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EL SR. PRESIDENT: Bon dia, senyores i senyors diputats. Tornam a començar la
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sessió d’aquesta comissió d’Hisenda i Pressupost. Començarem

amb el debat i votació de les esmenes a la secció 21, de la

Conselleria de Comerç, Indústria i Energia.

En primer lloc, demanam si hi ha substitucions.

LA SRA. ABASCAL I JIMÉNEZ:

Sí, Sr. President. Patricia Abascal sustituye a Francesc

Quetglas.

EL SR. OLIVER I MUT:

Gaspar Oliver substitueix Diego Guasch.

LA SRA. RADO I FERRANDO:

Aina Rado substitueix Andreu Crespí.

EL SR. MOLINA I FRESNEDA:

Francisco Molina sustituye a Antoni Marí.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Passam, idò, al debat de les esmenes que

hem agrupar amb el núm. 18, que són esmenes de totalitat, no,

és el debat núm. 19. Farem conjuntament els debats 19 i 20, de

totalitat a la secció 21, Conselleria de Comerç, Indústria i

Energia i entitat de dret públic 88, Institut d’Innovació

Empresarial de les Illes Balears, i la societat pública 01, Fires

i Congressos de Balears, SA. S’hi mantenen les esmenes

següents: del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista les

8178 a la totalitat de la secció, 8179 a l’entitat de dret públic 88

i 8180 a la societat pública 01; del Grup Parlamentari Socialista

les 7754 de totalitat a la secció i 7815 a l’entitat de dret públic

88.

I ho farem conjuntament, com dèiem, amb la resta

d’esmenes parcials que són les següents. Al programa 722A,

regulació i normativa industrial s’hi mantenen les esmenes del

Grup Parlamentari Socialista 7755 i 7756.

Al programa 723A, promoció industrial i tecnològica, s’hi

mantenen les esmenes següents: del Grup Parlamentari

d’Esquerra Unida i Els Verds la 7613; del Grup Parlamentari

PSM-Entesa Nacionalista la 8182 i la 8181; del Grup

Parlamentari Socialista les 7761, 7757, 7759, 7758 i 7760.

Al programa 724B, promoció i regulació de l’artesania, s’hi

mantenen les esmenes següents: del Grup Parlamentari

d’Esquerra Unida i Els Verds, 7614; del Grup Parlamentari

Socialista, 7762.

Al programa 731B, planificació, ordenació i

desenvolupament energètic, s’hi mantenen les esmenes

següents: del Grup Parlamentari d’Esquerra Unida i Els Verds,

7615; del Grup Parlamentari Socialista, 7695, 7764, 7765 i

7851.

Al programa 731C, foment de l’ús d’energies renovables i

de l’estalvi d’energia, s’hi mantenen les esmenes següents: del

Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, 8183; del Grup

Parlamentari Socialista, 7696 i 7763.

Al programa 763A, ordenació, reforma i modernització de

les estructures comercials, s’hi mantenen les esmenes següents:

del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, 8188, 8129,

8185, 8186, 8184 i 8187; del Grup Parlamentari Socialista,

7770, 7766, 7769, 7767 i 7768. I a l’entitat de dret públic 88,

Institut d’Innovació Empresarial de les Illes Balears, s’hi manté

l’esmena del Grup Parlamentari Socialista, 7816. I a la societat

pública 01, Fires i Congressos de les Balears, SA s’hi manté

l’esmena del Grup Parlamentari Socialista 7924.

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

paraula, en primer lloc, en nom del Grup Parlamentari

d’Esquerra Unida i Els Verds, el Sr. Ramon.

EL SR. RAMON I JUAN:

Moltes gràcies, Sr. President. Molt breument, per defensar

les tres esmenes que té el nostre grup en aquesta secció. La

primera, la 7613, és una esmena que tracta d’incorporar un

milió  d’euros per al desenvolupament del P la

d’industrialització de les Illes Balears. Pensam que en un

moment en què el pes industrial dins l’economia de les nostres

illes baixa, s’ha de fer un esforç major per al manteniment del

nostre sector industrial, i per això proposam aquesta aportació

que la treim, una vegada més, com feim de manera habitual, de

la partida de carreteres que, com hem dit una i una altra vegada,

la consideram absolutament sobredimensionada, i creim que és

molt més útil invertir en el sector industrial, que és el que pot

crear llocs de feina de manera permanent, perquè els que es

dediquin a la construcció de carreteres, són temporals i després

desapareixen. Per tant, aquest és l’objectiu d’aquesta esmena.

L’esmena 7614 tracta d’afavorir el sector artesanal, un altre

sector que pensam que s’ha de potenciar al màxim per

aconseguir una certa diversificació de la nostra economia i, per

això, proposam que s’hi aporti la qualitat de 250.000 euros per

afavorir l’associacionisme dels sectors artesans com a mitjà de

poder desenvolupar millor la seva tasca i que pugui tenir un

major rendiment econòmic la feina dels artesans.

L’esmena 7615 té l’objectiu de destinar un milió d’euros a

millorar la dotació del Pla d’estalvi i eficiència energètica i de

foment d’energies renovables. Creim que també és un altre

objectiu que hauria de ser prioritari, que les partides que hi ha

als pressuposts actuals són insuficients i que, donats tots els

problemes energètics que hi ha, per una banda, de

subministrament d’energies convencionals, però per altra

banda, la necessitat de reduir les emissions contaminants de

l’atmosfera i els efectes indesitjables que provoquen totes

aquestes emissions, s’han de fer esforços per a la millora de

l’eficiència energètica i per al foment d’aquestes energies

renovables que no són contaminants.

Aquestes són les tres esmenes que havia de defensar i amb

això acab, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:
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Moltes gràcies. El Sr. Sampol, per defensar les esmenes del

Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, té la paraula.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Gràcies, Sr. President. Com ja és habitual deixarem per al

debat en plenari la defensa de les esmenes a la totalitat de la

secció i de les dues empreses o societats públiques dependents

d’aquesta conselleria, i entraríem a defensar les esmenes

parcials.

La primera, la 8182, proposa afectar una quantitat sense

quantificar, per fomentar polígons industrials sostenibles. Ens

referim a les promocions públiques que es poden fer a través de

GESTUR o de l’Institut d’Innovació Empresarial, dos

instruments del Govern, que estan fent algunes actuacions,

algunes promocions públiques a distints municipis de les Illes

Balears. Es tracta d’impulsar la construcció en sistemes

d’eficiència energètica, en previsió d’energies renovables a les

naus industrials que es puguin construir, amb sistemes d’estalvi

d’aigua, construint amb materials reciclables i eficients i, en

definitiva, des d’aquestes petites actuacions des de

l’administració exemplificar l’estalvi que es podria fer en els

polígons industrials, atès que la indústria és el sector que

consumeix més energia.

La següent proposa que dins la convocatòria anual de

subvencions a les empreses hi hagi una dedicació especial a

fomentar les indústries de reciclatge de residus, així es

contribuiria a donar una solució a la problemàtica dels residus

que tenim a les Illes Balears i es podria incentivar un sector que

té moltes possibilitats, atès que les Illes Balears som uns dels

primers productors mundials de residus, tenim una matèria

primera abundant i es tracta de donar-li sortida.

A continuació, ja passaríem al programa d’energia, en el

qual proposam incrementar substancialment els ajuts per a

foment d’energies renovables, cada any queden sense poder

atendre un nombre important de solAlicituds, ja sigui

d’empreses o de particulars que volen fer instalAlacions amb

energies renovables i pensam que se’ls ha de donar suport.

Un dels problemes més importants que afecten el sector

comercial des de fa dos anys podem dir, és l’increment de la

modalitat turística coneguda com tot inclòs. Naturalment els

empresaris hotelers poden veure reduïts un poc els seus

beneficis amb aquesta pràctica, però allà on provoca una

vertadera ruïna és a l’oferta complementària que envolta els

hotels que es passen a aquesta modalitat. Aleshores es tracta

que des de la conselleria titular de Comerç s’estudiïn els efectes

del tot inclòs per poder contribuir a fer propostes d’actuació per

tal de minimitzar els impactes que pugui tenir.

Els darrers anys varen tenir molt d’èxit algunes campanyes

que es varen realitzar per mediambientalitzar el món del

comerç, intentar reduir el consum de bosses de plàstic, introduir

sistemes d’eficiència energètica, etc., i aquesta és una tasca que

no s’ha de deixar, sinó que cada any s’ha d’anar continuant i

per això també proposam afectar aquesta partida de 120.000

euros dins els programes de comerç que ja existeixen.

Igualment, s’ha de fer una tasca constant per fer de l’ús de

la nostra llengua un fet, que sigui un fet normal i quotidià a tots

els àmbits, també dins els sectors econòmics, i el sector

comercial pot jugar un paper molt important en aquesta tasca

colAlectiva que ha de ser promocionar l’ús de la llengua

catalana i a les Illes Balears, i també proposam afectar una

quantitat de 150.000 euros a incentivar la retolació en català i

els usos de la nostra llengua dins el món del comerç.

Des de la conselleria ja s’està fent un esforç per eliminar

barreres arquitectòniques, però pensam que ja estam incomplint

una llei que es va aprovar ja fa bastants anys, deu fer més de

deu anys, al Parlament de les Illes Balears, i aleshores també

proposam afectar 150.000 euros més per tal d’incentivar

l’eliminació de barreres arquitectòniques dins el món del

comerç i de l’empresa en general.

I finalment proposam un canvi d’ubicació de 2 milions

d’euros que anirien dels ajuts directes que té previst la Direcció

General de Comerç cap a les empreses privades, i aquests 2

milions d’euros, que és part de la partida destinada a incentivar

el món del comerç, consideram que s’han de destinar a

incentivar accions colAlectives. Realment que un comerç rebi un

10, un 12, un 15% de subvenció per modernitzar el seu

establiment, no li suposa gran cosa, al contrari que els

comerciants d’una zona, d’un municipi s’agrupin i amb l’ajuda

de l’administració, govern, ajuntaments, promoguin accions

colAlectives, de millorar l’entorn de la zona o de promocionar

aquella zona, realment això és més eficaç de cara al comerç i

amb aquest criteri proposam destinar-hi, canviar d’ubicació

aquests dos milions d’euros.

Igualment els mercats municipals són vertaders motors de

l’activitat comercial, entorn a un mercat municipal que funcioni

s’estructura tota una xarxa de comerç urbà que és molt

interessant de potenciar. Per això també proposam destinar

300.000 euros, que es detreuen de les ajudes directes a les

empreses comercials, per també incentivar aquesta

modernització dels mercats municipals.

I pensam que aquesta ja és la darrera, sí, efectivament. 

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Sampol. Per fer la defensa de les

esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista, té la

paraula la Sra. Abascal.

LA SRA. ABASCAL I JIMÉNEZ:

Gracias, Sr. Presidente. La enmienda a la totalidad que el

Grupo Socialista ha presentado se fundamenta en el

presupuesto insuficiente que la conselleria tiene, mantenemos

los términos en que se ha presentado y posponemos el debate

para el pleno de la semana que viene.

Pasaremos a explicar las enmiendas que nuestro grupo ha

presentado. Una apreciación, y prefiero decirla ahora para que

quede claro a lo largo de mi intervención. Nosotros entendemos
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que hay consellerias cuya actividad tiene que ser transversal y

deben desarrollar actividades conjuntas si se quiere realizar una

gestión que resulte eficaz, la más importante en este sentido es

la Conselleria de Hacienda, Presupuestos e Innovación, y es

importante porque las políticas de I+D+I afectan a temas como

la educación, la sanidad y lo que aquí nos interesa, la industria,

la energía y el comercio. Estos sectores tienen que aplicar los

avances en innovación para conseguir mejorar su producción

y, en definitiva, los resultados que repercuten en la economía

de la comunidad. Y comento esto porque hay enmiendas que

nosotros hemos presentado y que afectan especialmente a los

planes de I+D+I tanto de la comunidad como del Estado.

Aclarado este punto, realizaré mi exposición siguiendo el

número de registro de las enmiendas presentadas.

La núm. 7755 se refiere a la necesidad que tiene el sistema

administrativo en mejorar para dar un servicio más claro y

eficiente a todos los procesos que las industrias deben realizar.

La núm. 7756 recaba la necesidad de colaborar en la

programación de los cursos destinados al sector industrial. En

muchas ocasiones estos cursos no contemplan las necesidades

ni de los trabajadores ni del sector y se pierde la posibilidad de

mejorar la formación.

La 7761 recoge sin coste alguno el interés que debe tener la

conselleria en el plan de I+D+I del Estado para informar de las

oportunidades que tiene, es curioso que simplemente hayamos

adjudicado un euro, pero de lo que se trata es de saber

exactamente qué propone este plan y cómo se puede llegar a

todo lo que es el sector, las ventajas que conlleva dicho plan.

La industria náutica debe potenciarse en nuestra comunidad,

permite la diversificación y la creación de empleo, de ahí que

presentemos la enmienda 7756 que pretende la creación de un

club náutico en Palma.

La 7759 hace referencia a la elaboración y puesta en marcha

de un plan de residuos. Como he comentado al principio de mi

intervención, es necesario que la innovación se aplique al

sector industrial, el plan de I+D del Govern debe permitir

concretarse en acciones innovadoras. La enmienda 7758 recoge

esta propuesta que nosotros consideramos que es indispensable.

Las acciones encaminadas a impulsar políticas destinadas

a concienciar a los ciudadanos en relación con el reciclaje

deben partir de la administración, y qué mejor que fomentar y

colaborar con las empresas que llevan a cabo esta actividad,

para ello hemos presentado la enmienda 7760.

La artesanía debe ser tratada con especial interés, porque

permite mantener una actividad básica en nuestras islas, la

enmienda 7762 entendemos que debe ser aceptada si se tiene

interés en desarrollar nuestra artesanía a través de la creación

de un centro balear.

La Conselleria de Energía, a través de su conseller, ha

mencionado en varias ocasiones que se crearía una agencia de

energía, ante la falta de concreción del Govern, nuestro grupo

con la enmienda 7695 reclama la creación de dicha agencia con

delegaciones en todas las islas y que elabore, a su vez, un plan

balear de ahorro y eficiencia energética.

La 7764 recoge el derecho que tienen los ciudadanos a

recibir información sobre los temas energéticos, derecho que en

muchas ocasiones no ejercen ante la falta de información que

hay en el sector. La conselleria tiene capacidad para realizar un

estudio que permita conocer la viabilidad del soterramiento de

las líneas eléctricas de alta tensión, esta necesidad es reclamada

no sólo por nuestro grupo, sino por los ciudadanos. De ahí que

presentemos la enmienda 7765.

La 7851 recoge una propuesta que permite al Ayuntamiento

de Artà desarrollar el programa destinado al fomento de

energías alternativas, consideramos que la conselleria debe

colaborar con las instituciones que llevan a cabo acciones

destinadas al uso de dichas energías, que permiten reducir la

independencia que tenemos respecto de la eléctrica.

La 7696 recoge una propuesta que consideramos

indispensable si se pretende fomentar el uso de estas energías

renovables. Las instituciones deben dar ejemplo y por ello

entendemos que la conselleria debe actuar en la sustitución del

alumbrado público eléctrico que actualmente tenemos por

alumbrado obtenido a través de energías renovables y, como

ejemplo, impulsar la energía solar.

La 7763 se presenta por la necesidad que tiene esta

comunidad de fomentar la instalación y el uso de energía solar

para y por los ciudadanos, y la mejor forma es subvencionar la

instalación para que se pueda utilizar, además de proporcionar

más información sobre los beneficios que genera dicha energía.

El sector del comercio necesita un plan que permita

mejorarlo y activarlo, de ahí que nuestro grupo haya presentado

la enmienda 7770, para evitar una caída que repercutiría

negativamente en nuestra economía. Los mercados municipales

necesitan no sólo una mejora sustancial sino también su

modernización si queremos que sean competitivos y que se

mantengan. Esta enmienda, la 7766 recoge la demanda de los

propietarios de las paradas en los mercados, y la conselleria

entendemos que debe responder ante estas necesidades.

La recogida selectiva de residuos en los comercios debe ser

una prioridad, se debe elaborar un plan junto con los

ayuntamientos para que dicha recogida sea efectiva, no se

puede pretender que sean los ciudadanos y que se lleven a cabo

prácticas de recogida selectiva de residuos y que los comercios

que tienen y generan una gran cantidad de dichos residuos, no

se lleve a cabo esta separación. De ahí que la enmienda 7769

se presente con una cantidad que aún no siendo muy alta sí que

permita, por lo menos, la redacción del plan y su puesta en

marcha.

La 7767 recoge la demanda de la sociedad para que se

eliminen las barreras arquitectónicas, no se debe continuar

poniendo pegas a aquellas personas que quieren acceder a un

comercio y no pueden hacerlo, es un derecho que en muchas

ocasiones no pueden ejercer. Contribuir a través de líneas de

subvención es una obligación que tiene la conselleria y que

debe mantener y aplicar con mayor amplitud.
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La 7768 plantea la iniciativa de fomentar las cooperativas

de compras entre los comerciantes para obtener mejores

precios, esto permitiría repercutir en mejores condiciones y de

venta para los consumidores.

En la actualidad las empresas que ya desarrollan su

actividad y quieren trasladarse a zonas industriales no reciben

ningún tipo de ayuda, no ocurre lo mismo con las de nueva

creación, la enmienda 7816 recoge esta demanda del sector

industrial que entendemos que debe ser asumida.

Y, por último, la 7924 plantea la rehabilitación del cuartel

general Luque de Inca, para convertirlo en un recinto ferial.

Esta propuesta ha sido debatida y aprobada en el consistorio de

Inca, estoy convencida de que también será aprobada en esta

comisión, un recinto ferial en Inca permitirá aumentar la

actividad económica del municipio.

Para terminar y fijar posiciones respecto de las enmiendas

presentadas por el Grupo Esquerra Unida i Els Verds y por el

Grupo PSM-Entesa Nacionalista, votaremos a favor de ellas,

porque tanto unas como otras pueden ser asumidas por nuestro

grupo.

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Abascal. En el torn de rèplica, el Sr.

Oliver, en nom del Grup Parlamentari Popular, té la paraula.

Perdó, no és el torn de rèplica, és el torn en contra. Té la

paraula en qualsevol cas.

EL SR. OLIVER I MUT:

Gràcies, Sr. President. Per fixar la nostra posició respecte

de les esmenes que han presentat el distints grups, ho faré per

ordre d’intervenció. Per tant, començaríem, dient que no

acceptarem cap de les esmenes del Grup d’Esquerra Unida i Els

Verds. En primer lloc, pel que fa referència a la primera, al

desenvolupament del pla de reindustrialització hem de dir que

la Direcció General de Promoció Industrial té un pressupost de

més d’11 milions d’euros que es destinen bàsicament a finançar

i promoure les activitats de promoció comercial,

d’internacionalització de les empreses, innovació i

desenvolupament tecnològic, programes de qualitat i disseny o

també els programes de modernització de l’estructura

tecnològica dels processos productius. Dir a més, recordar, els

senyors diputats ja ho saben, però recordar que, a més la

conselleria disposa d’instruments importants com són l’Institut

d’Innovació Empresarial, que té com a objectiu genèric

impulsar el desenvolupament empresarial a les nostres illes

amb uns criteris de sostenibilitat i d’equilibri territorial i

sectorial, instruments també importants com és el Consorci per

al desenvolupament econòmic, que té com a objectiu bàsic

gestionar i promoure el desenvolupament econòmic de les

nostres illes, i l’altre instrument que té és el Consorci centre

europeu d’empreses innovadores, amb els objectius bàsics de

potenciació i desenvolupament de noves empreses innovadores

i la modernització de les ja existents. Dir, idò, que amb aquests

instruments la conselleria disposa d’un pressupost superior als

17.800.000 euros i que és suficient per desenvolupar el mapa

industrial de les nostres illes.

Quant a l’esmena per millorar l’associacionisme, hem de dir

que el programa 724B de promoció i regulació de l’artesania

aquest any té un increment com no havia tingut mai dins els

pressuposts d’aquests darrers anys, un increment de més d’un

225% en relació amb l’any 2004 i que, per tant, aquest

pressupost està equilibrat i ajustat a les solAlicituds que fa el

sector. Per tant, pensam que aquesta actuació que proposa el

Grup d’Esquerra Unida i Els Verds, de millorar

l’associacionisme en els artesans ja està més que dotada i

suficientment prevista dins els pressuposts de la conselleria.

Respecte de l’esmena de millora de la dotació per al pla

d’estalvi d’eficiència energètica i foment de les energies

renovables, li he de suggerir al Sr. Ramon que repassi aquesta

esmena, perquè jo entenc que hi ha una contradicció, perquè

presenta una baixa precisament al programa 731B que és

eficiència energètica i estalvi d’energia, és el programa per a

l’eficiència energètica, per tant difícilment es pot fer una

esmena per millorar la dotació del pla d’estalvi i eficiència

energètica, quan el que es presenta dins la mateixa esmena és

precisament una baixa d’un milió d’euros a aquest programa.

Estam d’acord en la segona part, que diu foment de les energies

renovables, és a dir que el que fa aquesta esmena és minorar

amb un milió de pessetes el Pla d’estalvio i eficiència

energètica i el traspassa al Pla d’energies renovables. Nosaltres

pensam que tal com està presentat el pressupost en matèria

d’energia els dos plans estan suficientment dotats. Amb aquesta

esmena el que faríem seria minvar moltíssim el Pla d’eficiència

energètica. No només és l’energia renovable sinó que també

pensam que són importantíssims els programes d’estalvi

energètic, amb aquesta esmena, idò, el que es proposa és

pràcticament deixar anulAlat el programa d’estalvi energètic,

amb la qual cosa, com he dit abans, votarem en contra també

d’aquesta esmena.

Quant a l’esmena a la totalitat és evident que no hi entrarem

avui, en aquest debat. Ja ho han anunciat també tant el Partit

Socialista Obrer Espanyol com el Partit Socialista de Mallorca

i serà un debat que tendrem a plenari.

Passam a les esmenes del PSM, quant a la primera on ens

proposen polígons industrials sostenibles, evidentment jo

entenc que aquesta és una esmena testimonial on obrin una

partida i del que es tracta és de parlar de la filosofia que

compartim, compartim enormement el que ha explicat aquí el

Sr. Sampol, però jo li he de recordar, i ell no sap molt bé, que

qui du aquesta política de polígons industrials és precisament

l’Institut d’Innovació Empresarial, que així està plantejat i, com

ell sap, tots aquests polígons normalment sempre es fan amb

finançament extern, així que compartim la filosofia, però

rebutjam aquesta esmena perquè pensam que no és la

conselleria, sinó que és l’Institut d’Innovació Empresarial qui

du i sempre ha duit aquestes tasques endavant.

Quant a convocatòria, ajuts, foments industrials de

reciclatge de residus, que vostè presenta en una esmena

d’afectació, bé, li he de dir que ja es contempla de forma

general aquesta possibilitat que qualsevol tipus d’empresa de

reciclatge de residus pugui demanar subvencions dins les línies
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que treu cada any la conselleria, tant si és per a activitats

d’investigació, de desenvolupament o d’innovació, tant si és

també per modernització de l’estructura, creació d’empreses,

és a dir trasllat també de sòl industrial. En definitiva està ja

previst dins les polítiques que du la conselleria endavant i

evidentment no li acceptarem aquesta esmena.

El mateix quant a incrementar el foment per energies

renovables. Aquí també ens fan una addició de 500.000 euros

i dir que la conselleria té pressupostats més de 975.000 euros

i que estan destinats a subvencionar aquest tipus d’energia dins

el programa 7731C i pensam idò que està ben dotada aquesta

partida i que no hi ha necessitat d’incrementar-la.

L’esmena següent, tot inclòs. Compartim la seva filosofia

i el seu esperit, Sr. Sampol. Jo pens idò que aquesta sí que és

una esmena eminentment política, una esmena no d’imatge però

sí política de fixar el posicionament i la preocupació del PSM

respecte aquesta problemàtica, dir que la compartim, però no

acceptam aquesta esmena perquè entenem que no hi ha

necessitat i a més a més no ha de ser dins la Conselleria de

Comerç allà on s’ha de fixar aquesta quantitat. Jo li he de

recordar Sr. Sampol i explicar-li perquè no l’acceptam. El

Partit Popular té presentada una proposició no de llei, li ho

record, supòs que vostè ho sap, però li ho record, i aquesta

proposició no de llei diu de crear una ponència en el si de la

Comissió de Turisme per analitzar precisament els efectes que

té sobre l’economia balear aquesta nova modalitat d’oferta del

tot inclòs. Dir-li a més, que és aquí dins aquesta ponència allà

on s’estudiarà per tant, aquests efectes, no a la Conselleria de

Comerç, sinó que sigui el Parlament que ho faci. A més a més,

dir-li que el Govern també ja ha plantejat aquesta problemàtica

a la Mesa de Diàleg Social i que a més a més serà la que

aportarà a la ponència d’aquest Parlament totes aquestes

conclusions, si així s’aprova, esper que sí, la creació d’aquesta

ponència dins el si de la Comissió de Turisme.

Miri la campanya de Medi Ambient en el món del comerç

està previst també dins la política, dins les línies generals de les

subvencions que treu cada any la conselleria. Per tant, no creim

que faci falta aquesta esmena d’afectació. 

El mateix quant a la retolació en català. Cada any a les

línies surt aquesta possibilitat i a més són moltes les ajudes que

se donen. Per tant, no fa falta tampoc que s’afecti una partida

per aquesta finalitat. Entenc el seu posicionament i la seva

política d’haver-ho de plasmar en una esmena, però quan una

cosa se fa cada any, se ve duent a terme i a més a més cada any

les subvencions són més o manco les mateixes, continuant a

més, amb la mateixa política que han seguit els distints governs.

Francament no hi ha hagut mai cap govern que hagi tengut una

partida afectada per la retolació en català, sinó que se va directe

quant a les línies de la conselleria.

L’eliminació de barreres arquitectòniques, exactament el

mateix. Dins les convocatòries hi és i qualsevol comerç s’hi pot

adherir i així ho pot solAlicitar.

Quant a promoure accions colAlectives per a modernització

i promoció del comerç. Jo crec que aquesta esmena és

important. Aquí vostès senyors del PSM proposen una baixa de

2 milions d’euros a la partida destinada a subvencionar

empreses i la traslladen a les partides que és subvencionar

famílies. Aquí hi ha per tant, una clara línia política que és

ajudar més a les famílies i no tant a les empreses, amb accions

colAlectives. 

Per tant, pensam que el pressupost de la conselleria està

equilibrat. Que la partida 78 està suficientment dotada per

poder dur endavant totes aquestes polítiques que ha proposat el

Sr. Sampol. Però també és important la partida 77 d’empreses

allà on no se li pot minvar en 2 milions d’euros perquè les

empreses no podrien dur a terme les seves renovacions, vaja la

força del dia dels seus comerços.

Quant a la modernització dels mercats municipals dir el

mateix. Pensam que la partida està suficientment dotada, a més

s’ha de tenir en compte que els ajuntaments normalment les

inversions que fan en reformes de mercat no la fan el mateix

any, sinó que van fent reformes per fases i a més la conselleria,

vostè ho sap Sr. Sampol, sap perfectament les reformes que

volen dur a terme els ajuntaments dins els següents anys. Per

tant, és molt bo de fer avaluar aquesta partida i això és el que

ha fet la conselleria. És a dir, que se sap quasi al detall les

necessitats dels ajuntaments, les reformes i fases que durant

endavant aquest any següent.

Quant a l’esmena a la totalitat, ja ho he dit, de l’IDI i també

la de, me pens que era si no vaig malament, Fires i Congressos.

Tendrem el debat, com he dit al principi, a plenari.

I pel que fa les esmenes del Partit Socialista Obrer

Espanyol. Quant a la primera que és la millora del sistema

administratiu. Bé, jo el que li he de dir Sra. Abascal és que

totes les necessitats de millora quant a la tramitació

d’expedients en allò que correspon a la Direcció General

d’Indústria estan inclosos, precisament, dins aquesta partida

pressupostària, dins la 64 i que a més això és una continuació

de les actuacions que s’han duit a terme durant els anys 2003 i

2004. Per tant, això és el que hi ha previst i no hi ha per què

haver d’afectar una esmena dient allò que s’està fent i que a

més s’ha de fer perquè si no quedarien aturats els programes

que se varen iniciar el 2003.

Quant a la colAlaboració de la programació dels recursos

destinats a la millora del sector industrial. Bé Sra. Abascal, jo

entenc la seva filosofia, l’entenc. Dir-li que la Direcció General

d’Indústria dins aquests projectes d’inversió immaterial ja

contempla aquesta possibilitat de realitzar cursos, però aquesta

addicció que vostè fa, francament, és una addicció de 100.000

euros, però jo crec que aquesta esmena ha de decaure per si

mateixa, perquè si s’aprovés aquesta esmena ens quedaria

desequilibrat el pressupost. Vostè me proposa una baixa de

6.000 euros, quan la partida només està dotada en 6.000 euros.

Per tant, jo li demanaria que s’ho repassi perquè no pot ser, li

ho dic al Sr. President i també al Sr. Lletrat, que per favor mirin

aquesta esmena perquè si aquesta esmena s’aprova... Aquesta

esmena no se pot presentar perquè està desequilibrada, així de

clar. Una baixa de 100.000 euros allà on únicament n’hi ha

pressupostats 6.000. Per tant, la voluntat és una, però la realitat

és una altra.

Quant a l’esmena de R+D+I, del seguiment per part de la

Conselleria de Comerç estam d’acord en què hi ha d’haver un
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seguiment i hi és aquest seguiment, però no a la Conselleria de

Comerç perquè qui té les competències en R+D+I és

precisament la Direcció General de Recerca i Desenvolupament

Tecnològic. És a dir, que està adscrita a la Conselleria

d’Economia i Hisenda, com vostè sap. Per tant, a qui li

correspon fer aquest seguiment i el fa, és a la Conselleria

d’Hisenda, no és la Conselleria de Comerç. I sí, la Conselleria

de Comerç té ajudes per a promoció industrial per a aquestes

empreses que vulguin contemplar aquest programa. Estam

d’acord en aquesta esmena, en la seva filosofia, però

lògicament qui fa perquè a més és 1 euro. Per tant, el que diuen

aquí és que s’hagi de fer aquest seguiment, aquest seguiment se

fa, però el fa la conselleria que té assignades les competències.

Aquesta esmena, la següent, quant a la construcció del

polígon nàutic a Palma. Dir que qui té la competència en

promoure polígons és la conselleria, però és l’instrument de

l’Institut d’Innovació Empresarial. Per tant, és l’institut i no la

conselleria la que ho du endavant. Però aquí sí que m’hi vull

aturar senyores i senyors diputats perquè esmenes com aquesta

en tenim 5 o 6 més i que en total suposen 6.950 euros. És a dir,

aquí ens proposen una baixa a un centre de cost, a un programa

i a un subconcepte que no existeix. Per tant, no se pot fer una

baixa allà on no n’hi ha. I jo aquí reclam i deman als serveis

jurídics que per favor analitzin aquestes empreses perquè jo

pens que s’han passat, crec que ha estat un gol que ens ha ficat

aquí el Partit Socialista Obrer Espanyol, perquè d’aquesta

manera és molt bo de fer esmenes, així podem fer les esmenes

que vulguem, posar d’alta tot el que vulguem, però clar no hem

de dir d’on ho donam de baixa. I clar, si no hem de dir d’on ho

donam de baixa no mostram el llautó de què és allò que no

volem fer, queda molt bé dir que és allò que volem fer, però no

deim d’on l’han de baixar. 

Per tant, 500.000 euros per fer un polígon industrial, però

que ens vénen no sé d’on, ens deuen caure de l’aire del cel, ja

hi estam d’acord. Jo entenc que si s’aprovés aquesta esmena el

que faríem seria desquadrar el pressupost de la comunitat. Hi

ha d’haver una esmena, almanco s’ha d’haver creat un fons,

s’ha d’haver donat una baixa, o s’ha d’haver proposat abans

una esmena augmentant els ingressos. Com que no se fa res

d’això, jo entenc que aquesta esmena ni s’hauria de discutir,

entenc que aquesta esmena ha de decaure. No obstant, com a

filosofia sí que la discutirem, però és evident que la rebutjam,

com és natural.

Elaboració i posada en marxa del Pla de residus sòlids

industrials. Bé dues coses. En primer lloc dir que com a residus

industrials aquesta terminologia no existeix, la terminologia

parla de residus perillosos o residus no perillosos.

Quant a residus perillosos, que supòs que és el que deu

voler dir el Partit Socialista Obrer Espanyol, n’hi pot haver

d’industrials. Jo he de dir que aquí la conselleria ja està

redactant un Pla de gestió d’aquests residus perillosos. Per tant,

si ja l’està redactant entenc, que no fa falta haver de crear una

partida de 100.000 euros per fer-lo perquè ja s’està fent i molt

prest sortirà endavant. Quant a l’elaboració perquè la posada en

marxa és un altre tema, l’elaboració correspon a la Conselleria

de Medi Ambient, però la posada en marxa hem de veure si

correspondrà als consells insulars.

Foment i colAlaboració amb empreses de reciclatge, 2

milions d’euros, posam l’alta, però no deim la baixa. És aquesta

altra esmena que feia referència. És molt fàcil posar 2 milions

d’euros i no dir d’on els llevam. Estam d’acord en fer línies de

subvenció per la Direcció General de Promoció, ja que

aquestes competències de foment i colAlaboració amb les

empreses de reciclatge són precisament d’aquesta direcció, de

la Direcció General de Promoció Industrial i que ho fa. Per

tant, pensam que no és necessari fer una esmena d’addició, però

a més a més són 2 milions d’euros Sra. Abascal i que vostè no

diu d’on els lleva. Jo entenc que aquesta esmena, crec, que no

se pot presentar.

Elaboració d’un Pla balear d’estalvi i eficiència energètica

amb una addicció d’1 milió de pessetes. Bé, nosaltres li he de

dir Sra. Abascal que la conselleria està fent aquest pla

d’energia, ja s’està desenvolupant i ho fa la Direcció General

d’Energia. I no pens que sigui necessari crear cap tipus

d’organisme amb una estructura administrativa que moltes

vegades per poques competències té un cost molt important. A

més a més suposa una duplicitat dins l’estructura administrativa

existent i que si la conselleria està duent endavant aquest pla

energètic quant a l’eficiència energètica pensam idò que no fa

falta fer cap esmena d’aquest tipus.

Construcció d’un centre balear d’artesania. Aquí ja s’ha dit

que sí, el conseller ho ha anunciat i ho ha repetit per activa i per

passiva. El programa 724B, dins els seus objectius que té, el

programa d’artesania, és precisament crear aquest centre balear

d’artesania, però que per això s’ha de comptar amb els artesans,

amb la seva colAlaboració i és aquí on la conselleria té les

partides adients per poder subvencionar la creació d’aquest

centre balear d’artesania. Però li dic més, vostè me proposa,

una vegada més amb una baixa, un programa, un centre de cost,

un subconcepte inexistent. Repetesc, és molt fàcil fer esmenes

d’aquesta manera, proposant baixes allà on no hi ha res.

Incrementar la informació del drets d’energia. Això ja ho

està fent la conselleria dins el programa 731B, allà on

contempla tots aquests tipus d’actuacions, mitjançant accions

formatives i informatives sobre la liberalització dels mercats

energètics, així com també els drets dels consumidors. Les

dotacions pressupostàries que tenen per dur endavant aquesta

informació cap als ciutadans estan dins la pròpia Direcció

d’Energia. Per tant, ho estam fent, què vol que li digui? Vostè

ens proposa una afectació, bé, hi estam d’acord. Però estam

d’acord en una cosa que vostè proposa i que ja s’està fent. Per

tant, què vol que li digui? Crec que no fa falta fer aquestes

esmenes quan ja s’estan duent a terme per part de la

conselleria. Me pareix que queden molt bé com a filosofia, li ho

acceptam i respectam, però és evident que no la votarem.

Ens proposen també fer un estudi per fomentar el

soterrament de les línies elèctriques. Bé, recordar aquí senyores

i senyores diputats que la retribució de les línies aèries d’alta

tensió és una competència del Ministeri d’Indústria. Recordar

també que hi va haver un acord per unanimitat a la Comissió

d’Economia d’aquest Parlament, abril de 2004, allà on se va

acordar instar el Govern de l’Estat perquè modifiqués l’actual

marc retributiu per possibilitar precisament el soterrament

d’aquestes línies. Aquesta proposició no de llei que vàrem

aprovar per unanimitat també feia referència a què el Govern
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fes un estudi, precisament per veure la viabilitat de soterrar

aquestes línies. Vostès ens proposen fer un estudi, aquest

Parlament mitjançant la proposició no de llei així ho va acordar

i jo li he de dir que aquest estudi està fet. Per tant, aquest estudi

se va encomanar al ColAlegi d’Enginyers i ja està fet. Vostè me

proposa fer un estudi que ja vàrem acordar amb una proposició

no de llei per unanimitat i a més que està fet. Per tant, és

evident que li votarem que no.

Afectar doblers per a programes d’energies alternatives a

l’Ajuntament d’Artà. No hi estam d’acord en què se faci

aquesta afectació. Dir-li que hi ha la possibilitat i així estan

pressupostats tots aquests diners dins la Direcció General

d’Energia. Per tant, l’Ajuntament d’Artà, igual que qualsevol

altre ajuntament se pot dirigir a la conselleria i solAlicitar la

subvenció perquè així ho té previst aquest Govern.

Substituir l’enllumenat públic dels ajuntaments en energies

renovables. Francament, ho està fent. La Direcció General

d’Energia enguany ha fet un esforç important, precisament per

subvencionar projectes que realitzin els ajuntaments destinats

precisament a l’estalvi i la racionalització, o l’increment de

l’eficiència energètica a l’enllumenat urbà, així com també la

reducció quant a allò que és la contaminació lumínica. I bé, són

ajuts que donen a aquelles accions que van encaminades a

implantació de sistemes de regulació de flux lluminós,

substitució de lluminaris de baixa qualitat òptica, substitució de

faroles, substitució de sistemes d’encesa i apagada per rellotges

astronòmics, instalAlació de sistemes, control i gestió

centralitzats. Per tant, ens proposen, una vegada més, una

esmena d’addicció que el Govern ja ho està fent i que a més a

més, pensam que està suficientment dotada aquesta partida

perquè l’esforç que ha fet el Govern per incrementar aquest

programa ha estat gros.

Fomentar a través d’un major número de subvencions

l’energia solar tèrmica per habitant. Bé, jo ja ho he dit abans,

l’increment que ha tengut aquest programa ha estat molt gros,

crec que ha estat una dotació històrica que ha fet aquest Govern

en l’impuls de les energies renovables i per tant, no consideram

necessari que s’augmenti aquesta dotació econòmica. A més,

l’esmena que vostè proposa suposaria una baixa important a

l’altre programa i posaria en perill el Pla d’eficiència energètica

que també està duent endavant aquest Govern.

El Pla de millora per al comerç, vostè aquí ens fa una

esmena d’afectació de 80.000 euros. Pensam idò que la partida

d’afectació correspon a projectes d’inversió immaterial relatius

al sector comerç. Aquests projectes són els que inclouen els

estudis, anàlisis que se destinen després per poder prendre les

mesures necessàries, legals, econòmiques o administratives,

precisament per a la modernització i millora del comerç. Vostè

vol que aquesta partida que està destinada a dur endavant

aquests termes que jo li he explicat, hi hagi una afectació de

80.000 euros. Pensam que no fa falta que hi hagi una afectació

perquè precisament aquesta partida a allò que se dedica és a

allò que vostè proposi que s’afecti.

La següent partida de millora i modernització dels mercats

municipals. Ja ho he esmentat abans. Una vegada més, incidir

600.000 euros de baixa allà on no hi són. És la pràctica que

avui hem trobat en aquestes esmenes del Partit Socialista Obrer

Espanyol, fer esmenes en baixes de partides inexistents. La

millora dels mercats, ja ho hem dit, que cada any la conselleria

sap més o manco les necessitats que tenen els ajuntaments

perquè les reformes que fan els ajuntaments en els seus mercats

municipals no és una reforma grossa que la facin de cop un any,

sinó que sempre són reformes que si són molt grosses per la

seva impossibilitat de dur-les a terme un any té una despesa

plurianual. És a dir, que són inversions que se sap aquesta

despesa plurianual que durà als ajuntaments. Per tant, se sap

perfectament la dotació pressupostària que s’ha de posar any

rera any per poder fer front a les demandes que fan els

ajuntaments.

Pla de recollida selectiva per als comerços. Una esmena de

les característiques que he repetit i no m’he cansat de repetir,

se fa amb una baixa allà on no hi ha doblers. Però miri aquesta

és una competència dels consells insulars Sra. Abascal. Per

tant, jo no m’aturaré més en aquest punt.

Barreres arquitectòniques, 900.000. Va bé, 900.000 per

llevar barreres arquitectòniques als comerços. Hi estam

totalment d’acord, però el que passa és que una esmena, una

vegada més, allà on vostès ens fan una baixa d’un programa

que no existeix, un centre de cost que no existeix. I clar, així va

molt bé poder fer esmenes. Però li dic que hi estam d’acord

perquè precisament el Govern ja ho està fent, aquesta mesura

està ja inclosa i dotada pensam que d’una forma suficient amb

caràcter general dins les línies de subvencions de la conselleria

per fer front a les reformes i modernitzacions dels comerços.

I vaig acabant, ja estam a les darreres..., esmenes me

referesc. El foment de les cooperatives dels comerços, una

afectació. Bé, pensam que no hi ha el per què d’haver d’afectar

el que ja està fent el comerç. Jo entenc que com a filosofia el

Partit Socialista Obrer Espanyol hagi de presentar aquesta

esmena per, no sé, reiterar tal vegada una vegada més el seu

posicionament respecte l’acceptació dels programes que du

endavant el Govern del Partit Popular, no ho entenc d’altra

manera, ja que aquesta afectació que proposa de fomentar les

cooperatives de compres dins el comerç és una línia que aquest

Govern i els altres governs, que jo recordi el Govern de la

comunitat fa molt de temps, crec que des de què tenim

autonomia que estan obertes aquestes línies i pensam que no fa

falta afectar-les ja que se va duent a terme any rera any.

I aquí acab Sr. President. Dient que les esmenes a la totalitat

que hi ha quant a l’IDI i Fires i Congressos, evidentment

tendrem aquest debat dins el plenari.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Torn de rèplica, grups que vulguin

intervenir? La portaveu del Grup Socialista vol intervenir en

torn de rèplica? Té la paraula Sra. Abascal.

LA SRA. ABASCAL I JIMÉNEZ:

Gracias, Sr. President. Solamente para comentar dos

aspectos. En primer lugar que su táctica de que todo lo están

haciendo y todo está genial, los resultados no sé por dónde se
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ven, porque desde luego siga habiendo muchas deficiencias al

respecto.

En segundo lugar en cuanto a las partidas que se veía la

baja 00000A, son enmiendas meramente políticas y si ustedes

están de acuerdo en que se deben llevar a cabo y aceptarlas se

puede hacer una transacción perfectamente y yo le aseguro que

hay partidas en dónde se puede sacar el dinero, entre ellas

partidas de infraestructuras por ejemplo, donde perfectamente

se puede utilizar ese dinero para acciones que nuestro partido

y nuestro grupo considera que son necesarias para mejorar esta

conselleria.

Nada más. Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Oliver té la paraula.

EL SR. OLIVER I MUT:

Gràcies, Sr. President. Mirin, jo no sé com dir-ho, però si

aquí és cert que hi ha la possibilitat de donar de baixa altres

partides d’infraestructura per poder dotar aquestes partides que

se donen de baixa..., millor dit per poder dotar aquestes

esmenes que proposen una baixa a partides inexistents, crec idò

que és obligació del Partit Socialista Obrer Espanyol de fer-ho,

no el Govern. No presentar una esmena perquè el Govern l’hagi

de transaccionar.

És més, insistesc, aquestes esmenes no se sostenen. Crec

que aquestes esmenes la mesa no les havia d’haver acceptat, si

les ha acceptades és perquè se’ls ha passat. Això és desquadrar.

Si vostès se llegeixen la llei veuran com precisament una

esmena amb una alta ha de proposar la baixa. Si vostès volien

fer esmenes testimonials les haguessin fet amb 0 euros, que

poden ser, n’hi ha que les han fetes. Una esmena amb zero

euros ja obri partida, no és necessari dotar-la ni amb un euro,

n’hi ha, crec que el PSM ha fet una esmena amb 0 euros i això

és una esmena testimonial per deixar constància de la filosofia.

Però si vostès estan dotant esmenes per un import de 6.950.000

euros, sense dir on fan la baixa. Millor dit, fan una baixa d’una

partida, d’un programa, d’un centre de cost que no existeix, la

tècnica pressupostària no permet que se puguin presentar

esmenes que no estiguin equilibrades, no ho permet Sra.

Abascal. El que vostè ha de fer és retirar aquestes esmenes no

ens faci discutir una cosa que no se pot presentar en aquest

Parlament. Jo he entrat a discutir la seva filosofia, no sé de què

se queixa. Però li dic que per favor retiri aquestes esmenes

perquè no som nosaltres que haguem de transaccionar aquestes

empreses, sinó que és el que proposa que ha de dir on vol fer la

baixa si en vol presentar una altra.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Oliver. Esgotat el debat d’aquestes

esmenes passam idò a la seva votació. Són les esmenes del

debat número 19 de totalitat de la secció 21, Conselleria de

Comerç, Indústria i Energia i l’entitat de dret públic 88, Institut

d’Innovació Empresarial de les Illes Balears i la societat

pública 01, Fires i Congressos de les Illes Balears. Així com les

esmenes agrupades en el debat número 20 de globalitat de la

resta en aquesta secció i entitats de dret públic.

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, cap abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Per tant, queda rebutjat aquest bloc d’esmenes.

I farem 5 minuts de recés per continuar amb la secció 23.

EL SR. PRESIDENT:

En primer lloc es produeixen substitucions?

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Joana Lluïsa Mascaró substitueix Pere Sampol.

EL SR. PASTOR I CABRER:

Antoni Pastor substitueix Joan Huguet.

LA SRA. SALOM I SOLER:

Aina Salom substitueix Francesc Quetglas.

LA SRA. RADO I FERRANDO:

Aina Rado substitueix Andreu Crespí.

EL SR. ROSSELLÓ I DEL ROSAL:

Miquel Rosselló substitueix Miquel Ramon.

EL SR. MOLINA I FRESNEDA:

Francisco Molina sustituye Antoni Marí.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Passam al debat de les esmenes agrupades

en el número 21 i debat número 22 de totalitat i de globalitat a

la secció 23, Conselleria de Presidència i Esports i secció 73,

Institut Balear de la Dona.

I són les esmenes següents: del Grup Parlamentari Esquerra

Unida i Els Verds la 7629 a la secció 23; del Grup PSM-Entesa

Nacionalista la 8114 a la secció 23; del Grup Parlamentari

Socialista 7790 a la secció 23 i 7958 a la secció 73. Juntament,
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com dèiem, amb la resta d’esmenes parcials que són les

següents:

Al programa 131A, coordinació de l’acció exterior del

Govern, del Grup Parlamentari d’Esquerra Unida i Els Verds

7575, del Grup Parlamentari Socialista 7784 i 7785.

Al programa 131B, foment i relacions amb les comunitats

balears radicades a l’exterior, s’hi mantenen les esmenes: del

Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista 8115; del Grup

Parlamentari Socialista 7779, 7774 i 7797.

Al programa 134A, sensibilització i cooperació al

desenvolupament s’hi mantenen les esmenes del Grup

Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds 7571, 7573, 7570 i

7572; del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista 8117;

del Grup Parlamentari Socialista les esmenes núm. 7775, 7780,

7781, 7782, 7793, 7795, 7794 i 7786.

Al programa 311A, direcció i serveis generals de

Presidència i Esports, s’hi manté l’esmena del Grup

Parlamentari d’Esquerra Unida i Els Verds 7576.

Al programa 313A, centres assistencials, s’hi mantenen les

esmenes del Grup Parlamentari Socialista 7771, 7772, 7773,

7854, 7901, 7935, 7801, 7803, 7826, 7827, 7911, 7919, 7936,

7937.

Al programa 313C, mesures judicials i prevenció del

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

Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds la 7567; del Grup

Parlamentari Socialista 7783, 7796 i 7776.

Al programa 313D, protecció i acció social, s’hi mantenen

les esmenes del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds

la 7576; del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista 8118

i del Grup Parlamentari Socialista 7818, 7819, 7820, 7821,

7822, 7938 i 7777.

Al programa 313F, protecció i defensa dels drets dels

menors, s’hi mantenen les esmenes del Grup Parlamentari del

PSM-Entesa Nacionalista 8126 i 8125, del Grup Parlamentari

Socialista, 7830 i 7778. 

Al programa 313G, família i unitats de convivència, s’hi

mantenen les esmenes del Grup Parlamentari Socialista

següents: 7789, 7806, 7828 i 7829.

Al programa 313I, planificació i ordenació social, s’hi

mantenen les esmenes del Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista 8124 i 8123; i del Grup Parlamentari Socialista,

7788 i 7787. 

Al programa 314A, pensions i prestacions econòmiques,

s’hi mantenen les esmenes del Grup Parlamentari Socialista

7831 i 7855. 

Al programa 323A, protecció i foment de la integració i

foment de la participació social de la joventut, s’hi mantenen

les esmenes següents: del Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista 8120, 8122, 8121 i 8127; i del Grup Parlamentari

Socialista les esmenes 7791, 7907, 7909, 7915, 7921 i 7930. 

Al programa 457A, protecció i foment de l’esport, s’hi

mantenen les esmenes següents: del Grup Parlamentari

d’Esquerra Unida i Els Verds, 7568, 7569, 7577, 7578, 7579,

7580, 7581, 7582, 7583, 7584, 7585, 7586, 7587, 7601, 7603,

7604 i 7602; del Grup Parlamentari Socialista, 7792, 7800,

7802, 7804, 7805, 7808, 7809, 7798, 7799 i 7686. 

Al programa 463B, serveis d’atenció al ciutadà i assistència

a les víctimes del delicte, s’hi mantenen les esmenes següents:

del Grup Parlamentari d’Esquerra Unida i Els Verds, 7574; i

del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, 8116. 

Al programa 323C, promoció, protecció i serveis per a la

dona, s’hi mantenen les esmenes del Grup Parlamentari

d’Esquerra Unida i Els Verds 7605 i 7600; del Grup

Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, 8119; i del Grup

Parlamentari Socialista, 7811, 7807, 7810 i 7812.

Per fer la defensa conjunta de totes aquestes esmenes té en

primer lloc la paraula per defensar les esmenes del Grup

Parlamentari d’Esquerra Unida i Els Verds el Sr. Rosselló.

EL SR. ROSSELLÓ I DEL ROSAL:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, en el

que fa referència a l’esmena 7629, de totalitat, seguint el

costum d’aquesta cambra la defensarem en el plenari.

Passaré a relatar les esmenes que presentam a la secció 23

i finalment a la 73. L’esmena 7569 pretén incrementar la

despesa a l’Oficina de Defensa de Menor, senzillament, i

detreure la baixa de la Direcció General d’Esports. L’esmena

7567 pretén desenvolupar programes preventius de delicte

juvenil, i en aquest sentit destina una partida de 200.000 euros.

L’esmena 7568 pretén crear una partida que nosaltres no hem

trobat en el pressupost; si és així idò ho rectificarem, però en

principi no l’hem trobada, i és per a la construcció del centre

terapèutic per a menors, que està anunciat ja fa un any i mig per

part de la conselleria. L’esmena 7569 obre una partida també

per a un centre terapèutic a Eivissa, de menors. 

La 7570 i tot un seguit d’esmenes fan referència -quatre

esmenes concretament- fan referència al programa 134A, de

cooperació exterior, i són d’afectació, que pretenen concretar

on pensam que hauria de prioritzar-se la despesa: programes de

pobresa a Brasil i a distints països del sud. L’esmena 7574 és

de substitució, i en definitiva fonamentalment és un tema més

de filosofia de funcionament o administrativa que

pressupostària: la despesa.., pensam que les oficines de

víctimes del delicte haurien de dependre de Serveis Socials en

lloc de dependre de l’antiga direcció general de l’antiga

presidència. L’esmena 7575 és una esmena de substitució que

té com a objectiu l’increment de despesa, en aquest cas 150.000

euros, per a projectes d’eradicació de la pobresa, en definitiva

per al compliment del Pla d’exclusió social. 

L’esmena 7576 també tendria com a objectiu incrementar

la partida que és finalista a nivell de l’Estat, que una part ve de

l’Estat i l’altra la posa la comunitat autònoma, per al PIB, que

al final devé als ajuntaments, com tothom sap. 7577, una

partida destinada a incrementar la despesa destinada a la

creació de serveis d’estades diürnes. Després vénen tres o
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quatre esmenes que van destinades a l’increment de despesa a

les escoletes infantils dependents de Presidència; en aquest cas

molt important la despesa cap l’escoleta de Maó, que ha tengut

serioses dificultats enguany per posar-se en marxa i per poder

cobrir les reformes que s’havien de fer. 

L’esmena 7582 pretén l’increment de la despesa destinada

al programa Ca Vostra. La següent és la targeta bàsica. La

següent és la renda mínima d’inserció. L’esmena 7585 tendria

com a objectiu donar llum a un nou programa per als

desnonaments de famílies en situació de risc social o

vulnerabilitat. L’esmena 7586, per a la creació d’un centre base

de discapacitats a la comarca de Manacor i un altre a la

comarca d’Inca; en definitiva la idea és descentralitzar el centre

base, una vegada que ja existeix a Menorca, a Eivissa i a

Mallorca, en el si de Mallorca descentralitzar a Inca i a

Manacor. 

L’esmena 7600 i les següents van destinades a programes

de l’Institut Balear de la Dona per incrementar la lluita per la

igualtat d’oportunitats, l’atenció a les víctimes de la violència

domèstica, per a dones maltractades, etc., etc. En definitiva,

destinades totes elles a incrementar la despesa a l’Institut

Balear de la Dona.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Per defensar les esmenes del Grup

Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista té la paraula la Sra.

Mascaró.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Gràcies, Sr. President. La 8114, la de totalitat, ja la

debatrem en plenari, i a les altres -seré breu- demanam dos

canvis d’ubicació de programes. El programa 131B, foment i

relacions amb comunitats balears a l’exterior, pensam que si

realment és de cooperació hauria d’estar dins la Direcció

General de Cooperació en lloc de dependre de la Direcció

General de Joventut. I després també que les oficines d’ajuda

a les víctimes del delicte haurien de dependre de la Direcció

General de Serveis Socials i no d’aquella de Relacions amb la

Mediterrània.

Després a la 8117 demanam afectar 220.000 euros per al

Fons Mallorquí de Solidaritat. Pensam que el fons ha de poder

complir els seus programes, fa cooperació i fa molts de

programes que necessiten més dotació econòmica. I també

demanam un increment de 100.000 euros al programa 313I, a

la partida d’ajudes a entitats que treballen amb immigrants per

ajudar a fer possible la inserció d’aquestes persones dins la

nostra societat.

Després tenim tres esmenes, la 8118, la 8119 i la 8124, que

van destinades a incrementar el suport econòmic als

ajuntaments. Una demana 1 milió d’euros més al programa

313D, que és el que va destinat a protecció i a acció social; una

altra demana 750.000 euros més per a ajudes als ajuntaments,

en el programa 323C, per posar en marxa cases d’acollida per

a dones que pateixen maltractaments; i una altra que és una

creació del subconcepte 46 dins el programa 313I, amb

130.000 euros, per a programes municipals que afavoreixin la

integració social de les persones immigrants.

A l’Oficina de Defensa dels Drets del Menor hem presentat

dues esmenes, una que és afectar 20.000 euros per incrementar

i intensificar les actuacions per a la prevenció d’abusos a

menors, i una altra és la creació d’un subconcepte 48 per donar

ajudes a aquelles entitats que també treballen en defensa del

dret del menor, tot i que siguin privades, o que siguin sense

ànim de lucre, però hi ha entitats que fan una molt bona tasca,

i sense ajudes del Govern aquesta tasca es perdria, i que a la fi

també ajuden a fer possible que l’Oficina dels Drets del Menor

assoleixi els seus objectius.

Després ja dins la Direcció General de Joventut hem

presentat una esmena per incrementar en 136.326 euros més la

partida que va destinada al Consell de Joventut de les Illes

Balears; aquest consell es va crear per una llei i pensam que és

hora que pugui complir les funcions que li encomana aquesta

llei, i per a això necessita pressupost. Una altra esmena va en

el sentit d’augmentar la partida d’ajudes i subvencions a les

associacions juvenils i a les entitats que treballen amb joves;

enguany aquesta partida ha baixat i nosaltres consideram que

s’ha de mantenir, que és bàsic per a la participació i el foment

de les associacions juvenils donar aquestes ajudes. Després

també demanam afectar 100.000 euros per transferir al Consell

de Menorca per a la creació d’una xarxa de casals juvenils, i

36.000 euros més per donar suport també al programa d’oci

juvenil del Consell de Menorca.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Per fer la defensa de les esmenes

presentades pel Grup Parlamentari Socialista té la paraula la

Sra. Rado.

LA SRA. RADO I FERRANDO:

Gràcies, Sr. President. El Grup Parlamentari Socialista té

presentades dues esmenes a les seccions 23 i 73 que debatrem

i argumentarem en el pròxim plenari.

Pel que fa a les esmenes parcials començaré per les que fan

referència a joventut. Creim que aquesta part de la societat, els

joves, són un colAlectiu al qual s’ha de donar la major atenció

i suport, ja que la participació dels joves és garantia de futur i

a vegades, a l’hora d’implementar polítiques concretes, som

poc generosos. En aquest sentit faré esment a les nou esmenes

que presentam i que són les números 7791, 7907, 7909, 7915,

7921, 7930, 7779, 7774 i 7797. La primera fa referència a la

millora de la xarxa d’instalAlacions juvenils i les set següents es

refereixen a la construcció i millora de diversos centres, com el

centre juvenil d’Eivissa o el de Manacor, o també el de

Felanitx. L’esmena 7779 es refereix a la promoció

sociocultural. La 7774 està directament lligada a les

subvencions que es venien pressupostant i que en el 2005

preveuen una gran disminució; nosaltres creim que això és un

greu error, ja que si volem la participació dels joves, com he dit
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abans, hem de posar els mitjans necessaris perquè això sigui

possible.

De les vuit esmenes referides a cooperació, concretament

les números 7793, 7795 i 7794, van en el sentit que quedin

especificats els recursos que rebran els fons de solidaritat de

Mallorca, Menorca i també el d’Eivissa i Formentera.

L’esmena 7781 proposa una partida concreta destinada al poble

saharià; és una partida que es venia contemplant dins els

pressupostos d’aquesta comunitat en altres anys i per

l’especificitat de la problemàtica del poble saharià creim que és

necessari que s’hi destini una partida concreta, especialment

per la relació que té el poble saharià amb l’illa de Mallorca i

també concretament amb aquest parlament, on s’han fet

diverses manifestacions al seu favor. Els projectes amb les

administracions públiques dels països empobrits han

desaparegut dels pressupostos del 2005; creim necessària

aquesta colAlaboració amb les administracions públiques, ja que

això és important per al desenvolupament d’aquests mateixos

països. La 7775 i la 7782 estan relacionades amb joventut,

joventut i cooperació. Demanam fins i tot que es faci juntament

entre les dues conselleries, i fan referència a l’augment per a

beques i una escola solidària que també es venia celebrant. Així

com també la 7786.

Passant al programa 313A, les esmenes 7771, 7772 i 7773

són esmenes no d’augment o disminució de determinades

partides, sinó que fan referència a la concepció que té el Grup

Socialista de l’etapa de 0 a 3 anys com una etapa educativa, i

no sols assistencial, com ve plantejat. Per això proposam que

passin a dependre de la Conselleria d’Educació, com ja han fet

en altres casos. La necessitat i la justícia, l’equiparació de les

inversions a cada una de les illes, ens duen a presentar les

esmenes 7801, 7803, 7826 i 7827. 

La 7854 i la 7911 si s’acceptassin permetrien la construcció

de centres de dia, que tanta falta fan i que tan bon servei fan a

les famílies que tenen la sort de poder gaudir d’un centre a prop

del seu domicili. La 7935 i la 7936 van encaminades a

compensar desequilibris entre illes pel que fa a la construcció

d’un centre de malalts d’alzheimer i la transferència a Menorca

de les transferències derivades del conveni amb el ministeri per

a la construcció de centres sociosanitaris. La 7919 i la 7901 van

encaminades a la construcció d’una residència de gent gran a

Santa Margalida o a l’ampliació de la Miquel Mir d’Inca.

Finalment, pel que fa al programa 313A, presentam l’esmena

7937 a fi de modificar el conveni per a la construcció del centre

sociosanitari Santa Rita a Menorca, que d’altra manera serà

difícil poder acabar i que l’illa de Menorca pugui gaudir

d’aquest centres que, com tots sabem, és absolutament

necessari. 

Al programa 313D presentam l’esmena 7777 a fi de dotar

els ajuntaments del pressupost necessari per fer front a les seves

necessitats, cada dia més grans a causa de les demandes que fan

els ciutadans a l’administració més pròxima, i tots sabem que

els ajuntaments són les administracions pitjor dotades d’aquesta

comunitat. Les esmenes 7820 i 7821 pretenen dotar l’illa

d’Eivissa de dos centres de dia, així com, amb la 7819, d’una

residència de gent gran a Sant Antoni. La 7938 va en el sentit

de compensar els desequilibri produït per la transferència al

Consell de Mallorca de 6,5 milions d’euros no prevists i amb

caràcter extraordinari, que no han rebut ni Menorca ni Eivissa;

creim per tant que s’ha de compensar aquest desequilibri amb

el tant per cent corresponent als dos consells, d’Eivissa i

Formentera i de Menorca. 

Al programa 313G les esmenes 7789 i 7776 volen que la

prevenció de la delinqüència juvenil sigui l’eix de les polítiques

d’aquesta direcció general, ja que és important preveure el que

pugui passar després i, per tant, hem de donar tots els recursos

necessaris a fi que els joves que en un moment donat estan en

risc de delinquir no arribin a haver de passar per a aquesta

situació. 

La 7806 vol mantenir programes de suport a famílies i

l’esmena 7829 pregaríem que quedàs retirada. 7829.

Les números 7788, 7828 i 7787 es refereixen a traspassos

de recursos als ajuntaments i als consells insulars per poder dur

a terme plans d’immigració, ja que, com he dit abans, aquestes

administracions són les primeres a les quals arriben els

ciutadans per ser precisament les administracions més

pròximes. La 7831 pretén que es transfereixin els fons prevists

de l’abonament guarderia als consells i als ajuntaments per

implementar polítiques d’escoles infantils; nosaltres no creim,

i també crec que ja s’ha dit en altres ocasions i abans, que les

polítiques per a infants de 0 a 3 anys han de ser polítiques

educatives i per tant d’escoles infantils i no de guarderies. La

7855 hauria de servir per eliminar barreres arquitectòniques a

la residència d’Artà.

Entraríem ara a les esmenes que fan referència a l’esport.

Per això presentam les esmenes 7800, 7802, 7804, 7805, 7808

i 7809. Es refereixen a reduir l’aportació de l’equip ciclista de

les Illes Balears a fi de fomentar altres programes a través dels

tres consells insulars, i sobretot a donar suport a l’esport base,

així com millorar diferents equipaments esportius i també a

cobrir els desplaçaments dels esportistes, molt costosos, com

tots sabem, per la nostra condició d’illes.

Passam ara a la secció 73 de l’Institut de la Dona, a la qual

presentam quatre esmenes a fi de transferir recursos als

ajuntaments i als consells. I finalment la 7812, que creim molt

important, ja que és necessari que el Govern de les Illes Balears

tengui prevists els fons necessaris per implementar la llei contra

la violència de gènere, que en un pròxim futur serà una realitat.

Les esmenes a les quals no hagi fet referència expressa

quedaran defensades en els seus mateixos termes. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, moltes gràcies. Torn en contra? En nom del Grup

Popular té la paraula el seu portaveu Sr. Pastor.

EL SR. PASTOR I CABRER:

Moltes gràcies, Sr. President, i em permetran, però que no

s’entengui com una falta de respecte, que també faci una

defensa global de la nostra posició, perquè la veritat és que tots

els grups han fet molt feina i jo crec que seria una miqueta

molest potser en aquest cas posicionar-nos esmena per esmena,

i farem una defensa en general del nostre posicionament, si els
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pareix; però, ja dic, que no s’entengui com una falta de respecte

cap als diputats que han fet la defensa d’aquestes esmenes.

En primer lloc vull agrair en aquest cas a tots els grups la

feina que han fet, jo crec que amb esperit de colAlaboració, en

aquests pressuposts de la comunitat, que pensam que

possiblement sigui el debat més important de tot l’any,

juntament amb el debat de l’estat de la comunitat, perquè de

qualque manera marcarà la política del Govern i en aquest cas

jo diria que en un tema..., no m’atreviré a dir més important que

els altres, però en un tema molt sensible com en aquest cas és

el tema social i els temes de l’esport. És un tema que afecta les

persones i normalment les persones més dèbils o les més

necessitades, i que sense cap dubte ni un jo crec que ha de ser

una de les prioritats de qualsevol govern dedicar els esforços a

aquestes conselleries.

Hi ha una sèrie d’esmenes, jo diria que unes són d’una part

molt política, que jo crec que són de criteri del Govern, de

posicionament d’on han d’estar en aquest cas les partides o les

responsabilitats, i jo crec que és una decisió molt clara que és

responsabilitat, en aquest cas, tant del president com de

l’executiu decidir a quina part administram més bé els recursos

a l’hora de dedicar-se a colAlectius en concret. Per tant nosaltres

pensam que això és una decisió del Govern i que la va prendre

en el seu moment i la va prendre amb total consciència.

Després n’hi ha moltes altres que la veritat és que són

temptadores, perquè aquí hem sentit parlar de recursos per als

ajuntaments, i m’entendran que en aquest cas em soni molt bé

tot això de recursos per als ajuntaments, perquè sense cap dubte

ni un són les administracions pobres, però jo crec que aquests

pressuposts, en global, jo crec que tenen una característica molt

important, que són els pressuposts que dediquen més doblers

als serveis socials de la història de la comunitat. Per tant jo crec

que això és important.

En el que fa referència al posicionament de les esmenes, hi

ha una sèrie d’esmenes, jo diria de tots els grups, que podrien

ser estudiades en profunditat, també d’aprovació com puguin

ser en aquest cas de transacció, que també faríem al ple, que

anirien referides en aquest cas a l’enfortiment de les relacions

del Govern amb l’exterior; també en el que pugui el tema de la

defensa dels drets dels menors, i també en aquest cas unes

altres també referides en els temes de menors que si els pareix

després intentaríem arribar a un acord en plenari per veure si

podem acceptar qualque esmena en aquest cas dels partits

polítics. Jo crec que en aquest cas els pressuposts marquen una

línia de govern, marquen la línia d’increment i en aquest cas

dedicació als serveis socials, i jo crec que és una decisió en

aquest cas del Govern de destinar partides i projectes. 

Hem sentit parlar de centre de dia. Nosaltres no ens podem

oposar a la creació de nous centres de dia; de fet ja hi ha hagut

en aquest cas una convocatòria en els ajuntaments per presentar

projectes de centres de dia ja durant aquest any. Per tant

nosaltres pensam que s’han de potenciar. Possiblement també

després hàgim de fer unes reflexions de tot perquè en aquests

moments estam carregant els ajuntaments d’unes competències

o en aquest cas d’un manteniment d’aquests mateixos centres

de dia, que no només és la construcció; és a dir, queda molt bé

en aquest cas que facem centres de dia, però després

possiblement hauríem de pensar en el dia després perquè els

ajuntaments són els que s’han de fer càrrec d’aquestes

instalAlacions, tan necessàries sobretot per intentar que aquestes

persones majors puguin quedar amb les seves famílies, que no

hagin d’ingressar a una residència, sobretot en el cas de les

persones vàlides, però jo crec que hauríem de fer una reflexió.

Per tant jo crec que és un programa que ja s’està posant en

marxa, nosaltres creim que s’ha de continuar potenciant.

Exactament igual que en el tema de residències. Veig que

s’han proposat residències i ampliacions de residències a certs

municipis. Nosaltres pensam que s’han de fer residències, se

n’han de fer més de les que s’han dit aquí, pensam que s’ha de

fer una xarxa de residències que pugui palAliar en principi la

gran llista d’espera que en aquest moment tenim d’assistits, per

tant nosaltres en aquest cas creim que això està en marxa. De

fet sabem que ja hi ha ajuntaments que han cedit terrenys per a

la construcció en aquest cas de residències; en aquest cas la

llista d’espera, que deu ser de 1.000 i escaig de persones

possiblement podria ser palAliada, però sense cap dubte una

vegada que hagi desaparegut aquesta llista d’espera de 1.000 i

escaig de persones segurament en tornarà a sortir una altra de

1.000 i escaig de persones més. Per tant això possiblement no

serà suficient.

Per tant jo crec que aquest projecte de pressuposts, en

aquest cas del Govern, palAlia moltes coses que vostès ja

proposen aquí, però bé, esperem que d’aquí al plenari puguem

arribar a certs acords per intentar que aquest pressupost, que a

més vostès han presentat esmena a la totalitat, pugui ser

repensat i que vostès idò fins i tot puguin donar suport a aquest

pressupost, que crec que és el millor que s’ha presentat fins ara

de Presidència i Esports.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Pastor. Grups que vulguin intervenir en

el torn de rèplica? La Sra. Mascaró té la paraula en nom del

Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Gràcies, president. Només per agrair que sigui agraït, i que

si és responsabilitat del Govern decidir on són les partides i què

dedica a cada partida, també és responsabilitat i decisió dels

grups de l’oposició dir el que trobam que no està bé i proposar

canvis. Els pressuposts que es dediquen a serveis socials són els

més alts; no ho sé, crec que ho podrem debatre un poc més

endavant, i sobretot en haver acabat farem comptes, i realment

si palAliàs moltes de les coses que nosaltres proposam no les

haguéssim proposades, si realment pensàssim que és així, però

esperarem a veure si és cert que en el plenari se’ns accepten

algunes d’aquestes propostes. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sra. Rado, té la paraula.

LA SRA. RADO I FERRANDO:
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Gràcies, Sr. President. Efectivament el Sr. Pastor ha

comentat que aquesta part dels pressupostos pot és la més

pròxima a les persones, perquè són els que moltes vegades es

refereixen a colAlectius i possiblement colAlectius més dèbils o

amb més necessitat de protecció per part de l’Administració, i

precisament per això jo crec que la distribució dels recursos

distingeix de qualque manera quina és la visió dels diferents

partits i els posicionaments polítics.

Jo de totes maneres li he d’agrair aquesta possibilitat que

ens dóna d’una possible via de negociació i de transacció de

diferents esmenes. Per la nostra part ens tendrà aquí on faci

falta per millorar, al nostre entendre, aquests pressuposts, però

vostè ens ha dit, i a això sí que hi volia fer referència, del tema

de la construcció de residències; efectivament, vostès han

presentat un pla de residències, el que passa és que nosaltres,

les residències que pretenem que siguin construïdes són

residències a les quals puguin accedir la majoria de ciutadans

d’aquestes illes. Ara, en algunes d’elles que, com vostè sap, es

fa mitjançant convenis amb empreses privades i que es preveu

que s’hagin de pagar unes mensualitats envoltant els 1.500

euros, nosaltres creim que això no redundarà en benefici

almanco de la majoria de ciutadans d’aquestes illes. Per tant,

creim que hi hauria d’haver un canvi en aquest sentit. Si és així,

Sr. Pastor, estarem disposats a fer el que faci falta per arribar

a acords i que puguem votar determinades qüestions d’aquests

pressuposts.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

El Sr. Pastor té la paraula.

EL SR. PASTOR I CABRER:

Sí, moltes gràcies. És a dir, quan he dit que els pressuposts

eren una línia que marcava el Govern ho he fet amb total

respecte, evidentment, sempre acceptant els suggeriments i la

colAlaboració en aquest cas de tots els partits que formen part

de l’oposició, és a dir, amb el màxim respecte perquè jo durant

quatre anys he estat diputat d’aquesta cambra estant a

l’oposició i sempre he intentat també fer-ho de manera

constructiva. Per tant, esperem que d’aquí al plenari no només

nosaltres puguem acceptar qualque esmena de les que vostès

han presentat, sinó que vostès li donin una volta a aquests

pressuposts i se n’adonin del bons que són. Per tant, jo crec

amb l’esperit de colAlaboració ens hi trobaran.

I en el que fa referència en aquest a la intervenció de la

diputada del Partit Socialista, ha fet referència a una cosa molt

cosa en el tema de residències. Crec que no hi entraré perquè

és un debat molt ample, però jo els convit a vostès a demanar

un debat damunt aquest tema, perquè crec que és un tema molt

interessant. El tema de les residències s’ha de mantenir i això

li pot dir, en aquest cas el Batle de Manacor, que durant molts

anys Manacor ha tengut vocació de residència i sap el que li

costen els seus pressuposts. Per tant, crec que en aquest cas,

aquestes instalAlacions es fan amb recursos i qualcú els ha de

pagar; per tant, crec que no és el moment avui d’entrar en

aquest debat en profunditat, però la convit a tenir un debat

perquè crec que és un debat que seria molt enriquidor i que

possiblement en aquest cas podríem aclarir moltíssimes coses.

Moltíssimes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Pastor. I esgotat el debat d’aquest bloc

d’esmenes, les posaríem a votació i són les esmenes

presentades a la totalitat de la secció 23, Conselleria de

Presidència i Esports, i secció 73, Institut Balear de la Dona,

així com la resta d’esmenes parcials presentades a aquesta

secció; tret de l’esmena número 7829, del Grup Parlamentari

Socialista, que ha estat retirada per la seva portaveu.

Vots a favor de les esmenes?

Vots en contra?

Abstencions, no n’hi ha.

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Aleshores, queden rebutjades aquestes esmenes.

I finalment, es procedeix a la votació de totes i cadascuna

de les seccions del Projecte de llei de pressuposts generals de

la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2005,

així com els pressuposts de les entitats de dret públic i de les

societats públiques i també els dels ens públics Servei Balear

de Salut, ib-salut i Gestió Sanitària de Mallorca, GESMA, amb

les modificacions que en resulten de l’aprovació d’esmenes

durant la tramitació d’aquest projecte de llei.

Si els pareix bé, les podríem agrupar per a la seva votació,

i votaríem en primer lloc, la secció 02, Parlament de les Illes

Balears; secció 03, Sindicatura de Comptes, i secció 04,

Consell Consultiu de les Illes Balears.

Vots a favor?

Vots en contra?

No n’hi ha i abstencions tampoc. Per tant, queden

aprovades per unanimitat.

Votaríem a continuació la secció 05, Consell Econòmic i

Social.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Una, per tant, resultat de la votació?



EL SR. LLETRAT:

Són 14 vots a favor; cap en contra i 1 abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, queda aprovada la secció 05, Consell Econòmic i

Social.

I ara votaríem la resta de seccions, d’entitats de dret públic,

de societats anònimes públiques, ib-salut i GESMA.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

No n’hi ha, resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Per tant, queden aprovades totes aquestes seccions, entitats

i societats públiques.

I, abans d’acabar, una vegada conclòs el debat i les

votacions, es proclama dictaminat el Projecte de llei de

pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes

Balears per al 2005.

I es recorda que els grups parlamentaris poden presentar, en

el termini màxim de 48 hores, mitjançant escrit adreçat al

president de la Cambra, els vots particulars i les esmenes que,

havent estat defensats i votats en comissió i no incorporats al

dictamen, pretenguin de defensar en el plenari.

Una vegada esgotat l’ordre del dia, agrair la seva

colAlaboració.

I, no havent-hi més assumptes, s’aixeca la sessió.
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