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EL SR. PRESIDENT:

Senyores i senyors diputats, tornam començar la sessió. En

primer lloc demanar si es produeixen substitucions.

LA SRA. VADELL I FERRER:

Sr. President, Maria Antònia Vadell substitueix Pere

Sampol.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Margalida Rosselló substitueix Miquel Ramon.

LA SRA. BINIMELIS I AMENGUAL:

Maria Binimelis substitueix Guillem Camps.

LA SRA. CAMPS I ORFILA:

Perdó. Maria José Camps substitueix Francesc Quetglas.

LA SRA. RADO I FERRANDO:

Aina Rado substitueix Carme Garcia.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Passam idò al debat número 12 de totalitat

de la secció 17, Conselleria d’Obres Públiques, Habitatge i

Transports. A l’entitat de dret públic 86, Institut Balear

d’Habitatge i l’entitat de dret públic 87, Serveis Ferroviaris de

Mallorca.

A la totalitat s’hi mantenen les següents esmenes: del Grup

Parlamentari d’Esquerra Unida i Els Verds 7634 a la secció 17;

de Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista 8172 secció 17

i 8171, entitat de dret públic 87; del Grup Parlamentari

Socialista 7949 a la secció 17, 7955 a la secció 17 i 7950 a

l’entitat de dret públic 86.

Si els pareix bé, farem el debat conjunt d’aquest bloc amb

el següent...

(Remor de veus)

Faríem com dèiem el debat conjunt amb el número 13, que

és de globalitat de la resta de les esmenes presentades a Obres

Públiques, Habitatge i Transports. I que són les esmenes

següents: 

Al programa 400301B, arquitectura, habitatge i protecció

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

Parlamentari d’Esquerra Unida i Els Verds 7665 i 7666; del

Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista 8177 i 8176; del

Grup Parlamentari Socialista 7903, 7905, 7912, 7917, 7920 i

7934.

Al programa 513D, infraestructures bàsiques i transports,

s’hi mantenen les esmenes següents: del Grup Parlamentari

Esquerra Unida i Els Verds 7591, 7606, 7608, 7609, 7660,

7662, 7664 i 7663; del Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista la 8175; del Grup Parlamentari Socialista 7951,

7910, 7913, 7953.

Al programa 514B, gestió de les instalAlacions portuàries,

s’hi mantenen les esmenes següents: Grup Parlamentari

d’Esquerra Unida i Els Verds 7661; el Grup Parlamentari

Socialista la 7952.

A l’entitat de dret públic 86, Institut Balear de l’Habitatge,

s’hi mantenen les esmenes següents: del Grup Parlamentari

Socialista 7719, 7720, 7721, 7722 i 7928.

A l’entitat de dret públic 87, Serveis Ferroviaris de

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

Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista 8174 i del Grup

Parlamentari Socialista la 7925.

A la societat pública 08, Infraestructures i Obres Portuàries

SA, s’hi mantenen les esmenes següents: del Grup Parlamentari

PSM-Entesa Nacionalista la 8173.

Per fer la defensa conjunta de totes aquestes esmenes té la

paraula en primer lloc, en representació del Grup Parlamentari

Esquerra Unida i Els Verds la Sra. Rosselló.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Gràcies, Sr. President. Bé l’esmena a la totalitat la

mantenim tal com està argumentada i la mantenim també pel

plenari perquè allà se discuteixi en els termes que pertoca.

Dit això i entrant ja en allò que són les esmenes puntuals,

hem presentat 11 esmenes. I hem de dir que respecte el

plantejament inicial, sobretot al programa referit al 431, volem

destacar la importància de l’habitatge i que el que suposa tota

aquesta qüestió, a la qual tampoc no entraré, perquè de tots és

conegut la necessitat que tenen les nostres illes del que és tenir

un habitatge digne i en condicions i les dificultats que hi ha per

a molts de colAlectius per poder-hi accedir. Per això el que feim

és presentar aquestes esmenes que van en una línia d’intentar

precisament suavitzar aquesta situació, que com dic, tots

coneixem.

En aquest programa 431B hem presentat una esmena

d’addició, concretament la 7665 i que pretén augmentar la

dotació de transferència als ajuts per a la compra de terrenys

per poder-hi ubicar, a més, habitatges de protecció social, quasi

bé a tot el referit a què puguin ser els ajuntaments els que

duguin a terme aquestes actuacions i el Govern, evidentment.

Així com destinar més pressuposts a la rehabilitació

d’habitatges, a través d’ajuts i d’altres, per tal de què també

sigui un àmbit en el qual nosaltres entenem que s’ha de

desenvolupar.

En el programa 431B, seguim per tant en el mateix,

presentam una altra esmena, d’addició en aquest cas, la 7666.

Concretament d’1 milió d’euros per ampliar el Pla d’habitatge,

ja que creim que és un tema bàsic tot el que faci referència,

com deim, a un Pla d’habitatge que vagi amb un objectiu molt

clar que és un accés adequat, sobretot als colAlectius més

desfavorits que tenen una dificultat respecte a allò que és, no

només l’adquisició d’habitatges, sinó tot el que suposa el tema
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de rehabilitació, de lloguer. Per tant, creim que dins aquest Pla

d’habitatge hi podrien tenir cabuda, o s’hauria d’ampliar la

partida pressupostària per poder fer un Pla d’habitatge com cal

a una comunitat, com dic, que el tema d’habitatge és un tema

clau.

Hem presentat 8 esmenes, d’addició 4, d’afectació 2 i de

substitució 2. Totes en la línia d’altres qüestions i totes van en

la línia d’enlloc de fer autopistes i autovies que nosaltres

sempre hem considerat, consideram i considerarem

innecessàries, que a més de destruir el territori i de crear una

situació de mobilitat que per res resol el problema de residents

i dels visitants de les illes. Creim que això no és ni hauria de ser

la política de transport d’aquest Govern.

Hi ha 4 esmenes que plantegen destinar, per una banda una

part d’aquest pressupost que se destina, o que va adreçat a

potenciar, com dic, a fer autopistes i autovies, destinar-ho a

altres seccions o conselleries, concretament a Interior i a

Treball perquè creim que precisament enlloc de fer autopistes

el que haurien d’intentar és millorar altres situacions, sigui

d’educació, que ja he plantejat avui de matí, o sigui de temes

laborals i d’altres, que consideram que són prioritaris.

Concretament l’esmena 7591 d’addicció pretén destinar, o

plantejam destinar una partida pressupostària en el complement

d’insularitat dels empleats públics. Aquest augment pot

compensar la pèrdua del poder adquisitiu del personal

funcionari laboral de l’administració. 

Per altra banda també plantejam a l’esmena 7606

d’addicció destinar el pressupost, en el nostre entendre

insuficient en els pressuposts actuals, per desenvolupar

programes de salut laboral a les empreses de les Illes Balears.

Per tant, destinar-ho a la Conselleria de Treball, secció 19.

A l’esmena 7608 de substitució se tracta de derivar la

quantitat que nosaltres plantejam en aquesta esmena, a dirigir

els programes derivats de les relacions laborals perquè siguin

duts a terme pels diferents agents socials i entitats. Creim que

és una bona manera per promoure aquests tipus de programes

que són tan necessaris. I aquesta quantitat també entenem que

s’hauria de destinar i per tant, hauria d’anar adreçada a la

secció 19, Conselleria de Treball.

També en la mateixa línia, l’esmena 7609. Se tracta de

destinar més pressupost a la promoció i desenvolupament dels

programes de salut laboral, han de tenir programes realitzats

per diversos agents socials i entitats. Creim que és un tema

necessari i en aquest moment, com hem dit, hi ha molt poc

pressupost per dur-ho a terme i creim que una part d’aquest

pressupost, a través d’aquestes esmenes, podria anar a allò que

són aquests programes que estan a la secció 19 i per tant, a la

Conselleria de Treball.

Continuant en el programa 513D i ja entrant també dins allò

que serien les esmenes d’afectació i addicció, dins el mateix

programa i dins la mateixa secció, la qual cosa seria una

qüestió de reorganitzar les partides pressupostàries. Hi hem

presentat 4 esmenes, 3 d’elles amb l’objectiu de millorar el

transport públic enlloc de fer grans infraestructures, grans vies

ràpides, que tornam dir, no resolen el problema, sinó que

l’empitjoren. I en aquest sentit creim que el que s’ha de fer és

fomentar el transport públic, que al cap i a la fi és el que

realment pot donar cobertura i sobretot, pot donar solució als

problemes de mobilitat que tenim la majoria de residents de les

Illes Balears i sobretot, els turistes que ens visiten.

Concretament l’esmena 7660, d’afectació, reclama

augmentar les inversions a les llançadores bus més tren a

Mallorca. Creim que hi ha dèficit important, sobretot a la zona

de llevant, creim que mentre no hi hagi més noves línies de tren

s’han de fer inversions en aquesta qüestió i per tant, poder crear

una xarxa que permeti, com dic, que hi hagi una connexió

bus+tren a tota l’illa.

L’esmena 7662, plantejam també augmentar el pressupost,

per tal de poder dur a terme les actuacions en la millora del

transport públic i sobretot que suposa una millora de les

estacions d’autobusos de Menorca, d’Eivissa, de Formentera i

de Mallorca. Creim que és un tema clau, no se tracta de fer

grans infraestructures, sinó precisament de generar la

possibilitat d’intermodalitat i sobretot donar bones connexions,

de qualitat, de bona freqüència i a un preu assequible per tal de

què totes les illes puguin tenir una dignitat en les seves

estacions d’autobusos, però que també puguin tenir una

possibilitat, com dic, d’intermodalitat suficientment clara

perquè les persones, la gent, no hagi d’utilitzar el vehicle privat

com quasi l’única solució per interconnectar una localitat a una

altra.

A l’esmena 7663 plantejam destinar, també en la mateixa

línia de fomentar el transport públic, un pressupost molt més

ample. De fet la nostra proposta és una proposta molt

important, per tal de què l’inici de noves línies de tren pugui ser

una realitat, tal com s’ha compromès en distintes ocasions el

Govern de les Illes Balears, també els grups parlamentaris, que

fins i tot se va comprometre clarament el Govern a través de

l’aprovació d’una proposició no de llei en el Parlament, així

com també al Pla director sectorial de transports, tot i que no hi

ha pressuposts per dur-ho a terme. Llavors nosaltres creim que

és molt més assenyat posar pressuposts per fer noves línies de

tren que, com dic, fer autovies i autopistes. En aquest cas, en

aquesta esmena en concret plantejam tren-tramvia a la platja de

Palma, línia Palma-UIB i ampliació de la línia fins a Alcúdia,

Manacor i Artà. Almanco per poder iniciar en els pressuposts

per al 2005.

També en el mateix programa, ja una esmena diferent, però

dins el mateix programa, com he dit, hi ha l’esmena 7664 i que

pretén augmentar el pressupost per a les inversions en béns

patrimonials, artístics i culturals, per a la seva protecció, ja que

consideram que la partida és molt baixa i creim que hi ha una

necessitat clara perquè també el Govern s’impliqui en aquestes

inversions dels béns patrimonials i culturals que tant necessiten

de la protecció de l’administració.

I ja per acabar, la darrera esmena que plantejam és al

programa 514B. Aquí presentam una esmena de substitució i

que bàsicament l’objectiu seria destinar recursos, amb la

quantitat concreta que plantejam, a la implantació de sistemes

de gestió ambiental en els ports de la comunitat autònoma.

Creim que en aquest moment, tot i que hi ha una campanya de

neteja del litoral, nosaltres el que creim és que precisament s’ha

d’evitar que se degradi el nostre litoral i la mar i una manera
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d’evitar-ho és crear tot un seguit de sistemes de gestió

ambiental en els ports de les nostres illes que permetin evitar

per tant, moltíssimes de contaminacions i deixalles que poden

anar a la mar. Creim que seria un bon exemple fer-ho a través

dels ports de la comunitat.

I per tant, aquestes són les esmenes que nosaltres plantejam

i esperam que alguna d’elles sigui recollida per part del grup

majoritari d’aquesta cambra.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Rosselló. Té la paraula la Sra. Vadell

com a portaveu del Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista.

LA SRA. VADELL I FERRER:

Gràcies, Sr. President. Les dues esmenes presentades a la

totalitat, a la secció 17 i a l’empresa pública Serveis Ferroviaris

de Mallorca, les defensarem a la sessió plenària. Per tant, aquí

les donam per defensades en els seus termes.

Hem presentat unes quantes esmenes parcials.

Concretament en el programa 431B, arquitectura i habitatge.

Hem presentat l’esmena d’afectació 8177, que fa referència a

ajuts als ajuntaments per a compra de sòl. Tots vostès saben

que un dels problemes més importants que tenen els

ajuntaments a l’hora d’haver d’envestir programes de promoció

d’habitatge oficial és la manca de sòl que tenen els municipis,

normalment el solen acaparar les empreses privades i els

municipis després l’han de comprar a preu de mercat, la qual

cosa fa inviable en moltes d’ocasions i a segons quins

municipis, sobretot aquells que no tenen uns ingressos

importants per a indústria o turisme, o perquè no siguin un

municipis que siguin potents econòmicament, és molt difícil

que puguin comprar sòl. Nosaltres demanam que el Govern

acordi amb els ajuntaments la compra de sòl, amb ajudes

econòmiques per part del Govern. 

I la 8176 que és sobre rehabilitació de patrimoni històric a

municipis. També és una reivindicació antiga. La necessitat de

rehabilitació de monuments i edificis històrics sempre queda

com endarrera no? Sempre queda endarrerida i creim que és

obligació de les administracions públiques i del Govern

concretament, de tenir el compromís i l’obligació de preservar

aquest patrimoni històric per a gaudi de les generacions futures.

Al programa 513D, infraestructures bàsiques i transports,

hem presentat una esmena de substitució. Consideram que

aquest pressupost està desequilibrat quant a grans inversions

per a infraestructures de carreteres i manco inversions en

transport ferroviari. Nosaltres demanam traspassar els doblers

que llevam de carreteres al transport ferroviari, ja que les

infraestructures que se plantegen, entenem que no són

necessàries en la seva grandària. Són desmesurades en la

dimensió per les necessitats i les dimensions de les illes. Per

tant, creim que és més necessari que es potenciï el transport

ferroviari com a transport colAlectiu i no que es potenciï el

transport privat mitjançant la construcció de noves carreteres.

A la secció 87, Serveis Ferroviaris de Mallorca, hem

presentat una esmena sense quantificació econòmica. És una

esmena política, a la qual ens agradaria que els grups s’hi

comprometessin. Hem demanat en diferents ocasions i ho

continuam demanant, que mentre s’efectuïn les obres de

soterrament de les vies a Palma que se mantengui el quilòmetre

zero allà on està actualment, que no s’hagin de desplaçar els

passatgers a Son Fuster perquè això, entenem que suposarà un

perjudici per als usuaris.

I a l’empresa Infraestructures i Obres Portuàries hem

presentat l’esmena 8173, és una esmena molt concreta i que és

la demolició dels escars de Portocristo i l’adequació dels espais

que en resultin d’aquesta demolició. Són uns escars antics,

estan en molt males condicions i constitueixen una zona molt

degradada d’aquell entorn i a més, constitueixen un perill. Per

tant, creim que és obligació de la conselleria vetllar perquè no

passi cap desgràcia i sobretot, que l’endreç d’aquella zona vagi

en consonància amb el Pla d’excelAlència que s’ha aprovat a

Porto Cristo i per tant, que no hi hagi racons que hi desdiguin.

I amb aquesta he acabat la defensa de les esmenes

presentades pel PSM. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Per defensar les esmenes presentades pel

Grup Parlamentari Socialista té la paraula la Sra. Camps.

LA SRA. CAMPS I ORFILA:

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

primer lloc dir que les esmenes presentades a la totalitat pel

Grup Parlamentari Socialista les donam aquí per defensades en

els seus propis termes, ja que el debat de les mateixes tendrem

ocasió de fer-lo de forma més ampla en el seu moment en el

proper plenari.

Pas idò a defensar les esmenes parcials presentades, les

quals entenem revesteixen una gran importància. El primer bloc

d’elles són 5 esmenes que es presenten al programa 431B,

arquitectura, habitatge i patrimoni, el concepte concret de

rehabilitació o adquisició del patrimoni arquitectònic. Nosaltres

també creim que és una obligació del Govern aquesta

rehabilitació o adquisició i conservació d’aquest patrimoni.

A l’esmena 5903 pretenem afectar part d’aquest pressupost

previst pel Govern, concretament 2 milions d’euros, per a

l’adquisició de la Torre Picada a Sóller, que consideram té un

especial valor arquitectònic i patrimonial.

A l’esmena 7905, també d’afectació, en aquest cas amb la

quantia de 20.000 euros, la demanam, la presentam per invertir

en la rehabilitació de l’església vella de Ses Salines, per a la

seva conversió en auditori en aquest exercici 2005, tal i com

també es va demanar ja en el pressupost per a l’any 2004 l’any

passat.

Una altra esmena que també repetim enguany, és l’esmena

d’afectació que pretén la recuperació, restauració i rehabilitació

del conjunt conventual de Manacor com a centre cultural.
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Mitjançant l’esmena 7912, demanam que es destini a aquesta

finalitat per a l’any 2005 la quantia de 52.000 euros.

La següent esmena, feta també en aquest programa, proposa

que s’afecti la quantia de 20.000 euros per tal de fer un estudi

del projecte de remodelació de la plaça Costa de Cala d’Or. 

I finalment dins d’aquest mateix programa també, l’esmena

7920 que pretén afectar la quantia de 20.000 euros per a la

rehabilitació i protecció arqueològica de Son Real a Santa

Margalida.

Passam idò ara al programa 513D, són 4 les esmenes que el

Grup Parlamentari Socialista presenta en aquest programa i

d’elles m’agradaria fer especial referència a la 7951, que pretén

afectar la quantia de 150 milions d’euros a la xarxa viària en

general i per dur a terme aquells desdoblaments en les

carreteres que siguin necessaris. Però que no signifiquin

autopistes. L’afectació d’aquesta important quantia troba la

seva justificació en la previsió d’ingressos que es fa al

pressupost que ens presenta el Govern, a costa del conveni de

carreteres. És a dir, doblers que s’espera que arribin del Govern

de l’Estat. Aquests doblers doncs, vinculats al conveni, no

volem que s’utilitzin per realitzar carreteres noves, autopistes,

sinó, com he dit, per executar aquells desdoblaments i millores

que siguin necessaris a les carreteres de les nostres illes.

Les altres 3 esmenes en aquest mateix programa suposen,

la 7910, destinar o afectar la quantia de 60.000 euros per

realitzar un estudi per iniciar el projecte de tren a Es Migjorn.

Creim que hem de fer una aposta clara per aquest mitjà de

transport terrestre.

La 7913 fa referència a l’elaboració d’un pla de mobilitat de

Manacor i la comarca de Llevant. Creim que és necessària

l’articulació d’un pla de mobilitat a la zona de Llevant que

permeti programar els accessos a l’hospital, els accessos bus-

tren a través de l’estació de Manacor i que permeti que tots els

pobles d’aquesta comarca de Llevant tenguin una bona

mobilitat en relació al centre focal de la mateixa, que en aquest

cas és el municipi de Manacor.

L’esmena 7953 la presentam també com afectació amb la

quantia de 400.000 euros per fer un estudi de remodelació del

Port de Sant Antoni a Eivissa.

I passam ara al programa 514B, seguint amb el transport,

perquè transport no són només carreteres. El nostre grup fa una

esmena, la 7952, als efectes de què se destinin 100.000 euros

del pressupost dins d’aquest programa per invertir en la millora

del transport marítim entre illes, ja que consideram que aquest

tipus de transport, el marítim, és de cabdal importància, donada

la nostra condició d’arxipèlag i que des del Grup Parlamentari

Socialista es vol potenciar. 

Apostam pel transport públic i per la intermodalitat dins de

l’ens públic Serveis Ferroviaris de Mallorca. Feim una esmena

d’afectació per la quantia de 2 milions d’euros per tal de fer

efectiva el soterrament de les vies del tren en el seu pas per

Inca, sent aquesta la quantia que proposam es destini a aquesta

finalitat durant l’exercici 2005.

Ara les últimes 5 esmenes que presentam des del Grup

Parlamentari Socialista tenen a veure, crec jo, amb un dels

temes més importants com és l’habitatge i es fan concretament

dins el pressupost de l’IBAVI. Es pretén afectar part del seu

pressupost a la promoció de nous habitatges protegits a totes i

cadascuna de les illes, per tal d’aconseguir un equilibri entre

totes elles. I així hi ha 4 esmenes, concretament la 7719, 7720,

7721 i 7722, les quals es destina una part proporcional d’aquest

pressupost de l’IBAVI a cada una de les 4 illes, Mallorca,

Menorca, Eivissa i Formentera per dur a terme aquesta

construcció de nous habitatges de protecció.

Després queda una cinquena esmena, la 7928. Aquesta

afecta un lloc determinat, en aquest cas Felanitx, la quantia d’1

milió d’euros també en la mateixa finalitat, la construcció

d’habitatges de protecció oficial, però concretament en aquest

municipi.

I fins aquí la defensa de les esmenes parcials. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Torn en contra? En nom del Grup Popular

té la paraula el Sr. Font.

EL SR. FONT I ROSSELLÓ:

Gràcies, Sr. President. Bé en relació a les esmenes a la

totalitat que han presentat els diferents partits, tan a la secció 17

de la conselleria, com a les entitats de dret públic, el que faríem

seria en tot cas deixar-ho per la setmana que ve pel plenari.

Passaríem per tant, en el debat a la globalitat i a cada una de

les esmenes parcials.

Jo el que ha fet ha estat bàsicament anar agrupant esmenes

que tractaven de la mateixa matèria i que de qualque manera

eren rebutjades amb els mateixos arguments. Per tant, a fi de

guanyar temps, economia de temps, bàsicament el que he fet ha

estat agrupar una sèrie d’esmenes en la mesura en què he pogut

i després en tot cas les que no han quedat agrupats en aquest

bloc, en tot cas el que faré serà argumentar el nostre rebuig que

serà a totes les esmenes que s’han presentat. En tot cas el que

podríem tenir en compte seria una esmena que ha presentat el

PSM-Entesa Nacionalista en relació als escars de Portocristo.

A nosaltres no ens consta que hi hagi aquests escars, però de

totes maneres durant aquesta setmana demanarem la

documentació al Govern, que s’ho miri una altra vegada a fi de

què aquesta esmena se pugui incloure en els pressuposts de la

secció 17.

Concretament en les esmenes parcials tenim dues esmenes

allà on se proposa destinar més doblers per a la compra de sòl.

Concretament són les dues esmenes presentades pel Grup

Parlamentari d’Esquerra Unida i Els Verds, esmena 101. I una

altra esmena, la 175, del Grup Parlamentari PSM-Esquerra

Nacionalista. La raó per la qual rebutjarem aquestes dues

esmenes és perquè nosaltres creim que ja en els mateixos

pressuposts d’aquesta conselleria ja contemplen aquesta

finalitat, destinant 1 milió d’euros, subconcepte 60000 per a

adquisició de sòl i l’IBAVI n’hi destina 3 milions d’euros més.

Per tant, nosaltres creim que de qualque manera l’IBAVI el que
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ha de fer és anar adquirint el sòl, en funció de les peticions que

tenguin els ajuntaments. Per tant, l’IBAVI entenem que de

qualque manera ja s’encarrega d’aquesta finalitat.

Després tenim una esmena d’addicció allà on se proposa

ampliar el Pla d’habitatge, d’Esquerra Unida-Els Verds, la 102.

I quedarà rebutjada perquè aquesta partida ja és ampliable.

Després tenim 6 esmenes allà on se proposa afectar o

augmentar partides, o bé per a rehabilitació o bé per a

adquisició de patrimoni històric. Concretament són les esmenes

174 del PSM, 221 del PSOE, 223 del PSOE, 230 del PSOE,

238 del PSOE i 100 d’Esquerra Unida-Els Verds. Des del 25

de juny d’enguany, mitjançant el Decret 58/2004 se va

transferir la competència de prioritzar i seleccionar el patrimoni

històric a protegir, és a dir, a rehabilitar, o bé adquirir a la

Comissió Interdepartamental de l’1% Cultural. Per tant, des de

llavors ençà el programa 431B, adscrit a la Direcció General

d’Arquitectura i Habitatge només anirà pagant aquelles

anualitats compromeses dels plans anteriors.

Després tenim dues esmenes parcials més, que proposen

destinar més doblers, més inversions a noves línies de tren.

Concretament són les dues esmenes, 99 d’Esquerra Unida-Els

Verds i del PSM 173. Nosaltres consideram que ja SFM fa una

inversió molt important de 23 milions d’euros per al

soterrament del corredor i l’estació intermodal que nosaltres

creim que són requisits imprescindibles i indispensables abans

d’iniciar noves línies de tren, que per altra banda sí estan

contemplades en el Pla director sectorial de transports. Per altra

banda queda clar que en aquest cas el Govern creu que la

primera actuació en aquest sentit serà el metro que unirà Plaça

Espanya amb la Universitat.

Després tenim tres esmenes allà on se proposa retallar el

pressupost d’infraestructures del programa 513D, concretament

el subconcepte 60100, per desviar-los a programes de salut

laboral o de relacions laborals. Concretament són les esmenes

42 d’Esquerra Unida-Els Verds, 44 d’Esquerra Unida-Els

Verds i 45 d’Esquerra Unida-Els Verds. Nosaltres creim que

vestir un sant per desvestir-ne un altre trastoca de manera

significativa els objectius que se preveuen i allò que nosaltres

creim que són necessitats reals de cada conselleria i de cada

secció pressupostària. Per tant, per equilibri pressupostari

votarem en contra.

I ara passaria a una sèrie d’esmenes que no he pogut

agrupar i per tant, defensaré el seu rebuig una a una.

Esmena 27 del Grup Parlamentari Esquerra Unida-Els

Verds que fa relació al complement d’insularitat dels empleats

públics. Rebutjarem aquesta esmena perquè aquesta qüestió és

competència de la Conselleria d’Interior, que és la que en el seu

cas ha d’avaluar la conveniència de dotar la partida

pressupostària que consideri més adient.

Esmena 235 del Grup Parlamentari Socialista, allà on

s’afecta el subconcepte 60100 en 20.000 euros per un estudi del

projecte de revaloració de la Plaça Costa de Cala d’Or. Se

rebutja aquesta esmena, atès que la partida pressupostària que

se proposa afectar és incorrecte. El subconcepte 60100 se

destina a inversions en infraestructures i béns destinats a l’ús

general que incrementin el capital de la comunitat autònoma. I

no és el cas del supòsit que se planteja.

Esmena 252 del Grup Parlamentari Socialista per a

l’eliminació de barreres arquitectòniques en els edificis i espais

públics d’Inca. A la vista de la partida pressupostària que se

proposa, en aquest cas transferències de capital als ajuntaments

i donat que les subvencions en aquesta matèria estan subjectes

a la Llei 5/2002, de 21 de juny de subvencions, s’hauria de fer

en aquest cas..., aquesta subvenció s’hauria de contemplar

presentant a concurrència un concurs, segons aquesta llei, la

Llei de subvencions. Per tant, consideram en aquest sentit que

no se pot acceptar.

Esmena 96 del Grup Parlamentari Esquerra Unida-Els

Verds, allà on se’ns demana augmentar les inversions en les

llançadores bus+tren a Mallorca. En aquest cas la partida ja és

ampliable i creim que ja se farà front a les necessitats reals.

Esmena 98 del Grup Parlamentari d’Esquerra Unida-Els

Verds, augmentar les actuacions en la millora del transport

públic i millora de les estacions d’autobusos de Menorca,

Eivissa, Formentera i Mallorca. En execució del Pla director

sectorial de transports, se contemplen en els pressuposts dels

Serveis Ferroviaris de Mallorca les inversions necessàries amb

el pla d’intermobilitat. S’ha de destacar que les obres de

construcció d’una estació d’autobusos a Sant Antoni d’Eivissa,

similar a la que ja s’està construint a Maó, el projecte de la qual

s’està redactant actualment. També està previst la construcció

d’una estació d’autobusos a Ciutadella. També se té previst

començar l’estació intermodal de Palma, les obres de

soterrament i la terminal d’autobusos i aparcament. Pels motius

exposats se rebutjarà també aquesta esmena.

Esmena parcial 269 del Grup Parlamentari Socialista per a

la millora de la xarxa viària en general i per desdoblaments que

no signifiquin autopistes. Recordar només que la planificació

de la xarxa viària correspon als consells insulars, en virtut de la

Llei 16/2001, de 14 de desembre, d’atribució de competències

en matèria de carreteres i camins. La comunitat autònoma

només assumirà les facultats i obligacions que li corresponen

en virtut del conveni de colAlaboració amb l’administració de

l’Estat en matèria de carreteres. Per tant, també se rebutjarà

aquesta esmena.

Esmena 228 del Grup Parlamentari Socialista, estudi per

iniciar el projecte de tren d’Es Migjorn. En aquest cas nosaltres

sempre hem preferit, bé sempre, des de fa poc, em preferit la

primera línia de nova creació que serà el metro.

(Remor de veus)

Metro.

Esmena 231 del Grup Parlamentari Socialista, elaboració

del Pla de mobilitat de Manacor i comarca de Llevant. Les

actuacions a la zona de Manacor i comarca de Llevant ja estan

previstes en el Pla director sectorial de transports, que se troba

pendent d’aprovació. I en tot cas crec que s’ha tengut temps de

presentar les alAlegacions pertinents quan ha estat en exposició

pública.
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Esmena 271 Grup Parlamentari Socialista, per fer un estudi

de remodelació del Port de Sant Antoni d’Eivissa. Ja s’han fet

actuacions en aquest sentit, la Direcció General de Ports ja ha

redactat un pla d’utilització d’espais portuaris de Sant Antoni

de Portmany. En aquest moment se troba pendent d’iniciar la

tramitació per a la seva corresponent aprovació. 

Esmena 97 d’Esquerra Unida-Els Verds, implantació de

sistemes de gestió ambiental en els ports de la comunitat

autònoma. El projecte d’inversió en immobilitat immaterial,

gestió i ordenació portuària de la Direcció General de Ports

contempla l’execució durant l’any 2005, entre d’altres, de la

implantació de sistemes de gestió mediambiental en els ports de

les Illes Balears. Concretament preveu la contractació

d’assistències tècniques per a diagnòstic mediambiental dels

ports i posterior certificació mediambiental dels mateixos,

mitjançant distintius com LEMAS. ISO, 14001, o similars en

l’obtenció de banderes blaves. Per tant, també quedarà

rebutjada aquesta esmena.

Esmena núm. 270 del Grup Parlamentari Socialista, per

invertir en la millora del transport marítim entre illes. Tan el

centre de cost, com el programa pressupostari, centre de cost

que aquí s’indica en aquesta esmena d’afectació que és la

17601 i el programa que és el 514B. Tan un com l’altre

corresponen a infraestructures portuàries i aquest programa no

exerceix competències en matèria de transports. 

Fins aquí el que són les esmenes parcials. Totes s’han

rebutjat per part d’aquest grup parlamentari a la secció 17.

Vegem ara les entitats de dret públic. Entitat de dret públic

87, SFM. L’esmena a la totalitat que ens ha presentat el PSM-

Esquerra Nacionalista també la deixarem per al ple de la

setmana que ve.

Esmena 172 del PSM-Entesa Nacionalista, relativa a les

obres de soterrament de les vies perquè no afectin l’arribada del

tren a la Plaça d’Espanya. En aquest cas, com ja sabeu i ha estat

anunciat per la consellera, la inversió prevista pel soterrament

inclourà totes aquelles mesures tècniques i necessàries per

minimitzar les molèsties per als usuaris.

Esmena 243 del Grup Parlamentari Socialista per al

soterrament de les vies del tren en el seu pas per Inca. Només

la supressió del pas a nivell de l’avinguda Germanies d’Inca té

el mateix cost. El soterrament de les vies en el seu pas per Inca

serà financerament possible quan se firmi un conveni amb el

Govern nacional, amb la necessària dotació d’inversions amb

el desenvolupament del Règim Especial de les Illes Balears.

Per tant, també les esmenes parcials queden rebutjades.

Passam ara a l’entitat de dret públic 86, IBAVI. Hi ha una

esmena a la totalitat per part del Grup Parlamentari Socialista,

268 que quedarà per al ple del pròxim dimarts, o dimecres.

Després hi ha 4 esmenes, totes me pens del Grup

Parlamentari Socialista, que fixen els pressuposts destinats als

nous habitatges de protecció oficial a cada illa. En aquest cas

s’ha parlat d’equilibri entre les diferents illes. Nosaltres creim

que els criteris que s’han de seguir són diferents, les noves

promocions s’han de fer en funció del sòl disponible i no de la

territorialitat. S’han de tenir en compte les peticions i les

demandes dels ajuntaments, el sòl disponible a preu assequible

que hi hagi i la demanda municipal dels HPO. En tot cas això

se podria corregir comprant terrenys amb les 3 milions

destinats per l’IBAVI.

Després hi ha una esmena d’afectació, també del Grup

Parlamentari Socialista, per fer habitatges de protecció oficial

a Felanitx. Dir que l’IBAVI està molt interessat en fer-ne en

aquest poble, però fins a dia d’avui no ha pogut adquirir sòl. De

manera que bàsicament els arguments per rebutjar aquesta

esmena són els mateixos que per als anteriors. És a dir,

l’adquisició de sòl s’ha de fer en funció de l’oferta de sòl a

preus assequibles, la necessitat real del municipi de nous

habitatges i les pròpies peticions que faci l’ajuntament. 

I ja per acabar tenim una esmena parcial per esbucar els

escars de Portocristo i l’adequació de l’espai restant, referent

a la societat anònima pública núm. 8, Infraestructures i Obres

Portuàries SA, que ha presentat el Grup Parlamentari del PSM-

Entesa Nacionalista núm. 171. En aquest cas la Direcció

General de Ports no té constància de l’existència d’aquests

escars, però com que aquí hi ha parlamentaris que són de

Manacor i evidentment saben més que jo si hi ha escars o no hi

ha escars. Jo el que faria seria en tot cas rebutjar aquesta

esmena, però fins en el plenari el que faríem serà procurar

documentar-nos més i jo crec que en aquest sentit se podria

arribar a un acord i se podria esmenar els pressuposts d’aquesta

societat anònima per a la setmana que ve. Però en tot cas

esperarem a documentar-nos i a provar realment l’existència

dels escars.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Torn de rèplica, grups que vulguin

intervenir? Sra. Rosselló té la paraula.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Gràcies, Sr. President i molt breument. En primer no

m’estranya que el Grup Parlamentari Popular no hagi acceptat

esmenes que el nostre grup havia presentat perquè les

polítiques que du a terme el Govern, evidentment tenen poc a

veure en allò que nosaltres faríem amb aquest pressupost i en

aquesta conselleria en concret. Per tant, demostra clarament

que no volen, o no hi ha intenció de fer una aposta important

pel transport públic, el que interessa és fer grans autopistes i

autovies. I el tema de l’habitatge és un tema que si més no

encara també queda molt endarrerit.

Dit això i respecte a les qüestions més concretes. El fet de

què nosaltres hàgim plantejat algunes esmenes de canvi de

secció és perquè entenem que els pressuposts són generals de

la comunitat autònoma i que és evident que és el Govern que

marca quines han de ser les prioritats. Nosaltres per tant, dins

aquest marcatge de prioritats polítiques consideram que és molt

més prioritari dedicar-ho a programes d’educació, o en aquest

cas programes de salut laboral i altres, que dedicar-ho a fer

grans autopistes i vies ràpides.



868 HISENDA I PRESSUPOSTS / Núm. 35 / Fascicle 5 / 15 de desembre del 2004

 

En segon lloc, nosaltres seguim considerant que el

pressupost en tema d’habitatge és insuficient. El problema

d’habitatge és un tema importantíssim per als ciutadans de les

Illes Balears. Per tant, aquest pressupost no permet afrontar

prou aquesta qüestió i creim que amb aquestes esmenes

podríem d’alguna manera intentar redreçar una mica més

aquesta situació en positiu.

El tema del transport, està clar, vull dir que el transport

públic és evident que li interessa una mica al Partit Popular,

però no li interessa prou per traslladar i reorganitzar, o més que

res reorientar el pressupost més que, com dic, autopistes fer

infraestructures de transport que van en la línia sobretot de més

línies de tren i de vegades no tant en grans infraestructures sinó

precisament en qüestions petites i de vegades no tan costoses,

però que suposen una millora respecte a la mobilitat i al

transport públic. Amb això dir que nosaltres veim que en el Pla

director sectorial de transports hi ha moltes coses, però no hi ha

doblers. Per tant, difícilment veim que determinades

actuacions, com per exemple totes les noves línies que

plantejam, almanco a les nostres esmenes, se puguin dur a

terme perquè no hi ha doblers per fer-ho. Només hi ha el

metro..., bé el metro no hi és, però almanco se’ns diu que és la

gran aposta d’aquest Govern i no parlem ja de l’estació

intermodal. Per tant, creim que se perd una oportunitat per a

realment redreçar aquest pressupost de cara a més transport

públic.

Per això no ens ve de nou que el Grup Parlamentari Popular

no doni suport a cap esmena de les que nosaltres hem presentat

i que les hem fet amb l’ànim de redreçar una situació que veim

i a més, aquesta conselleria té competències en temes claus per

als ciutadans de les illes.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sra. Vadell té la paraula.

LA SRA. VADELL I FERRER:

Gràcies, Sr. President. Bé, veim que el Partit Popular no

està disposat a acceptar pràcticament res. Nosaltres creim que

en els temes de compra de sòl per part dels ajuntaments hi

hauria oportunitats molt bones perquè el Govern pogués fer

convenis amb ajuntaments. Jo ara així i improvisadament me’n

passa un pel cap que és que el Govern podria colAlaborar amb

l’Ajuntament de Manacor i comprar el solar de Majorica que

sabem que està a la venta per fer-hi habitatges socials. Hi ha un

solar important que supòs que se vendrà un moment o l’altre.

Per tant, podria colAlaborar i podria fer un conveni amb

l’Ajuntament de Manacor per comprar aquest gran solar i fer-hi

habitatges socials que se suposa que resoldrien el problema per

a molts d’anys, perquè allà hi cap molta cosa.

Després el portaveu del Partit Popular ha dit una cosa que

m’ha preocupat una mica i m’agradaria que m’ho aclarís. I és

que efectivament, ja sabíem que s’havia constituït una comissió

mixta per a la gestió de l’1% cultural, tal i com funciona a

l’Estat que hi ha una sèrie de conselleries que hi participen, o

una sèrie de ministeris a l’Estat i aquí les mateixes conselleries

corresponents del Govern balear per gestionar i prioritzar les

inversions de l’1% cultural. Però què vol dir això? Només se

destinarà l’1% cultural a rehabilitació de patrimoni i res més,

el Govern no hi destinarà altra partida? Jo crec que l’esmena

que hem presentat nosaltres no és incompatible en què, a més

a més s’hi destini el fons que provenen de l’1% cultural quant

a la construcció d’infraestructures. Això ve donat per llei, la

Llei de patrimoni ho mana. Però a més a més, creim que el

Govern balear hi ha de participar en més doblers, des de la

Conselleria d’Habitatge, Arquitectura i Patrimoni.

Després comentar la 8175 i que va enllaçada una mica amb

l’empresa pública Serveis Ferroviaris de Mallorca. No creim

que sigui en absolut incompatible la inversió estrella que se fa

dels pressuposts d’enguany que són els 23 milions d’euros per

al soterrament de les línies a l’estació de Palma, no és absolut

incompatible en què se prevegin i se comenci a fer feina per

ampliar les línies, per exemple de Sa Pobla fins a Alcúdia o de

Manacor fins Artà. No és necessari que hi hagi les 4 vies o la

(...) de vies per ampliar aquestes línies. Per tant, se podria anar

fent feina en l’ampliació d’aquestes línies. Sí que veim que tal

vegada seria més necessari l’ampliació del corredor de Palma

quan s’hagi de posar en marxa el metro, o la futura línia de

Santanyí. Però començar a ampliar les línies cap a Artà o cap

a Alcúdia, no veim en absolut que sigui incompatible una cosa

amb l’altra. O que s’hagi de fer necessàriament primer i hagi

d’estar acabat el soterrament de les línies a l’estació de Palma

abans de fer això altre. Per tant, creim que està perfectament

justificat que s’hi puguin fer inversions. Quant al manteniment

del quilòmetre zero, si la consellera s’ha compromès a causar

les més mínimes molèsties possibles. Però no se garanteix que

així com volen els veïnats i usuaris, no se garanteix que hi hagi

l’arribada final a la Plaça Espanya de Palma.

Quant als escars. Són dues construccions que hi ha a la part

de darrera del moll, tal vegada nosaltres li deim escars i la

conselleria no en té constància. Són dues construccions molt

antigues que estan degradades i entenem que seria molt

interessant que se poguessin esbucar perquè no en fan cap

utilitat i constitueixen un perill. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sra. Camps té la paraula.

LA SRA. CAMPS I ORFILA:

Gràcies, Sr. President. En primer lloc quant a l’esmena a la

totalitat és que hem detectat que s’havien presentat dues

esmenes i per tant, se’n retiraria una perquè en aquest sentit

estan duplicades. Retiraríem l’esmena RGE del Parlament núm.

7955 i es manté la RGE núm. 7949 com a esmena a la totalitat

a la secció 17.

Quant al rebuig de totes i cada una de les esmenes parcials

presentades en aquesta secció i als dos ens públics dependents

de la mateixa. Entenem que les argumentacions que s’han

utilitzat són clarament argumentacions que van dirigides a

alAludir les responsabilitats que ha de tenir en aquest tema el

Govern de les Illes Balears i concretament en un parell

d’esmenes que s’han rebutjat el Grup Parlamentari Popular fa



HISENDA I PRESSUPOSTS / Núm. 35 / Fascicle 5 / 15 de desembre del 2004 869

 

una demagògia que aquesta portaveu no li pot de cap manera

acceptar.

I començam per l’esmena 7951, que és la que aquest grup

parlamentari ha presentat per a millores a la xarxa viària en

general i pels desdoblaments que no signifiquin autopistes. El

portaveu del Grup Parlamentari Popular rebutja aquesta esmena

dient que la planificació correspon als consells insulars i que la

comunitat autònoma només té obligacions que deriven del

conveni de colAlaboració amb l’Estat i les partides afectades en

aquest sentit.  Però li deman, insistesc, no faci més demagògia

perquè en els seus pressuposts hi ha una previsió d’ingressos

que provenen precisament d’aquest conveni molt importants,

que superen aquesta quantia de 150 milions d’euros. Per tant,

hi ha una provisió de despesa, aquesta despesa es farà en

autopistes i noves carreteres. I nosaltres precisament volem

afectar aquests doblers, aquesta inversió a millores de la xarxa

viària en general, que sí entenem que algunes de les carreteres

de les nostres illes es mereixen i per als desdoblaments que

també siguin necessaris. Però que en cap cas són necessàries

autopistes en aquest sentit.

Quant a la referència específica que ha també a l’esmena

7925, que presentam a l’ens de dret públic d’afectació per al

soterrament de vies de tren en el seu pas per Inca. Diu que quan

se firmi el conveni corresponent, segons el REB, es durà a

terme aquest soterrament, que la quantia de 2 milions d’euros

és insuficient. Bé, per insuficient que sigui faci un passa

endavant i per a aquesta anualitat destinin aquesta quantia.

Demostrin la seva voluntat política i la seva aposta per al

transport públic i deixin de donar tanta importància a la

construcció de noves carreteres.

Quant a l’esmena 7952, que feim d’afectació, amb la

quantia de 100.000 euros per invertir en la millora del transport

marítim entre illes. Diu que tan el centre de cost com el

programa no són els correctes. Però bé, nosaltres ens demanam

si vostès estarien d’acord en aquesta..., amb una inversió en la

millora del transport marítim entre illes, perquè si és així, si hi

ha voluntat política podem corregir el centre de cost i el

programa i no hi hauria cap inconvenient. Creim que tot és una

qüestió de voluntat política.

Quant a l’esmena 7953, relativa a fer un estudi per a la

remodelació del Port de Sant Antoni. Diu que ja hi ha

actuacions previstes a la Direcció General de Ports. Ens

agradaria que les concretés perquè en tot cas s’ha rebutjat

aquesta esmena sense donar més arguments i més explicacions.

Per tant, nosaltres la mantendrem en el plenari i demanarem

l’afectació de la quantia de 400.000 euros, abans descrita.

Quant a l’esmena 7913, també d’afectació, per a

l’elaboració del Pla de mobilitat de Manacor i la comarca de

Llevant. Ja ha explicat que crec que és de cabdal importància

establir un pla de mobilitat adequat en aquesta zona. Diu també

que ja hi ha actuacions previstes i pendents d’aprovació. Creim

que igualment es pot afectar aquesta quantia perquè

desconeixem la quantia dels pressuposts que s’hi destinen.

Quant a l’esmena 7910. Nosaltres proposam un estudi per

iniciar el projecte de tren a Es Migjorn. Home me diu que

vostès aposten pel metro, m’imagín que també s’haurà de fer un

estudi per veure si és viable la construcció d’un metro a Es

Migjorn. Nosaltres mantindrem aquesta esmena d’afectació

amb la quantia de 60.000 euros per realitzar aquest estudi, per

tal d’apostar pel transport públic i en aquest cas apostar pel

tren.

I quant a l’esmena 7917, d’afectació. Nosaltres solAlicitam

un estudi del projecte de la Plaça Costa de Cala d’Or. També

me comenta que és una partida incorrecte, però si hi hagués

voluntat política per fer aquest estudi d’aquest projecte de

remodelació es podria afectar la partida correcta.

 I quant a l’habitatge. Creim també que l’argumentació

utilitzada per rebutjar les esmenes presentades pel Grup

Parlamentari Socialista, que depèn de l’adquisició de sòl, en

funció del sòl disponible, de l’adquisició per un preu raonable.

Creim que també totes elles són responsabilitat del Govern. Per

tant, aquestes argumentacions serveixen simplement per eludir

les responsabilitats que el Govern hauria de fer front en aquest

tema tan important d’habitatge.

Res més.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sr. Font té la paraula.

EL SR. FONT I ROSSELLÓ:

Sí. En relació al que s’ha dit de l’adquisició de sòl per part

de l’IBAVI. Recordem una vegada més que l’IBAVI dedicarà

3 milions d’euros a l’adquisició de sòl i 1 milió d’euros per part

de la secció 17. Nosaltres consideram que això en tot un crèdit

suficient, tal com estan les coses.

I ja enllaçant un poc amb allò que ha dit la portaveu del

Grup Parlamentari Socialista. En relació al tema de la

territorialitat a l’hora d’afectar de qualque manera el que són

subconcepctes de partides perquè de qualque manera

s’inverteixi a un municipi o a una illa en concret. És a dir, això

és un criteri com qualsevol altre. El fet que vostè consideri que

la territorialitat és important, no sé en base a què, en base a la

població o en base a qualsevol altra variable. Però allò que està

clar és que l’IBAVI el que ha de fer és intentar contemplar

aquelles demandes dels ajuntaments que realment n’estan

interessats, hi ha ajuntaments que no estan interessats en

habitatges de protecció oficial, o no hi estan tant. Per altra

banda tenir en compte les necessitats reals de cada un dels

municipis, independentment de què tenguin més o manco

població. I per altra banda tenir en compte el preu del sòl.

Tampoc no pot ser comprar sòl a qualsevol preu. Per tant, jo

crec que en aquest sentit crec que contemplar el criteri de la

territorialitat com un criteri, diguem de justícia o d’equilibri,

com s’ha volgut dir aquí, és un criteri com qualsevol altre. Jo

crec que això evidentment pertany un poc a la discrecionalitat

política, certament mai trobarem uns criteris que agradin a tots

en aquest sentit a l’hora d’afectar pressuposts en aquest senti.

Això s’ha de tenir present.

En relació a allò que s’ha dit de l’1% cultural. El que jo

bàsicament he dit és que a l’hora de prioritzar i seleccionar

aquells projectes de rehabilitació o d’adquisició de patrimoni
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històric és aquesta comissió de l’1% la que se n’encarrega. Per

tant, no té massa sentit, en aquest cas, afectar allò que són

crèdits. Això de qualque manera ja depèn d’aquesta comissió

interdepartamental i no depèn del programa 431 de la Direcció

General d’Habitatge i Arquitectura. Ja he dit que el que farien

bàsicament aquestes partides seria destinar-se a projectes

compromesos o partides compromeses de projectes anteriors.

En relació a la compatibilitat, és a dir, el fet que en el

mateix temps se facin projectes i en el mateix temps s’executin.

Això és evident, però hem de tenir en compte que per exemple

a l’hora de fer projectes. I en aquest cas tot sabem, tal com

estan les coses avui per avui amb el Govern central, per

primera vegada un Govern central el que ha fet ha estat

rescindir contractes d’una manera unilateral, no només els que

no hagi deixat o hagi deixat d’invertir en aquesta comunitat

sinó que ha rescindit convenis que hi havia firmats. Per tant, és

evident que a l’hora de fer projectes futurs, un ha de tenir molt

en compte les previsions que té de rebre els doblers. 

En aquest cas jo record aquí una proposició no de llei que

se va aprovar per unanimitat per part de tots els grups, allà on

d’alguna manera se demanaven uns 800 milions d’euros pel

servei ferroviari, en aquest cas me pens que era una proposició

no de llei que va presentar el PSM i que va ser aprovada, que

era el 2% de totes les inversions que es feien a nivell estatal de

serveis ferroviaris. En aquest cas, crec que començar a fer

projectes tenint en compte que, en carreteres, per exemple,

s’han rescindit de manera unilateral els convenis, la veritat,

creim que, vull dir, sí que se’n poden fer de projectes. S’ha de

tenir en compte també que en relació amb el projecte que ha

comentat el PSM, les obres de l’estació intermodal poden ser

de 20 mesos, corredor i tal, 20 mesos, per tant no tendríem

perquè l’any que ve tenir un projecte, per exemple per al tren

de Migjorn o per obrir una altra línia de tren, tenint en compte

que estarem 20 mesos en execució. Per tant, podem esperar

perfectament l’any 2006 per fer aquest tipus de projecte, no

importaria fer-ho l’any que ve.

En relació amb l’equivocació que hi ha hagut a l’esmena, el

centre de cost i subconcepte que ha presentat el PSOE, en tot

cas en podríem parlar, ja que es tracta diguem d’un error sí que

en podríem parlar de cara, en tot cas la rebutjaríem, però ja de

cara al plenari de la setmana que ve en parlaríem.

Sobre el pla d’intermobilitat nosaltres creim que ja s’ha

aprovat de manera inicial el Pla director sectorial de transports,

de manera que ha estat a exposició pública, s’acabarà aprovant

de manera definitiva i nosaltres creim que sí, que de qualque

manera respon a un pla d’intermobilitat per a la zona de

Llevant. Per tant, en aquest sentit, si no es fa l’any que ve sí que

s’acabarà fent o s’acabarà executant aquest pla d’intermobilitat.

Per la nostra banda, res més. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Idò, esgotat el debat d’aquestes esmenes

passarem a la votació de les esmenes que acabam de debatre,

que són les esmenes presentades a la totalitat de la secció 17,

Conselleria d’Obres Públiques, Habitatge i Transports; a

l’entitat de dret públic 86, Institut Balear de l’Habitatge, i

entitat de dret públic 87, Serveis Ferroviaris de Mallorca, i aquí

s’ha de dir que per part del Grup Parlamentari Socialista s’ha

retirat l’esmena número 7955. Juntament amb la resta

d’esmenes parcials presentades també a la Conselleria d’Obres

Públiques, Habitatge i Transports i que acabam de debatre.

Vots a favor d’aquestes esmenes?

Vots en contra?

Abstencions? No n’hi ha.

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

Són 7 vots a favor; 8 en contra i cap abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Per tant, queda rebutjat aquest bloc d’esmenes.

I ara podríem fer just cinc minuts de recés, sense sortir de

la sala, per canviar els portaveus i farem substitucions i

continuam. Cinc minuts de recés.

EL SR. PRESIDENT:

Recomençam la sessió. Deman, en primer lloc, si es

produeixen substitucions.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Sí, Sr. President, Joana Lluïsa Mascaró substitueix Pere

Sampol.

LA SRA. BINIMELIS I AMENGUAL:

Maria Binimelis substitueix Guillem Camps.

EL SR. MUNAR I CARDELL:

Miquel Munar substitueix Joan Huguet.

EL SR. GASCÓN I MIR:

Miquel Gascón substitueix Carme García.

LA SRA. CAMPS I ORFILA:

Sr. President, María José Camps substitueix Francesc

Quetglas.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Passam idò a debatre les esmenes agrupades en el

debat número 14, de la totalitat a la secció 18, Conselleria de

Salut i Consum; a la secció 50, Hospital Son Dureta; a la secció

51, Àrea de Salut de Menorca; secció 52, Àrea de Salut

d’Eivissa i Formentera; secció 54, Atenció Primària de

Mallorca; secció 56, Gerència del 061; secció 57, Serveis

Centrals; secció 74, Servei Balear de Salut, i entitat de dret
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públic 89, Gestió Sanitària de Mallorca, GESMA, a les quals

s’hi han presentat les esmenes següents:

A la totalitat, del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els

Verds, 7632, 7648 i 7598; del Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista, 8098, 8108, 8109, 8110, 8111, 8112, 8113, 8107

i 8106; del Grup Parlamentari Socialista, 7753, 7968, 7969,

7970, 7971, 7972, 7973, 7960. Que, si els pareix com ho anam

fent, les debatríem conjuntament amb la resta d’esmenes

parcials presentades a la Conselleria de Salut i Consum i a les

empreses i ens públics que acabam de citar, i que són:

Al programa 411A, Direcció i Serveis Generals de Salut i

Consum, s’hi manté l’esmena del Grup Parlamentari Socialista

7706.

Al programa 411D, planificació de l’assistència sanitària,

s’hi manté l’esmena del Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista 8103.

Al programa 413B, programes de salut públic, s’hi

mantenen les esmenes següents del Grup Parlamentari Esquerra

Unida i Els Verds: 7649, 7657, 7658 i 7659.

Al programa 413E, pla autonòmic de drogues, s’hi

mantenen les esmenes següents: del Grup Parlamentari

Esquerra Unida i Els Verds, la 7652, i del Grup Parlamentari

PSM-Entesa Nacionalista, la 8104 i 8105.

Al programa 443E, protecció i defensa del consumidor, s’hi

mantenen les esmenes següents: del Grup Parlamentari

Esquerra Unida i Els Verds, 7651, i del Grup Parlamentari

Socialista la 7701, 7703, 7702, 7704 i 7931.

Al programa 412B, atenció especialitzada de salut, secció

50, Hospital Son Dureta, s’hi manté l’esmena del Grup

Parlamentari Socialista 7904.

Al programa 411B, administració i serveis generals de

l’assistència sanitària, s’hi manté l’esmena següent del Grup

Parlamentari Socialista: la 7709.

Al programa 412A, atenció primària de salut, s’hi mantenen

les esmenes següents: del Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista, 8099 i 8102; del Grup Parlamentari Socialista,

7929, 7908 i 7707.

Al programa 412B, atenció especialitzada de la salut, s’hi

mantenen les esmenes següents: del Grup Parlamentari

Esquerra Unida i Els Verds, 7594, 7643, 7645 i 7647; del Grup

Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, la 8100 i 8101, i del

Grup Parlamentari Socialista, 7853, 7705, 7823, 7906, 7918 i

7708.

Per fer la defensa conjunta d’aquestes esmenes té la paraula,

en primer lloc, en nom d’Esquerra Unida i Els Verds, el Sr.

Ramon.

EL SR. RAMON I JUAN:

Moltes gràcies, Sr. President. Bé, començant per les

esmenes de totalitat que, com és habitual, aquí simplement les

exposam i farem la defensa en plenari, però hem de dir que

tenim la intenció de presentar una esmena a la totalitat de la

secció 18, a la conselleria, i una esmena també a la secció 50,

Hospital de Son Dureta. Per algun problema administratiu està

repetida l’esmena a la totalitat de la secció 18 i per tant

retiraríem la segona d’aquestes, que és la 7648, que és idèntica

a la 7632.

I passant a esmenes parcials, en primer lloc, l’esmena 7649

és per a dotació de recursos per al seguiment i (...) del pla de

salut, pla de la SIDA i pla sociosanitari. Hem de dir que en

aquesta legislatura, a partir de la constitució del nou govern,

tots aquests plans que havien quedat elaborats i que havien

començat a aplicar-se a l’època del govern del pacte, han patit

un retard o una manca d’aplicació i en alguns casos estam en el

final de la seva vigència i no s’ha elaborat un pla nou o una

revisió d’aquest pla. Per tant, és aquesta esmena que proposam

nosaltres, d’una alta de 50.000 euros, amb una baixa que la

fèiem a la partida d’aquesta televisió autonòmica, que sembla

ser que servirà com a instrument de propaganda del Govern,

però no com a instrument real de comunicació entre les illes i

que, en tot cas, té un pressupost absolutament desmesurat.

La següent esmena, 7659, és també per dur a terme

campanyes de salut, dotar d’una partida important que no està

prevista a la conselleria, i donam la baixa d’una altra d’aquestes

partides pressupostàries absolutament exagerades i

innecessàries, com és la partida de carreteres.

A continuació, l’esmena 7658, és una esmena que se’ns fa

arribar també com la següent, que presentarem, se’ns fa arribar

des de treballadors del món de la salut, amb una quantificació

bastant exacta i bastant baixa pel que és el pressupost; o sigui

que són esmenes que pensam que no hi ha d’haver problema

perquè es recullin, és de campanya de vacunació contra la

varicelAla. I la següent, la 7659, campanya de vacunació contra

el pneumococ. En un cas i en l’altre també donam partides de

baixa de carreteres.

L’esmena següent, la 7652, és una esmena que tracta

d’aportar recursos de cara als consells insulars en relació amb

el pla sobre drogues. Hem de tenir en compte que els consells

insulars han de jugar un paper important també en la batalla

contra la droga i proposam aquesta aportació, una vegada més,

que té la baixa corresponent a l’apartat de carreteres.

La següent esmena fa referència a la protecció i defensa

dels consumidors. És un tema que es va donar també un impuls

a la creació d’oficines de consum, un impuls que també s’ha

aturat en els darrers temps, i per seguir augmentant i obrint

oficines d’informació sobre consum feim aquesta esmena

d’addició, amb 15.000 euros.

I passam, a continuació, a l’esmena que té una partida, o

sigui una quantitat més important, és la quantitat de 15 milions

d’euros, per a l’inici de les obres de l’hospital de Son Dureta,

ben entès que parlam de l’hospital de Son Dureta, del projecte

que hi havia i que estava consensuat l’actual emplaçament, allà

on està l’hospital de Son Dureta. Perquè la veritat és que no

hem vist en els pressuposts que hi hagi una partida per fer

aquesta construcció, ni tampoc, per l’altre partida, que nosaltres

no desitjam, però que s’anuncia des del Govern, de l’hospital
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de Son Espases. I pensam que no es pot esperar més temps i

que hi ha d’haver aquesta partida per a l’inici de les obres de

Son Dureta, per al qual sí que hi ha partides per al

manteniment, però entenem que és molt més útil dedicar-lo ja

a la construcció d’aquest nou Son Dureta, que no les partides

que evidentment s’haurien d’anar destinant any rera any, a

pesar que es renunciàs i que es fes el Son Espases. I per tant,

serien unes inversions que tendrien una rendibilitat molt

escassa, perquè al cap de pocs anys desapareixeria l’hospital

com a tal.

Per tant, proposam 15 milions d’euros per a les primeres

passes d’aquest nou hospital de Son Dureta i donam partida de

baixa d’una qüestió que creim que el Govern, la Conselleria de

Salut actual està potenciant i promocionant d’una manera

excessiva i que nosaltres voldríem que es dedicassin a altres

coses, aquesta partida de baixa és la referida a concerts a

clíniques privades. Nosaltres pensam que els recursos públics

han d’anar fonamentalment a fer infraestructura pública, que els

concerts amb clíniques privades han de ser els mínims

possibles, amb una tendència decreixent i amb una potenciació

de la sanitat realment pública i per això, ja dic, posam la

partida d’alta per al nou Son Dureta a l’actual emplaçament, i

baixa als concerts amb clíniques privades.

Aquí ens ha passat també, es veu que ens volíem assegurar

que no quedàs sense presentar, que és una altra esmena

repetida, la següent, la 7643, per tant també la retiraríem

perquè és idèntica a l’anterior.

A continuació, és una esmena d’afectació que va per a

l’hospital de Can Misses d’Eivissa. La veritat és que ja hi ha

una partida per fer obres en aquest hospital, però les necessitats

de renovació d’àrees que des de fa anys que es diu que s’ha de

fer la remodelació, s’han de fer les obres, que hi havia

projectes, que s’han revisat projectes però que enguany no s’ha

iniciat ni una sola d’aquestes reformes. Bé, en concret aquí és

afectar 3 milions d’euros per al bloc quirúrgic, que es troba en

una situació més aviat dramàtica, i que hi havia projecte

aprovat des de l’any 2000 i després es va reformar. I també

l’àrea de consultes de Can Misses, una afectació per assegurar

que aquestes reformes que no havíem vist clar ni a la

documentació ni amb l’explicació que s’havia donat que

estiguessin previstes per al 2005, que es posin en marxa.

I una altra, l’última ja, la 7647, també esmena d’afectació,

és per assegurar-nos que es destinin com a mínim 2 milions

d’euros a la construcció del nou centre de salut de Vila, a

Eivissa. Un centre de salut també del qual se’n parla fa molts

anys, que du un retard considerable i que està efectivament dins

previsions, com hi estava en els pressuposts d’enguany, però

enguany evidentment d’obres no s’ha fet res, només s’ha seguit

la tramitació administrativa de plànols i voldríem afectar

aquests 2 milions; com a mínim assegurar aquesta part, ja

indicaria que s’inicien aquestes obres que s’haurien d’haver

iniciat fa bastant temps.

Això és tot, moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Per defensar les esmenes presentades pel

Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, té la paraula la

Sra. Mascaró.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Gràcies, Sr. President. Bé, les nou esmenes a la totalitat les

donam per defensades aquí i ja les debatrem en el plenari i les

esmenes de globalitat, des del PSM demanam un increment de

la transferència cap a l’INSALUD per augmentar el personal

d’atenció primària. Pensam que la salut s’ha de guardar ja des

de baix i que és bàsic poder començar a incrementar els serveis

de promocionals a atenció primària. Per tant, hem presentat una

esmena en aquest sentit.

Llavors n’hem presentada una altra que demana la creació

del subconcepte 46000, al programa 413E, per donar suport als

ajuntaments que elaboren plans municipals contra la droga. I

pensam que el Govern els ha de dotar perquè aquests plans

puguin tirar endavant.

També demanam un augment del programa autonòmic de

drogues, pensam que el 2005 s’ha d’aprovar la llei de drogues,

tot i que nosaltres pensam que encara té moltes deficiències que

s’han de solucionar; sí que pensam que s’haurà d’aprovar i per

tant s’haurà de dotar econòmicament. I demanam aquest

increment en el programa autonòmic de drogues, per a no

tornar a fer després una llei banyada, que feim la llei però no

tenim dotació per tirar-la endavant.

I finalment, les altres quatre esmenes són esmenes

d’afectació per garantir o per continuar insistint a garantir

l’inici de les obres, perquè en el pressupost del 2004 ja se’ns va

dir que començarien dins el 2004, se’ns ha anunciat que

començaran el 2005, però insistim; voldríem que realment fos

així i són per al centre de salut de Vila, a Eivissa; les obres de

l’hospital de Son Dureta, que demanam que es continuï aquest

projecte inicial que es va treure a concurs a l’INSALUD en el

mateix solar; el centre d’especialitats de Canal Salat de

Ciutadella i l’hospital de Formentera que, segons els plans del

Govern, ja hauria de fer un parell de mesos que estàs en marxa

i encara no ha començat, tot i que sembla ser que ja s’han

enviat els projectes a concurs, però encara no s’ha iniciat.

Per tant, això és tot.

EL SR. PRESIDENT:

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

esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista, té la

paraula el seu portaveu Sr. Gascón.

EL SR. GASCÓN I MIR:

Gràcies, President. El Partit Socialista ha presentat esmena

a la totalitat a la secció 18 a totes les seccions dels distints

hospitals dels serveis centrals de l’ib-salut, GESMA i Servei

Balear de Salut. Són esmenes polítiques evidentment i com han

fet els altres grups seran defensades en el plenari del Parlament

el dia del debat general.
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Quant a les esmenes parcials, hi ha tres grups d’esmenes: un

grup d’esmenes que afecten els consumidors, per millorar la

formació contínua del personal que treballa en els centres

d’informació; per fer una nova oficina d’informació a Felanitx,

i després també per a la finestreta única i per posar en marxa el

programa Sitar, que ha tengut tant d’èxit a determinats llocs,

com és a la ciutat autònoma de Ceuta.

Per altra banda, tenim dues esmenes que afecten, que són,

creim, molt importants, una d’elles té a veure, que és per a

campanyes específiques de prevenció de malalties cardíaques.

Açò ve a compte d’una proposició no de llei que es va aprovar

en el Parlament per unanimitat i que no s’ha posat en marxa,

perquè textualment deia que era per a malalties cardíaques.

Continuar fent campanyes, malgrat no se’n feia cap

evidentment, se segueix sense fer-ne i per això posam aquests

100.000 euros.

I l’altra, que estam segurs que haurà vist amb molt bons ulls

la Conselleria de Sanitat, és per a l’assistència odontològica

gratuïta, ho veurà amb molt bons ulls perquè l’actual consellera

en el seu moment va fer una proposició no de llei demanant que

es fes gratuïta l’assistència odontològica a partir dels 65 anys.

L’any passat es va oblidar de posar-ho en els pressuposts i

aquest any veim que també s’ha oblidat. Curiosament veim que

així com abans deia que ho havíem de pagar en aquesta

comunitat, en aquests moments, avui mateix demanen al

Consell Interterritorial que ho pagui el Govern central. Jo supòs

que és un error i per tant nosaltres demanam que es tengui en

compte això i que es faci l’assistència gratuïta a partir dels 65

anys.

L’últim grup d’esmenes són esmenes respecte d’inversions

a construccions. Una esmena de 9 milions d’euros, de

substitució, que és una esmena perquè es construeixi, es

comenci a construir l’hospital de Son Dureta a la seu que té

actualment Son Dureta, perquè nosaltres, com saben vostès,

consideram que és allà on ha d’estar i pensam, bé, pensam no,

en el pressupost no hi ha cap partida per a això, ni per a això ni

per a Son Espases, que és més greu encara, però el fet és que no

hi ha res.

També una esmena que m’ha presentat Esquerra Unida, que

és per als quiròfans de Can Misses, que havien de començar

l’any passat les obres i no varen començar. I després una de les

unitats bàsiques, també per als plànols del nou centre de salut

de Menorca, una esmena d’afectació perquè puguem tenir

aquests plànols aquest any que ve.

Una altra esmena d’afectació perquè el Canal Salat es

construeixi ja, es comenci a construir aquest any a compte de

l’ib-salut i no a compte d’un préstec que fan a través del Banc

de Sabadell i que a l’Ajuntament és el que paga, malgrat que

per darrera el Govern no el paga, però això crea problemes, en

aquest moment encara no, però crearà problemes als

ajuntaments.

En definitiva són vuit o nou esmenes de construcció de

distints PAC i centres de salut que pensam que són els més

urgents i que quasi tots són d’afectació per concretar la inversió

en aquests centres.

Res més, president.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. En el torn en contra, en nom del Grup

Popular té la paraula el Sr. Miquel Munar.

EL SR. MUNAR I CARDELL:

Gràcies, Sr. President, senyores diputades, senyors diputats.

Sembla que el debat final serà el que més o manco justificarà

tot el que són les totalitats, com veig que és una norma, i en

canvi a les parcials jo crec que les postures estan clares i crec

que podem ser sintètics i sintètic de vegades és una mala forma

de ser natural, però intentaré ser tot el natural que puc.

Crec que durant aquestes darreres compareixences, a les

darreres proposicions no de llei les coses avui estan

infinitament clares per a tots els que ens agrada llegir entre

línies; però als que no els agrada llegir entre línies i els agrada

llegir, doncs fins i tot aquests han tengut tota la informació

suficient per saber exactament quin és el projecte que té el

Govern del Partit Popular. Nosaltres vàrem debutar amb uns

pressuposts, dit d’una forma afectuosa, de guerra, on s’havia de

qualque manera d’anivellar un dèficit, on s’havia d’analitzar la

situació financera amb tranquilAlitat i amb seny; això és el que

s’ha fet, i ara debutam amb un pressupost que té un increment,

al meu parer, absolutament extraordinari i que el Govern

demostra que aposta clarament per la sanitat, amb un increment

absolut d’un 41,5%, que es diu aviat.

Després, amb les qüestions que vostès han anat debatent, en

el tema de drogues, que deia el diputat d’Esquerra Unida, els

consells tenen les transferències i reben doblers amb aquesta

finalitat i nosaltres pensam que aquesta part queda coberta,

però si més no hi haurà, no sé si ho han llegit en el Butlletí

Oficial de l’Estat, hi ha un augment important del Pla nacional

de drogues, que més o manco ja se’ns devia i que s’incorporarà

dins l’exercici del 2005, la qual cosa serà una injecció

econòmica important per poder seguir fent coses.

Amb referència al tema de consum, l’estratègia de la

Conselleria de Salut i Consum en aquests moments no serà

gairebé la de seguir creant centres d’atenció, sinó d’acostar més

encara els serveis als consumidors. I per això el programa

Consum a Ca Teva és un dels programes estrelles que estarà

dotat suficient com per tractar aquesta experiència que creim

que serà interessant.

Amb referència a l’hospital de Son Dureta, bé, ja tenim el

discurs que afortunadament avui ja no funciona el vinil, ja

funcionen els disquets, perquè si fos el vinil estaria ratxat. Vull

dir, estam cansats vostès de demandar i nosaltres de donar-los

explicacions; la decisió de Son Espases nou està feta, hi ha

hagut els processos administratius, molts dels que estau aquí

sou treballadors de l’administració i per tant no podeu alAlegar

ignorància, sabeu com funciona l’administració. Fa molts pocs

dies que el Govern ha recepcionat per part de l’ajuntament el

solar i això, en aquests moments, s’està amb un projecte en

licitació; s’està fent l’estudi de finançació, atès que el Govern

central definitivament amb això i tot ens donarà branca, amb

una necessitat tan vital com és l’hospital de Son Dureta sembla
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que no hi haurà aportació estatal -sí hi és a Astúries,

paradoxalment.

Però bé, nosaltres tenim les idees clares, el Govern ha dit

claríssimament que això es farà i ha dit com es farà.

Evidentment, hi ha una línia de discrepància que s’accentua a

mesura que el ventall de l’esquerra se’n va un poquet més

enmig. L’Esquerra Unida es manifesta absolutament i

clarament en contra, igual que la resta, però fent palesa una

preocupació fonda perquè això no sigui la privatització de la

sanitat. Els hem dit que això no serà així, que no es preocupin,

que no és factible, ni tan sols factible, ni seria d’intelAligents

privatitzar la sanitat. I jo ja vaig explicar què és el que es farà,

ho va explicar la consellera i en aquests moments s’està ja

acabant de perfilar l’estudi de finançació i esperam que ben

prest això sigui una realitat.

Amb referència a atenció primària, que a la diputada del

PSM l’any passat ja li preocupava i enguany també, crec que és

una forma intelAligent d’entendre la sanitat, perquè efectivament

l’atenció primària és cabdal i jo diria que si repassen, amb

objectivitat i sense passió i sense haver de criticar per criticar,

veuran que l’aposta per l’atenció primària és important en

infraestructures, en formació continuada i en professionals.

I amb referència també al tema de la reforma de Can Misses

i de l’hospital de Formentera i de Canal Salat, tot això està

previst ja per al 2005, amb actuacions concretes, amb partides

concretes i per tant jo no veig la necessitat d’estendre-me molt

més.

Nosaltres rebutjam aquestes esmenes, amb respecte, però

els nostres criteris són fermes, convençuts; s’han intentat fer,

tots els que som aquí feim política, però la política també ha de

ser eficient i ha d’anar adreçada a un ideari que sigui de

racionalitat i de donar un bon servei, i nosaltres creim que amb

aquests pressuposts, amb aquest augment espectacular dels

doblers que el Govern aportarà es podran començar a assentar

unes bases més realistes i els que són optimistes pensen que

s’arreglarà això de la finançació, els que són pessimistes creuen

que ens haurem d’endeutar. I jo pens que tot això rai, el més

important és que nosaltres tenim la convicció que la nostra

obligació és donar un bon servei als ciutadans i així ho farem.

Gràcies,

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Munar. Torn de rèplica? El Sr. Ramon

té la paraula.

EL SR. RAMON I JUAN:

Moltes gràcies, Sr. President. No sabia ben bé si valia la

pena fer ús del torn de rèplica, però breument he pensat que sí

que valia la pena, donat que no s’accepta cap ni una de les

esmenes ni es proposen transaccions ni res que s’hi assembli.

I jo, fer notar aquí, el més cordialment possible, però fer notar

que crec que hi ha algunes incongruències a la intervenció del

portaveu del Grup Parlamentari Popular, perquè curiosament

ens parla que els pressuposts que tenim enguany, els que

s’aprovaren l’any passat, van ser uns pressuposts de guerra, per

tapar forats, i és una mica sorprenent que si s’havien de tapar

forats l’augment pressupostari fos inferior a l’IPC; realment,

pujant una quantitat inferior a l’IPC, quins forats havien de

tapar? Tal vegada és que no n’hi havia tants.

I ara ens trobam davant un projecte de pressuposts

absolutament expansiu, amb una pujada d’un 40%, que no se

sap d’on sortirà, i ja veurem l’execució, si aquí no hi ha molt de

fum i poques inversions reals; però bé, davant aquests

pressuposts que pugen d’una manera tan important i davant

petites concrecions, afectacions a obres concretes que li hem

proposat els tres grups que hem intervengut, hem de fiar, una

vegada més, que ja està tot previst, com ja estava tot previst

l’any passat i no s’ha fet res; en aquest any ara hem de fiar de

la seva paraula que es farà, no fa falta acceptar cap d’aquestes

afectacions però realment, si vostès tenen aquesta intenció, quin

problema hi ha que accepten les esmenes, si tot això ho tenen

previst; o no serà que ho tenen previst per al 2005 de la mateixa

manera que li tenien per al 2004, i anar fent declaracions, anar

fent anuncis que prompte s’inaugurarà, prompte es farà però la

situació, un any després, és exactament igual.

No voldríem que seguíssim un any més amb la mateixa

situació, però ens preocupa aquest fet. Si tenen un pressupost

tan elevat per què no podem comprometre quantitats concretes,

que, a més, no són molt elevades, excepte una que ja sabíem

que no l’acceptaria, per a realitzacions concretes, realment

costa una mica d’entendre.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sra. Mascaró, vol intervenir, té la paraula.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Gràcies, Sr. President. Difereix amb tot el que ha dit el

portaveu del Partit Popular, fins i tot en això que ser sintètic és

una mala forma de ser natural, jo crec que moltes vegades és

una bona forma de ser natural, ser sintètic, però no és un

moment tampoc per debatre-ho.

Referent a l’increment del pressupost, és ver que damunt els

papers incrementen un 41,1%, però d’aquí a un any vostè i jo

podem discutir si els serveis realment han incrementat un

41,1% o tenim exactament el mateix que tenim ara.

En el tema de drogues, si el Ministeri ens dóna doblers

haurien d’estar dins el pressupost o preveure que hi fossin, però

no estava prevista ni dotació pressupostària a la llei de drogues

que tenim en marxa en aquest Parlament. Per tant, sí que ens

interessava que hi hagués doblers per a aquest tema.

El tema de Son Dureta, el disc estaria ratxat si fos de vinil;

la veritat és que nosaltres en som molt conscients que de

vegades és fer ratxes dins l’aigua explicar-los a vostès segons

quins temes, però no volen deixar-ho de fer, no volem que es

perdi per no haver insistit el suficient i la veritat és que en

molts de temes som ignorants, però sí que no podem alAlegar

ignorància quan, volem recordar que la consellera va prometre

que el 2005 començarien aquestes obres, igual que va prometre



HISENDA I PRESSUPOSTS / Núm. 35 / Fascicle 5 / 15 de desembre del 2004 875

 

que començaria el 2004 l’hospital de Formentera, el centre de

Canal Salat, el centre de Vila i el 2004 s’acaba i no han

començat. Per tant, era per això que ho havien posat en el

pressupost.

I crec que res més, perquè la política de racionalitat és cert

que cadascú té la seva també i cadascú l’aplica a la seva

manera. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sr. Gascón té la paraula.

EL SR. GASCÓN I MIR:

Gràcies, Sr. President. Només per dir que sí que és cert que

hi ha un increment, teòricament, d’un 41%, (...) però sí que és

un increment extraordinari que el Govern intenta que sigui de

cost zero per part del Govern.

Partides concretes, com diu vostè, en el pressupost, per a

Canal Salat, per a tot açò, no hi ha partides concretes, hi ha una

partida general. Vull recordar que l’any passat per a inversions

hi havia 11 milions, perdó, 25 milions, i se n’han gestionat

només 11. Aquest any n’hi ha 60, vull dir que veurem si es

poden fer, però no són partides concretes, sinó que són a una

partida concreta, a una única partida. Partides concretes sí que

n’hi ha evidentment, hi ha una partida que augmenta el sou del

gerent de l’ib-salut un 82% del seu sou, és una partida concreta,

82% només, cobrarà més que el president del Govern de les

Illes Balears.

Per altra banda, ens ha parlat del pla de drogues, que hi ha

més doblers del pla nacional; ens ho devien ha dit, bé, jo no ho

sé, supòs que ens ho devien des de març del 2004, perquè

abans no n’havíem parlat que si ens devien qualque cosa del pla

nacional de drogues.

I sobre Son Dureta, el de sempre, és la seva posició i és la

nostra i no la discutirem, Sr. Munar; nosaltres pensam que ha

d’estar allà on està, vostè pensa que ha d’estar a Son Espases,

(...) i s’ha acabat, això és així; el que passa és que també podem

dir que ens agradaria que, com hem dit nosaltres sempre, que

se subvencionés, i nosaltres seguim demanant i ho demanam al

Govern central, que almenys colAlabori amb Son Dureta, i vostè

sap que ho estam fent, igual que ho fa amb Astúries, com diu

vostè, i nosaltres hem dit, igual que ho fa amb Cantàbria, com

deim nosaltres, i vostès mai han dit.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Gascón. Sr. Munar, té la paraula.

EL SR. MUNAR I CARDELL:

Sí, gràcies, Sr. President, senyores diputades, senyors

diputats. Intentam seguir amb el to d’elegància i bon gust, el

diputat d’Esquerra Unida sempre es passa la primera part de la

seva exposició parlant del passat, de si el pressupost anterior,

de l’any passat, no va augmentar menys de l’IPC; jo he donat

una justificació de perquè es va fer així i, en qualsevol cas, jo

vull parlar de futur i vostè diu que no sap si, la seva angoixa és

si les coses estan previstes o no; jo li diria que les tenim tan

previstes que ni tan sols necessitam de les seves esmenes. Vull

dir que són absolutament correctes i estimades i valorades, però

no les necessitam perquè tenim exactament previst el que farem

i com ho farem.

A la diputada del PSM, amb tots els meus respectes, mai

m’enfrontaria a un diputat del PSM en qüestions de semàntica,

però sí li puc dir que en català en castellà la sintètica no té res

a veure, el sintètic, en castellà, és una traducció del que és

antinatural; i en canvi, la síntesi és una altra cosa. Jo he dit que

la sintètica, no ens devem haver entesos, perquè jo m’exprés

fatal quan vull parlar com vostès, així que millor que parli com

en sé, que és poc en català, però sí li vull dir que la síntesi per

a mi és el signe de la intelAligència i la sintètica és el contrari

del natural.

Jo li puc assegurar que si les infraestructures, que és una de

les seves grans angoixes, que si s’havien fet, si no s’havien fet,

si estaven pressupostades i encara no s’han començat; repetesc

el que he dit a l’anterior intervenció: hi ha unes passes

administratives, és a dir, quan l’exconsellera de Salut, la Sra.

Salom deia: bé, nosaltres anam a Son Dureta, bé, llavors te

n’anaves i t’adonaves que no hi havia res licitat i tots sabem

que això és una bona voluntat d’una persona que tenia coratge

i que, no és el meu estil criticar el passat i molt manco la Sra.

Salom, però sí que després d’haver fet un anunci polític hi ha

tot una allau d’intervenció administrativa que moltes vegades,

li puc assegurar, perquè abans he estat alt càrrec, arriba a

destrossar-te els nervis, perquè tu tens la voluntat de fer-ho,

però l’administració té el seu timing i tu has de sotmetre-te. És

a dir, nosaltres ens vàrem plantejar que el mes de gener

tendríem el solar de l’ajuntament, el mes de gener el vàrem

tenir, però fins fa gairebé un mes no és propietat del Govern. I

fins que no és propietat teva no pots iniciar el segon termini.

Per totes aquestes qüestions vull dir que la voluntat hi és, la

decisió hi és, la convicció hi és i vos puc assegurar que allò

difícil avui ja està fet. En aquests moments, tampoc no ens

mirin tan beneits perquè es va demostrar a les darreres

eleccions, beneits, beneits no ho devem ser; per tant nosaltres

no ens atreviríem a anar-nos-en a l’any 2007 sense haver fet ni

tan sols les sumes de tres; de les arrels quadrades en parlarem,

però les sumes de tres estaran fetes. Les infraestructures estaran

en marxa, les que hem dit que les acabarem dins aquesta

legislatura, les acabarem; el que hem dit que farem ho farem i

per tant estigueu tranquils i siau feliços que ara ve Nadal.

En el cas del company, del diputat socialista, me parla de

partides concretes. Ell que, a més d’un excelAlent diputat, és un

excelAlent metge i, a més, ha estat gerent, sap que les partides

de vegades es mobilitzen i mobilitzen que només el que cobra

sap com ha cobrat, però ningú més sap com s’ha fet. El que sí

li puc dir és que les qüestions, per exemple, de Can Misses són

qüestions que la consellera personalment s’hi implicarà ad

limitum  perquè s’acompleixi, perquè es comenci l’hospital de

Formentera ad limitum , per tant tranquilAlitat.

Respecte de la seva brometa afectuosa, però capciosa del

gerent de l’ib-salut, vostè viatja molt i sap el que guanyen els
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gerents del SERBASA de València, per dir-ne dels nostres; del

gerent de les fundacions catalanes, de les gallegues, de les

andaluses no en vull ni parlar perquè són clamoroses, per tant

el que cobrava fins ara el pobre gerent era un acte d’humilitat,

com si fos un frare, només li falta el de castedat, perquè el de

pobresa i el d’obediència ja les va fer els vots. Per tant, no feim

més que normalitzar una situació.

Moltes gràcies.

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Munar. I esgotat el debat d’aquest bloc

d’esmenes, passarem a la seva votació, i que són les esmenes

a la totalitat presentades a la secció 18 de la Conselleria de

Salut i Consum; la secció 50, hospital de Son Dureta; secció

51, Àrea de Salut de Menorca; secció 52, Àrea de Salut

d’Eivissa i Formentera; secció 54, Atenció Primària de

Mallorca; secció 56, Gerència del 061; secció 57, Serveis

Centrals; secció 74, Servei Balear de Salut, i entitat de dret

públic 89, Gestió Sanitària de Mallorca, GESMA, de les quals

s’ha retirat per part del seu portaveu l’esmena a la totalitat

número 7648 del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els

Verds.

I també votarem conjuntament la resta d’esmenes

presentades a la Conselleria de Salut i Consum, també fent

constar que s’ha retirat l’esmena 7643 del Grup Parlamentari

Esquerra Unida i Els Verds.

Vots a favor d’aquestes esmenes?

Vots en contra?

Abstencions, no n’hi ha.

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

Són 7 vots a favor; 9 en contra i cap abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Queden idò rebutjades les esmenes.

Farem cinc minuts de recés per fer els canvis de portaveus

i tornam continuar tot d’una amb la secció 19, Conselleria de

Treball i Formació.

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

direcció del debat)

LA SRA. PRESIDENTA:

Recomença la sessió. I passam al debat número 16, de

totalitat, secció 19, Conselleria de Treball i Formació; secció

76, Servei d’Ocupació de les Illes Balears, i demanaria si hi ha

alguna substitució.

EL SR. ROSSELLÓ I DEL ROSAL:

Sí, Miquel Rosselló substitueix Miquel Ramon.

LA SRA. CAMPS I ORFILA:

Sí, Sra. Presidenta, María José Camps substitueix Francesc

Quetglas.

LA SRA. BINIMELIS I AMENGUAL:

Maria Binimelis substitueix Guillem Camps.

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

Eduard Riudavets substitueix Pere Sampol.

(El Sr. President reprèn la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

No hi ha més substitucions? Gràcies.

Passam idò a la defensa conjunta, com venim fent, de les

esmenes a la totalitat de la secció 19 i la 76, que ja s’ha dit, i

les esmenes parcials, i que són: a la totalitat, per part del Grup

Parlamentari Socialista, 7956 i 7959; del Grup Parlamentari

Esquerra Unida i Els Verds, 7631, que ens han comunicat per

part del seu portaveu que quedava retirada aquesta esmena, per

tant està retirada. I la resta d’esmenes parcials presentades a la

Conselleria de Treball i Formació, que són:

Al programa 315A, direcció i serveis generals de treball i

formació, les esmenes següents: del Grup Parlamentari PSM-

Entesa Nacionalista, 8192 i 8050; del Grup Parlamentari

Socialista, 7687.

Al programa 315B, salut laboral, s’hi mantenen les esmenes

següents: del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, la

8044 i la 8049; del Grup Parlamentari Socialista, la 7691 i

7688.

Al programa 322A, pla d’ocupació i inserció laboral, s’hi

mantenen les esmenes següents: del Grup Parlamentari

Esquerra Unida i Els Verds, 7606, 7640 i 7641; del Grup

Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, 8191; del Grup

Parlamentari Socialista, 7689 i 7690.

Al programa 324A, pla integral de formació per a

l’ocupació, s’hi mantenen les esmenes següents: del Grup

Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, 8190, 8045, 8046,

8047 i 8048; del Grup Parlamentari Socialista, 7693 i 7700. 

A la secció 76, Servei d’Ocupació de les Illes Balears, s’hi

manté l’esmena del Grup Parlamentari Socialista número 7697.

Al programa 322D, foment i gestió de l’ocupació de les

Illes Balears, s’hi mantenen les esmenes següents: del Grup

Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds, 7655, 7656, 7654;

del Grup Parlamentari Socialista, 7698, 7824 i 7699.
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Per fer la defensa conjunta d’aquestes esmenes, té la

paraula, en representació del Grup Parlamentari Esquerra

Unida i Els Verds, el Sr. Rosselló.

EL SR. ROSSELLÓ I DEL ROSAL:

Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.

En primer lloc, l’esmena 7607, que és una esmena d’addició i

que té com a objectiu, per al compliment dels programes

d’ocupació i inserció laboral, concretar les quantitats, molt

específicament, per al desenvolupament d’aquest programa.

Nosaltres consideram que no és adequat que aquest programa

322, en el subconcepte 47000, hi carregui la quasi totalitat de

la quantitat, 3.327.048 euros, de forma que arbitràriament, des

de la conselleria, es pot fer la distribució de programes

d’ocupació i inserció laboral. Nosaltres hem fet una distribució

per a ajuntaments, consells, empreses públiques, entitats

socials, etcètera, que permeten la diversificació d’aquest

programa.

Se’m podrà argumentat que no és adequada aquesta

concreció tan clara, jo contra argumentaria que el que no és

adequat és deixar-ho tan ambigu i tan obert, tenint en compte,

a més, encara que es faci una concreció, després es poden fer

modificacions de crèdit, com tothom sap, però queda malament

que des del principi no s’especifiqui on aniran aquests

programes d’ocupació i inserció laboral.

Pel que fa a l’esmena 7640, és incorporar més despesa

retreta de la secció 17, de cara al desenvolupament del pla de

suport a l’economia social, a les entitats associatives de

cooperatives, societats laborals i empreses d’inserció i de xarxa

d’economia solidària. En aquest sentit, retraiem de la secció 17

1.500.000 euros que les distribuïm per aquests programes a la

secció 19.

La 7641, que té el mateix objectiu, però en aquest cas per

al foment de les empreses d’inserció. No és casualitat, estic

parlant de temes que duen esperant molt de temps. La

Conselleria de Treball té aprovat des de la passada legislatura

un decret d’empreses d’inserció laboral que no s’ha

desenvolupat; té aprovada una llei de cooperatives que no s’ha

desenvolupat; aquest Parlament va aprovar una moció fa quasi

un any que especificava la necessitat de desenvolupar un pla

d’economia social i de desenvolupar polítiques de cara a les

empreses d’inserció laboral i en aquests pressuposts torna venir

sense especificar en absolut cap quantitat per a aquests

conceptes que consideram importants.

El mateix sentit tendria l’esmena 7654, en aquest cas en el

marc de la secció 76, és a dir, del SOIB, la concreció també a

empreses d’associacions d’economia social.

L’esmena 7655 té també com a objectiu, en el marc de la

secció 76, és a dir, del SOIB, concretar les partides que

nosaltres consideram que han d’anar al suport de la xarxa

municipal d’oficines d’ocupació i d’informació laboral. Una de

les discrepàncies que hem expressat les distintes vegades que

hem tengut ocasió de debatre amb el conseller de Treball o amb

la conselleria és la supressió pràcticament d’aquestes oficines

d’informació laboral, o carregar la despesa d’aquestes oficines

a les entitats locals. Sempre hem pensat que les entitats locals

prou creu tenen de tenir una finançació massa petita, perquè a

sobre se les carregui amb tasques que no corresponen a la seva

competència, com és la política laboral i, a la vegada, se les

faci assumir la despesa d’aquesta feina.

I per últim, una esmena d’afectació, la 7656, que va en la

línia del que havíem plantejat abans del pla de suport a

l’economia social, però en aquest cas en el si del SOIB, de la

secció 76.

I res més, moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Per fer la defensa de les esmenes

presentades pel Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista,

té la paraula el seu portaveu Sr. Riudavets.

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

Gràcies, Sr. President. Intentaré i aconseguiré ser breu i

senzillament exposaré les esmenes, molt ràpidament les

esmenes presentades i la seva finalitat.

Totes les nostres esmenes intenten aconseguir compromisos

concrets per fer front a necessitats concretes i constatables,

existents a la nostra societat. En aquest sentit, l’esmena 8192

pretén la creació d’un servei específic de foment de l’economia

social, cooperatives, societats laborals, etcètera, tots sabem la

importància emergent d’aquest nou camp de l’ocupació i de la

solidaritat en ocasions. I consideram que és força necessari un

foment específic.

L’esmena 8050 és encara més concreta i té com a finalitat

que la Conselleria de Treball i Formació ...

(S’escolta el to d’un mòbil)

... perdó, disculpin. Com deia, l’esmena 8050 és molt

concreta i té com a finalitat que la Conselleria de Treball i

Formació assumeixi el compromís de l’anterior Govern

d’aportar fons per a la construcció d’un centre integrat de

formació de persones adultes a Maó. Aquest és un compromís

que va assumir la Conselleria de Treball i Formació, la

Conselleria d’Educació, l’Ajuntament de Maó i el Consell

Insular de Menorca, era una experiència, un projecte, millor dit,

molt nou, molt interessant i que podria marcar pautes no tan

sols a la comunitat autònoma sinó arreu de l’Estat espanyol, per

la importància que podria tenir de posar-se en marxa. Creim

que s’ha de comprometre a tirar-ho endavant perquè és

necessari i a més és profitós per a totes les Illes Balears.

Bé, les següents esmenes fan referència ja a programes

concrets, a propostes de programes concrets. L’esmena 8044

vol posar en marxa un pla específic adreçat al sector laboral, on

els riscs, al nostre parer i al parer dels estudis, són força més

grans, els treballadors immigrants. Parlam en aquests moments,

hi ha molta campanya al respecte d’un espai laboral a protegir,

qui necessita més protecció i més evitar els riscs són en aquests

moments els treballadors immigrants que, moltes vegades per

una cultura diferent, per una manca molt més grossa dels que

són aquí de coneixements de prevenció, pateixen moltes
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vegades accidents laborals amb més alt grau i és necessari fer-

hi programes específics si volem aturar aquesta sagnia que hi

ha a les nostres illes. Per tant, aquesta esmena proposa un pla

específic adreçat a treballadors immigrants.

L’esmena 8049 planteja destinar una partida pressupostària

substancial al foment de la salut laboral. Sabem que és un

desideràtum general de la Conselleria de Treball i Formació,

però creim que s’ha de consignar partida pressupostària

concreta per comprometre fons segurs que vagin destinats a

això.

L’esmena 8191 va, naturalment, en la línia de la 8192, que

ja he comentat, tot assenyalant una quantitat pressupostària

destinada al foment d’empreses específiques que realitzen una

tasca d’inserció laboral, potser més ample que l’anterior que

parlava específicament d’economia social.

Les esmenes 8045, 8046, 8047 i 8048 són d’afectació,

afecten una sèrie de quantitats a fi i efecte que la Conselleria de

Treball i Formació assumeixi en aquests pressuposts

compromisos concrets. Fan referència, respectivament, a la

inserció laboral de persones amb discapacitats, a la qualificació

professional de les dones treballadores, als joves amb risc

d’exclusió social i als treballadors i treballadores majors de 45

anys. Ja s’ha discutit a moltes anteriors conselleries, en aquesta

mateixa comissió, que les partides són genèriques, naturalment

és així i per açò feim afectacions, per intentar que hi hagi

compromisos concrets i no només bones paraules, amb

quantitats segures i que no simplement sigui un desig, sinó un

manat d’aquest Parlament.

Finalment, una darrera esmena, la darrera i ja acabaré, que

recull la proposta que ens ha fet arribar una sèrie d’empreses de

l’economia social. La nostra esmena 8190 demana que la

Conselleria de Treball i Formació reservi una partida

pressupostària per assignar en un futur, després d’unes

negociacions que hauria de fer i que és la nostra intenció

demanar-li que faci, un conveni amb la Universitat de les Illes

Balears a fi i efecte que l’economia social s’incorpori als

estudis universitaris. En aquests moments els nostres estudiants

que estudien empresarials o econòmiques desconeixen en molts

casos la profunditat i l’amplitud, per una altra part, de

l’economia social i de la importància que té en la nostra

societat i la importància futura que tendrà.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Riudavets. Per defensar les esmenes del Grup

Parlamentari Socialista, té la paraula la Sra. Camps.

LA SRA. CAMPS I ORFILA:

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

primer lloc i pel que fa a les dues esmenes a la totalitat,

presentades pel Grup Parlamentari Socialista, a la secció 19, de

la Conselleria de Treball i Formació i a l’ens Servei

d’Ocupació a les Illes Balears, anunciem que les donam per

defensades amb els seus propis termes, deixant el debat més

ampli de les mateixes per a la sessió plenària.

Pel que fa a les esmenes parcials presentades a aquesta

secció 19, així com també al SOIB, de forma prèvia volem

anunciar que retiram dues de les esmenes, concretament són la

7824 i 7691, per ser el contingut de les mateixes duplicat o

inclòs en altres esmenes, també presentades a aquestes mateixes

seccions i ens públics.

Així doncs, retirades aquestes dues esmenes parcials, vull

fer referència a la resta d’esmenes que ha presentat el Grup

Parlamentari Socialista, que també consideram que són

concretes i necessàries per tal de donar compliment a les

necessitats socials que presenten les nostres Illes Balears en

aquest sentit. Així idò, vull fer referència, en primer lloc, a

l’esmena 7691, relativa a la construcció del centre nacional de

formació professional ocupacional de la mar i nàutic, per a

Menorca, a Maó. És sabut pels diputats que aquest no és un

tema nou en el pressupost d’enguany, sinó que és un tema que

ja va sortir el pressupost per a l’exercici 2004, i es va formular

una esmena en idèntic sentit, que va ser rebutjada. Però en

aquest sentit, m’agradaria recordar que aquesta iniciativa, la

creació d’aquest centre, prové precisament del PP i,

concretament, del Sr. Aznar en una de les seves visites de

vacances que va fer a Menorca. I tenim que el mateix encara no

és una realitat a Menorca i precisament per açò presentam

aquesta esmena d’addició, per import de 500.000 euros en

aquest sentit.

Quant a la seguretat i higiene, a la qual des del Grup

Parlamentari Socialista donam molta importància, i sobretot en

prevenció, àmbit en el qual creim que és molt necessària la

conscienciació i l’ajuda a la instauració dels serveis de

prevenció. En aquest sentit, feim una esmena, la 7688, per tal

que es destinin 350.000 euros per dotar amb suficient crèdit el

servei insular de prevenció i salut laboral de les corporacions

locals a Menorca i crear mancomunitats del servei de salut de

prevenció per als ajuntaments de menys, aquí hi ha hagut un

error evident, no són 200.000 habitants, són 20.000 habitants,

a les altres illes, Mallorca, Eivissa i Formentera que no

disposen d’aquest servei insular de prevenció.

Les esmenes 7689 i 7690 són referides a la signatura i

gestió dels pactes locals d’ocupació, en aquest cas la gestió

perquè els mateixos han estat recentment signats, per la qual

cosa s’afecta la totalitat de la despesa en el pla per a l’ocupació

i la inserció laboral, tant en el subconcepte 4700 com en el

subconcepte 4800 del programa 322A; fent referència la

primera pel que fa a les empreses, la segona a les entitats sense

ànim de lucre. Entenem que la gestió d’aquests ingressos ha de

ser a través dels pactes locals d’ocupació, segons la planificació

que cada ajuntament, que cada municipi tengui a fi de no

duplicar actuacions en aquest mateix sentit.

Les tres següents esmenes, la 7693, 7699 i 7700 van

referides al pla integral de formació. En aquest sentit, entenem

que el concepte bàsic que la formació ha de ser permanent al

llarg de la vida i és la primera de les estratègies per a

l’ocupació de la Unió Europea, per açò feim aquestes tres

esmenes. La primera d’elles, la 7693, està feta a la secció 19,

a la Conselleria de Treball i Formació, i la segona, la 7699, al

SOIB, però amb el mateix sentit en els dos casos. I la tercera de

les que he esmentat, la 7700, fa referència a la construcció d’un

centre integral de formació a Menorca, ja s’ha fet referència a
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aquest mateix debat, i el Grup Parlamentari Socialista en aquest

sentit entén necessària la creació, la construcció d’aquest nou

centre integral de formació a Menorca. Aquesta petició tampoc

no és nova, en el debat del pressupost per a l’any 2004 ja va ser

presentada i va ser rebutjada. El projecte que en aquest sentit

es va presentar des de Menorca en el seu moment, creim, com

hi ha fet ja referència el portaveu del Grup Parlamentari PSM-

Entesa Nacionalista, és molt innovador i pretén aglutinar en

aquest centre integral de formació els tres tipus de formació,

com són per a adults, reglada, la contínua i l’ocupacional.

L’esmena 7697 fa referència a la creació a Maó, a Eivissa,

a Palma de Mallorca i Inca de quatre centres de recerca de

feina, d’intermediació laboral autònoma, tutorització de

projectes gestionats pel tercer sector, especialment en la recerca

de feina per a nous filons d’ocupació. Bé, què volem dir amb

açò? Què es pretén? La presentació d’aquesta esmena, que és

una esmena d’addició i que la dotam amb 1 milió d’euros.

Creim que aquests centres serien centres on les persones, els

ciutadans poguessin accedir a noves formes de recerca de feina

que millorin la seva situació laboral, un centre en el qual un

treballador pugui fer recerca de feina, els empresaris també

puguin venir a la recerca de treballadors, que hi hagi els mitjans

materials necessaris per dur a terme tant aquesta oferta com la

demanda, ordinadors, telèfons, etcètera, a la disposició de qui

els necessitin; que hi hagi grups (...) constants de recerca de

feina, que es pugui preparar un currículum, que s’ajudi als

treballadors a preparar-ho, en el cas que no en sàpiguen; que

aquelles persones que no tenen habilitats a respondre una

entrevista de feina, doncs adquireixin els coneixements

necessaris, etcètera. En aquest sentit, doncs, creim que és una

esmena de cabdal importància.

Creim també molt important la creació de tres agències de

colAlocació gestionades pels consells insulars i lligades als

pactes locals d’ocupació de cada illa per millorar la

intermediació laboral de les illes. En aquest sentit es fa

l’esmena 7698, és una esmena d’afectació al SOIB i amb una

dotació de 2.700.000 euros, aproximadament. Existeixen ja

dues agències de colAlaboració, una a Palma i una altra a

Calvià, però entenem que és fonamental en aquest sentit que

existeixin agències a cadascuna de les illes i que les mateixes

fossin gestionades pels consells insulars de cada una d’elles.

Aquestes agències englobarien el que és la informació, la

orientació i la gestió d’ofertes de treball.

I en aquest sentit, res més. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Pel Grup Popular, té la

paraula el diputat Sr. Tadeo.

EL SR. TADEO I FLORIT:

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

de tot agrair el to i la claredat i la concreció que hi ha hagut a

tots els portaveus dels distints grups. També dir que, llevat de

sorpresa, veig que només hi haurà esmenes a la totalitat que

seran així debatudes en el pròxim plenari de pressuposts de la

setmana que ve i que només seran del Partit Socialista, i ja dic

que, llevat sorpresa, per al Partit Popular és un indici que

aquests pressuposts d’aquesta conselleria reflecteixen en certa

manera les necessitats dels ciutadans de les nostres illes, tant

pel que és la secció 19, de la Conselleria de Treball i Formació,

com la 76, del Servei d’Ocupació de les Illes Balears, el SOIB.

Dit açò, després també dir que les distintes esmenes

presentades d’una manera parcial als distints programes de la

Conselleria de Treball, així com també al SOIB, tant les

d’Esquerra Unida com les del PSM, moltes són per anar a

concretar temes específics, temes més concrets i que la

conselleria es posicionàs d’una manera més concreta sobre

determinats temes. És cert que podria ser així, però no és

menys cert que els pressuposts estan fets d’una manera més

àmplia, perquè la conselleria pugui tenir una major

maniobrabilitat.

Passant idò un poc més al que són les esmenes, d’una

manera més individual, les tractaré pels distints programes que

hi ha i començaria pel programa 315A, direcció i serveis

generals de Treball i Formació; la primera, del PSM, la 8192,

que fa referència a l’economia social, creació d’uns serveis

específics de foment de l’economia social, des del Grup del

Partit Popular consideram que el pressupost d’aquesta

conselleria incideix en la formació ocupacional del conjunt de

tota la població activa d’aquesta comunitat i no obstant això

tots els fons es van destinant segons les distintes solAlicituds

dels programes que es van presentant. I en aquest sentit, creim

que el foment de l’economia social està garantit amb els serveis

existents.

Passant a l’esmena, també del Grup del PSM, referent, en

aquesta volia fer una especial atenció a la 8050, del centre

integrat de formació de persones adultes de Maó, com el

portaveu del PSM molt bé ha dit, hi havia un pacte, o no sé si

un pacte, com a una espècie de conveni firmat entre la

Conselleria, entre l’Ajuntament de Maó, el Consell Insular de

Menorca, la Conselleria d’Educació i també la Conselleria de

Treball i Formació, però des del Grup del Partit Popular creim

que primer s’han de donar totes les passes adequades i que la

Conselleria de Treball i Formació ha d’entrar finalment d’una

manera més transversal. Si açò arribés a produir-se no trobarien

tampoc dins els pressuposts d’aquesta conselleria les partides

necessàries per a aquest centre, per l’import que representen

haurien d’anar dins altres conselleries.

Passant també, referent a Menorca, l’esmena número 7687,

del Partit Socialista, referent al centre nacional de formació

professional ocupacional de la mar i nàutic a Maó que,

efectivament, va ser anunciat pel Partit Popular, aquesta

esmena doncs seria rebutjada. També seria rebutjada perquè la

constitució d’aquest centre nacional de formació de la mar i

nàutic ja està previst a la fase inicial del projecte.

Passant a la Direcció General de Salut, al programa 315B,

salut i prevenció de riscs laborals, aquí hi havia una sèrie

d’esmenes del PSM, que eren per concretar, per exemple el cas

dels treballadors de riscs laborals, però els treballadors

immigrants. Nosaltres creim que no cal posar un capítol

específic, però no perquè no tengui importància, sinó perquè és

d’una aplicació molt més àmplia i un projecte més ampli i no

estar dins una partida en concret.
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També hi ha la partida, perdó, l’esmena 8049, també més o

menys en el mateix sentit, també n’hi ha una del Partit

Socialista que també feia referència al tema de la prevenció,

fins i tot la portaveu del Partit Socialista ens ha dit la

importància que per al seu grup té el tema de la prevenció, i no

hi ha cap dubte que és important i així també ho va dir el

conseller de Treball a les darreres compareixences, tant aquí a

comissió com al plenari, dient que el que s’intenta en aquests

moments des de la conselleria, a part de poder posar o

d’assignar doblers al que és la prevenció, també crear el que és

la cultura de la prevenció, per intentar reduir la sinistralitat

laboral a les nostres illes.

Passant a la Direcció General de Treball, al programa

322A, d’ocupació i inserció laboral específica, també hi havia

una sèrie d’esmenes, la 7607 d’Esquerra Unida i Els Verds, que

també el que demanava era concretar la partida cap als

ajuntaments, cap als consells insulars i d’altres institucions.

Aquí un dels primers problemes que hi ha és que aquesta

partida correspon a fons finalistes que provenen de l’Estat i

s’han d’aplicar les línies de subvencions previstes i també hi ha

unes restes, que són 740.000 euros, que es destinen a foment

dels programes d’ocupació i inserció laboral en els àmbits de

l’economia social.

Passant també a l’esmena 7640 d’Esquerra Unida i Els

Verds, referent al desenvolupament del pla de suport a

l’economia social, fent referència a cooperatives socials i

laborals i empreses d’inserció, també se’ns diu que el que no hi

ha són les quantitats sense especificar; dir-li, des del Grup del

Partit Popular que tenim clar que les quantitats però hi són i

que es destinaran a açò.

Passant també a una sèrie d’esmenes, perquè n’hi havia

diverses, no sé si de distints grups, valgui el que digui ara per

a totes aquelles que siguin referents al pla d’ocupació i

d’inserció laboral, jo crec que, a part de distintes

interpelAlacions que hi ha hagut tant a comissió com a plenari,

sobretot a plenari, amb el conseller, hem deixat molt clar quina

és la política que té en compte o que vol fer amb els temes dels

pactes locals d’ocupació. I en aquest sentit hi va haver la

darrera interpelAlació, perdó, la penúltima interpelAlació que va

intervenir el conseller i va deixar molt clara quina era la

política en aquest sentit; i en aquest sentit doncs els pactes

locals estan prou definits i tenen pressupostades prou quantitats

i no importaria afectar, per exemple, l’esmena 1689 del Partit

Socialista. En el mateix sentit anava també l’esmena, la 1690,

del Grup Socialista.

Passant a la Direcció General de Formació, dir-li en el

programa 324A, el pla integral de formació, dir-li al

representant del Partit PSM-Entesa Nacionalista, segons

l’esmena 8190, on demana un conveni amb la UIB per

implantar l’assignatura optativa d’economia social, sí podria ser

que fos un tema important, no hi posam cap dubte, però el que

està clar és que no entra dins, diguem, anar a fer un conveni

amb la UIB en aquest sentit no entra dins el que és l’àmbit de

la competència d’aquesta conselleria.

Després hi ha una sèrie d’esmenes, que són les del Grup

PSM-Entesa Nacionalista, la 8045, la 8046, la 8047 i la 8048

que fan referència a plans específics d’inserció laboral, ja sigui

per a discapacitats, per a dones treballadores, per a joves amb

risc d’exclusió social i per a majors de 45 anys. En aquest

sentit, dir-li que les actuacions que es preveuen, primer que hi

ha competències, segons quines competències són del SOIB i

haurien d’haver entrat per al SOIB, però que ja els doblers que

es destinen a aquests plans específics, doncs des del nostre grup

consideram que són els adequats i a més a més dons ja s’està

fent, igual que es feia en anys anteriors. Sí que es podrien

especificar, però ja he dit d’antuvi que el criteri de la

conselleria no ha estat aquest.

Després també parlar de l’esmena 7700 del Grup del Partit

Socialista, de construcció d’un centre integral de formació a

Menorca, que tampoc no seria acceptada aquesta esmena,

perquè, com se sap se té previst a l’illa de Menorca la

construcció del centre naval de formació, que amb el temps es

podria convertir en un centre integral de formació.

Passant al que és el SOIB, al programa 322D, foment i

gestió de l’ocupació a les illes, pel que fa referència a les

esmenes d’afectació de partida, doncs valgui ja el que he dit,

que són coses que es demanen que sí estan contemplades, el

que passa és que tal vegada no s’especifiquen prou, no hi ha

una partida que surti prou especificat, però sí que està

contemplat.

Igual, el que és el pla de suport a l’economia social, valgui

també ja el dit en el seu moment per a la Conselleria de Treball

i Formació. Igual que en el tema d’entitats associatives

d’economia social, que açò era l’esmena 7654.

I en aquest sentit, trob que he un repàs de les principals o

aquí on s’ha fet més incís a les esmenes de tots els portaveus.

Demanar disculpes, perquè també volia dir d’antuvi i no ho he

dit, que en principi, pels criteris que ja he mencionat, no

acceptarem cap de les esmenes, no crec que sigui per un tema

purament polític, sinó perquè des de la conselleria es creu que,

una vegada vistes les esmenes, moltes són d’afectació, però

d’afectació per concretar i perquè figuri damunt el pressupost

i, en aquest sentit, la conselleria creu que ben igual els distints

plans o els distints, sigui el tema de plans de prevenció (...) de

treballadors immigrants, etcètera, doncs es duran a efecte.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, gràcies, Sr. Diputat. Qualque portaveu vol

intervenir en torn de rèplica? Sí, Sr. Rosselló.

EL SR. ROSSELLÓ I DEL ROSAL:

No, molt breument, perquè tendrem ocasió de parlar en

plenari de tots aquests temes, però clar les nostres esmenes van

en la línia de discrepar d’aquest criteri genèric de no concretar,

perquè això és deixar a la conselleria, al seu arbitri, les

concrecions després de la despesa. Per exemple, aquesta

referència que es fa que determinades quantitats són finalistes

i venen de Madrid, per a economia social, etcètera;

efectivament jo ho conec, però precisament per això el que

volem nosaltres és incrementar-les perquè no, aquí el problema

és si destinam exclusivament a economia social el que ve de
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Madrid, que és el que es feia abans, abans me referesc fa cinc

anys, o si s’hi posa més despesa provinent de la comunitat

autònoma. I clar, nosaltres presentam esmenes perquè

s’incorporin 2.500 milions més que detreim d’una altra

conselleria i d’una altra secció per a aquest tema.

O per posar un altre exemple, les oficines d’informació

laboral que la conselleria ja va anunciar fa temps que correrien

a càrrec dels ajuntaments, tampoc estan contemplats. Per tant,

no és de bades concretar dins els pressuposts, perquè tenim ja

experiència d’un any i busques, on després el que realment s’ha

destinat a cada concepte és menys del que es diu que s’hi

destinarà. Perquè si està dins un concepte genèric de 47, el

subconcepte 47.000, doncs tant pot anar a empreses concretes,

com pot anar a altres tipus de colAlectius i no és el mateix ni

molt manco enfocar la política d’inserció i d’ocupació d’una

forma o d’una altra. Però bé, tendrem ocasió de parlar d’aquest

tema.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Sr. Riudavets té la paraula.

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

Gràcies, Sr. President. Jo crec que no entraré en detall. La

intervenció del Sr. Tadeo m’ha deixat clara una cosa, que, en

principi, amb les nostres esmenes hi estan d’acord amb el que

pretenem, en el que no estan d’acord és a aprovar-les per a no

comprometre-se en el que en definitiva demanam. Ha dit que

això era per a una major maniobrabilitat del conseller; me fa

por perquè aquesta capacitat de maniobra pot donar lloc a la

discrecionalitat i d’aquesta a l’arbitrarietat hi ha només una

passa, esperem que no passi, però, en definitiva, el que

nosaltres preteníem és que la Conselleria de Treball i Formació,

ja que no ho ha fet de motu propio, ho fes a instàncies del

Parlament, de destinar una quantitat concreta a dur a terme les

accions més urgents, més necessàries dins el món laboral de les

nostres illes. No ha estat possible, ja en rallarem a plenari.

En el que sí, la veritat, un altre tema que vull entrar ara és

el que fa referència al centre integrat de persones adultes de

Maó. La resposta que m’ha donat el Sr. Tadeo és exactament

la mateixa que me va donar l’any passat i jo podria llegir, ho

tenc aquí, el que vaig dir jo l’any passat per respondre-li, és

exactament que aquest és un projecte innovador, necessari,

possible -hi ha solar, si ho volem, hi ha colAlaboració del

consell insular-, llavors hi ha una forta demanda social damunt

aquest tema; llavors, si no es fa és per manca de voluntat

política. I jo crec que això és seriós, tenint en compte la

importància que podria tenir aquest projecte.

I per favor, que açò si que no ho acceptaria mai, que me

digués que el centre naval es pot convertir en un centre de

formació integrat de persones adultes, perquè no té res a veure

una cosa amb l’altra, no té absolutament res a veure. Crec que

vostè, quan ho llegeixi, veurà que ha dit això. A mi també m’ha

cridat molt l’atenció, per tant ara té l’oportunitat de corregir-se.

I finalment, ja per acabar, una altra apreciació. Ha dit que

el possible conveni per fer una assignatura d’economia social

a la Universitat de les Illes Balears no és competència de la

Conselleria de Treball i Formació. Jo li diria que no és qüestió

de competències, perquè la Conselleria d’Interior ens va

publicitar aquí, el Sr. Rodríguez, que havia firmat un conveni

amb la UIB per fer una assignatura de gestió local o gestió de

l’administració local; no és qüestió de competències, és qüestió

d’arribar a acords perquè interessa potenciar uns determinats

coneixements que poden ser interessants per a la nostra

societat. Si no és competència de Treball i Formació tampoc ho

serà d’Interior. Per tant, és qüestió de voluntat, com tot en

aquesta vida.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sra. Camps, té vostè la paraula.

LA SRA. CAMPS I ORFILA:

Gràcies, Sr. President. En primer lloc, jo començaré en

relació amb l’esmena 7700, relativa al centre integral de

formació a Menorca, en relació amb la mateixa primer fer un

aclariment, que he oblidat a la meva primera intervenció i és

que l’alta que donam és de 60 milions d’euros, per suposat és

una xifra molt elevada, i no era aquesta, ens sobren un parell de

zeros, són 600.000 euros. Bé, fet aquest aclariment important,

igual que ha fet el portaveu del Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista, creim que les raons que ens dóna el portaveu del

Grup Parlamentari Popular per rebutjar aquesta esmena i per

eludir aquesta demanda social de la creació del centre integral

de formació a Menorca, no són suficients i no se sostenen.

Pensam que bé, que per molt que s’hagin fet la passes

adequades, ha dit en primer instància, si no m’equivoc, que

s’ha de crear d’una manera més transversal i que el pressupost

en tot cas necessari no seria suficient. Bé, nosaltres creim que

els pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes

Balears són precisament generals i si fa falta afectar partides

d’altres seccions, doncs el Govern té la capacitat per fer-ho. I

en aquest sentit no entendríem que hi hagués cap problema.

Volem insistir que aquesta petició no és nova, no és la primera

vegada que es formula, ja la vam formular l’any passat i insistir

també que és un projecte molt innovador i que pretén aglutinar

una vertadera formació en els tres àmbits que es pot donar que

són la formació per a adults reglada, la contínua i

l’ocupacional; que de cap manera podem confondre amb altres

tipus de formació, sinó que aquesta és una formació al llarg de

la vida laboral de les persones, durant tot el que duri aquesta

vida laboral, des dels 16 anys fins que s’arribi a la jubilació.

I creim que tampoc de cap manera es poden mesclar ous

amb caragols i dir que el centre naval previst de formació doncs

amb el temps es podrà convertir en un centre integral de

formació. No és el mateix, senyor portaveu del Grup Popular,

no rallam del mateix, i no rallam en el temps, nosaltres som

aquí per debatre els pressuposts per a l’exercici 2005, que és a

dues passes, a dues setmanes d’arribar i creim que no ho podem

dilatar en el temps ni en mesclar coses que no tenen res a veure

unes amb les altres.

Quant a la prevenció, sí estam d’acord, és ver, és un tema

importantíssim i així també ho ha manifestat el conseller a les
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seves compareixences, però creim que crear una cultura de la

prevenció em sembla bé, però no exclou el que es demana des

del Grup Parlamentari Socialista a l’esmena 7688 que, record,

demana dotar amb suficient crèdit el servei insular de prevenció

i salut laboral de les corporacions locals de Menorca. I així

mateix crear les mancomunitats del servei de salut i de

prevenció per als ajuntaments de menys de 20.000 habitants a

les altres illes que no tenen aquest servei insular.

Quant als pactes locals per a l’ocupació, l’argumentació

utilitzada per rebutjar les esmenes presentades en aquest sentit,

diu que estan suficientment dotats. Bé, nosaltres creim que no

és així, per açò hem fet les esmenes. Creim que la forma com

es preveu no és la correcta, creim que així, d’aquesta manera,

es perden esforços perquè es dupliquen actuacions, i nosaltres

el que demanam és l’afectació de la totalitat de la despesa en el

pla per a l’ocupació i inserció laboral a la gestió precisament de

cada un dels pactes locals signats.

I per acabar, fer una referència també al que ha dit que els

pressuposts s’han previst de forma àmplia, per tenir així una

major maniobrabilitat. Bé, el fet és que vostès governen i

s’haurien de comprometre perquè tenen l’obligació de donar

resposta a les necessitats existents a les Illes Balears.

Res més, moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Pel Grup Popular, té la paraula el Sr. Tadeo.

EL SR. TADEO I FLORIT:

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

de tot faré referència al que han fet referència els tres portaveus

dels distints grups, Esquerra Unida i Els Verds, PSM i el Partit

Socialista, el tema de la concreció. Quan jo me referesc a

maniobrabilitat, senzillament vull dir que bàsicament són els

mateixos criteris que hi ha hagut fins ara en els pressuposts de

la conselleria; que ara es vulgui canviar, doncs me sembla molt

bé, també s’hagués pogut canviar en anys anterior i no és que

vulgui entrar en anys anteriors.

Fent referència al Sr. Riudavets, portaveu del Partit PSM,

amb el tema del centre integrat de persones adultes a Maó, jo

no sé si hi ha hagut una confusió, podria ser que m’hagués

equivocat, ja ho veurem en el Diari de Sessions, però el que me

sembla que he dit, contestant una esmena, la 7700 del Partit

Socialista, construcció d’un centre integral de formació a

Menorca, que no és el mateix que centre integrat de formació

de persones adultes de Maó, que és l’esmena que presenta el

Partit PSM, la 8050, jo aquí ha estat quan he dit al Partit

Socialista que açò, el centre naval de formació es podria

transformar en un centre integral de formació a Menorca. Si ho

he dit d’una altra manera o se m’ha mal entès el que volia dir,

doncs potser era açò.

I també quan parlam que el tema del centre integrat de

persones adultes a Maó és per falta de voluntat política, doncs

podria ser que sí que fos per falta de voluntat política, però no

és per falta de voluntat política del Govern balear. Hi ha altres

institucions que haurien d’entrar i tal vegada tampoc entre totes

no s’arriben a posar d’acord, són diverses.

Pel que fa referència als darrers arguments que ha fet la

portaveu del Partit Socialista, sí, efectivament ens havíem

adonat que l’esmena 7700 devia tenir qualque error quan

parlava de 60 milions d’euros, ho donàvem per fet. Però aquí

no mesclam ous amb caragols ni xurres amb merines, aquí el

que està clar és que si tanta pressa tenien per fer la construcció

d’aquest centre integral de formació també havien tingut tres

anys i també estan per donar qualque passa en el Consell

Insular de Menorca.

Quant al tema de la previsió, doncs també, li he de dir que

aquests pressupostos són els pressupostos que més destinen a

prevenció dels que jo hagi pogut repassar d’anys enrere, i en

aquest sentit que no es faci una determinada acció que a vostè

li agradaria que es fes d’aquella determinada manera, d’acord,

són maneres diferents de gestionar i polítiques diferents.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Esgotat el debat de les esmenes presentades

a la secció... 19, veritat? -a veure quin era aquest? Aquí, ja l’he

trobat-, a la secció 19, passaríem a la votació, que són les

esmenes presentades a la totalitat de la secció 19 i de la secció

76, Servei d’Ocupació de les Illes Balears, de la qual record

que s’ha retirat l’esmena d’Esquerra Unida i Els Verds número

7631, i el debat de la resta d’esmenes presentades a les seccions

19 i 76 de la Conselleria de Treball i Formació.

Per tant, vots a favor d’aquestes esmenes?

Vots en contra?

Abstencions, no n’hi ha. 

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

6 vots a favor, 8 en contra i cap abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, gràcies. Per tant queda rebutjat tot aquest bloc

d’esmenes.

I feim 5 minuts de recés... Sr. Boned, digui.

EL SR. BONED I ROIG:

Només una consideració: que a les esmenes globals que

acabam de votar també n’hi havia dues retirades pel Grup

Socialista. No s’ha fet menció expressa ara, però sí ho havia dit

la nostra portaveu, però no sé si...

EL SR. PRESIDENT:

Si vol repetir els números?, i així quedarà constància; o

havia pres nota el Sr. Lletrat?
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(Conversa inaudible)

Idò gràcies, si vol repetir els números...

LA SRA. CAMPS I ORFILA:

Sí, Sr. President, les dues esmenes parcials que es retiren

són la 7691 i la 7824.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. Així queda constància que estan retirades aquestes

esmenes del Grup Parlamentari Socialista.

Idò ara sí, podem fer 5 minuts de recés i continuam amb la

secció 20 immediatament.

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

direcció del debat)

LA SRA. PRESIDENTA:

(Inici de la intervenció inaudible)

...18, i abans de presentar-ho podríem dir si hi ha

substitucions.

LA SRA. VADELL I FERRER:

Sí, Sra. Presidenta, Maria Antònia Vadell substitueix Pere

Sampol.

LA SRA. BINIMELIS I AMENGUAL:

Sí, Sra. Presidenta, Maria Binimelis substitueix...

LA SRA. CAMPS I ORFILA:

Sí, Sra. Presidenta, Maria José Camps substitueix Francesc

Quetglas.

EL SR. MAYANS I SERRA:

Jo no sé si ho havia apuntat abans el lletrat; Josep Mayans

substitueix Joan Font.

LA SRA. PRESIDENTA:

No n’hi ha més? Bé, així passarem a debatre el debat

número 18 de totalitat i de globalitat, secció 20, Conselleria

d’Agricultura i Pesca; societats públiques 3, Institut de Biologia

Animal de Balears SA; i societats públiques 04, Serveis de

Millora Agrària SA. 

A la totalitat es mantenen les esmenes següents: Del Grup

Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista la 8132, que correspon

a la secció 20; la 8136, programa 713A, millora de les

estructures agràries, pla estatal; la 8133, de les societats

públiques 03; la 8134, societats públiques 04. Per part del Grup

Parlamentari Socialista es mantenen la 7957, de la secció 20;

la 7833, de les societats públiques 03; la 7832, societats

públiques 04. 

Al programa 531A, infraestructures agràries de les zones

rurals, es mantenen les següents: del Grup Parlamentari PSM-

Entesa Nacionalista, la 8135; del Grup Parlamentari Socialista,

la 7840, la 7841, la 7842 i la 7844. 

Al programa 711A, direcció i serveis generals d’Agricultura

i Pesca, es manté l’esmena següent: la del Grup Parlamentari

PSM-Entesa Nacionalista 8138.

Al programa 714A, agricultura fons Feoga Garantia, s’hi

mantenen les esmenes següents: per part del Grup Parlamentari

PSM-Entesa Nacionalista la 8140, la 8141 i la 8142.

Al programa 714B, foment del sector agrari de les Illes

Balears, s’hi mantenen, per part del Grup Parlamentari PSM-

Entesa Nacionalista, les esmenes 8139, 8143, 8144, 8145 i

8137; per part del Grup Parlamentari Socialista la 7845 i la

7834.

Al programa 717A, pla de desenvolupament de les zones

rurals, s’hi mantenen la següent esmena per part del Grup

Parlamentari Socialista: la 7839.

Al programa 718A, millora de la productivitat i explotació

dels recursos pesquers, es mantenen: per part del Grup

Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista la 8145, i per part del

Grup Parlamentari Socialista la 7838 i la 7694.

Al programa 718B, ordenació del sector pesquer, es manté

per part del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista la

8147.

A les societats públiques 03, Institut de Biologia Animal de

Balears SA, es manté per part del Grup Parlamentari Socialista

la 7835.

A les societats públiques 04, Serveis de Millora Agrària SA,

per part del Grup Parlamentari Socialista es mantenen les

esmenes 7836, 7837, 7843 i 7846.

Per defensar conjuntament totes les esmenes al debat, per

part del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista té la

paraula la Sra. Vadell.

LA SRA. VADELL I FERRER:

Gràcies, Sra. Presidenta. A les esmenes a la totalitat a la

secció i a les empreses públiques IBABSA i SEMILLA

mantenim l’esmena a la totalitat, que serà amplament debatuda

a la sessió plenària de la setmana que ve, i per tant allà, a més

d’argumentar que els pressuposts no s’adapten, ni satisfan, ni

responen a les necessitats del sector, s’ampliaran els arguments

que té el nostre grup per mantenir aquestes esmenes.

Quant a les esmenes parcials, al programa 531A,

infraestructures agràries a les zones rurals, hem presentat

l’esmena 8135 en el sentit de potenciar el Consell Regulador de

l’agricultura ecològica; creim que és un sector bastant

necessitat i que necessita una mà ferma per part de

l’Administració. Al programa 713A també hem presentat una

esmena a la totalitat que serà amplament defensa en el plenari

de la setmana que ve, però el fonament més important
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d’aquesta esmena a la totalitat és la disconformitat del nostre

grup amb la creació d’una nova empresa, l’empresa FOGAIBA.

Sé que la creació de noves empreses pot arribar a la paradoxa

que el Govern mantengui més funcionaris que no pagesos hi

hagi en el camp. 

Al programa 711A, direcció i serveis generals d’Agricultura

i Pesca, hem presentat una esmena de substitució, la 8138, per

a l’Institut de Recerca i Formació Agrària; i al programa 714A,

agricultura i fons Feoga Garantia, hem presentat tres esmenes:

la 8140, on demanam que el Govern doni suport a

organitzacions professionals agràries; la 8141, que fa referència

al suport a gerents de cooperatives agrícoles; i la 8142 és el

suport a les denominacions d’origen, s’han de reforçar molt

aquests programes de suport. 

Al programa 714B, foment del sector agrari a les Illes

Balears, s’hi han presentat quatre esmenes: La 8143, ajuts als

damnificats per la calabruixada del mes d’octubre; creim que

és de justícia que es refacin una mica els perjudicis que varen

tenir els pagesos per aquesta calabruixada i creim que el

Govern, així com ha respost a altres demandes del sector,

també hauria de respondre a aquesta. La 8144 també fa

referència a l’agricultura ecològica, a la qual ja hem fet un

esment anteriorment; creim que és el futur de l’agricultura i

sobretot és una alternativa a una activitat que està en franca

decadència i no voldríem que fos així. La 8145 també s’ha de

fomentar i s’ha d’ajudar la recuperació i el manteniment de les

races autòctones, per tant creim que és important que

s’estableixi una complicitat amb el sector privat i per això

demanam que s’ajudi al Patronat de races autòctones. I la 8137,

quan vàrem presentar l’esmena demanàvem que el Govern fes

una ampliació de capital a l’empresa PRILAC; en aquest

moment ja hauria de ser una recompra, però, en fi, nosaltres

continuam convençuts que el Govern hauria de participar en

aquesta empresa.

Al programa 718A, millora de la productivitat i explotació

dels recursos pesquers, presentam l’esmena 8146 referent a la

creació d’un camp d’aprenentatge al far de Cavalleria. Hem

presentat aquesta mateixa esmena a la Conselleria de Medi

Ambient, però també feim esment d’aquest mateix projecte a la

Conselleria d’Agricultura perquè hi ha un conveni signat entre

la Conselleria d’Educació, la d’Agricultura i la de Medi

Ambient, així com amb l’Ajuntament d’Es Mercadal i el

Consell Insular de Menorca, per posar en marxa aquest camp

d’aprenentatge. Per tant creim que hi ha d’haver una partida

pressupostària a la Conselleria d’Agricultura per dur-ho a

terme. I al programa 718B, ordenació del sector pesquer, també

creim que s’ha d’incrementar la partida per fer convenis amb

les confraries de pescadors, ja que són entitats colAlaboradores

amb l’Administració i se’ls ha de donar una mà en la seva

activitat.

Aquestes són les esmenes que hem presentat a la secció 20

d’Agricultura i Pesca. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Vadell. Ara en nom del Grup Parlamentari

Socialista té la paraula el Sr. Vicent Tur.

EL SR. TUR I TORRES:

Gràcies, Sra. Presidenta. Des del Grup Parlamentari

Socialista presentam tres blocs d’esmenes que creim que fan

referència a accions o a polítiques que són cabdals, sense voler

dir que siguin les úniques, però que són cabdals dins la política

agrària de les nostres illes, que és reutilització d’aigües,

cooperatives i formació. Insistesc en el fet que evidentment

aquestes no són les úniques accions importants i cabdals, però

ho són entre d’altres.

Pel que fa a reutilització d’aigües recordam que la Sra.

Consellera a la seva compareixença va explicar que hi havia

prevista una sèrie de plans, o de projectes de plans de reguiu

per a la reutilització d’aigües residuals que estan finançats pel

Ministeri d’Agricultura en base a un conveni firmat ja fa uns

anys. Per tant no volem dir amb això que ja no hi ha..., no

siguem conscients que hi ha pressupost per colAlaborar amb el

ministeri per impulsar aquests plans de reguiu, però presentam

algunes esmenes amb dos objectius, amb dues línies diferents:

una, aquells que no hi són i que creim que també hi haurien de

ser, com pot ser el pla de reguiu del pla de Sant Antoni, lligat

a la reutilització de les aigües de la depurada de Sant Antoni a

Eivissa, Sant Antoni de Portmany; i després altres plans petits

i de poc cost que es podrien, amb un cost econòmic

relativament petit i al marge del conveni amb el ministeri,

reutilitzar aigües a determines zones que creim que no s’hauria

de perdre de vista aquesta possibilitat. Nosaltres suggerim tres

o quatre zones però també som conscients que no són les

úniques i per això aquests esmenes, amb la intenció de posar

l’atenció sobre la necessitat que des de la conselleria i al marge

del conveni amb el ministeri, que desenvolupa grans plans de

reguiu, no es desatenguin aquelles petites zones que seria molt

fàcil, poc costós i sabem que hi ha la demanda per reutilitzar

aquestes aigües. Especialment, com deia, és important a unes

illes com les nostres, on l’escassesa del recurs aigua és molt

important.

Pel que fa a les cooperatives supòs que tots som conscients

que l’agricultura a les nostres illes no té cap futur si no es fa

amb el suport de les cooperatives o organitzada al voltant de les

cooperatives de tot tipus, i sens dubte a les nostres illes hi ha

una certa tradició de cooperativisme, però aquesta tradició ha

donat com a resultat una dispersió de petites cooperatives en el

territori que avui per avui no es poden mantenir amb la poca

activitat i amb els elevats costos de gestió que representa cada

una d’elles. Per tant creim que és necessari impulsar un canvi

d’estructures amb la implantació del món del cooperativisme a

les Illes Balears, que la fórmula, evidentment, més adequada de

fer-ho seria a través d’UCABAL, perquè com a unió de

cooperatives de les Illes són els que coneixen bé i tenen la

implantació i la capacitat i la formació per impulsar aquestes

polítiques, però necessiten el suport des de l’Administració, en

aquest cas, entenem nosaltres, del Govern de les Illes Balears

a través del pressupost.

Després presentam, pel que fa a cooperatives, algunes

accions puntuals que no per això són menys importants. Hem

posat la de Formentera, la cooperativa de Formentera, i ho feim

amb un interès especial perquè potser les senyores i els senyors

diputats que coneixen menys la realitat de Formentera o la

coneixen més com a turistes pensaran si és que a Formentera
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encara es fa agricultura; idò sí, encara queda una agricultura

residual, especialment ramaderia, que fa una funció molt

important sobre la conservació del territori i del paisatge i que

des de l’Administració s’hi ha de donar tot el suport perquè no

desaparegui sinó que, a ser possible, es recuperi, i això passa

necessàriament, com deia abans, per comptar amb una

cooperativa de compra i gestió, que en aquest cas a més a

Formentera la cooperativa ja existeix, el que passa és que està

en stand-by, entre cometes, però del que es tracta és de

reactivar-la i que torni a funcionar i a prestar els serveis que ha

de prestar.

El mateix a Santa Eulària i a Agroeivissa; tenen problemes

puntuals per motius diferents: un per falta d’activitat, que és el

cas de Santa Eulària, que requereix un pla de viabilitat o

vinculat a un pla de viabilitat, se li ha de donar suport perquè

aconsegueixi i recuperi l’activitat necessària per al seu

funcionament; i en el cas d’Agroeivissa és al contrari: el seu

èxit i la seva gran activitat requereixen una ampliació de

l’espai, de les instalAlacions, que també tenen dificultats per

afrontar però és necessari que s’hi doni suport.

Pel que fa a formació no fa falta estendre’s en aquestes

necessitats. Supòs que en això som conscients tots. Proposam

que es doti una partida per elaborar un pla de formació en

coordinació i amb el suport de les organitzacions professionals

agràries.

Després presentam dues esmenes puntuals per a l’illa de

Menorca, per l’interès que té el sector lleter i la ramaderia de

llet a Menorca. Una és donar suport al funcionament del

laboratori interprofessional de llet a Menorca, i amb l’altra

esmena puntual proposam una campanya específica en el

conjunt de l’Estat, de tot l’Estat, de promoció de la

denominació d’origen Formatge de Maó; per què?, perquè

entenem que el formatge de Maó és un producte de qualitat,

d’alta qualitat, amb denominació d’origen, que ben

promocionat i ben comercialitzat podria tenir més sortida de la

que té, i tots som conscients que és un producte cabdal o

imprescindible per al futur d’aquest sector a Menorca, tant del

que és el sector de la ramaderia com fins i tot el sector

industrial i comercial que es genera al voltant d’aquest

producte.

I per acabar, Sra. Presidenta, pel que fa als recursos

pesquers és una altra política necessària a les nostres illes la de

recuperar els recursos pesquers, o protegir i recuperar amb la

repoblació i amb activitats encaminades a la recuperació.

Proposam la creació de reserves marines i la repoblació amb

aquest objectiu que deia. 

I una molt puntual, una altra política interessant o

necessària per al sector a les nostres illes són les polítiques al

voltant de les marques de qualitat o polítiques de

comercialització al voltant de les marques de qualitat pel que

fa a la carn, tant pot ser lligada a races autòctones com no. A

Mallorca i a Menorca està funcionant bé, per iniciativa del

mateix sector amb el suport de l’Administració s’han fet

experiències interessants que funcionen bé, però en el cas

d’Eivissa hi ha una marca en concret, marca de qualitat “Anyell

d’Eivissa”, que fa anys que se’n parla i no arriba a arrencar per

falta de suport i creim que també és bàsic per aconseguir que

aquest sector es mantengui i no acabi desapareixent.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Tur. Ara per part del Grup Parlamentari

Popular té la paraula el Sr. Mayans.

EL SR. MAYANS I SERRA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Les esmenes a la totalitat tant de

la conselleria com de les empreses públiques, per argumentar-

les i defensar-les em remet al ple que hi haurà la pròxima

setmana, i ara em centraré en les esmenes parcials o esmenes

puntuals que han presentat tant el Grup Parlamentari PSM com

el Grup Socialista.

Referent a la 8135 i a alguna més que també feia referència

a l’agricultura ecològica, se’ns diu que dins el programa 531A

es donin d’alta 40.000 euros, i aquesta partida està prevista per

dur a terme projectes cofinançats pel ministeri i la Unió

Europea, com el programa Pla Leader i altres, i a més s’ha de

dir que al programa 531A hi ha prevista una quantitat per donar

suport al Consell Balear d’agricultura ecològica.

Referent a la 8137, com ha explicat la portaveu, que fa

referència a la ampliació de capital de PRILAC, hi ha dins

SEMILLA, dins el centre de cost SEMILLA, una dotació

d’1.200.00 euros no només per a PRILAC, sinó per a

intervencions o participacions en empreses estratègiques que té

el Govern balear per decidir a quina fa la inversió, a quina fa

l’ampliació.

Referent a la 8138, respecte a l’Institut de Recerca i

Formació agrària i pesquera, dins pressupostos ja hi figuren

dotacions per a la realització de cursos, com poden ser dins el

programa 711A amb 60.000 per a reunions i conferències; dins

SEMILLA per a actuacions en cursos de formació agrària,

100.000 euros; dins SEMILLA també per a actuacions dins la

Direcció General de Pesca per a cursos de formació

nauticopesquera, 140.000 euros; llavors també dins l’aspecte

d’investigació i experimentació agrària dins el programa 714B

projectes d’investigació amb l’INIA, 358.000 euros; i amb la

Direcció General d’Agricultura 116.000 euros. Per tant tot això

suma més del que ens proposa l’esmena del PSM.

Respecte a la 8139, ajudes a certàmens agrícoles i ramaders,

dins el centre de cost SEMILLA ja hi ha una dotació de

115.000 euros per a aquesta finalitat de certàmens ramaders i

subvencions, que és més del que ens proposa també l’esmena

del PSM. 

Respecte a la 8140, suport a organitzacions professionals

agràries, dins SEMILLA també, que passaran llavors

posteriorment al FOGAIBA, i sota l’epígraf d’organitzacions

professionals agràries, hi ha una partida de 160.000 euros per

contraposar a l’esmena que ha fet el PSM, que ens apropa molt

als 200.000 euros que ens proposen ells.
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Respecte a la 8142, suport a les denominacions d’origen,

dins el programa 717A, millora de la comercialització dels

productes de qualitat, hi ha una partida de 600.000 euros per

promocionar, donar a conèixer i fer més venuts aquest tipus de

productes, que supera en tres vegades la proposta d’esmena que

ens presenta el PSM, també. 

Respecte a la 8143, ajuts als damnificats per la calabruixada

del mes d’octubre, la consellera va fer una compareixença aquí

en comissió respecte a això, i va quedar ben clara la posició del

Govern respecte a subvencionar les collites amb la condició

sempre que estiguessin assegurades. Per tant els criteris del

Govern es poden resumir bàsicament en: tot el que és

assegurable no és subvencionable, i el Govern paga a més una

part de la prima de l’assegurança agrària igual a la que paga

ENESA, generalment un 40 i un 40 cada un. Per tant creim que

aquesta és la postura del Govern, és una postura correcta,

promulgar, promocionar que la gent asseguri els seus cultius,

perquè com més siguem més força podrem fer per renegociar

les primes, més cultius cobriran i més segurs estaran els nostres

pagesos.

Respecte, també, a l’agricultura ecològica, com ja havia dit

abans que n’hi havia una de semblant, la 8144, dins el

programa 717B apareixen també ajudes a agricultors i ramaders

de professió ecològica. Dins el programa 717A, vinculat al

PDR, programa de desenvolupament rural, també apareixen

ajudes de suport per al Consell Balear d’agricultura ecològica.

I també dins SEMILLA apareixen també cursos de formació,

divulgació i promoció de l’agricultura ecològica.

Respecte a la 8145, ajut al Patronat de races autòctones, que

ens proposen 6.000 euros, dins SEMILLA, que llavors també

passarà al FOGAIBA, apareixen 40.000 euros per a

associacions de ramaders de races autòctones, per ajudar-los,

evidentment, i dins el programa 717B, foment de races

autòctones, també apareixen 10.000 euros. Per tant en total

sumen 50.000, que és bastant més del que se’ns proposa a

l’esmena i queda cobert així.

Respecte al camp d’aprenentatge del far de Cavalleria, la

8146, la Conselleria d’Agricultura pensa que el camp

d’aprenentatge no és una figura pròpia de la Conselleria

d’Agricultura, és més pròpia de la Conselleria d’Educació, i el

far de Cavalleria està gestionat per l’Ajuntament d’Es

Mercadal; ara mateix està tancat. Així i tot també és veritat el

que diu la portaveu, que l’ajuntament ha firmat un conveni amb

les conselleries d’Educació, Medi Ambient i Agricultura per

posar allí un camp d’aprenentatge, però la conselleria, segons

tenc entès, només va adquirir, només es va comprometre a

tenir-hi un espai divulgatiu sobre la reserva marina del nord de

Menorca.

Respecte a la 8147, convenis amb confraries de pescadors

com a entitats colAlaboradores amb l’Administració, dins

SEMILLA, que també llavors s’engloba dins les actuacions que

té la Direcció General de Pesca, hi ha subvencions a confraries

de pescadors amb un import de 212.000 euros. Per tant és

bastant més del que ens proposen a l’esmena i així també queda

cobert.

Això pel que fa a les esmenes que ha presentat el Partit

PSM. Pas ara a les esmenes que ha presentat el Partit

Socialista.

Respecte a la 7694 per a la consolidació de (...) de

Menorca, s’ha de dir que es proposen uns 300.000 euros, i això

està contemplat ja dins el centre de cost SEMILLA, dins dues

partides vinculades a la Direcció General de Pesca, una per a

vigilància de les reserves marines de 369.000 euros, i l’altra

també de 50.000 euros. Per tant la suma de les dues supera els

300.000 euros que se’ns proposen i per tant també aquesta

esmena en principi quedaria resolta.

Respecte a la 7834, el laboratori interprofessional de llet a

Menorca, l’empresa pública IBABSA, adscrita a la conselleria,

ja compta amb laboratoris equipats per fer front a aquestes

anàlisis de (...) que es realitzen actualment a Menorca; per tant

és un poc redundant que si ja ho fa l’IBABSA posar un altre

laboratori interprofessional de llet a Menorca.

Respecte al programa d’anyell d’Eivissa, aquesta marca

d’anyell d’Eivissa està com un subapartat dins el programa o

dins la marca de carn d’Eivissa, que com el portaveu del Grup

Socialista sap pertany a APOI, l’associació de productors d’oví

d’Eivissa, i l’anyell d’Eivissa està com un subapartat dins

aquesta carn d’Eivissa, dins aquesta marca propietat d’APOI.

Recentment, bé, han fet alguna variació; anyell d’Eivissa no

està encara autoritzat com a tal, no ha fet la tramitació davant

la Unió Europea; així i tot des del consell s’està impulsant el

tema de camp d’Eivissa i indirectament, evidentment, el tema

d’anyell d’Eivissa.

Respecte a la creació de reserva marítima de l’entorn d’allí,

de l’Aire de Menorca, la 7838, a la Conselleria d’Agricultura

del Govern balear no ha arribat cap proposta per escrit per fer

una reserva marina a l’illa de l’Aire, però sí propostes formals

per fer reserves marines al llevant de Mallorca. S’ha d’afegir

també que el tema de les reserves marines es pot pagar a través

de l’IFOP i tampoc no té sentit posar una quantitat fixa perquè

la creació d’una reserva no es basa en posar una quantitat fixa

o no, simplement es basa en tramitacions i llavors ja, en darrer

cas, abalisar-la o senyalitzar-la.

Referent a la 7839, campanya específica a tot l’Estat de

promoció de la denominació d’origen Formatge de Maó, ja està

contemplada dins l’empresa pública SEMILLA, dins les

actuacions de l’Institut de Qualitat Agroalimentària, sota la

denominació de “campanya nacional de promoció del formatge

amb denominació d’origen Maó-Menorca”, amb una quantitat

de 600.000 euros, que duplica la que se’ns proposa com a

esmena de 300.000 euros. Per tant, aquesta esmena també

quedaria coberta.

Referent també a les millores en diferents regadius a l’illa

d’Eivissa, la del Port de Sant Miquel la 7840, Portinatx a

Eivissa i respecte també a l’EDAR de Sant Antoni. Aquestes

tres no estan dins el conveni que es va signar el 20 de febrer del

2004, sí que se va parlar d’incloure-hi Sant Antoni, però

finalment no es va plasmar en paper. I les actuacions que estan

englobades sobretot són a la platja de’n Bossa l’adequador que

hi ha allà i Formentera. Per tant, s’hauria de renegociar un poc

el conveni per incloure-hi les que facin falta. Evidentment el
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consell donarà qualsevol iniciativa per renegociar el conveni a

nivell de Govern balear i ministeri.

Respecte la 7844, executar les millores necessàries per al

bon funcionament i qualitat de les aigües de reg de la base

reguladora de Santa Eulària. Aquí sí que la comissió de

seguiment que es va crear entre el ministeri-Govern per dur a

bon port tota aquesta infraestructura, molt important a Eivissa

sobretot a la zona de Santa Eulària. A la reunió del 24 de

setembre se’ls va plantejar, a proposta del consell, a proposta

meva, que les fessin arribar el descontent que hi havia a Eivissa

pel tema de la sanitat de les aigües. Per tant, el Govern balear

així ho va fer i el ministeri ens va emplaçar a una reunió que va

tenir lloc el novembre en el consell insular, va venir el

subdirector general de regadius del ministeri, la comunitat de

regants, el consell insular representant per jo mateix i els meus

tècnics i el Govern balear representant per Joan Morey, director

general de Desenvolupament Rural i tècnics seus. Allà on

vàrem adquirir el compromís d’abans de Nadal tenir un sondeig

total de la xarxa de clavegueram de Santa Eulària. 

Ja ho tenim i ara properament abans de Nadal convocarem

la reunió per tal de clarificar on estam i això ho dic perquè el

ministeri es va comprometre a posar les accions que fessin falta

per, una vegada que tenguéssim els sondejos correctes de la

salinitat que teníem a la xarxa de clavegueram que després

posteriorment tenim a la xarxa de reg, posar les accions

imminents per disminuir la salinitat per poder regar. I ara

demano al portaveu socialista, que també és eivissenc i li

interessarà, que la salinitat de Santa Eulària ha baixat moltíssim

i pràcticament ara ja es podria regar, però necessitam un darrer

impuls per part del ministeri i que li farem arribar la pròxima

setmana o l’altra quan convoquem la reunió.

Respecte la 7845, execució d’un pla de formació, d’acord

i amb la colAlaboració d’organitzacions professionals agràries.

Dins els pressuposts hi ha també unes partides per realitzar

cursos de formació, concretament dins el programa 711A,

60.000 euros dins el programa d’actuació en la secretaria

general de 100.000 euros i dins la Direcció General de Pesca

140.000 euros. Per tant, sumats tots fan un total de 300.000

euros que superen l’esmena que ens ha presentat el Partit

Socialista.

Respecte la transferència a UCABAL de l’esmena 7846.

Compartesc totalment l’opinió del portaveu socialista, allà on

un dels impulsos principals per a l’agricultura de les nostres

illes són les cooperatives i que és el referent que tenim ara aquí

important a les illes. Per tant, se’ls ha d’ajudar de totes formes,

ja sigui a través d’UCABAL, com a través d’aportacions

concretes o directes a projectes que ells impulsin. 

I respecte també i vinculat a aquesta hi ha el suport a la

cooperativa Agroeivissa, ell també com a conseller del consell

insular ho sabrà. El consell va destinar 1.145.000 euros el 2004

dins els pressuposts del 2005 hi vaig destinar 450.000 euros,

que entenc que n’hi haurà prou per fer els projectes que ells

havien de dur endavant. Respecte a la Cooperativa de Santa

Eulària, estic elaborant el projecte de viabilitat i quan tenguem

les conclusions habilitarem les partides que facin falta per dur

a terme les conclusions que d’aquí es derivin. I respecte la

Cooperativa Agrícola de Formentera, té raó el Sr. Portaveu que

encara existeix agricultura a Formentera. Estam en

conversacions per adquirir un terreny allà on s’hi pugui ubicar

la cooperativa, perquè l’antiga cooperativa, com ha citat el

portaveu, sí que ha quedat dins el nucli urbà de Sant Francesc

i és inviable que allà operi. Per tant, estam intentant comprar un

terreny a Formentera, fora del casc urbà i fer una permuta pels

terrenys que tenen dins el casc urbà.

Jo els volia avançar als dos portaveus que a la comissió

d’avui, evidentment ara rebutjarem les esmenes, però tenim el

compromís de revisar-les una per una i fixar alguna transacció,

sobretot en allò que fa referència, com he dit abans, a

UCABAL i algunes cooperatives concretes que com molt bé ha

dit el portaveu socialista són quasi el motor de la nostra

activitat agrícola. 

Per tant, queda el compromís de la taula de revisar les

esmenes, algunes d’elles sobretot la que referència a UCABAL

i alguna cooperativa, pendent únicament de posar la quantitat

fixa.

Gràcies, President.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Mayans. Ara en torn de rèplica algun

grup vol la paraula? Per part del PSM-Entesa Nacionalista té la

paraula la Sra. Vadell.

LA SRA. VADELL I FERRER:

Gràcies, Sra. Vicepresidenta. Molt breument, només per fer

constar i fer notar al portaveu del Partit Popular que ell ha

comentat que la majoria de les partides que nosaltres

esmenàvem ja estaven contemplades en quantitats superiors al

pressupost. A mi m’agradaria que observés que les úniques

dues esmenes de substitució que hem fet, són la 8137 referent

a l’ampliació de Prilat i la 8147 convenis amb confraries de

pescadors. Totes les altres són d’addicció o d’afectació. Això

vol dir que possiblement hi hagi coincidència de criteri quant

a les necessitats i quant als conceptes d’aquestes esmenes. Allà

on no hi ha coincidència és en les quantitats que hi destinen.

Les esmenes d’addició volen dir que nosaltres consideram

quantitats insuficients les que vostès preveuen en el pressupost.

I les esmenes d’afectació volen dir que dins aquestes partides

que són amples conceptualment i allà on s’hi poden ficar

moltes coses, nosaltres demanam que se concretin aquests

aspectes.

I quant a la partida de pescadors, tengui en compte que

nosaltres esmenam el capítol quart i que és de subvenció

directe de suport a les activitats d’aquestes confraries. I tal

vegada vostès hagin previst ajudes a confraries en altres

capítols o en altres conceptes, però nosaltres demanam aquest

concretament. Per tant, veim que sí contemplen coses, però no

coincidim en la quantia d’aquests conceptes.

I quant a l’esmena 8146 sobre el camp d’aprenentatge al Far

de Cavalleria. És veritat que és un tema educatiu, però en el

mateix protocol hi participen la Conselleria de Medi Ambient

i la Conselleria d’Agricultura, que també hi poden participar,
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no hi és incompatible. Si hi participen perquè es varen firmar

uns protocols de colAlaboració el més normal és que hi hagi una

aportació compromesa, maldament sigui petita. Si la

Conselleria d’Agricultura només se va comprometre a muntar

un espai divulgatiu, bé després supòs que el muntatge d’aquest

espai divulgatiu durà uns costs maldament siguin mínims. Per

tant, consideram que han d’estar contemplats en aquests

pressuposts.

I per part meva res més, Sra. Vicepresidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Vadell. Per part del Grup Parlamentari

Socialista té la paraula el Sr. Vicent Tur.

EL SR. TUR I TORRES:

Gràcies, Sra. Presidenta. No pensava intervenir en torn de

rèplica, però vistes les expectatives i les esperances que ha

obert al final de la seva intervenció el portaveu del Grup

Popular, sí vull agrair-li la darrera part de la seva intervenció

i esperarem amb confiança i esperança a veure què cau al final.

Si no pot ser la grossa de Nadal, que almanco toquin premis

menors.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Vol intervenir el Grup Parlamentari Popular? Sr. Mayans té

la paraula.

EL SR. MAYANS I SERRA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Simplement per assenyalar que

encara que els pressuposts d’agricultura són elevats perquè

creim que el sector agrari s’ho mereix. Però de vegades jo

entenc que no se posi la quantitat que vulguin els grups en

algunes partides, però es fa el que es pot evidentment per

repartir i que tot Déu quedi, sinó content no descontent del tot.

I respecte allò que ha licitat el portaveu del Grup Socialista.

Li torn repetir que hi ha el compromís de revisar algunes de les

esmenes que ens presentat i ara evidentment es votaran en

contra, es rebutjaran, però només perquè encara no està fixada

la quantitat.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Llavors procediríem a la votació. 

Votarem totes les esmenes.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. LLETRAT:

Són 6 vots a favor, 8 en contra i cap abstenció.

LA SRA. PRESIDENTA:

Així queda conclòs el debat. S’aixeca la sessió i demà la

reprendrem a les 9,30.

Gràcies.
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