, respectant el marc legal i els

convenis vigents entre totes dues institucions. Abans del 2003

havien d’estar aprovades aquestes inversions que no s’han fet,

i per tant s’ha de negociar aquest problema que arrossegam

entre el Govern i els consells insulars.

Pla insular de gestió de residus de Menorca, el mateix que

he dit abans; és un tema que s’ha de negociar amb el conveni

entre el Govern i el consell, i per tant respectam el marc legal

que hi ha previst per a açò.

Per finançar el museu de la natura de Ferreries vostè em diu

que s’ha de fer el nou museu, però ja està fet i fa bastants

d’anys; segurament encara vostè no el deu conèixer però

existeix, i ara mateix no hi ha cap conveni ni cap previsió per

finançar i mantenir aquest museu. No és una actuació que

s’hagi plantejat ara per ara la conselleria com a prioritària.

Neteja de la platja de la Colònia de Sant Pere. El Govern,

com he dit, destina una quantitat superior a la demanada dins

aquest programa per a la neteja de litoral, que és el que abans

també he esmentat. 

Sí, en camins rurals em demana que s’elabori una legislació

que reculli els accessos, usos i manteniment i conservació de

camins rurals que no tenguin consideració de carretera. Aquesta

actuació que vostès proposen de preparar una normativa sobre

camins rurals no es troba dins la competència de la conselleria,
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és més bé una competència diríem que municipal o de consell

insular, però no del Govern.

I per acabar... Em sembla que ja les he contestades quasi

totes; si me n’he deixat qualcuna... Ah, no, miri, sí, sí, aquí tenc

un tema important. Perdoni, que no ho veia, i és la compra de

terrenys i la compra de...

EL SR. PRESIDENT:

(...), perquè du molt sobrepassat el seu temps, eh?

LA SRA. VINENT I BARCELÓ:

Sí, però és que hi havia molts de temes i m’he estimat més

en aquesta comissió donar detallada informació de cada un

d’elles.

La compra de Sa Muleta II de Sóller es tracta d’una zona

que ja ve dotada de serveis d’urbanització: asfaltat, llum, aigua,

etc., i que el mateix grup que ara fa l’esmena, coneixedor

d’aquesta circumstància, tampoc no es va atrevir a

desclassificar-la quan governava a l’Ajuntament de Sóller. El

Govern només compra finques que tenen avui per avui un

interès ambiental, i una finca que avui ja està dotada de serveis

urbanístics, la veritat és que no és un atractiu per a la

Conselleria de Medi Ambient. L’altra que proposen també és

la compra de la finca Molí d’en Regalat d’Artà, que no és una

compra que vengui dins els objectius prioritaris d’aquesta

conselleria, i la de la finca d’Els Canons, antic quarter de

Betlem d’Artà; aquesta compra tampoc no es troba dins els

objectius prioritaris de la conselleria, però el Govern ja va

adquirir a través de l’empresa pública IBANAT la finca de Sa

Dualla, ubicada en el terme d’Artà, que té més de 400

hectàrees, la qual cosa motiva el que hem dit abans, que ara per

ara ja ha fet aquesta compra i no està en els seus objectius

comprar res més.

Per tant rebutjam totes les esmenes pel motiu que he

plantejat. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Grups que vulguin fer ús del torns de

rèplica? La Sra. Rosselló té la paraula.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Gràcies, Sr. President. Bé, en primer lloc he de dir que es

confirma que efectivament no s’admet cap ni una de les

esmenes que s’han presentat, en aquest cas per tots els grups,

però com em pertoca parlar del nostre, idò del nostre grup. Pel

que m’ha dit la portaveu del grup del Partit Popular bàsicament

totes les esmenes, o almanco el plantejament que nosaltres

fèiem a la majoria d’esmenes, no tot està a l’aval dels 30

milions d’euros d’IBAEN, la qual cosa, tot i no entrar en

consideracions respecte al fet de si hi ha d’haver endeutament

o no -jo no crec que ara sigui el tema de debat en aquesta

cambra- sí que allò cert és que a nosaltres ens preocupa que

qüestions com la gestió de la demanda d’aigua, o qüestions de

recuperació de sòls contaminants, no siguin al pressupost,

diríem, de la Conselleria de Medi Ambient, sinó que s’hagi de

fer a través de l’aval, no? A nosaltres ens agradaria que en tot

cas fos el contrari i que a través de l’aval es fessin altres

qüestions, però que aquestes quedassin com les polítiques que

du endavant la Conselleria de Medi Ambient, però és evident

que les polítiques són molt distintes i en aquest sentit veim que

no és estrany que no hagin donat suport a les nostres esmenes.

He de dir també dues qüestions molt breus. El tema de

residus perillosos només vull dir que és una qüestió que mentre

s’està pensant a veure com es farà, hi ha residus perillosos; jo

esper que facin via, perquè realment és una qüestió que si més

no la solució no és tan complexa, tot és prendre la decisió

política, perquè si no en aquest moment no hi ha una

planificació sobre un tema tan important com és aquest, i que

a més genera una quantitat de problemes que moltes vegades,

en fi, són fins i tot desconeguts.

Per altra banda és cert que hi ha una quantitat important

destinada a torrents, però bàsicament per fer obres. Llavors

nosaltres no llevam la importància de fer obres a torrents, tot i

que sempre hem defensat fer-ho sobretot a transurbans, però

n’hi ha d’altres que nosaltres creim que han d’anar més en línia

de la conservació; si la conservació dels torrents també ha

d’anar a l’aval dels 30 milions d’euros és evident que..., no ens

quadra excessivament perquè tampoc no és un import tan

important, sinó dedicar-hi gent, dedicar-hi esforços, dedicar-hi

tota una sèrie de treballs que no tenen fins i tot el cost

econòmic que pot tenir una obra.

Respecte al tema del que hi ha..., no entenc això, per què no

accepten també la nostra esmena que hem plantejat per allò que

hi havia excessiva despesa per a lloguers i per al tema d’alts

càrrecs, perquè és que ho diuen en els pressupostos, no? La

Conselleria de Medi Ambient té manco competències, no crec

que hagi augmentat tant de personal; per tant no entenem molt

bé on va aquest augment, i per tant suposam que qualcú ens ho

explicarà qualque dia.

I després he de dir a la portaveu del Partit Popular que ella

mateixa ha dit que els caçadors no eren depredadors. Aquí

ningú no ho ha dit, amb la qual cosa jo el que crec és que en

aquest moment hi ha molta necessitat de protegir espècies, i el

fet de poder dedicar doblers, que a més vull recordar que ja els

consells, o almanco el consell insular està dedicant doblers

també a aquesta qüestió, idò del que són subvencions a

caçadors és millor destinar-ho a protecció de les espècies,

algunes que estan en perill d’extinció.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sra. Vadell, vol intervenir? Té la paraula.

LA SRA. VADELL I FERRER:

Sí, gràcies, Sr. President, molt breument per comentar una

sèrie d’esmenes de..., vaja, sobretot deixar constància de la

contradicció que crec que la portaveu del Partit Popular ha

mantengut a la seva intervenció. Hi ha una sèrie d’esmenes, jo

diria la majoria de quasi totes les que hem presentades

nosaltres, a les quals s’hi ha manifestat a favor, o ha dit que
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coincidíem en aquestes esmenes o en aquestes actuacions, però

no obstant això no n’ha acceptada ni una.

I quant a les esmenes de substitució que nosaltres proposam

ha manifestat que les quantitats previstes superen en molt les

que nosaltres proposam. Nosaltres creim que s’han de justificar

aquestes quantitats, i el Partit Popular hauria de dir on són.

Hem de tenir en compte que moltes d’aquestes partides són

partides molt generals a les quals hi entren moltes coses, i no

estan aclarides suficientment en els pressuposts com per poder

concretar aquestes coses que nosaltres demanam.

En concret, anant a concretar les esmenes que no entenem

per què no les accepten, una d’elles és la creació del camp

d’aprenentatge del Far de Cavalleria. Si el protocol signat no

obliga però fan comptes complir-lo no veig per què no ho hagin

d’acceptar. Després també li volia comentar el tema de la

descontaminació de la platja de Portocristo; la informació que

tenc és directa del conseller, és a dir, que no és un invent; supòs

que si el conseller m’ho ha manifestat personalment és perquè

ell també en té constància, i crec que és ben necessari que es

faci aquesta descontaminació perquè evidentment les

condicions de bany d’aquesta platja són vertaderament molt

desagradables. 

Després em diu que quant al pla de restauració paisatgística

estan a punt de ratificar el conveni europeu. Bé, doncs per què

no accepten aquesta esmena? No crec que estigui gens

justificada la no acceptació i que no hi hagi un pressupost

previst. I quant a la partida oberta per al Parc Nacional de

Cabrera, també; si no tenim una partida oberta en previsió dels

ingressos que pugui transferir el Govern llavors no crec que

estigui de més obrir el paraigua abans de ploure, crec que en

aquest cas està ben justificat. Igualment amb la redacció del Pla

d’ordenació de recursos de Cala d’Hort: ja que ho preveu la llei

que segurament, segons les intencions de la conselleria, té

previst aprovar l’any 2005, llavors ja seria feina feta.

I un dubte que m’ha quedat és l’adequació del llit del

torrent de Manacor, que m’ha dit que això estava previst a

l’aval del 2004. Jo no sé si parlam del mateix, però m’agradaria

molt que m’ho aclarís, perquè allò que jo tenia entès que està

previst amb l’aval del 2004 és l’eixamplament del llit del

torrent a la part coberta, però el que jo deman és que s’actuï

sobre la totalitat del torrent. Per tant si no accepta l’esmena

perquè diu que ja està previst m’agradaria que m’ho aclarís.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sr. Crespí, en nom del Grup Parlamentari

Socialista té la paraula.

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Sí, en primer lloc volia incidir en una de les coses que li

acaba de dir la portaveu del PSM: el fet de contestar a una

esmena d’afectació que el conjunt dels pressuposts d’aquell

capítol és molt més gros, idò és una obvietat. Una esmena

d’afectació tracta de concretar una acció puntual; se suposa que

l’acció d’afectació, perquè és una afectació, implícitament ha

de dur que el pressupost global ha de ser superior a la part

afectada, perquè si no evidentment seria un error comptable, és

a dir, no es pot afectar més del que hi ha. Per tant és un

argument que no..., no és una resposta, no és un argument, és

una resposta però no un argument. L’argument era dir: “miri,

nosaltres tenim aquests doblers i no ens volem comprometre o

no volem que sàpiga vostè el que farem amb ells”, però bé, en

qualsevol cas no és exactament el que esperàvem. És a dir, “no

està prevista aquesta actuació, o en aquest moment encara no

tenim...”, bé, no ho sé, però la resposta ens deixa a l’aire.

Les esmenes eren moltes, jo ja no les he llegides totes i

vostè ha estat molt exhaustiva. N’han quedat algunes, o

almanco jo no les he percebudes, i dues d’elles, sobretot,

m’agradaria saber la seva postura a l’hora de mantenir-la. Una

era les actuacions dins el projecte europeu Aquamed, que jo no

he sentit que me l’esmentàs a la seva resposta; és una de les

primeres, concretament la pàgina 215. I una altra quan parlava

de les adquisicions, ha parlat d’Artà, d’Els Canons, etc., però

n’hi havia una altra que era la dels aiguamolls d’Alcúdia, de la

qual tampoc no me n’ha donat resposta. Li agrairia

concretament aquestes dues, eh? Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sra. Vinent, té la paraula.

LA SRA VINENT I BARCELÓ:

Gràcies, Sr. President. Bé, començaré al revés i deman

disculpes, però n’hi havia tantes que m’he deixat aquestes dues.

Però bé, a la primera que em diu de les actuacions dins el

projecte Aquamed li he de dir que la intenció de la conselleria

és dotar amb 12.000 euros el conveni que s’ha de signar per a

aquest projecte Aquamed, de manera que es destinaran 6.000

euros l’any 2005 i 6.000 l’any 2006. I pel que fa a la zona

humida, a l’adquisició i recuperació de la zona humida dels

aiguamolls de Maristany d’Alcúdia, la compra de la zona

proposada, com altres que he dit també, entre d’altres, no es

troba dins els objectius prioritaris de la conselleria;

l’Ajuntament d’Alcúdia és el que haurà d’afrontar les despeses

derivades de l’adquisició d’aquesta zona, ja que és aquest

ajuntament el que ha entès que és un espai destinat al

gaudiment públic dels seus conciutadans.

Per altra banda contestaré globalment a tots i ja tindrem

temps d’explicar-ho també en ple, però jo crec que s’han

contestat. No entraré entrar en matèria específica d’esmenes

perquè crec que no rebutjam aquestes esmenes per caprici sinó

perquè en realitat aquests pressuposts que presentam en matèria

de medi ambient augmenten molt més que moltes partides que

vostès demanen, i creim nosaltres que la gestió en matèria de

medi ambient és molt superior i molt millor que anys anteriors.

Per tant nosaltres no tenim res més a dir. Creim que són uns

pressupostos que són adequats a les Illes Balears i per tant

votarem en contra d’aquestes esmenes. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Passam idò a la votació de les esmenes a la

totalitat presentades a la secció 15 de la Conselleria de Medi

Ambient; secció 79, Institut d’Espais Protegits de les Illes
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Balears; entitat de dret públic 83, Institut Balear de l’Aigua i de

l’Energia; i entitat de dret públic 85, Institut Balear de

Conservació de la Natura, juntament amb les esmenes de

globalitat presentades..., la resta d’esmenes presentades a la

Conselleria de Medi Ambient i a les entitats de dret públic, tret

de l’esmena 7888, 86, perdó, 7886 del Grup Parlamentari

Socialista, que ha estat retirada.

Vots a favor, per tant, d’aquestes esmenes?

Vots en contra?

Abstencions? No n’hi ha.

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

7 vots a favor, 9 en contra, cap abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Per tant queden rebutjades aquestes esmenes.

I passam al debat número 11, que correspon a la secció 16.

Continuam la sessió. Per tant deman si hi ha substitucions

en el debat d’aquesta nova secció.

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

Sí, Sr. President, Eduard Riudavets substitueix Pere

Sampol.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies.

LA SRA. CAMPS I ORFILA:

Sí, Sr. President, Maria José Camps substitueix Francesc

Quetglas.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Antonio Diéguez sustituye a Andreu Crespí.

EL SR. MOLINA I FRESNEDA:

Xisco Molina substituye a Eduardo Puche.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. No hi ha més substitucions?

EL SR. JEREZ I JUAN:

Sí, Sr. President. Miquel Jerez substitueix el Sr. Joan

Huguet.

EL SR. PRESIDENT:

Vol repetir-ho, per favor, que jo estava parlant?

EL SR. JEREZ I JUAN:

Sí, Miquel Jerez substitueix el Sr. Joan Huguet.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. No hi ha més substitucions.

Passam, per tant, al debat número 11, com deia, de totalitat

i de globalitat a la secció 16, Conselleria d’Interior, i secció 78,

Escola Balear d’Administració Pública, a les quals es mantenen

les següents esmenes: del Grup Parlamentari Esquerra Unida i

Els Verds, 7588 a la totalitat de la secció; Grup Parlamentari

PSM-Entesa Nacionalista, 8003 també a la totalitat de secció;

Grup Parlamentari Socialista, 7748 a la totalitat de la secció i

7961 a la totalitat de la secció 78.

Al programa 121C, Direcció i Serveis Generals d’Interior,

s’hi manté l’esmena següent, del Grup Parlamentari d’Esquerra

Unida i Els Verds, 7589. Al programa 121H, gestió de recursos

humans, s’hi manté l’esmena del Grup Parlamentari d’Esquerra

Unida i Els Verds 7590. Al programa 121J, gestió en matèria

de joc, s’hi mantenen les esmenes següents: del Grup

Parlamentari d’Esquerra Unida i Els Verds l’esmena 7596, i del

Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista l’esmena 8062. Al

programa 124A, cooperació i relacions amb les corporacions

locals, s’hi mantenen les esmenes següents: del Grup

Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds la 7597 i la 7599; del

Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista l’esmena 8061. Al

programa 222C, actuació de policies, s’hi manté l’esmena

següent: Grup Parlamentari Socialista, 7751. Al programa

223A, emergències, s’hi mantenen l’esmenes següents del Grup

Parlamentari Socialista: 7692, 7749, 7750 i 7752. Al programa

315B, salut i prevenció de riscs laborals a l’Administració, s’hi

mantenen les esmenes següents del Grup Parlamentari

d’Esquerra Unida i Els Verds: 7595, 7592, 7593. Al programa

121G, Escola de les Administracions Públiques, s’hi manté

l’esmena següent del Grup Parlamentari Socialista: la 7813. 

I per fer la defensa conjunta de totes aquestes esmenes té la

paraula, en primer lloc, la portaveu del Grup Parlamentari

Esquerra Unida i Els Verds, la Sra. Rosselló.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Sr. President, si em permet. Ja sé que és anar contra l’ordre

que pertoca en aquesta comissió. És que en aquest moment qui

ha de defensar les esmenes no som jo, sinó que precisament hi

havia d’haver una substitució o havia d’assistir un altre diputat,

i en aquest moment encara no està present. No sé si hi ha

qualque possibilitat de poder fer alguna o si es pot demanar,

per exemple, si em permetrien que jo intentàs, que hi deu haver

qualque problema de darrera hora, trobar el diputat llavors que

ha d’intervenir, i que ho pugui fer malgrat sigui després d’un

altre grup parlamentari.

Si estan d’acord idò jo faria aquesta..., que estic

convençuda que ha estat un problema més bé... No ho sé, no sé

què ha passat.
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EL SR. PRESIDENT:

No tenen inconvenient els portaveus a canviar l’ordre

d’intervencions? Per tant vagi a buscar el diputat i en primer

lloc intervendrà el Sr. Riudavets en nom del Grup Parlamentari

PSM-Entesa Nacionalista.

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

Gràcies, Sr. President. Bé, el nostre grup parlamentari, el

PSM-Entesa Nacionalista, ha presentat en total tres esmenes a

la secció 16, Conselleria d’Interior, tres esmenes senzilles que

pretenen simplement racionalitzar les actuacions i els objectius

sobretot d’aquesta conselleria.

La primera esmena és una esmena que ja presentàrem als

pressupostos anteriors, és una esmena a la totalitat del

programa 222C, actuació de policies. És el programa que

empara l’anomenada policia turística. Des del nostre grup

parlamentari consideram que aquesta despesa és per una part

injustificada i per l’altra absolutament inoperant. El Govern de

les Illes Balears no té, per desgràcia i de moment, competències

en matèria de seguretat. Sens dubte estam d’acord i som els

primers que hem defensat l’assumpció de competències en

seguretat ciutadana, però ara per ara açò correspon al Govern

de l’Estat. Hem d’exigir major seguretat, però no hem de pagar

la seguretat dues vegades: amb els impostos que van a Madrid

i ara, a partir de l’any passat, amb la creació de la policia

turística, que per altra part al nostre parer ha tingut uns resultats

ben minsos. No m’estendré més, ho deix per al plenari.

La segona esmena fa referència a la posada en marxa de la

Promotrot, i l’explicació és ben senzilla: consideram que el

Govern de les Illes Balears ha de desistir d’engegar aquest joc.

Passam perquè es posi en marxa la Lototrot, però que el

Govern es converteixi en empresari encara que sigui per via

interposada de màquines escurabutxaques no ens sembla de

rebut de cap de les maneres.

I finalment la tercera esmena -seré molt breu, com vostès

veuen- demana un increment en la dotació per al fons de

cooperació local. El fons de cooperació local és insuficient; els

municipis viuen en l’ofegor econòmica i cal una aposta

decidida del Govern de les Illes Balears per alleugerar aquesta

ofegor. Per açò demanam menys despesa, per exemple, en

policia turística o en altres infraestructures innecessàries, i

major transferència als ajuntaments. 

En definitiva, i ja acab, les tres esmenes van en la línia de

centrar-nos, centrar-nos no, centrar la tasca de la Conselleria

d’Interior tot cercant major eficàcia i menys dispersió.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Riudavets. Per fer la defensa de les

esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista té la

paraula el Sr. Diéguez.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Gracias, Sr. Presidente. Efectivamente, como ya ha

indicado el portavoz que me ha precedido en el uso de la

palabra, con respecto a esta sección hay que plantear dos tipos

de enmiendas, de enmienda a la totalidad, las cuales, las que

hemos presentado por parte de nuestro grupo parlamentario,

serán ya debatidas en su momento en el pleno. Por eso aquí

simplemente nos remitiremos a hacer alguna brevísima

mención a alguna de las enmiendas parciales, enmiendas

parciales que solamente se han presentado unas pocas de

carácter ciertamente simbólico, más que de profundidad, puesto

que el problema grave de esta conselleria no está en cuestiones

concretas o en partidas concretas sino en la generalidad, en

cómo se está llevando esta conselleria desde el punto de vista

político.

Concretamente hemos presentado algunas enmiendas de

detalle, alguna como la 7751 por la que pedimos una

ampliación..., o más que una ampliación porque haya becas al

personal de seguridad para poder permitir que éstos puedan

asistir a los cursos que corresponda, especialmente los que

están en islas distintas a Mallorca. Luego habíamos presentado

otra enmienda que hacía..., la 7692, por la que solicitábamos la

consolidación de un centro de emergencias del 112 en

Menorca, pero habida cuenta de lo complicada que está la

situación pues sería conveniente que antes nos aclarara cómo

está el asunto, puesto que está que si se cierra, que si no se

cierra, si pasa a ser administrado de forma privada, si será

intervenido por un juzgado de instrucción, o no sabemos muy

bien en qué va a acabar el centro 112 que ya digo, está

sometido a múltiples avatares judiciales y que probablemente

será una cuestión que se resolverá más en el foro que a nivel

político.

Sí que hemos querido hacer una serie de enmiendas sobre

los planes de seguridad en las playas de Ibiza y Formentera, en

Menorca y en Mallorca; son las 7749, 7750 y 7752, por las

cuales pedimos que se haga una dotación especial para que

pueda reforzarse la seguridad en las playas en nuestras tres

islas, puesto que este año, y a pesar de que estaba previsto en

el presupuesto del año pasado que hubiera una dotación para

los planes de seguridad en las playas y que esta dotación llegara

a manos de los ayuntamientos, lo cierto es que no ha llegado ni

un solo céntimo; o sea, los ayuntamientos, después de haber

hecho múltiples preguntas al conseller de Interior, no hemos

conseguido que nos diga si un solo céntimo de los que

inicialmente estaban previstos que fueran a planes de seguridad

ha llegado finalmente a los ayuntamientos. Cuando le hemos

preguntado cuánto dinero se ha entregado a los ayuntamientos

para estos planes de seguridad en playas pues nos ha salido con

esas típicas frases genéricas: “lo que ha sido oportuno”, “lo

mejor para los ayuntamientos”, “se hará todo lo posible”, y

cosas así, pero de dinero ni un solo euro ha ido a los

ayuntamientos, y por eso hemos tenido que vivir situaciones

realmente vergonzosas durante este pasado verano, que trajeron

una gran cantidad de incidentes, incidentes graves y mortales,

por desgracia, en nuestras playas que hacen un flaco servicio no

sólo a los ciudadanos que los padecen, a los ciudadanos

generalmente de países europeos que vienen a nuestras islas,

sino también hacen un flaco servicio a lo que es la imagen de

las Islas Baleares.
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Ya digo, sin ninguna esperanza de que ninguna de les

enmiendas sea admitida, puesto que los designios de esta

conselleria van por otro lado y deben ser interpretados en una

vía que no es la del buen servicio a los ciudadanos de las Islas

Baleares, pues presentamos y mantenemos por imperativo legal

estas enmiendas, intentando que un excesivo esfuerzo no nos

produzca, como decía Ortega y Gasset, la melancolía del que

pretende cosas que no va a conseguir.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diéguez. Una vegada que s’ha

incorporat el Sr. Rosselló com a portaveu del Grup

Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds, té la paraula per

defensar les seves esmenes.

EL SR. ROSSELLÓ I DEL ROSAL:

Moltes gràcies, Sr. President. Deman disculpes per la

distracció, i ja, senyores i senyors diputats, senzillament per

defensar i exposar les esmenes que el nostre grup presenta a la

secció 16, a aquesta secció.

En primer lloc l’esmena a la totalitat, que defensarem, com

és lògic, en el si del plenari, i com és habitual i costum en

aquesta casa.

L’esmena 7589 és una esmena de substitució que

senzillament té com a objectiu concretar més específicament el

destí de la despesa que consideram que en el subconcepte

64000 queda excessivament inconcreta i ampla. L’esmena 7590

és una esmena que pretén desviar -també de substitució- uns

fons del mateix subconcepte 64000, que com he dit abans

consideram excessivament ample i no concretat, no especificat,

per a la dotació d’un servei per donar suport al fons social per

aconseguir la conciliació de la vida laboral i familiar dels

empleats públics. L’esmena 7592 és una esmena que també

donant de baixa fons, 120.000 euros, del subconcepte 64000

pretén la creació del Servei de Prevenció a les Pitiüses;

consideram positiva la creació d’aquest servei a nivell de

Mallorca, però pensam que és necessari també estendre’l a les

dependències que estan a les Pitiüses. I la mateixa esmena amb

la mateixa característica, la 7593, per a l’illa de Menorca.

L’esmena 7595 destina més fons a l’actualització dels plans

de prevenció i emergència de les conselleries del Govern de les

Illes Balears, i és una esmena en aquest cas d’afectació. La

7596 és una esmena de substitució que, una vegada més, dels

fons del subconcepte 64000 distreu o dóna de baixa 60.000

euros per destinar-los a la creació d’un servei d’inspecció en

matèria de joc. La 7597 té la mateixa característica, però

concretat en el cas de Menorca i Eivissa i Formentera. I per

últim l’esmena 7599, que en definitiva pretén un fons, una

subvenció especial als ajuntaments de menys de 5.000

habitants, i és també una esmena d’addició, 2 milions d’euros

de subvenció als ajuntaments de menys de 5.000 habitants.

I això és tot pel que fa referència a aquesta secció. Moltes

gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Rosselló. Torn en contra? En nom del

Grup Parlamentari Popular el Sr. Jerez té la paraula.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats,

com és habitual i com ve essent habitual en aquesta casa, no

entrarem en comissió dins el debat a la totalitat de la secció.

Ens posicionarem a totes i cada una de les esmenes parcials

presentades per la resta de grups, i no obstant això anunciam el

nostre vot en contra de totes i cada una d’elles amb

independència i sense perjudici que una vegada substanciades

en ple reconsiderem la nostra posició i marquen una altra

determinada inclinació de vot.

Començarem per les esmenes presentades pel Grup

Parlamentari Socialista. Anirem per ordre. La 7692, que fa

referència al centres d’emergències 112 per a Menorca, una

esmena d’afectació dirigida al programa 223A, els he de dir

que el que des del Grup Parlamentari Socialista es proposa és

donar de baixa un partida destinada al centre de Mallorca per

afectar-la i destinar-la al centre d’emergències 112 de Menorca;

des del grup parlamentari que represent no consideram oportú

donar de baixa aquesta partida corresponent a l’illa de

Mallorca, ja que és precisament en aquesta illa on se centra el

desenvolupament de tota la seva feina, se centra i es concentra

de manera centralitzada el desenvolupament i la feina d’aquest

servei 112. És a dir, allò que està bé, millor no tocar-ho.

Respecte a la segona esmena, i les agruparíem perquè fan

referència i tenen la mateixa naturalesa les tres, serien la 7749,

la 7750 i la 7752, que fan referència a la seguretat de les

platges d’Eivissa i Formentera, els he de dir que la complexitat

de les actuacions administratives que es preveuen en el conveni

marc del qual deriven els convenis entre administracions

signats amb tots i cada un dels ajuntaments en matèria de

seguretat de platges, ens fa pensar que sigui absolutament

inadequada una imputació al subconcepte 76000. 

Respecte a la tercera esmena, la 7751, que fa referència a

beques per a personal de seguretat, esmena d’afectació dirigida

al programa 222C, els he de dir que aquest programa únicament

i exclusiva el que fa és recollir aquelles despeses que estan

relacionades amb la coordinació de personal als serveis dels

distints cossos de policia local, i no fa referència al personal,

que és la naturalesa de l’esmena, al personal de seguretat, que

té un programa propi. Estam parlant per tant de programes

absolutament diferents, qüestió per la qual aquest grup

parlamentari rebutjarà de ple aquesta esmena.

I passaríem a la quarta esmena del Grup Parlamentari

Socialista, la darrera esmena, que fa referència a una excessiva

despesa dels arrendaments. És una esmena de substitució

dirigida al programa 121C. He de dir que, bé, podem coincidir

en el fet que els arrendaments puguin ser excessius o podem no

coincidir, però en qualsevol cas el que sí des del Grup

Parlamentari Popular allò que tenim clar és que hi ha una dada

objectiva, i és que la creació de l’EBAP, independent d’allò pel

que es crea, la intenció també és tenir un organisme autònom

amb unes instalAlacions pròpies on es puguin combinar les

tasques administratives pròpies que li corresponen amb altres

tasques docents que constitueixin el seu objecte, millorant així
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les seves prestacions de serveis. Mentrestant aquest organisme

no disposi d’un edifici de la seva propietat, aquest govern

entenem que vendrà obligat a continuar arrendant els edificis

per poder tenir accés a aquesta prestació.

Dit això passaríem a posicionar-nos en contra, com he dit,

de les esmenes presentades pel Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista. Començaríem per la 8061, que fa referència a

augmentar la quantitat pressupostada per fer front a les

necessitats reals dels municipis, una esmena d’afectació

dirigida al programa 124A. Bé, Sr. Riudavets, com vostès

saben -no som jo qui els ho ha de dir- la disposició addicional

dotzena de la Llei d’acompanyament crea el fons de cooperació

municipal, i es crea precisament per tal de millorar el

finançament de les entitats locals, i sobretot per donar

compliment al principi de solidaritat interregional. En aquest

sentit l’esmentada disposició estableix el que ha de ser la

quantia mínima exigible, la quantia destinada a aquest fons i

que mai no podrà ser inferior a un 0,23% dels pressupostos de

la comunitat autònoma de les Illes Balears. Dit això, i no

obstant això, només recordaré que la quantia que es destina per

a l’any 2005 és d’aproximadament el 0,35% dels pressupostos,

percentatge sensiblement superior a la quantitat, com he dit,

mínima exigible segons l’esmentada llei; raó suficient, aquesta,

perquè el Grup Parlamentari Popular, entenent que està coberta

aquesta necessitat, rebutgi aquesta esmena.

Passaríem a la següent esmena del Grup Parlamentari PSM-

Entesa Nacionalista, l’esmena número 8062, que es motiva des

de la intenció d’assistir, de la posada en marxa de la Promotrot.

Bé, aquí serem breus i senzills. Des del Grup Parlamentari

Popular entenem que aquesta mesura d’implantar la Promotrot

respon a una necessitat, i no és altra que la de suport decidit al

món del trot i a totes aquelles activitats complementàries que

l’envolten. En aquest sentit i sota aquest posicionament no

podem o ens veim obligats a rebutjar aquesta esmena.

Bé, dit això passaríem al gruix de les esmenes presentades

pel Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds, i aniríem

també per ordre de numeració. Començaríem per la 7589, i en

sap greu, una esmena de substitució dirigida al programa 121C,

em sap greu no poder entrar dins el contingut d’aquesta esmena

perquè jo no sé, Sr. Rosselló, si vostè tendrà la mateixa esmena

que jo, però no tenc la motivació ben redactada i per tant m’és

bastant difícil poder entrar dins el seu contingut. En qualsevol

cas, des d’aquest moment i fins al dia en què aquesta esmena

sigui tractada en ple, si podem esbrinar a què es refereix no

tendrem cap tipus d’inconvenient en discutir-la i debatre-la.

Respecte a la segona esmena presentada pel mateix grup

parlamentari, la 7590, que fa menció a la dotació de serveis

nous per donar suport als fons socials per aconseguir

conciliació de vida familiar i conciliació de vida laboral dels

funcionaris públics, he de dir que la Llei de mesures tributàries

i administratives per a l’any 2000 preveu i estableix una sèrie

de modalitats de treball no presencial per tal de conciliar el que

deim, la vida laboral amb la vida familiar dels funcionaris

d’aquesta comunitat autònoma, i que entenem que s’activaran

i es posaran en marxa quan es dicti el corresponent reglament

que reguli tant la forma i les condicions, i en aquest moment

idò bé, a causa d’això i fins que això no sigui així, des del Grup

Parlamentari Popular no donarem suport a aquesta esmena.

Passaríem a la tercera esmena del mateix grup parlamentari,

tercera esmena que agruparíem en dues, perquè entenem que fa

referència o té la mateixa naturalesa o la mateixa intenció, que

és la creació de serveis de prevenció tant a les Pitiüses com a

l’illa de Menorca, i li hauríem d’anunciar el nostre inicial i,

com he dit, provisional rebuig perquè amb la dotació del

programa 315, al qual va dirigida aquesta esmena, entenem que

estan de moment ja cobertes les necessitats en matèria de

prevenció a tota la comunitat autònoma amb total

independència, ja dic, amb total independència que existeixi a

totes les illes personal que actua en coordinació amb els serveis

de prevenció que existeixen a l’illa de Menorca.

Passaríem a l’esmena quarta del mateix grup parlamentari,

7595, que fa referència a l’elaboració i actualització dels plans

de prevenció d’emergència de les conselleries del Govern,

esmena d’afectació dirigida al programa 315D, i anunciam el

rebuig d’aquesta esmena per una qüestió bàsicament de caràcter

estrictament tècnic, no entraríem en el contingut polític; potser

que sí hi entràssim el dia del ple. El subconcepte 22706,

d’estudis i treballs tècnics, en estar inclòs dins el programa

315D, de salut i prevenció de riscos laborals de

l’Administració, ja s’entén referit a aquest tipus de despeses i

en conseqüència no és necessari especificar o concretar que els

estudis en matèria de plans de prevenció d’emergències estan

inclosos, entenem que ja estan absolutament inclosos.

Esmena número 5 del mateix grup respecte a la creació de

serveis d’inspecció en matèria de joc, de substitució, dirigida

al programa 121J. Hem de dir que efectivament també rebutjam

aquesta esmena presentada perquè existeix ja, i així esper i

desitj que tengui vostè coneixement d’això, una unitat

administrativa que està composta per un cap d’inspecció i

inspectors de joc que ja desenvolupen les funcions tant de

vigilància com funcions de control en aquesta matèria. Per tant

les despeses per a l’esmentada unitat ja formen part del

programa 121J.

Sisena esmena presentada pel mateix grup parlamentari,

7597, referida a la creació de serveis d’inspecció en matèria de

joc a Menorca, Eivissa i Formentera. Reiteram allò anunciat a

l’esmena anterior per l’existència d’una unitat administrativa

d’inspecció i l’existència d’un contracte administratiu

plurianual que fa referència al (...) contingut en aquest

programa.

Esmena número 7, 7599, i amb això ja acabam, sobre

subvencions als ajuntaments amb menys de 5.000 habitants,

d’addició, dirigida al programa 124A. No em reiteraré.

Simplement dir-los que el contingut de l’argumentació de

rebuig d’aquesta esmena és el mateix que hem utilitzat abans

respecte al Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista: la Llei

d’acompanyament ja preveu a la seva disposició addicional

número 12 la creació del que s’anomena fons de cooperació

intermunicipal, que destina fons dirigits a donar suport al

finançament de les entitats locals.

I això és tot. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:
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Gràcies. Grups que vulguin intervenir en torn de rèplica? El

Sr. Rosselló, en nom d’Esquerra Unida, té la paraula.

EL SR. ROSSELLÓ I DEL ROSAL:

Molt breument. Senzillament per anunciar la retirada de

l’esmena 7589, perquè els serveis tècnics que ens l’han

elaborada no estan en condicions de presentar-se.

EL SR. PRESIDENT:

Pot repetir el número? 7589.

EL SR. ROSSELLÓ I DEL ROSAL:

Ho torn dir amb el micròfon: 7589.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. El Sr. Riudavets pel PSM-Entesa Nacionalista.

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

Sí, gràcies, Sr. President. No pretenc entrar en debat, només

dues puntualitzacions a l’exposició del Sr. Jerez. Sr. Jerez, per

donar suport al món del trot no forçadament es necessiten

màquines escurabutxaques; s’hi pot donar suport de

moltíssimes altres maneres, ja les debatrem en el ple,

alternatives, en tot cas, però per descomptat no és una condició

sine qua non fer-se empresari de màquines escurabutxaques. 

I quant al fons de cooperació, Sr. Jerez, quan uns

pressupostos, damunt el paper almanco, creixen tant, quan ja no

es fa cas de la Llei d’estabilitat pressupostària que abans tant es

pregonava, i quan es fan tantes despeses innecessàries, un

0,35% als ajuntaments és totalment innecessari, digui el que

digui la disposició addicional dotzena.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Riudavets. Sr. Diéguez, té la paraula.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Gracias, Sr. Presidente. En primer lugar quiero agradecer

las palabras del portavoz del Grupo Parlamentario Popular en

el sentido de que, pese a que se vote de forma contraria a las

enmiendas a la totalidad en esta comisión, pues que sin

perjuicio, según se nos ha dicho, de su reconsideración en el

momento del plenario, supongo en cualquier caso que lo

podemos tomar como una fórmula de cortesía y así quisiera

resaltar que así lo entendemos para proteger el futuro de

nuestro distinguido y querido amigo en este parlamento, puesto

que en caso de que se produjera la consideración de éstas, que

creo que seria además lo correcto y lo adecuado, no sería un

voto disparatado, ni mucho menos, pero creo que podría

despertarse la bestia que hay en esta caverna y podría pasar

cualquier cosa. Así que lo tomaremos como una simple frase de

cortesía y dejaremos el tema éste de lado, pero había que hacer

mención a ello.

Sobre el tema del 112 en Menorca, hombre, se nos dice que

lo que está bien es mejor no tocarlo. Pues también tendríamos

que preguntárselo al ilustre Sr. Conseller, que tiene una afición

por tocarlo -me refiero al 112- que es tremenda, y que ha

suscitado ya algunos debates muy interesantes, por lo menos

para los espectadores de los mismos. En fin, nosotros

consideramos que sería bueno que el 112 en Menorca tuviera

esta deslocalización hacia esa isla, pero bueno, cada uno tiene

sus criterios políticos.

Respecto a la seguridad en playas se nos dice que la

complejidad de los convenios pues no permite amparar nuestra

enmienda desde el punto de vista que se asegure una dotación

a los ayuntamientos para atender a la seguridad en las playas.

Hombre, la complejidad será grande, pero los resultados son el

cero total. Entonces si esa complejidad nos lleva al cero total,

podríamos sustituir el cero por un dinero y dejar la complejidad

de lado. Es decir, durante el año pasado los ayuntamientos no

han recibido ni un solo céntimo. Esa complejidad desde luego

no es buena ni ampara una buena realidad actual de lo que

sucede con los planes de seguridad en playas.

Respecto a las becas para personal de seguridad se nos dice

que hemos presentado una enmienda de afectación que se nos

dice que probablemente técnicamente no sea correcta porque

este área, o esta partida, o este programa, mejor dicho, es una

partida de coordinación y que esto quizá tenía que estar en el

programa propio para personal. Si eso es una propuesta de

enmienda transaccional estaríamos dispuestos a estudiarla y a

admitirla y a poner la baja en el punto que se nos dijera por

parte del Grupo Parlamentario Popular, siempre que hubiera la

afectación. Es decir, que si lo que se nos quiere decir es que es

un defecto formal y que la voluntad política es de que así sea y

subsanarlo, pues aceptaríamos la afectación de cualquier otra

partida para que pudieran existir estas becas.

Y por último, en cuanto al tema de los arrendamientos, que

nosotros nos quejamos de que existe una partida excesivamente

alta para arrendamientos, y que efectivamente esa partida la

consume en su práctica totalidad el EBAP, se nos dice que la

creación del EBAP ampara la necesidad de ese espacio físico.

Bueno, pero utilizando palabras escolásticas para entroncar con

la onda (...) cristiana del partido que se opone a esta enmienda,

quisiera decir que la creación es sacar algo de la nada, y aquí

el EBAP no viene de la nada, sino que viene de la unión del

Instituto Balear de la Seguridad Pública y de la Escuela de

Administraciones Públicas que había hasta este momento. En

fin, tiene ya un precedente, tenía ya unas instalaciones, si bien

podía necesitar de forma transitoria y puntual en algunos

momentos algunos locales para llevar a cabo algunos cursos, el

modo como se estaba resolviendo hasta este momento, hasta el

momento anterior, en la época en la que gobernaba el anterior

gobierno, era mediante la cesión puntual por parte del

Ayuntamiento de Palma de locales para ello.

Ciertamente pues como las relaciones con el Ayuntamiento

de Palma son ahora peores,  pues entonces será difícil ese

aprovechamiento y llegar a ese tipo de acuerdos, pero de todas

maneras será difícil que llegue a tener el EBAP algún edificio



856 HISENDA I PRESSUPOSTS / Núm. 35 / Fascicle 4 / 15 de desembre del 2004

 

en propiedad si lo que hace es gastar cada mes unos 20.000

euros en alquiler, es decir, más de 3 millones de las antiguas

pesetas, es decir, unos 36 millones de pesetas al año; quiere

decir que con este dinero realmente podría soportar cualquier

cuota hipotecaria para poder adquirir un local de las

dimensiones y características que precisa, incluso acometer la

construcción de uno nuevo, es decir que si no tiene uno en

propiedad es porque no quiere, puesto que el dinero que

emplea para estos pagos temporales es bastante como para

poder adquirir uno en propiedad. Desde luego que se llevaría

un gran disgusto el propietario del local, puesto que alquilar un

local de estas características por un precio de 3 millones y pico

de pesetas cada mes, pues esto es una lotería que solamente ha

tocado al director gerente del ib-salut, con sus 42.000 euros de

complemento específico, pero salvo él nadie ha tenido tanta

suerte en esta comunidad autónoma.

En fin, en cualquier caso, y como vemos que hay una

enmienda que podría ser aceptada, que sería la de las becas

para seguridad, ya digo, si existe esa voluntad política por parte

del Grupo Parlamentario Popular y quieren trasladar la partida

de afectación, es decir la baja, a cualquier otro programa,

estaríamos encantados de que así fuera y poderla sacar

adelante.

Nada más.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diéguez. Sr. Jerez, té la paraula.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats.

Seré breu, simplement per agrair el to dels grups parlamentaris

que han intervengut i simplement reiterar-me en tots i cadascun

dels posicionaments de les esmenes que els mateixos grups han

presentat. No entraré en el contingut, independentment que

estigui temptat de fer-ho, però ho deixarem per al ple on ho

debatrem amb molta més intensitat. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Jerez. Passam a la votació d’aquest bloc

d’esmenes, que són les esmenes a la totalitat i de globalitat de

la secció 16, Conselleria d’Interior i secció 78, Escola Balear

d’Administració Pública, tret de l’esmena 7589, del Grup

Parlamentari d’Esquerra Unida i Els Verds que ha estat retirada

pel seu portaveu.

Per tant, vots a favor d’aquestes esmenes?

Vots en contra?

Abstencions? No n’hi ha.

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

7 vots a favor, 9 en contra, cap abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Aleshores, queden rebutjades aquestes esmenes.

I aixecaríem aquí la sessió, que reprendrem aquesta tarda a

les 16,30 hores, amb la secció 17, Obres Públiques, Habitatge

i Transports.
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