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Començam la sessió de la Comissió d'Hisenda i Pressuposts. En
primer lloc, demanam si hi ha substitucions.

LA SRA. VADELL I FERRER:

Maria Antònia Vadell substitueix Pere Sampol.

LA SRA. VINENT I BARCELÓ:

Assumpta Vinent substitueix Guillem Camps.

LA SRA. CAMPS I ORFILA:

María José Camps substitueix Joan Boned.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Margalida Rosselló substitueix Miquel Ramon.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Passam, idò, al debat núm. 8, de totalitat de
la secció 15, Conselleria de Medi Ambient, de l'entitat de dret
públic 83, Agència Balear de l'Aigua i de la Qualitat Ambiental,
i de l'entitat de dret públic 85, Institut Balear de la Natura. S'hi
han presentat les esmenes següents a la totalitat: del Grup
Parlamentari d'Esquerra Unida i Els Verds a la secció 15,
Conselleria de Medi Ambient, la 8759; a l'entitat de dret públic
83, Agència Balear de l'Aigua i de la Qualitat Ambiental, la
8791; a l'entitat de dret públic 85, Institut Balear de la Natura,
la 8792. Del Grup Parlamentari Socialista, a la secció 15,
Conselleria de Medi Ambient, la 9029; a l'entitat de dret públic
83, Agència Balear de l'Aigua i de la Qualitat Ambiental, la
9170; a l'entitat de dret públic 85, Institut Balear de la Natura,
la 9171.

Per fer la defensa conjunta d'aquestes esmenes, té la paraula,
en primer lloc, la Sra. Rosselló per Esquerra Unida i Els Verds.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Gràcies, Sr. President. Efectivament, nosaltres hem presentat
una esmena a la totalitat de la secció 15 i també a les entitats de
drets públics esmentades, perquè entenem que no s'adeqüen a
les necessitats de les Illes Balears respecte de les polítiques de
caire mediambiental i sobretot competencials que té aquesta
conselleria, i a més perquè també consideram que és una
conselleria, precisament, que requeriria d'un major esforç
pressupostari del que en aquests moments té. Tot i que això
siguin els arguments més amplis que ens fan presentar aquestes
esmenes, tot el que és el debat polític d'aquestes esmenes de
totalitat el durem a terme al plenari.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Per part del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, la Sra. Vadell té la paraula, almenys doni per
defensades les esmenes i digui si les vol mantenir al plenari.

LA SRA. VADELL I FERRER:

No tenim esmenes presentades a la totalitat.

EL SR. PRESIDENT:

Ah!, perdoni, creia que simplement renunciava per fer el
debat al plenari, i és que no en té de presentades. Correcte.
Aleshores, el Grup Parlamentari Socialista, el Sr. Crespí.

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Sí, gràcies. Només per anunciar que farem una defensa més
profunda d'aquestes esmenes de totalitat al ple, però, així
mateix i perquè consti al Diari de Sessions, diré que consideram
insuficient la dotació pressupostària d'aquesta conselleria que ni
tan sols arriba a mantenir el seu poder d'execució d'acord amb
l'increment de preus de l'IPC, quan crea, a més, una nova
direcció general, la de Seguiment i vigilància del canvi climàtic,
i ha de posar en marxa una llei que, segons es va dir en aquesta
cambra, era la llei estrella del Govern, que és la d'espais
naturals. Nosaltres entenem que si això no ve acompanyat d'una
suficient dotació pressupostària, les estrelles se solen consumir,
apagar i fan poca claror. Per tant, estam en desacord amb la
dotació pressupostària i per això feim aquestes esmenes.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Per part del Grup Popular, té la paraula
Assumpta Vinent.

LA SRA. VINENT I BARCELÓ:

Gràcies, Sr. President. Per part del Grup Parlamentari
Popular sí que es creu que el pressupost de l'àrea de medi
ambient suposa per a l'any 2006 un augment de més de 2
milions d'euros, que passa de 95 milions a 97, aproximadament,
i si acumulam la pujada del voltant del 6,5% de l'any passat,
resulta que en dos anys ha pujar un 8,6%. 

Respecte de l'empresa pública IBANAT, el pressupost
contempla també una pujada de més de 335.000 euros i el que
resulta més important és que soluciona el problema històric de
la manca de dotació del capítol 1 per pagar el personal, un
problema que fins i tot ha suposat l'anulAlació d'un procés
d'oposicions per manca de capítol pressupostari. Hem passat
d'un capítol 1 de 5.703.000 l'any 2005 a una previsió de
8.229.000 per al 2006.

Respecte d'ABAQUA, es dota amb un pressupost de
91.144.000 euros, pressupost que, si tenim en compte l'esforç
inversor ja efectuat pels instituts públics IBAL, que abans era
l'IBAEN i l'IBASAN, que entre els dos instituts es van invertir
els anys 2004 i 2005 la quantitat de 133 milions d'euros, per
tant, creim que la quantitat que hi ha dins l'ABAQUA és
suficient per als objectius que s'encomanaran al nou institut.

Per tot això, creim que aquest pressupost és l'adequat per a
les necessitats de la Conselleria de Medi Ambient.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Vinent.
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Passam, idò, al debat núm. 9 de globalitat de la resta de les
esmenes del debat de medi ambient. Són les esmenes següents:
Del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds a la secció
de la Conselleria de Medi Ambient, al programa 441A,
proveïment d'aigües, l'esmena 8760; al programa 441B,
sanejament i depuració d'aigües, les 8761, 8762, 8763 i 8764; al
programa 443C, gestió de residus, les 8767, 8765, 8768, 8766
i 8769; al programa 443K, seguiment i vigilància del canvi
climàtic, les 8775, 8776 i 8777; al programa 443L, espais de
rellevància ambiental Xarxa Natura 2000, les 8787, 8788 i
8789; al programa 443M, educació ambiental i societat, la 8770;
al programa 512A, DPIH, protecció i control directiva marc de
l’aigua, la 8771; al programa 514A, ordenació del litoral, les
8772, 8773 i 8774; al programa 533B, planificació forestal, les
8778, 8779 i 8786; al programa 533D, gestió d’espais naturals
protegits, parcs naturals, àrees recreatives i finques públiques,
les 8780, 8785, 8781, 8782, 8784 i 8783; al programa 533F,
espais silvestres, conservació i sensibilització, la 8790. Del
Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista a la secció de la
Conselleria de Medi Ambient, al programa 441B, sanejament i
depuració d'aigües, la 9424; al programa 443L, espais de
rellevància ambiental Xarxa Natura 2000, la 9425; al programa
512A, DPIH, protecció i control directiva marc de l’aigua, la
9423; al programa 533A, conservació i millora del medi natural,
les 9426 i 9422; al programa 533B, planificació forestal, la
9420; al programa 533D, gestió d’espais naturals protegits,
parcs naturals, àrees recreatives i finques públiques, les 9421 i
9419; a l’entitat de dret públic 83, Agència balear de l’aigua i de
la qualitat ambiental, la 9480; a l’entitat de dret públic 85,
Institut Balear de la Natura, la 9481. I del Grup Parlamentari
Socialista a la secció de la Conselleria de Medi Ambient, al
programa 441A, proveïment d'aigües, les 9032, 9058, 9028 i
9030; al programa 441B, sanejament i depuració d'aigües, les
9185 i 9027; al programa 443C, gestió de residus, la 9031; al
programa 533A, conservació i millora del medi natural, les 9026
i  9033.

Per a la defensa conjunta d’aquestes esmenes, en primer
lloc, té la paraula la Sra. Rosselló, per part del Grup
Parlamentari d’Esquerra Unida i Els Verds.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Gràcies, Sr. President. Efectivament, hem presentat tota una
sèrie d’esmenes, tant d’afectació, de substitució com d’addició,
amb la intenció de millorar aquests pressuposts de la
Conselleria de Medi Ambient. 

Programa 441A, hi ha concretament l’esmena 8760,
d’afectació perquè consideram que la partida que hi ha dels
consorcis participats pel Govern que es dediquen, que hi ha una
partida importantíssima, creim que s’ha de reflectir aquesta
quantitat de 800.000 euros per dedicar a la gestió de demanda
com un element fonamental per tal d’evitar en molts de casos
demandes de proveïment d’aigua, que si es fa una bona cura, en
aquest cas de reparació de fuites i millora de la xarxa de
distribució, moltes vegades resulta innecessari, per tant creim
que hi ha d’haver l’afectació d’aquesta partida per millorar
sobretot aquesta gestió de la demanda en aquests àmbits i així
evitar més noves fonts de proveïment d’aigua.

Al programa 441B, de sanejament de depuració d’aigües,
tenim dues esmenes de substitució, les 8761 i 8762, que

bàsicament van en la línia de dedicar un esforç per fer
inversions i manteniment de la xarxa de depuració. Entenem
que ha de ser un esforç en el manteniment de la xarxa de
depuració, més gran del que es fa, i a posta feim aquesta
proposta de substituir aquests subconceptes perquè entenem que
és absolutament necessari, si es mantenen bé les depuradores,
després se n’han de menys de noves. Per altra banda, la 8762 és
incrementar la despesa dels ajuntaments per a sanejament i
depuració, tenint en compte que hi ha ajuntaments que tenen
depuradores pròpies i en aquest sentit creim que s’ha
d’augmentar aquesta dotació pressupostària i en aquest sentit
s’ha de prioritzar la millora del sanejament enfront de fer grans
infraestructures com autopistes, que creim innecessàries. Dins
aquest programa, a l’esmena 9763 plantejam una afectació
perquè s’afectin concretament 250.000 euros per destinar a la
xarxa de sanejament de Portocolom, tenint en compte que és
precisament una zona amb una deficiència importantíssima
respecte d’aquest tema i, a més, que ja la conselleria ha dit que
faria actuacions ambientals que anaven en la línia que ja se li
havia proposat per part de distints colAlectius. Per tant, entenem
que seria una afectació que quedaria clar on es destina. La 8764
també és d’afectació, tot i que he de dir que hi ha un error,
supòs que es pot esmenar, perquè diu el programa 441B, s’ha de
donar d’alta 2.565.238 euros i després posa que el programa que
s’ha de donar de baixa és el 441A, i hauria de dir B, perquè des
del moment que és d’afectació, evidentment és un error que
afecta aquesta partida concreta, esperem que no hi hagi cap
problema. El que pretenem amb aquesta esmena és que tot
l’esforç inversor que es fa en aquesta partida es faci en el
manteniment i en la millora de la xarxa de sanejament, com un
element clau i importantíssim que, com hem dit abans, creim
que és un element bàsic, tot allò referit al manteniment i a la
millora de la xarxa actual.

Entrant en un altre programa, el 443C, de gestió de residus,
tenim, en primer lloc, l’esmena 8767, una esmena de
substitució, entenem que s’ha d’augmentar el pressupost per
destinar a tot allò, en aquest cas el Pla de residus perillosos,
perquè es pugui fer una tasca com cal de planificació de residus
perillosos, així com també la gestió que es duria a terme en
fraccions de residus molt diverses i molt esteses a cadascuna de
les Illes i que és absolutament necessari abordar. Per això,
posam aquest augment de pressupost, que vendria també d’una
secció diferent, en aquest cas també d’un programa que
nosaltres creim que està excessivament inflat a nivell de
prioritats de pressuposts generals que són les autopistes i creim
que s’hauria de destinar a millorar un aspecte tan fonamental a
nivell ambiental com són els residus perillosos. Per altra banda
també, dins aquest programa, l’esmena 8765 va una mica en la
mateixa línia de treball, que seria augmentar la partida que es
destina a recuperació de sòls contaminats, per fer-ne a
cadascuna de les illes, tenint en compte que hi ha un informe on
hi havia una detecció de molts de punts amb un greu nivell de
contaminació, per tant és una necessitat molt important de
recuperació d’aquests sòls contaminats, per això consideram
que s’hauria d’augmentar la partida, i també proposam que sigui
del programa 513E de la Conselleria d’Obres Públiques.
L’esmena 8768 és d’addició, és un punt nou que planteja, que
seria augmentar i per tant afegir una nova partida, concretament
de 200.000 euros, destinada als ajuntaments per poder fer
recollida de residus perillosos que en aquest moment no fan ni
el Govern ni els consells insulars, i poder, d’aquesta manera,
iniciar una tasca d’una gestió que, com dic, és competència del
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Govern i, per tant, començar a treballar en la línia de poder
recollir al punt on es puguin generar. L’esmena 8766 és
d’afectació, també dins aquest programa, i plantejam que la
partida de 2.165.573 del subconcepte 76100 s’afecti perquè es
pugui distribuir entre cadascuna de les Illes per poder
desenvolupar els plans insulars de residus sòlids urbans en
especial a les illes d’Eivissa, de Formentera i de Menorca, ja
que en el cas de Mallorca ja es va fer en el seu moment, però en
el cas de les altres illes, que han aprovat uns plans, entenem que
hi hauria d’haver una aportació per part del Govern per poder-
los dur endavant i, per tant, actuar davant un tema
mediambiental de primera magnitud com són els residus. La
darrera esmena d’aquest programa és la 8769, una esmena de
substitució, també proposam afegir ajudes a les corporacions
locals, concretament consells insulars i, si cal, ajuntaments, per
dur endavant el pla de deixalleries que entenem que és una eina
fonamental que en aquest moment no hi ha ningú que l’hagi
plantejada, ni consells insulars ni govern i entenem que és una
bona eina per tal de fer una recollida selectiva dels residus, de
tot tipus de residus així com caldria i al punt on es generen.

Respecte del programa 443K, referit al seguiment i a la
vigilància del canvi climàtic, hem presentat tres esmenes que
van en una línia molt clara, bàsicament les tres són d’afectació,
i el que pretenem és que en aquest programa hi ha moltes
inversions immaterials i llavors el que hem fet és afectar aquest
programa en tres àmbits. La primera, la 8775 proposa que
l’afectació es destini a actuacions concretes a les instalAlacions
de les administracions públiques perquè siguin exemple per a la
reducció de les emissions de CO2, creim que l’administració ha
de ser l’exemple i, per tant, entenem que hi ha d’haver una
partida, que en aquest cas posam 450.000 euros per tal que
s’inverteixi que l’administració pugui dur endavant propostes de
disminució de les emissions del CO2. La 8776, d’afectació,
també planteja que s’afecti aquesta partida de 75.000 euros per
intentar treballar en un dels sectors que més produeixen
contaminació de CO2 a les nostres illes, que és el sector del
transport. Aquest sector té una aportació de quasi un 40% de les
emissions del CO2 i creim que estaria bé que es fes una tasca
important per fer campanyes i sobretot promoció del cotxe
compartit, transport públic, etc., per intentar reduir aquestes
emissions. La darrera d’aquest programa, la 8777 va en la
mateixa línia, i ja que la partida o el subconcepte són
transferències a famílies i institucions, no està especificat quines
actuacions es duran a terme i nosaltres proposam que es facin,
es destinin a fomentar el transport públic i a un ús més eficient
del consum energètic de les famílies i les institucions, ja que,
com dic, són els sectors, que més emissions de CO2 generen.

Al programa 443L també hem presentat dues esmenes
d’afectació, concretament també als conceptes d’inversions
immaterials que, com dic, aquesta conselleria en té moltíssimes,
on plantejam que per una part es destinin 100.000 euros al
projecte Medweb Sudoe, que és un projecte europeu que
planteja una anàlisi molt exhaustiu de les zones humides i creim
que s’hi hauria de destinar més pressupost del que inicialment
està previst. Per altra banda també plantejam, a  una altra
esmena, d’afectació, també, que aquests 64.000 que no estan
especificats es destinin a elaborar els plans d’actuacions
d’espais de Xarxa Natura 2000, ja que és una tasca que s’ha de
fer per obligació de la directiva europea. També al mateix
programa, l’esmena 8782, d’addició, planteja que es posin més

doblers a la recuperació de les zones humides ja que és un tema
molt important a les nostres illes.

Al programa 443M, d’educació ambiental, presentam una
esmena amb la intenció que es destinin a programes d’educació
ambiental, estalvi d’aigua, gestió de residus i foment del
transport públic amb els ajuntaments. Ja que hi ha concretament
una partida per a centres concertats que no entenem per què es
fa a centres concertats, i creim que seria més convenient fer-ho
als ajuntaments en campanyes concretes i en aquesta línia que
hem dit.

Al programa 512A presentam una esmena d’afectació,
aquest programa es refereix al tema de torrent i afectam una part
del total del pressupost per fer actuacions a torrents amb
l’objectiu de protegir i conservar la biodiversitat, és a dir no fer
una gran neteja de torrents, sinó intentar fer-ho des del punt de
vista que un torrent és un espai de biodiversitat important que
també cal conservar.

Al programa 514A, d’ordenació del litoral, també al 64000,
que també hi ha moltes inversions immaterials a tota la
conselleria, intentam fer dues esmenes d’afectació, perdó, tres,
que van en la mateixa línia. Per una part, destinar i, per tant,
afectar aquí una partida, en concret 1.200.000 es destini a
l’ordenació i a la instalAlació i gestió de punts de fondeig,
prioritzant sobretot els espais naturals protegits, que tenen àmbit
marítim, i a les zones de la Xarxa Natura 2000 per evitar la
destrucció del fons marí i, a més, ordenar una activitat marítima
tan important que es du a terme, sobretot els mesos d’estiu a les
Illes Balears. L’altra, també d’afectació, és que es destini una
quantitat, 300.000 euros, d’aquest concepte 64000, a fer els
plans d’ordenació del litoral que és una competència del Govern
i que entenem que s’haurien de dur a terme. I la tercera també
és d’afectació del 64000 per destinar o perquè una quantitat
d’1.500.000 es destini a la conservació del litoral, en cap cas
que no sigui destinada a construcció de passeigs marítim ni a la
regeneració artificial de platges, sinó a la vertadera conservació
de la biodiversitat del litoral, tan important a les Illes Balears.

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sra. Diputada, que ha sobrepassat bastant el
seu temps.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Perdoni, vaig acabant. Pel que fa als programes 533B, D i F,
dir molt breument que en el B de planificació forestal també
tenim una esmena d’afectació pre restaurar zones forestals
cremades, i de substitució perquè consideram que els consells
insulars podrien disposar d’una major subvenció per ̀ prevenció
d’incendis. Al programa 533B presentam una esmena de
substitució, agafant el programa de caça, a la partida de
subvencions que consideram molt elevada, i la destinam perquè
els consells insulars puguin fer actuacions coordinades amb el
Govern respecte d’aquest tema. Per altra banda, al programa -i
ja acab, Sr. President- 533B, que hi hagi una afectació de
250.000 euros per comprar finques dins espais naturals protegits
i una d’afectació perquè en lloc de fer noves construccions dins
espais naturals, que s’opti per millorar i rehabilitar el que ja està
construït, i en aquest sentit plantejam l’esmena 8785. Una altra
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d’afectació, que és una esmena que intenta la necessitat de fer
normativa per regular les activitats d’oci al medi natural.

I respecte del programa 533D, de gestió d’espais naturals
protegits, bàsicament el que plantejam és que es destinin més
doblers a la gestió i protecció de zones humides i de recuperació
i gestió de zones dunars, així com també que s’afegeixi, a través
d’una esmena d’addició, que hi hagi una despesa destinada als
convenis amb els ajuntaments i als consells insulars per
restaurar el patrimoni enològic en espais naturals protegits i que
també s’afecti una partida, concretament del subconcepte
78000, una partida de 600.000 per a ajudes a propietaris dins
espais naturals protegits, ja que ha desaparegut aquest àmbit.

I ja per acabar la 8790 i pel que fa al programa d’espècies,
533F, que hi hagi un augment de 100.000 euros per a ajuts a
organitzacions que treballen en la protecció d’espècies. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Rosselló. Ara sí, Sra. Vadell, té la paraula.

LA SRA. VADELL I FERRER:

Gràcies, Sr. President. El Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista ha presentat un grup d’esmenes, algunes de
caràcter general, amb un abast ample i d’altres són més
concretes per intentar corregir problemes puntuals i molt
concrets per la seva urgència o per la seva delicada situació.

Una d’elles és la primera, la 9424, que demana que la
conselleria destini una quantitat de 300.000 euros per a la
correcció de les deficiències de la depuradora de Sóller. El
problema és que aquesta depuradora, les aigües provinents
d’aquesta depuradora s’utilitzen per regar l’hortalissa de l’hort
de baix i els regants, l’associació de regants ha hagut de
suspendre la utilització d’aquestes aigües perquè tenen un alt
nivell de contaminació i no són aptes per regar productes que
han d’anar destinats al consum humà. Per tant, és un tema
urgent i delicat.

L’esmena 9425 és una esmena política que creim necessari
convenient que es dugui a terme, que és l’ampliació de l’àmbit
del PORN de la Serra de Tramuntana. Quan la conselleria va
iniciar el tràmit del PORN va excloure de l’àmbit d’estudi unes
extensions importants del municipis de Palma, Calvià,
Estellencs i algun de Campanet també, la qual cosa fa que la
Serra de Tramuntana no estigui inclosa en la seva totalitat física
i, per tant, entenem que l’estudi s’hauria d’estendre a la totalitat
de la Serra, perquè tota la Serra en si té el mateix valor.

L’esmena 9423 també és una esmena molt puntual,
demanam que es destini una dotació de 300.000 euros per a la
neteja del Riuet del port, el Riuet del port és un torrent que rep
el nom de Riuet i que desemboca en un port, i a més hi ha un
pont baix que actua com a dic, en cas de vingudes, si el Riuet no
està ben net, hi ha el perill que es formi un tap, com ha passat de
vegades, i s’hauria de tenir especial esment a mantenir aquest
indret en òptimes condicions perquè no hi pugui haver
desgràcies ni desastres, pèrdues en els usuaris del port.

La 9426 és una partida, ja sabem que tal vegada la dotació
és insuficient, però per alguna cosa s’ha de començar, demanam

600.000 euros per a la compra de finques per concurs públic
dins espais naturals protegits, amb la finalitat d’anar ampliant el
patrimoni colAlectiu i a més ajudar també a la gestió d’aquests
espais.

La 9422 és una partida per la qual entenem que s’ha
d’implicar la societat civil en la prevenció i conservació de la
natura i també en la preservació d’incendis forestals. I demanam
que se convoquin subvencions, o que se dotin subvencions, a
famílies i institucions sense finalitat lucrativa per a tasques de
conservació i prevenció d’incendis forestals a finques privades.
Crec que el he dit abans, cercar complicitats en la conservació,
perquè l’administració evidentment no pot arribar per tot.

Després la núm. 9420. Demanam que se reservi una partida
de 30.000 euros per a la redacció d’un pla de restauració
paisatgística per corregir impactes ambientals puntuals sobre el
paisatge. Actualment a les Illes Balears hi ha un gran nivell de
construcció, un ritme frenètic en la construcció d’autovies i
instalAlacions en sòl rústic i això evidentment té un efecte
negatiu damunt el paisatge. I la Conselleria de Medi Ambient,
ja que diu per activa i per passiva que és una conselleria
transversal, ho hauria de tenir en compte i ja que no ho evita,
almanco hauria de corregir aquests impactes.

La 9421. També demanam una partida per a reparació i
neteja dels camins públics d’espais naturals protegits. Sabem
que hi ha una dinàmica que malauradament se va generalitzant
molt i és que se van tancant molts dels camins públics de la
xarxa de les Illes Balears. Crec que allò que contribueix a què
no hi hagi una claredat absoluta de si són públics o privats i que
tal vegada el propietari se pensa que perquè ningú ho fa net és
seu. És precisament per això, perquè falta un manteniment i una
neteja d’aquests espais i això tal vegada serviria si se cuidessin
aquests espais, a més a més de donar un servei a les persones
que hi vulguin passar, excursionistes o simplement per passar
dins les seves finques i poder transitar com sempre s’ha fet,
evitaríem molts de tancaments que després creen problemes.

La 9419. Demanam una partida pressupostària de 30.000
euros perquè se redacti un pla de neteja de na Burguesa. Na
Burguesa forma part..., és una de les branques perimetrals de la
Serra de Tramuntana i és un dels pulmons de la ciutat de Palma.
Té uns valors naturals indiscutibles, però està molt descuidat.
Hem vist pels mitjans de comunicació moltes queixes dels
veïnats d’allà, que no se cuida i s’acumula el fems, la brutor i
això evidentment implica un risc d’incendis i que l’indret se fa
malbé. Per tant, la conselleria també hi hauria de posar mà en
aquest indret.

Després l’empresa pública 83. Demanam mitjançant
l’esmena 9480 que se destini una dotació inicial, evidentment
no és suficient, per a la depuració terciària a les depuradores
d’Eivissa i Formentera. 

I la 9481, empresa pública 85. Creim que s’hauria
d’augmentar el personal contractat en aquesta empresa perquè
la gestió del medi natural és molt millorable i bona part dels
defectes que té és per manca de personal. És per això que
demanam aquesta partida per poder contractar més personal per
poder dur a terme una millor gestió dels espais naturals
d’Eivissa i Formentera. Moltes gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Vadell. Sr. Crespí per part del Grup
Parlamentari Socialista.

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Una qüestió d’ordre Sr. President, no hem de fixar posició
respecte les esmenes dels altres grups?

EL SR. PRESIDENT:

Si ho vol fer ho pot fer, no se ve fent, se ve fent
excepcionalment. Vostè ho faci com cregui més convenient. En
qualsevol cas té 10 minuts.

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

A això me referia, ja sé que amb els meus doblers puc fer el
que vulgui, volia saber si me’n donava més, ja que estam en un
debat pressupostari...

EL SR. PRESIDENT:

No n’hi ha més. La veritat és que estam sent molt flexibles,
però quan hagi consumit els 10 minuts jo l’avisaré.

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Molt bé, gràcies. Ens dedicarem a les nostres coses que és
realment el que ens interessa. 

Bé, les esmenes que ha presentat el Grup Socialista tenen
molt a veure amb allò que deia en el debat anterior, en el debat
de totalitat, perquè digui el que digui la portaveu del Grup
Popular, aquesta conselleria ha perdut capacitat pressupostària.
És vera que ha augmentat el seu pressupost, però l’ha augmentat
molt per davall d’allò que ha pujat l’IPC, ha augmentat
pràcticament un 2% i l’IPC ha pujat un 3 i busques. Per tant,
això se diu perdre poder adquisitiu, això en el carrer li diuen
hem perdut poder adquisitiu. I si a damunt li restam els 841.335
euros que és la Direcció General del Canvi Climàtic que abans
no existia, vol dir que per allò que ja existia 800.000 menys.
Això pel carrer li diuen perdre poder adquisitiu.

Per tant i vist això, nosaltres creim que aquesta conselleria
necessita recursos, volem defensar el conseller de Medi
Ambient davant la depredació de les altres conselleries. Veim
fonamentalment 3 esmenes per restituir-li el poder adquisitiu,
pura i simplement restituir-li allò que li han llevat. Per tant,
aquest dèficit que nosaltres estimam en 1.851.555 euros, ni més
ni pus, tractam de què se li tornin, tenint en compte l’increment
de preus al consum de l’any passat. Ja veurem quin podria ser
enguany i per tant, tampoc se tracta d’ajustar-ho en (...).

Per tant, hi ha tres esmenes que lleven al conjunt i a totes i
a cada una de les conselleries del famós capítol 64, que és el
calaix de sastre, allà on s’hi fa caber una quantitat de coses que
realment no responen al concepte real d’inversions immaterials,
sinó que s’utilitza una mica com per ficar allò que no ha cabut
a les altres bandes, per això i a tota la resta de conselleries per
poder aportar en els 3 camps grossos de la conselleria. Fixi’ns
que ni tan sols ho feim destinant-ho a cap capítol concret i

actuació concreta. És a dir, deixem que sigui la conselleria,
recuperant el seu poder adquisitiu, aquella que decideixi quines
accions són més interessants. Per això, el dedicam allà on hi ha
hagut la major afectació, un és el programa 441, ho hem imputat
al 441A, 1.000 milions que és pràcticament el que s’ha perdut
amb tot el moviment de capítol 441A, 441B, més els diferents
moviments en la creació de la nova empresa pública. Per tant,
nosaltres creim que hi ha hagut una pèrdua de 1.083,253 euros,
nosaltres n’hi tornam 1.000 perquè se destinin a poder seguir
fent allò que s’ha...

Al mateix temps a un altre apartat, el programa 443C, gestió
de residus. També li tornam part dels doblers que ha perdut.
Nosaltres entenem que ha perdut 479.000 euros, aquí n’hi
tornam 500.000 per fer els números rodons i no haver de
complicar el repartiment.

I un altre gran bloc, el 533 i que en realitat ara ho
compliquen fent aparèixer un 433L, és nou, els espais de
rellevància ambiental, però que tenint en compte la reducció
dels altres, encara hi ha una pèrdua total d’uns 676.737 euros i
que nosaltres els hi tornam íntegrament. Exactament aquesta
quantitat. Per tant, volem que la conselleria pugui seguir actuant
en la mateixa capacitat pressupostària que ho va fer abans.

Al marge d’aquestes 3 esmenes de caràcter global,
presentam un seguit d’esmenes d’afectació. És a dir, l’únic que
posam són els doblers a una actuació concreta, a determinades
zones allà on hem detectat que existeixen unes necessitats,
difícilment superables per les administracions locals que no
disposen fàcilment d’aquests recursos i per tant, existeix la
necessitat d’una participació de l’administració de la comunitat
autònoma. El casc antic d’Inca, les canalitzacions de Lloseta,
l’estació depuradora de Santa Eulàlia a Eivissa, la xarxa
d’aigües residuals de depuració de Sant Josep d’Eivissa,
etcètera. Aquestes esmenes són..., perquè aquí entenem que
existeix una necessitat possiblement més alta que altres llocs i
que convé que se digui que és necessària aquesta actuació,
encara que no sabíem, ni sabem naturalment, si la conselleria
tenia, així com ens ha informat, ja previstes aquestes actuacions.
En qualsevol cas, el que nosaltres volem fer és recordar-li que
aquí existeixen unes prioritats importants.

I si me queda temps, Sr. President, en un minut voldria fixar
la posició respecte els altres. Crec que és important que se digui.
Diria jo que en relació a les esmenes d’Esquerra Unida,
nosaltres donarem suport a pràcticament totes els esmenes,
únicament ens abstenim perquè entenem que una conselleria
que ha perdut poder adquisitiu convendria no fer-li fer coses que
en realitat li pertocaria fer a una altra, són de poca quantia
econòmica realment, són la 8776, campanyes en favor de l’ús
del transport públic. Bé, això que ho pagui la Conselleria
d’Obres Públiques que té molts de doblers. Destinar actuacions
concretes a les instalAlacions de les administracions públiques
per a la reducció d’emissions del CO2. El propietari, la
conselleria que sigui la titular, que ho pagui, que s’ho arregli
ella i no que li hagi de donar la Conselleria de Medi Ambient a
arreglar-li, entenem nosaltres. 

No ens abstendríem si haguéssim vist que la conselleria
tenia tots els doblers del món, però davant la pobresa que ho
paguin les altres. Que la conselleria els digui que ho han de fer,
però que ho paguin els altres. I una altra que també imputa...,
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està com a repetida, encara que l’imputa al mateix programa, la
8776 i 8777, que també són campanyes a favor del transport
públic. En aquestes ens abstendrem i totes les altres les votarem
a favor. Així com també votarem a favor totes les que ha
presentat el PSM.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Crespí. Si aquesta presidència ho ha
entès bé, ha anunciat abstenció a l’esmena 8776 i 8777,
correcte? Gràcies.

Idò la Sra. Vinent per part del Grup Parlamentari Popular té
la paraula.

LA SRA. VINENT I BARCELÓ:

Gràcies, Sr. President. Bé, començarem per les esmenes del
Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds. 

Al programa 441A, la 8760 i que també donarem per
contestada perquè ha estat formulada més o manco igual a la
9028 del Partit Socialista. El que nosaltres hem de dir en
aquesta esmena és que l’empresa pública ABAQUA té signat un
conveni amb els tres consells insulars per millorar la gestió de
l’aigua, actuant sobre els punts més febles que són les fugues
d’aigua a les xarxes de distribució. L’aplicació del conveni
suposarà una inversió mínim d’1.875.000 euros i com que els
tres consells han d’aportar un mínim del 25% de la inversió de
l’ABAQUA, es destinaran a l’anualitat del 2006 per part
d’aquesta entitat i per a aquest conveni 1.500.000 euros. A més,
també hem de tenir en compte que per valorar les solAlicituds
que presentin els ajuntaments, tindrà major puntuació aquell
ajuntament que més aportació faci. Per açò nosaltres rebutjam
aquestes esmenes.

La 8761 d’Esquerra Unida i Els Verds. Hem de dir que la
inversió en manteniment de depuradores serà de 24.550.000
euros, ha augmentat lleugerament respecte l’any 2005 amb la
quantitat de 48.000 euros, vist el gran esforç l’any 2005 i allà on
l’augment respecte el 2004 era de 16.643.000 i que va ser per
tant, un 47% més respecte a l’any 2004.

La 8762, incrementar la despesa per ajudes a l’ajuntament.
Hem de dir que la partida prevista, el subconcepte 76000 del
programa 441B, indemnitzacions a ajuntaments per a obres de
depuració respon als plurianuals aprovats i vigents en el
moment de presentar els pressuposts, sense perjudici de què a
l’empara del Decret 51/92 es puguin tramitar nous projectes
d’indemnitzacions per a obres de depuració per als ajuntaments.

La 8763, l’afectació que pretén Esquerra Unida i Els Verds
oblida que la xarxa de sanejament no entra en les obres
finançades pel cànon. El cànon paga depuradores i partides de
recolAlector. Per tant, aquestes obres són competència purament
municipal i es poden obtenir ajudes a través dels plans d’obres
i serveis, o plans insulars de cooperació i que l’any que ve
comptarà amb una aportació d’1.803.000 euros.

La 8764, l’esmena com bé ha dit vostè, estava mal
plantejada, ja que no pot ser afectació quan proposa una alta i

una baixa, per cert, no indicava de quin subconcepte i ho ha
aclarit. En tot cas, si allò que es pretén és la millora de les
depuradores municipals, el subconcepte 76400 és propi de la
inversió municipal en depuració de conformitat amb l’article
51/92, per la qual cosa no necessita afectació, vist que s’ha de
gastar amb aquest objectiu.

La 8767, l’any passat ja es va presentar i li hem de dir el
mateix. Ens vàrem trobar un esborrany del Pla de residus
perillosos, en aquest pla hi havia unes taxes que augmentaven...,
era un nou tribut que hagués augmentat considerablement els
rebuts per a la butxaca dels ciutadans i allò que sí se farà serà la
constitució d’un sistema integral de gestió de residus i que en
qualsevol lloc les necessitats inversores derivades de l’execució
d’aquests instruments seran sufragats per l’ABAQUA i en cap
cas donarà lloc a la creació d’un nou tribut, com es pretenia
abans.

La 8765, també és una similar o igual a la de l’any passat. I
la intenció de la conselleria és dur a terme diverses accions de
recuperació de sòls contaminats, per l’existència d’antics
abocadors i aquestes accions es desenvoluparan i seran
sufragades per l’ABAQUA i la quantitat a invertir serà molt
major que la que es demana a l’esmena.

També la 8768 i la 8769, podríem dir que són iguals i són
també similars a l’any passat. La intenció de la conselleria és
desenvolupar una estratègia balear de residus perillosos,
mitjançant la colAlaboració de les entitats locals en matèria de
perillosos i l’adequació de punts verds municipals per dipositar
els perillosos domiciliaris. Aquestes actuacions també es
desenvoluparan i seran sufragades per l’ABAQUA i la quantitat
a invertir també serà molt major a la que es demana a l’esmena.

La 8766, que també donaré per contestada la 9031 del Partit
Socialista perquè també va en el mateix sentit. Hem de dir que
el finançament en matèria de residus es regeix per la normativa
aprovada a la darrera legislatura, Llei de transferències i pla
director i el finançament d’altres actuacions, com les indicades
a l’esmena, haurà de ser negociat entre el Govern i els
respectius consells insulars, sempre respectant el marc legal i els
convenis vigents entre les dues institucions, en relació a les
actuacions que es decideixin tirar endavant.

La 8775, el finançament d’actuacions com la indicada a
l’esmena, en especial que facin referència a una diversificació
energètica que afavoreixi la reducció d’emissions de CO2. Es
durà a terme a través també de l’Agència Balear de Qualitat,
ABAQUA, que té competències en desenvolupar les accions en
matèria de la lluita contra el canvi climàtic.

La 8776 i la 8777, hem de dir que els doblers consignats en
aquest subconcepte es destinaran a convocatòries de
subvencions per a inversions que per seguir amb la mateixa
finalitat de reducció d’emissions de CO2 a l’atmosfera,
incideixin damunt altres àmbits diferents a l’indicat a l’esmena.
Tot sense perjudici de les accions de coordinació que la
Direcció General del Canvi Climàtic supervisi a través de la
comissió interdepartamental del canvi climàtic, donat que
l’organisme competent en matèria de transport ja efectua
campanyes a favor de l’ús del transport públic.
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La 8787, li hem de dir que tot i que compartim la finalitat
per la bondat d’aquest projecte de cooperació regional europeu
a què es refereix, el Medweb Sudoe. Nosaltres hem de rebutjar
també aquesta esmena perquè el projecte ha finalitzat i ara
mateix no és segur que se’n faci una continuació, com desitjaria
en tot cas la Direcció General de Biodiversitat. La seva
metodologia ha estat incorporada als procediments que
desenvolupa la Direcció General de Biodiversitat per a tasques
similars a les contemplades en aquest projecte.

La 8788, la Conselleria de Medi Ambient comparteix la
preocupació per impulsar actuacions de conservació dins els
espais de Xarxa Natura 2000 i amb aquesta finalitat ha creat un
programa específic, com bé s’ha dit aquí, a la 443L, destinat als
espais de rellevància ambiental i que segons la definició de la
LECO comprèn els espais naturals protegits i els espais de la
Xarxa Natura 2000.

La 8789, la Conselleria de Medi Ambient impulsarà
actuacions de millora i conservació dins les principals zones
humides de les Illes Balears, com s’Albufera i s’Albufereta,
s’Albufera des Grau a Menorca, Ses Salines d’Eivissa i
Formentera, o la zona humida artificial de Son Naveta a
Felanitx. Espais naturals protegits i espais de la Xarxa Natura
2000. Està dins el programa 443L, destinat als espais de
rellevància ambiental i a més, manté també el programa de
gestió d’espais naturals protegits 533D. Per tant, mitjançant
aquests programes s’assegura una inversió molt superior a la
pretesa a l’esmena.

La 8770, hem de dir que la Conselleria de Medi Ambient, a
més de destinar a la colAlaboració amb municipis la partida
76000 del programa 443M, educació ambiental i societat,
impulsarà actuacions que incidiran sobre els objectius indicats
a l’esmena. ColAlaboració amb municipis en matèries com
l’estalvi d’aigua, ABAQUA, conveni de colAlaboració amb els
consells per a reparació de fugues, gestió de residus, accions
que es derivin de l’estratègia balear de residus perillosos o
foment del transport públic. Accions supervisades per la
comissió interdepartamental del canvi climàtic. Tot açò sense
perjudici de les accions que pugui emprendre l’IBANAT, que
també té competències en matèria d’educació ambiental. Per
tant, també aquests programes és molt superior la inversió que
s’ha de fer a la que es pretén a l’esmena.

Referent a la 8771, l’esmena la rebutjam perquè no entra
dins la finalitat del programa 512, l’objectiu indicat de protecció
i conservació de la biodiversitat. El programa 512A pertany a la
Direcció General de Recursos Hídrics i persegueix la protecció
i control del domini públic hidràulic, amb la finalitat de complir
amb la directiva marc de l’aigua.

La 8772, tot i que compartim la finalitat de protegir les
praderies de posidònia dels fondeigs incontrolats, instalAlant
punts de fondeig, l’esmena també la rebutjam, donat que la
Conselleria de Medi Ambient invertirà una quantitat molt
superior a la indicada, amb el mateix objecte i a través de
l’ABAQUA, dins del projecte Life Posidonia.

La 8773, hem de dir que les DOT establiren en el nostre
àmbit territorial l’àrea de protecció territorial que impedeix
noves urbanitzacions en els primers 500 metres, després de la
zona de domini públic marítim-terrestre i així ho hem

contemplat als 3 plans territorials insulars. Tot sense perjudici
de l’obligació prevista a l’article 28 de la Llei de Costes, de
preveure accessos per a vianants cada 200 metres i rodats cada
500 a zones urbanes i urbanitzables, obligació que recau en els
plans d’ordenació territorial i urbanístics. Per tant, la normativa
i planificació existent permet complir la finalitat de protecció
pretesa en aquesta esmena.

La 8774, és similar a l’anterior. Li direm que les DOT,
establint aquestes àrees de protecció territorial, que impedeixen
noves urbanitzacions els primers 500 metres, però també hem
de recordar que la Conselleria de Medi Ambient desenvolupa
accions inversores en colAlaboració amb el Ministeri de Medi
Ambient, per valor actual i en conjunt superior a 24 milions
d’euros. Per tant, resulta innecessària aquesta afectació.

La 8778, la Conselleria de Medi Ambient comparteix la
finalitat també de restaurar les zones forestals cremades. I amb
aquest objecte desenvoluparà diverses accions a través de la
Direcció General de Biodiversitat i l’IBANAT, amb la
colAlaboració també d’iniciatives privades. Per exemple el
programa “1 milió d’arbres” de Caja Madrid, que asseguren
inversions superiors a les plantejades en aquesta esmena.

La 8779, la Conselleria de Medi Ambient té les
competències també en matèria de prevenció d’incendis i gestió
forestal, per tant, és l’administració autonòmica la que ha de
mantenir les inversions amb aquest objecte i no els consells
insulars...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Vinent, li he de dir que dur més de 12 minuts i que
l’avió no espera.

LA SRA. VINENT I BARCELÓ:

Bé, és que jo he de defensar les 50 esmenes i se van
sumant...

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, l’inform perquè sàpiga això. No hem llevat la
paraula a ningú, però ja du 13 minuts.

LA SRA. VINENT I BARCELÓ:

Són les dels Verds, perquè n’hi ha més. La 8786, la
Conselleria de Medi Ambient té les competències en matèria de
prevenció d’incendis i gestió forestal. Per tant, és
l’administració autonòmica la que ha de mantenir les inversions
per a aquest objecte.

Crec que ja l’havia dit aquesta, no? Bé, després tenim la
8780, també hi ha la mateixa, la del PSM, la 9426 i la 9033 del
Partit Socialista. Tot i que compartim també la finalitat
d’aquestes esmenes, de moment estam estudiant la manera de
poder fer una transacció o una proposta per dur en el plenari
sobre les quantitats..., en els tres grups. I mirar de fer una
transacció allà on tots puguem unificar els conceptes. De
moment la rebutjam, però ens comprometem i la nostra voluntat
és dur-ho en el plenari mitjançant una proposta de transacció.
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Ja acab les d’Esquerra Unida. 

8785. El tema dels espais naturals protegits. Tot i que
compartim també la finalitat inversora, les inversions que es
desenvolupen en els espais de rellevància ambiental i finques
públiques, mitjançant l’IBANAT, o en colAlaboració de les
diferents entitats, com la Fundació per al Desenvolupament
Sostenible, Consorci Aubarca- Es Verger, supera també el que
es pretén a l’esmena.

8781. La normativa que es proposa elaborar apareix ja
regulada a diverses normes sectorials, principalment en matèria
forestal i de protecció d’espais naturals. Però és cert que de
vegades es necessiten fer petites modificacions per tal de
puntualitzar, millorar o concretar. Previsions legals que queden
obsoletes davant l’aparició de noves activitats. Però ara per ara
no es veu la necessitat de tenir una llei especial com la que es
proposa en aquesta esmena.

La 8782. Les activitats que es pretenen efectuar a través de
la substitució indicada a l’esmena, apareixen ja contemplades en
els diferents plans anuals dels espais naturals que tenen zones
humides i zones dunars existents a les Illes Balears.

8784. Les activitats que es pretenen efectuar a través de
l’esmena apareixen ja contemplades a través de diferents
mitjans o instruments, principalment mitjançant convenis fets
amb els diferents consells insulars o altres institucions.

La 8783. Les activitats que també es pretenen també
efectuar a l’esmena, es desenvolupen per la convocatòria de
subvencions 2005-2006 que cobreixen la quantitat pretesa a
l’esmena; també les signatures de convenis o servituds de
conservació previstes a la LECO permeten compensar
propietaris per les limitacions derivades de les necessitats de
conservació.

I acabant ja, la d’Esquerra Unida i Els Verds, la 8790, hem
de dir que les activitats que es pretenen efectuar en aquesta
esmena d’afectació es desenvolupen per altres mitjans. Hem de
recordar que la conselleria manté un ventall de contractes i
convenis amb diverses institucions, com són Marineland, GOB,
Fundació Voltor Negre, etcètera, que cobreixen i superen la
quantitat pretesa a l’esmena. També la signatura de convenis,
com he dit abans, o servituds de conservació previstes a la
LECO, permetrà compensar propietaris per les limitacions
derivades, com he dit, de les necessitats de conservació.

Passant a les del Partit PSM, el Grup Parlamentari PSM hem
de dir que la 9424, tot i que compartim la finalitat indicada en
aquesta esmena, l’actuació es desenvoluparà per ABAQUA, a
càrrec de la seva partida d’inversió i per una quantitat superior.

La 9425, l’ampliació a l’àmbit del PORN de la Serra de
Tramuntana, hem de dir que la finalitat d’aquesta esmena no és
pressupostària, l’àmbit del PORN de Tramuntana no té res a
veure amb el pressupost de l’any 2006, per tant aquesta
afectació pretesa no cobreix cap finalitat pressupostària.

La neteja del riuet de Porto Cristo, hem de dir que el tram
aquest al qual es refereix la part final, que és de la zona
portuària, no pot resultar objecte d’una actuació des del

programa 512A, perquè no correspon a aquest una actuació com
és netejar una zona destinada a port d’embarcacions.

A la 9426 li proposam una transacció que serà la que, ai no,
no, perdó, aquesta ja l’he dita, que era la que estam estudiant
juntament amb dues més, una d’Esquerra Unida i una del Partit
Socialista.

La 9422, la finalitat de l’esmena, tot i que es comparteix,
serà coberta a través d’altres instruments, com són els convenis
de gestió forestal, els convenis de servitud de conservació dins
els espais.

La 9420, l’actuació proposada no correspon a les finalitats
del programa 533B, que és la planificació i gestió forestal.

La 9421 és la que li proposam transaccionar en aquesta
comissió, perquè la intenció de la Direcció General de
Biodiversitat és prioritzar el condicionament de camins dins els
monts públics declarats d’utilitat pública. Per tant, la proposta
nostra és transaccionar de manera que digui que s’executi una
despesa per condicionament, preferentment de camins a monts
d’utilitat pública, afectant la quantitat solAlicitada de 200.000
euros de la partida 61.100, del programa 533B.

La 9419, pla de neteja de na Burguesa, l’actuació proposada
a l’esmena no correspon a les finalitats del programa, que és la
gestió dels espais naturals protegits, i na Burguesa no té tal
caràcter.

La 9480, dir-li que la Conselleria de Medi Ambient
executarà diverses inversions a Eivissa i Formentera en
depuració terciària, per exemple a la platja den Bossa, a través
de l’IBASAN, que es transformarà en data 1 de gener en
ABAQUA. Aquestes inversions són molt més elevades que la
pretesa.

La 9481, per acabar amb el PSM, la Conselleria de Medi
Ambient té com a prioritats donar estabilitat al personal de
l’IBANAT, ara contractat, per açò ha arribat a un acord amb els
sindicats signant el pla d’estabilitat, el qual permetrà solucionar
l’històric problema d’interinitat del personal d’aquest institut.
Com a pas previ, s’ha definit la plantilla de l’institut, d’acord
amb els sindicats; el següent pas és dotar el capítol 1 amb una
partida suficient i per açò enguany tornam augmentar aquest
capítol fins a 8.229.000 euros, per procedir a convocar
oposicions successives fins haver transformat el personal interí
actual en personal fix de plantilla.

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Diputada, ja ha sobrepassat els 20 minuts, el doble del
temps que tenia. Faci una cosa, les que li quedin les argumenti
en el temps de rèplica.

LA SRA. VINENT I BARCELÓ:

No, són quatre del Partit Socialista (...)

EL SR. PRESIDENT:
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És que du el doble de temps.

LA SRA. VINENT I BARCELÓ:

No, no, no, són quatre que em queden, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Venga, acabi.

LA SRA. VINENT I BARCELÓ:

La 9032, ...

(Remor de veus)

... però és que clar, nosaltres hem de contestar a totes, si no
contestam (...), la 9032, la Conselleria de Medi Ambient disposa
del programa 441A, i en el capítol d’inversió d’ABAQUA hi ha
partides amb dotació suficient per fer les accions que es
pretenen.

Per al Pla funcional al casc antic d’Inca i d’altres esmenes
com la 9030 i la 9027, hem de dir que oblida que aquestes
propostes que fan són totalment competència municipal i per
tant unes i altres el que han de fer és obtenir la finançació a
través de plans d’obres i serveis o plans insulars de cooperació.

I me sembla que ja he anat contestant a totes, tal vegada me
n’he deixada alguna.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, en tot cas a la rèplica ja ho aclarirà. Grups que
vulguin fer ús del torn de rèplica? La Sra. Rosselló té la paraula.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Gràcies, Sr. President, intentaré també ser breu. Ara bé,
m’hagués pogut dir la Sra. Vinent que no acceptaria cap esmena
de les que havíem presentat, bé, excepte aquesta transacció que
esperem, que la seva idea es transaccionar. El que sí m’ha
sorprès i he de dir tres coses: una, es confirma que realment la
Conselleria de Medi Ambient té un dèficit pressupostari per
poder fer front a les necessitats diríem ambientals, almanco
competencials, però jo crec que no són exclusivament d’aquesta
conselleria els temes ambientals, però competencials té un
dèficit.

En segon lloc, que aquests pressuposts resulta que moltes de
les esmenes que jo he plantejat m’han contestat que ja no només
es preveu, jo deman increments, fins i tot afectacions, i es diu
que es faran més coses amb més doblers, idò m’agradaria saber
si hi ha uns altres pressuposts on són, perquè jo m’he basat en
els pressuposts que jo he pogut esbrinar, amb la qual cosa supòs
que o hi ha una certa ocultació d’informació o realment idò hi
ha una intenció clara de voler intentar dir que es faran moltes
coses quan, precisament a través d’aquestes esmenes, el que es
plantegen en molts casos és millorar-les.

I en tercer lloc, el que també s’ha, des del meu punt de vista,
constatat és que moltes de les actuacions que es duran a terme
d’aquesta conselleria seran a través de les empreses públiques

i pràcticament només quedaran transferències diríem, i per tant
moltes inversions immaterials bàsicament en el que són les
competències diríem de la pròpia administració ambiental, la
qual cosa almanco a nosaltres ens preocupa.

I entrant molt breument, dir-li que li vull recordar a la
portaveu del Partit Popular que els consorcis amb els
ajuntaments respecte de temes d’aigües són molts de doblers i
que seria convenient, en lloc de sempre pensar a fer més obres,
tenir precisament una cura més important d’intentar actuar a les
mesures de prevenció i per tant intentar evitar un consum
d’aigua elevat, que després el que fa és que s’hagin de fer obres
i obres que al cap i a la fi són el que fan els consorcis. Per la
qual cosa, jo crec que en aquest tema és important perquè
parlam de doblers públics, que s’haurien de destinar, com dic,
no basten els convenis, els convenis són insuficients en temes
de gestió de la demanda, sinó que s’haurien de fer actuacions
més importants en aquest àmbit.

Per altra banda, el conveni del pla d’obres i serveis és la
mateixa quantitat que hi ha hagut, són absolutament insuficients
també; per tant, són uns pressuposts insuficients.

Pel que fa al tema dels residus perillosos s’haurien d’aclarir,
perquè resulta que en els pressuposts que vostès han presentat
en aquest Parlament diu que es farà el Pla de residus perillosos
i vostè m’està parlant d’una estratègia i una estratègia no és un
pla complet sinó que només és una intenció, però és un tema
prou important perquè jo cregui que, per considerar que la
Conselleria de Medi Ambient que hi té la competència el deixi
tan en l’aire.

Per altra banda, també no entenc com qüestions que
intenten, com dic, millorar àmbits mediambientals tan
importants idò realment ni tan sols els volen tenir en compte.

I ja per acabar, perquè tampoc no tenc molt de temps, dir-li
que respecte del canvi climàtic no l’entenc ni a vostè ni al Partit
Socialista, perquè el canvi climàtic, i concretament l’Oficina del
Canvi Climàtic o el programa que fa referència al programa
443K s’han presentat tres esmenes d’afectació; afectació vol dir
que l’únic que s’intenta és que hi ha molts de 64.000, és un
programa que no especifica, vostè ho deu saber, però almanco
nosaltres no ho sabem, a què es dedicarà; i tenint en compte que
hi ha molts estudis, jo si vol n’hi puc passar, hi ha molts estudis
que diuen clarament quins són els factors que tenen o que
produeixen més emissions de CO2 a l’atmosfera, i són el
transport i l’energia elèctrica, amb la qual cosa allà on s’ha de
fer feina des d’una oficina de canvi climàtic per intentar reduir-
lo és en aquests dos àmbits. I per això que es faci, de la
Conselleria d’Obres Públiques, com molt bé ha dit el Sr. Crespí,
està bé, però també, des del punt de vista, d’aquest programa
s’hauria de fer una incidència fortament important perquè
realment amb aquests dos àmbits, que són els factors que
generen més emissions de CO2, idò es faci una feina profunda,
tenint en compte a més, com se sap, el problema tan important
a nivell mundial que generen les emissions de CO2, la qual cosa
era un intent que hi hagués afectació clara d’aquestes coses i no
ens trobàssim amb temes que després no tenen molt a veure amb
el canvi climàtic, com sectors difusos que ni tan sols ens han
sabut dir ningú qui eren. I jo crec que hi ha, com dic, prou
estudis que diuen ben clar d’on venen les emissions de CO2.
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Ja per acabar, també només dir que supòs que totes aquestes
actuacions que la portaveu del Partit Popular diu que faran amb
aquest pressupost que, a més, diu que pensen moltes més
actuacions de les que fins i tot inicialment nosaltres plantejam
a les nostres esmenes, idò ens agradaria que fossin una realitat,
perquè amb els pressuposts que almanco nosaltres hem vist i
que s’han entrat en el Parlament veim realment una conselleria
molt deficitària en tema pressupostari per fer front a problemes
de tal importància i tal envergadura com són els temes
ambientals.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Rosselló. Sra. Vadell.

LA SRA. VADELL I FERRER:

Gràcies, Sr. President. Molt breument, per contestar a la Sra.
Vinent. Quant a l’esmena 9424, de correcció de deficiències de
la depuradora de Sóller, me pareix molt interessant que la
conselleria agafi el bou per les banyes i arregli aquest problema,
però, en definitiva, si ho fa ABAQUA o ho fa la conselleria és
indiferent, l’important és que es faci. En definitiva, els fons
econòmics d’ABAQUA venen de la conselleria o els ho passa
directament, mitjançant una transferència directa, o els autoritza
a fer un crèdit, per tant crec que en el programa de la conselleria
hi ha suficient garantia com per poder fer aquesta esmena aquí.

Quant a la 9425, és una proposta política, és ver que no hi ha
consignació pressupostària, però en aquests pressuposts se’n fan
moltes de propostes polítiques; és més, vostès me n’han
acceptades algunes, enguany i l’any passat. Per tant, crec que
perquè no dugui una xifra no és motiu ni raonament perquè no
s’hagi d’acceptar, l’any passat se’m va acceptar una proposta
política, concretament que el tren arribàs a la Plaça d’Espanya
mentre durassin les obres de soterrament, que es va acceptar, i
enguany me n’han acceptada una a la Conselleria de Turisme,
o sigui que no és exclusiu.

Quant a la 9423, distingir que el Riuet de Porto Cristo té
dues parts diferenciades molt clares: una és la part del port i
l’altra és la part del torrent i estan separades físicament per un
pont que hi ha una carretera per damunt, una carretera
provisional de fa 60 o 70 anys, però encara és provisional. Per
tant, a la Conselleria d’Obres Públiques ja hi he passat la
solAlicitud corresponent perquè facin el dragat i neteja de la part
del port, però el que deman a la Conselleria de Medi Ambient
és que faci la seva part corresponent a les seves competències.
O sigui que aquí hi ha dues parts diferenciades: una
competència de la Conselleria de Medi Ambient i l’altra de la
Conselleria d’Obres Públiques, que és on hi ha el port.

I quant a la transacció que vostè me proposa, bé, si s’han de
dir preferentment, o sigui que s’ha de fer una reparació i neteja
dels camins públics dins espais naturals, començant o
preferentment a monts d’utilitat a mi me va bé, me sembla bé,
per qualque banda s’ha de començar, però la qüestió és que no
s’acabi en el mont sinó que es pugui anar continuant.

I un darrer comentari que li volia fer és que el Pla de neteja
de na Burguesa, això és lamentable que vostè me digui això; no
té cap protecció perquè vostès no li volen donar, si m’haguessin
acceptat la proposta política que li he fet abans d’ampliar

l’àmbit de la Serra de Tramuntana seria un espai protegit. I
perquè no tengui una classificació concreta d’espai natural
protegit, sí que mereix una atenció per part de les
administracions públiques i no és excusa per descuidar un espai
emblemàtic que està tan prop de Palma i que li serveix de
pulmó.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Vadell. Sr. Crespí.

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Sí, també no esperàvem una actitud massa més generosa de
la que ha estat amb acceptació d’esmenes. De totes maneres jo
li voldria fer a la portaveu del Grup Popular dues reflexions:
una, diu aquest pressupost està ajustat al que volen fer. Jo crec
que vostè no deu saber com es fan els pressuposts, ells fan allò
que s’ajusta al que els donen, perquè clar és molt difícil posar
que faran coses que no tenen cobertura pressupostària, o sigui
que aquesta no és una justificació. Evidentment, el que més o
manco es trasllueix, entre el que diu el pressupost, que no és
molt, i el que va dir el conseller a la seva intervenció aquí, (...)
han hagut d’ajustar el pressupost a unes dotacions
pressupostàries, però que jo no puc creure que siguin suficients.
I per tant per això eren les nostres esmenes, que intentaven
corregir i a més jo li he apuntat exactament on eren els dèficits,
perquè és aquí on es veu. I no me justifiqui que fa dos anys,
perquè si fa dos anys resulta que, l’any passat els doblers li
devien sobrar, i jo, pel que he vist, en els documents d’execució
pressupostària no es descobreixen moltes alegries, per tant vol
dir que els doblers feien falta; i si feien falta l’any passat, amb
més motiu fan falta enguany i jo lament que no hi hagi aquesta
possibilitat de transvasar alguns doblers que tampoc no són molt
significatius a la resta de conselleries perquè aquesta pogués
cobrir el seu dèficit.

I quant al que me deia respecte dels consorcis i a la
participació municipal, el criteri que ens ha manifestat aquí és
molt sorprenent; és a dir que es prioritzaran aquells ajuntaments
que es comprometin a pagar més a l’hora de fer el conveni. Se
suposa que aquells ajuntaments que poden pagar més són
aquells que tenen més i per tant aquells ajuntaments que pel fet
de no tenir dins els seus termes municipals determinades
activitats econòmiques que li aporten uns recursos, aquests es
quedaran sense participar ni tan sols de la subvenció. I quan
nosaltres diguem l’any que ve: no, miri, escolti, per què no li
arreglen, ens dirà no, això al pla d’obres i serveis. Bé, així
vostès, d’una manera jo no sé si conscient o inconscient estan
conduint una sèrie d’ajuntaments que no puguin ni rebre els
doblers suficients per fer una actuació ni participar en els
consorcis, perquè com que ells no podran oferir una
participació, els puntuaran malament i quedaran darrera. Aquest
és un criteri que jo, Sra. Diputada, m’agradaria que vostè fes
arribar a la conselleria, és poc compensador aquest criteri, des
del punt de vista pressupostari.

Precisament, vostès el que haurien de veure no és qui aporta
més, sinó, en tot cas, qui podria aportar més; aquesta aportació
hauria d’estar en funció de la capacitat pressupostària de
l’ajuntament, no del fet que l’ajuntament, en disposar d’un
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crèdit ilAlimitat doncs pugui allà oferir per puntuar i endur-se’n
qualque cosa de la bossa. Això me pareix poc solidari i bé, ja
veurem com anirem creant més diferències entre ajuntaments en
relació amb els serveis que donen i amb la participació en
activitats que tenen relació amb el medi ambient.

Molt bé, moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Crespí. Sra. Vinent.

LA SRA. VINENT I BARCELÓ:

Molt breument, només per dir que vertaderament hi ha
moltes actuacions començades que s’estan acabant dins els
altres pressuposts de l’any anterior i que l’esforç inversor dels
anys anteriors havia estat moltíssim important dels anys del
pacte. I el que sí hem guanyat és en eficàcia i, com deia el
conseller a la seva compareixença, l’important és que no te
sobrin doblers sinó que tots els que empris estiguin ben emprats.
És a dir que si abans en sobraven era perquè no hi havia
eficàcia.

Jo crec que he contestat justificant esmena per esmena,
perquè n’hi havia de molt diferents i molt dispars, però s’ha
contestat perquè les rebutjam i perquè també he explicat que
superam àmpliament les quantitats proposades a moltes
d’aquestes esmenes.

Res més, gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Arribat a aquest punt, havent acabat el debat,
passam a fer la votació de les esmenes agrupades en el debat
número 8 i número 9. En primer lloc, les agrupades en el debat
número 8, de totalitat, de la secció 15, Conselleria de Medi
Ambient, de l’entitat de dret públic 83, Agència Balear de
l’Aigua i de la Qualitat Ambiental, i de l’entitat de dret públic
85, Institut Balear de la Natura.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions, no n’hi ha. Resultat?

EL SR. LLETRAT:

7 a favor; 9 en contra i cap abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Per tant, queden rebutjades les esmenes. En el grup següent
votarem primer les esmenes a les quals s’han anunciat vots
diferents. Votaríem, en primer lloc, la 8776 del Grup
Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. LLETRAT:

2 vots a favor; 9 en contra i 5 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

Per tant, queden rebutjades aquestes esmenes.

Votarem ara l’esmena 9421 del Grup Parlamentari PSM-
Entesa Nacionalista, en què s’ha anunciat la transacció amb el
Grup Popular.

Vots a favor?

S’aprova per unanimitat.

I ara votarem la resta d’esmenes agrupades en el debat
número 9, de globalitat.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions, no n’hi ha.

EL SR. LLETRAT:

7 vots a favor; 9 en contra i cap abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Queden rebutjades aquestes esmenes.

I ara abans de passar al següent debat, a la secció número 16,
feim dos minuts de recés per si hi ha canvis de portaveus.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Recomençam la sessió. Demanar si es produeixen
substitucions.

EL SR. ROSSELLÓ I DEL ROSAL:

Miquel Rosselló per Miquel Ramon.

LA SRA. CAMPS I ORFILA:

Sí, Sr. President, Maria José Camps substitueix Francesc
Quetglas.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies.

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

Eduard Riudavets substitueix Pere Sampol.

EL SR. PRESIDENT:
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Molt bé, gràcies. Passam idò al debat número 10, de totalitat
i de globalitat, de la secció 16, Conselleria d’Interior, i a
l’empresa societat pública 11, Gestió d’Emergències de les Illes
Balears, SA.

S’han presentat les esmenes següents a la totalitat, del Grup
Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista a la secció i al programa
222C, actuació de policies, la ..., a veure si ho estic dient bé, a
la totalitat ...

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

Sr. President, si me permet?

EL SR. PRESIDENT:

Sí.

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

Ha passat exactament el mateix a Educació, és a la totalitat,
és a dir, supressió d’un subconcepte d’un programa, però s’ha
posat dins el llistat d’esmenes a la totalitat.

EL SR. PRESIDENT:

(...) que diu totalitat i no és la totalitat de la secció.

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

Perquè no es pot posar supressió, per tant has de posar
totalitat dins ...

EL SR. PRESIDENT:

Correcte. Per tant, potser preferiria que la posàs, ah bé, aquí
no hi ha altre debat, però la farem com a globalitat, perquè no
té per tant, el Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista no
tendria esmena a la totalitat, no?

Idò, del Grup Parlamentari Socialista, a la secció 16,
Conselleria d’Interior, la 9076, aquesta sí de totalitat, i a la
societat pública 11, Gestió d’Emergències de les Illes Balears,
SA, 9077.

I a les partides, s’hi mantenen les esmenes següents: del
Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds, a la secció, al
programa 121H, gestió de recursos humans, la 8669; al
programa 121J, gestió en matèria de joc, 8670.

El Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, al programa
124A, cooperació i relacions amb les corporacions locals, la
9338, 9339, 9427 i 9340. Efectivament, aquí correspondria
debatre la que hem anomenat abans, que és la 9337. I al
programa 223A, emergències, la 9336.

I del Grup Parlamentari Socialista, al programa 121C,
direcció i serveis generals d’Interior, la 9068. Al programa
124A, cooperació i relacions amb les corporacions locals, la

9071. Al programa 222C, actuació de policies, 9069, 9070 i
9072.

Per fer la defensa conjunta, en primer lloc té la paraula el Sr.
Rosselló, com a portaveu del Grup Parlamentari Esquerra Unida
i Els Verds.

EL SR. ROSSELLÓ I DEL ROSAL:

Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.
Nosaltres presentam, com a Grup Esquerra Unida i Els Verds a
la secció 16 dues esmenes que pas a tractar ara mateix: una
primera, la 8669, que fa referència al programa 121H, recursos
humans, i que és de substitució. Una esmena que té com a
objectiu passar recursos d’inversió immaterial a un programa
que incrementí més dotació de serveis per als fons socials i de
conciliació laboral i familiar. Sabem que existeix aquest fons i
que hi ha recursos per a aquest fons, però pensam que se li ha de
donar més dotació a aquest concepte.

I l’altra esmena, la 8670, que va referida al programa 121J,
de gestió en matèria de joc, també de substitució, que té com a
objectiu passar fons, també d’inversió immaterial a un
programa, a una actuació que tendria com a objectiu la creació
d’un servei d’inspecció de joc.

I res més. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sr. Riudavets, pel Grup Parlamentari PSM-
Entesa Nacionalista.

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

Gràcies, Sr. President. El nostre grup ha presentat 6 esmenes
parcials a la secció 16, Conselleria d’Interior. La primera
d’elles, la defensaré en primer lloc perquè així venia dins la
primera presentació, és aquesta 9337 que demana, com ja hem
fet a pressuposts anteriors, la supressió del subconcepte 64000
del programa 222C, actuació de policies. No és una novetat la
nostra posició al respecte, ja que afecta el que s’ha vengut a dir
la policia turística. Des del nostre punt de vista, coincidim tots
que a les Illes Balears hi ha mancança en temes de seguretat,
però per al nostre grup la solució no passa per crear aquest nou
cos de policia, que s’ha anat convertint gairebé en una policia de
temporada, sinó per dues vies diferents: en primer lloc, crec que
s’ha de reclamar del Govern central que augmenti la dotació
policial de cossos i forces de seguretat de l’Estat, i, en segon
lloc, si es vol fer una inversió des de la comunitat autònoma, des
del Govern de les Illes Balears quant a seguretat crec que seria
més adient donar suport econòmic als ajuntaments perquè
poguessin augmentar la plantilla d’agents locals de policia
normals, diguéssim.

Llavors, aquestes dues són les vies que consideram
raonables i no la creació d’aquesta policia turística. Això ho
hem argumentat any rera any des que es va crear i per tant no
m’hi estendré més, el nostre posicionament ja és conegut
abastament i en tot cas ja ho defensarem més a plenari.
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Les altres cinc esmenes són totalment polítiques, és a dir,
esmenes intencionadament sense quantificació econòmica, que
només pretenen assegurar els compromisos que el mateix
conseller d’Interior ha assumit en part en aquesta mateixa sala.
L’activitat legislativa d’aquest govern, les lleis que ha anat
promulgant o que estan en procés de promulgar-se, ha provocat
que els ajuntaments per poder adequar-se a aquesta normativa
hagin hagut d’incrementar el seu nivell de despesa, sense que,
de moment, el Govern de les Illes Balears hi hagi hagut
reciprocitat econòmica en forma de línia d’ajudes o subvencions
per a aquesta aplicació de les lleis.

Per concretar, em referesc al Decret de seguretat a les
platges, a la Llei de cooperació de policies locals i a la futura
llei de gestió d’emergències. Aquestes tres normes legals han
suposat o suposaran un impacte econòmic sobre les finances
municipals. En aquest sentit, la meva intervenció a la
compareixença del conseller d’Interior per explicar els
pressuposts del seu departament va consistir a reclamar ajuts del
Govern a les administracions locals. El conseller d’Interior em
va contestar amb els següents termes, textualment, pel que fa
referència al Decret de seguretat a platges, em va dir: “El mes
de març tenc una reunió amb els portaveus, en comissió,
personalment, per explicar-los el Pla de platges i allà veuran
totes les línies d’ajut que hi ha per a açò”. És a dir que el Sr.
Conseller va assumir que calien ajudes als municipis per aplicar
el Decret de seguretat a platges, i a més es va comprometre a
aportar-les. Per tant, jo en aquest sentit esper que el Partit
Popular voti a favor de l’esmena 9336, ja que simplement pretén
reforçar, amb una votació parlamentària, el compromís adquirit
pel conseller. I com que no hi ha quantificació econòmica, és
ben clar que és una esmena eminentment política.

Pel que respecte a l’aplicació de la Llei de coordinació de
policies locals i a la propera llei de gestió d’emergències, tant
una com l’altra imposen una sèrie d’obligacions als municipis
que també es tradueixen en despesa econòmica, ja sigui des de
contractació de més policies o fins a l’elaboració de plans de
protecció. I això afecta, naturalment, els municipis
econòmicament, sobretot els més petits i amb un pressupost més
esquifit.

Pel que fa referència a l’esmena 9738, que demana suport
econòmic als ajuntaments per a l’aplicació de la Llei de
cooperació de policies locals, vull assenyalar dues qüestions:
que, com ja he dit abans, no he posat quantificació econòmica,
perquè açò requereix un estudi a fons que s’ha de fer prèviament
des de la Conselleria d’Interior. La nostra intenció és aconseguir
el compromís del Govern amb aquesta esmena.

Un altre tema, a l’articulat de la llei quan es debatia aquesta
llei vàrem presentar una esmena d’addició, demanant
precisament una disposició addicional que demanava suport
econòmic als municipis. El Partit Popular hi va votar en contra,
però amb un argument que deia textualment, ho llegeix talment:
“Sr. Riudavets, no es preocupin, no passi pena, no pateixi
perquè entenem que la conselleria arbitrarà tots els mecanismes
al seu abast per tal de preveure importants ajudes als municipis
en temes de policies locals”. És a dir que en certa manera, en
certa manera no, clarament el Partit Popular deia que el Govern
feia comptes posar aquestes ajudes a l’abast dels municipis per
aplicar la Llei de coordinació de policies locals, la qual cosa,

quan hem vist el pressupost, i per a la nostra sorpresa, no hi està
present o no està previst.

Pel que fa referència a l’esmena 9339, podria repetir el
mateix argument, la Llei de gestió d’emergències implica
almanco, amb l’articulat que hi ha actualment, si s’aprova així,
que jo supòs que molta variació no hi haurà, suposa una despesa
afegida als municipis. En aquest sentit, el conseller d’Interior va
dir, a la seva intervenció de presentació dels pressuposts: “Els
municipis són les administracions més deixades de la mà de
Déu i per tant tota ajuda serà petita”. Esperem, llavors, que el
Partit Popular actuí en conseqüència.

Igual argumentació podria fer respecte de l’esmena 9340,
que demana suport als consells insulars que també es veuen
afectats per la Llei de gestió d’emergències.

I finalment, i ja acab, per ser molt breu, la darrera esmena.
Com tots vostès saben, per les especials característiques dels
municipis de la Serra de Tramuntana, aquests són receptors
d’una línia específica d’ajuts diferenciada. Injustificadament, al
nostre entendre, municipis com Campanet, Puigpunyent, Selva
o Esporles han estat exclosos d’aquests ajuts que abans sí
percebien; demanam se’ls inclogui de nou dins aquest fons
especial per a la Serra de Tramuntana.

I ja no m’estenc més, només crec que són sis esmenes
raonables, municipalistes, que simplement pretenen una millora
dels pressuposts i que no suposen més que un compromís del
Govern, sense que li suposi un desequilibri en els comptes, ja
que no tenen quantificació econòmica prevista.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Riudavets. Pel Grup Parlamentari Socialista, la
Sra. García i Querol.

LA SRA. GARCÍA I QUEROL:

Gràcies, Sr. President. Idò per fer menció que el Grup
Socialista defensarà, com és habitual ja en aquesta comissió, el
que és la defensa política de l’esmena a la totalitat en plenari,
per tant ara passarem a mencionar les esmenes parcials que hem
presentat a aquesta secció i a l’empresa de gestió
d’emergències, les dues coses defensarem en plenari perquè
quedi constància, i ara defensarem les esmenes parcials que hem
presentat.

En primer lloc, una partida que proposa ampliar les despeses
jurídiques per als contenciosos que té el Govern en aquests
moments, reduint les despeses telefòniques que creiem que són
excessives. Per tant, proposem un canvi de partida per tal que el
Govern pugui fer front a totes les incidències jurídiques que
tenen i que, bé, es pot tractar més que res d’una partida
simbòlica, però que reflecteix una realitat en la qual el Govern
fa front a molts plets i que a molts dels quals en surt condemnat
i per tant ha de pagar les costes dels mateixos.

La següent esmena, la 9070, proposa que se suprimeixi la
partida per a ajudes als ajuntaments per pintar cotxes de policia
municipal local. Es va fer un decret pel qual s’obligava a tots els
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cotxes de policia de les Balears anar pintat d’un sol color,
excepte Palma, i com saben tots els diputats, doncs això no ha
tengut molt d’èxit, és a dir que els cotxes de policia no entra,
pintar els cotxes de policia no entra dintre de les prioritats dels
ajuntaments i per tant aquest decret no s’ha aplicat. Per tant, es
proposa suprimir aquesta partida.

Pel que fa a l’esmena 9069 és relativa a la construcció
d’unes noves dependències per a la policia local de Maó. És una
de les qüestions que queden urgents com a infraestructures
importants, crec, de les policies locals a Menorca, són
necessàries i jo crec que en aquest cas, pel que fa a la policia i
pel que fa a les necessitats de la policia local s’ha marginat la
despesa que es fa des del Govern balear respecte de la policia
local de l’Ajuntament de Maó, com dic. Per tant, proposem una
despesa de 500.000 euros, per tal d’ajudar l’ajuntament a fer
unes dependències dignes de la policia municipal.

Pel que fa a l’esmena 9071, es proposa incrementar d’una
manera important les ajudes als ajuntaments per al pla de
seguretat a les platges. Quan es va fer el Decret de seguretat a
les platges no es va dotar econòmicament, només es va regular,
cosa que es fa habitualment, és a dir que es fa una regulació, per
part del Govern es fa habitualment, es fa una regulació però no
es fa l’aportació econòmica o la dotació econòmica necessària,
i per tant els ajuntaments, amb aquesta regulació que ha fet el
propi Govern, estan obligats a fer moltes actuacions per a les
quals no disposen de suficient finançament. Per tant, proposem
que el Govern faci una aportació específica de 6 milions
d’euros, com dic, als ajuntaments per a l’aplicació del pla de
seguretat a les platges.

Pel que fa a l’última esmena parcial, 9072, creiem que és
important també que els ajuntaments d’aquestes illes tinguin el
compromís del Govern balear amb dotació econòmica, per tal
d’ajudar-los a adaptar-se a les conseqüències de la nova llei de
policies locals. La llei de policies locals està donant molts
problemes als ajuntaments, també es va fer una llei sense que
s’estructurés econòmicament com s’havia de fer front a
cadascuna de les despeses i que, per tant, en aquests moments
els ajuntaments han de fer front a unes obligacions per a les
quals es necessita el suport econòmic de com a mínim aquella
institució que va posar les pròpies regulacions.

Per tant, Sr. President, molt breus. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. García i Querol. Pel Grup Parlamentari
Popular, el Sr. Marí i Tur.

EL SR. MARÍ I TUR (Antoni):

Gràcies, Sr. President. No me tocava a mi defensar aquestes
esmenes i estic segur que el Sr. Jerez les hagués convençut de
la bondat d’aquests pressuposts, jo almenys ho intentaré.
Respecte de les esmenes que s’han presentat del Grup Esquerra
Unida i Els Verds, en concret la 8669, per a la dotació de nous
serveis per al fons social, és dir que la conciliació de la vida
familiar i laboral es pressuposta en el capítol 1 i no en aquest
que figura aquí.

A la 8670, del mateix grup, per a la creació d’un servei
d’inspecció de joc, no existeix aquest centre de cost i existeix un
servei d’inspecció de joc ja creat al centre de cost 16301, dotat
des de març d’aquest any, de 2005. Per tant, votarem en contra
d’aquestes esmenes.

Respecte del Grup del PSM-Entesa Nacionalista, començar
per la que era a la totalitat i que ha passat a ser, dir-li, en concret
la 9337, d’acord amb demanar la dotació de l’Estat per als
cossos de policies nacionals que ha dit el Sr. Riudavets, i s’ha
de tenir en compte que dins aquesta partida pressupostària que
figura en els pressuposts, entre d’altres, hi ha un projecte
d’inversió de dotació de policia turística per a tots els municipis
de les Illes Balears. Fins ara ha donat bon resultat, per la qual
cosa s’ha incrementat per a l’any 2006 als efectes d’acomplir
l’objectiu de la legislatura de dotar de 400 policies.

Respecte de la 9338, de suport econòmic als ajuntaments, és
a dir que les ajudes a les policies locals, com es constata en els
pressuposts de cada any, s’estan incrementant anualment
mitjançant el programa d’actuacions de policia, del programa
222C, i l’increment del fons de cooperació municipal i a través
de la formació i partida per a l’EBAP.

Respecte de la 9339, de suport també de la gestió
d’emergències, ens remetem a la futura llei d’emergències, que
encara no està aprovada, i fins que no sigui aprovada no podem
preveure els possibles suports. Una vegada aprovada, les ajudes
seran tramitades mitjançant la societat GEIBSA a totes les
administracions locals.

Respecte de la 9427, d’incorporar els municipis exclosos de
la Serra de Tramuntana, no es pot determinar els municipis
inclosos a una convocatòria de subvencions mitjançant els
pressuposts, és a dir, s’haurà de determinar al llarg de l’any.

I la 9340, respecte del suport als consells insulars, ens
remetem a la futura llei d’emergències i fins que no sigui
aprovada, com havia dit anteriorment, no es poden preveure els
possibles suports; una vegada aprovada, les ajudes seran
tramitades mitjançant la societat GEIBSA a totes les
administracions locals.

La 9336, de suport econòmic a les administracions locals
afectades, i respectant i respon als compromisos que, com el Sr.
Riudavets ha dit del conseller d’Interior, i el suport econòmic de
les administracions locals per a l’aplicació del Decret de
seguretat a les platges, ja està previst al programa 222C,
d’actuacions de policies, i en el programa 223A, d’emergències,
mitjançant els convenis específics que se subscriuen amb
cadascun dels municipis afectats.

El concepte 44014 representa una transferència corrent a
l’empresa GEIBSA, la qual, entre d’altres objectius, també té
donar suport a la seguretat a les platges que vostè demanava.

Respecte del Grup Parlamentari Socialista, la 9068, de les
comunicacions telefòniques, les despeses corrents s’ajusten a
l’estructura existent fins ara i d’acord amb les despeses que es
preveuen realitzar a l’exercici del 2006. A més, les partides
pressupostàries per incidències jurídiques i contenciosos, segons
l’actual Llei de finances, són ampliables al llarg de l’any.
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La 9071, d’ajudes als ajuntaments és igual que l’esmena
9338 del PSM. I les ajudes als ajuntaments del Pla de seguretat
a les platges, ja estan previstes al programa 222C, d’actuacions
de policies, i en el programa 223A, d’emergències, com havíem
dit abans.

La 9069, de noves dependències de la policia local de Maó,
no entenem que hi hagi discriminació d’uns ajuntaments a
l’altre i la construcció, en tot cas, de noves dependències de
policia és competència de les corporacions locals; una altra cosa
és que se’ls ajudi amb tot el que es pugui, i no de la Conselleria
d’Interior. No obstant, s’han aprovat ajudes als municipis en
l’àmbit de la policia i ajudes per a l’adquisició de mitjans de
transport, vehicles, motos, que no sé allà on vostè viu, però
almenys en el que jo conec dons donen un bon resultats i els
ajuntaments s’acullen a aquestes pintades de cotxes que vostè
deia, esperem que continuïn i s’incrementin en els pròxims
exercicis.

I respecte de la 9070, d’ajudes per pintar els cotxes, doncs
el mateix que li deia abans, les ajudes als ajuntaments per pintar
cotxes de la policia local ja estan prevists a l’objectiu 1 del
programa 124A. I per altra banda, en el 2005 ja s’han convocat
les ajudes amb caràcter plurianual per als exercicis del 2005 i
2006.

La 9072, d’ajuts com a conseqüència de la nova llei de
policies locals, també s’ha presentat igual a la 9338 del PSM. I
dir el mateix, que les ajudes als policies locals, com es constata
en el pressupost cada any incrementen mitjançant el programa
d’actuacions de policia i l’increment de fons de cooperació
municipal, i no tenim més remei que votar en contra d’aquestes
esmenes.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Algú vol fer ús del torn de
rèplica? Sr. Riudavets, sí, té la paraula.

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

Molt breument, només assenyalar, no entraré a debatre sobre
la policia turística, el que sí vull dir és que dissentim que hagi
donat un bon resultat, tot el contrari, creim que ha estat bastant
supèrflua en molts casos.

Quant a les ajudes als ajuntaments per a policies locals, no
és açò que plantejam, ja està bé, naturalment que hi ha d’haver
ajudes per a policies locals, demanam una ajuda específica per
a l’aplicació de la Llei de cooperació de policies locals. Aquesta
ajuda específica no està prevista i és a part quan demanam el
que és la subvenció cada any, existent als ajuntaments des del
fons municipal de cooperació.

Quant a les dues esmenes referents a la Llei de gestió
d’emergències, el Sr. Diputat del Partit Popular ens ha dit que
no es pot preveure fins que no estigui aprovada, jo crec que és
precisament el contrari: s’ha de preveure perquè serà aprovada
dins l’any que ve i per tant ja ha d’estar previst que hi haurà
d’haver una dotació econòmica per posar-la en pràctica, no
s’entén aquesta manca de previsió, una cosa que ja està feta no

importa preveure-la. Per tant, s’hauria de preveure ara, per
poder-la aplicar.

Quant al Decret de seguretat a Platges, a veure, jo en aquest
sentit no entenc l’argumentació del Sr. Marí perquè ens diu que,
efectivament, en el programa 223A, subconcepte 44014, diu que
ja està inclòs els ajuts que es donaran als ajuntaments pel Decret
de seguretat a les platges, quan el mateix conseller ens diu que
no és així, sinó que en el març ens explicarà quins ajuts hi
haurà. Aquí hi ha una contradicció i creim que seria més lògic
que, ja que és una esmena sense quantificació econòmica,
s’hagués aprovat i s’hagués assumit, així de ver, un compromís,
això ens fa témer que no hi haurà ajudes específiques.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sra. García i Querol.

LA SRA. GARCIA I QUEROL:

Gràcies, Sr. President. Només insistir a què, crec que és una
actuació típica de la conselleria regular determinades qüestions,
en alguns casos importants, com la seguretat a les platges o en
altres anecdòtiques, com el color dels cotxes de policia que han
de dur els municipis, però que no aporten els doblers suficients.
És fàcil idò, m’agradaria que quedés constància, dir el que han
de fer els altres a ca seva, si el paga és que està a ca seva. I en
aquest cas afecta entitats, ajuntaments, entitats locals, en els
quals recauen moltes competències directes o indirectes o les
competències que li adjudiquen els ciutadans i dels que tenen
molt poc. Com saben tots vostès, perquè estic segur que tots han
participat en la política municipal, molts pocs ingressos per fer-
hi front, com per afegir responsabilitats sense preveure aquests
ingressos. I una altra qüestió anecdòtica respecte de l’esmena de
les despeses jurídiques, vostès no neguen que tenen moltes
despeses jurídiques per contenciosos, fins i tot condemnats, com
ha estat el Govern contra l’aplicació de la constitució, sinó que
ja està bé, perquè com que té la partida ampliable, vol dir que
poden tenir en el futur molts més contenciosos que vostès ja
tendran doblers per fer-hi front.

Per tant, crec que totes les nostres esmenes no han estat
rebutjades en el fons de la qüestió i per tant la seguim
mantenint.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sr. Marí i Tur.

EL SR. MARÍ I TUR (Antoni):

Gràcies, Sr. Conseller. Sr. Riudavets, el que és lògic i
normal amb uns pressuposts és que quan hi ha previst aprovar
una llei no es dota pressupostàriament, sinó que hi ha la
possibilitat de fer una modificació de pressuposts quan aquestes
coses són necessàries. Vull dir que no es pot aprovar, preveure
a uns pressuposts una llei que s’aprovarà o no s’aprovarà i
vincular diguem, part del capital que es té per unes qüestions
que són incertes.
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A la Sra. Querol, les competències directes o indirectes que
puguin tenir els ajuntaments ens passa i aquells que en tenim
experiència, igualment, amb qüestions de l’Estat, de fons de
l’Estat, que tampoc es preveuen aquestes aportacions als
ajuntaments, per fer front a moltes i moltíssimes obligacions
que tenen els ajuntaments d’aquella incapacitat, sense criticar
qui governa, l’estat per fer funcionar el que és l’àmbit local.
Vull dir, també és normal i últimament i gràcies que d’alguna
manera tant el Govern central, jo ho vull dir així, com els
governs autonòmics participen amb els ajuntaments amb l’ajuda
d’aquelles necessitats que tenen. Però no sempre ha estat així i
la veritat és que tampoc en tenen una obligació. Vull dir els fons
que també hi pugui haver per a contenciosos, és impossible, és
a dir que es dotarà d’uns fons de contenciosos perquè els
esdeveniments que puguin venir seran defensables o no i seran
costosos o no, però en cap cas s’anirà traient, diguem,
d’aquelles partides que siguin. Facin possible fer front a aquests
contenciosos; però no es tracta de dir en tendrem molts o en
tendrem pocs, 

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Esgotat el debat, anam a fer l’agrupació de
les esmenes agrupades en el debat núm. 10, de totalitat i de
globalitat, a la secció 16, Conselleria d’Interior, i la societat
pública 11, Gestió d’Emergències de les Illes Balears, SA.

Vots a favor de les esmenes?

Vots en contra?

Abstencions no n’hi ha.

Resultat de la votació.

EL SR. LLETRAT:

Són 6 vots a favor i 9 en contra, cap abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, queda rebutjat aquest bloc d’esmenes. I just feim
una parada per fer substitucions i continuam.

EL SR. PRESIDENT:

Tornam començar, senyores diputades i senyors diputats.
Primer les substitucions.

LA SRA. VADELL I FERRER:

Sí, Sr. President, Maria Antònia Vadell substitueix Pere
Sampol.

LA SRA. CAMPS I ORFILA:

Sr. President, María José camps substitueix Andreu Crespí.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Margalida Rosselló substitueix Miquel Ramon.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, si els pareix, per guanyar temps i perquè, tal com
es ve desenvolupament la sessió, tal vegada és el que més sentit
té, agruparem en aquest cas, el debat núm. 11 i 12, que són de
totalitat, l’11, i de globalitat el 12. I per tant no hi hauria les
esmenes que vaig a relacionar a continuació.

De totalitat a la secció 17, Conselleria d’Obres Públiques i
Habitatge, a l’entitat de dret públic 86, Institut Balear de
l’Habitatge, a l’entitat de Dret públic 86, Institut Balear de
l’Habitatge, a l’entitat de dret públic 87, Serveis Ferroviaris de
Mallorca, i a les empreses, societat pública 05, Serveis
d’Informació Territorial Illes Balears SA, i la societat públic 08,
infraestructures i obres públiques, SA.

A la totalitat s’hi mantenen les esmenes següents, del Grup
Parlamentari Esquerra Unida i els Verds, a la Conselleria
d’Obres Públiques, Habitatge i Transports, la 7.000, perdó, la
8793; a l’entitat de dret públic 86, Institut Balear de l’Habitatge,
8.810. A l’entitat de dret públic 87, Serveis Ferroviaris de
Mallorca, 8811, a la societat pública 08, infraestructures i obres
portuàries, SA, 8809.

Pel Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, a la
Conselleria d’Obres Públiques, Habitatge i Transports, 9446.

Del Grup Parlamentari Socialista, a la secció 17, Conselleria
d’Obres Públiques, Habitatge i Transports, 9017, a l’entitat de
dret públic 86, Institut Balear de l’Habitatge, 9018; a la societat
pública 05, Serveis d’Informació Territorial Illes Balears SA,
9175; a la societat pública 08, Infraestructura i obres portuàries,
SA, 9019.

I les agrupades en el debat de globalitat, la resta d’esmenes,
la Conselleria d’Obres Públiques, Habitatge i Transports, que
són les següents: del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els
Verds, al programa 431B, arquitectura, habitatge i protecció del
patrimoni, 8794 i 8795. Al programa 511B, direcció i serveis
generals d’obres públiques, habitatge i transports, 8796. Al
programa 513D, infraestructures bàsiques i transports, 8655,
8803, 8804, 8797, 8659, 8736, 8737, 8798, 8801, 8820, 8799,
8800, 8802 i 8805. Al programa 514B, gestió de les
instalAlacions portuàries, 8807, 8808 i 8806.

Del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, al
programa 431B, arquitectura, habitatge i protecció del
patrimoni, 9459, 9460, 9462, la qual ha estat modificada en la
motivació substituint “arqueològiques” per “arquitectòniques”,
i la 9458; al programa 511B, direcció i serveis generals d’obres
públiques, habitatge i transports, la 9461; al programa 513D,
infraestructures bàsiques i transports, la 9464, modificada en la
motivació substituint “subvenció” per “subjecció”, la 9467,
9469, 9470, 9471, 9465, modificada en les partides de baixa i
d’alta substituint “10 milions” per “1 milió”, 9466, 9463 i 9468;
a l’entitat de dret públic 86, Institut Balear de l’Habitatge,
l’esmena 9482; a l’entitat de dret públic 87, Serveis Ferroviaris
de Mallorca, la 9477, 9478, 9479; a la societat pública 08,
Infraestructures i Obres Portuàries, SA, la 9472, 9473, 9474,
9475 i 9476.

Del Grup Parlamentari Socialista, al programa 431B,
arquitectura, habitatge i protecció del patrimoni, 9063, 8921,
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8922, 8923, 9181 i 8924; al programa 511C, ordenació del
territori i urbanisme, la 8925; al programa 513D,
infraestructures bàsiques i transports, 9065, 9189, 9183, 9066,
9054, 9055, 9056, 9057, 9061, 9060, 9062, 9188, 9182 i 9059;
a l’entitat de dret públic 86, Institut Balear de l’Habitatge, 8914,
8915, 8916, 8917, 8918, 8919, 8920, 9147, 9148, 9149, 9150,
9151, 9152, 9153, 9154, 9155, 9156, 9157, 9158, 9159 i 9160;
a l’entitat de dret públic 87, Serveis Ferroviaris de Mallorca, la
9052, 9053, 9064 i 9186; i a la societat pública 08,
Infraestructures i Obres Portuàries, SA, la 9020 i 9078.

Per fer la defensa conjunta d’aquest bloc d’esmenes, en
primer lloc té la paraula la Sra. Rosselló pel Grup Parlamentari
Esquerra Unida i Els Verds.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Gràcies, Sr. President. Pel que fa a les esmenes que hem
presentat a la totalitat, tant a la secció 17 com a les entitats de
dret públic i al Servei d’Infraestructures i Obres Portuàries, SA,
hem de dir que ja consideram que aquestes esmenes van en la
línia que el pressupost d’aquesta conselleria i per tant de les
seves entitats de dret públic no responen a les necessitats que hi
ha en aquesta comunitat, sobretot referides a què s’ha de
potenciar més el transport públic, per una part, i per l’altra que
s’ha de fer també una aposta valenta per al tema de l’habitatge
i sobretot d’un habitatge digne per a tothom. En aquest sentit
hem presentat aquestes esmenes, tot i que els arguments ja les
defensarem en el plenari.

Anem per tant al que són les esmenes parcials, intentaré
breument anar una per una. Al programa 431B hem presentat
dues esmenes: una d’elles és de substitució, que va en la línia
que de la partida d’inversions en carreteres idò es destini a
incrementar la partida de convenis de rehabilitació per poder
atendre les necessitats dels distints municipis. Entenem que la
rehabilitació és important en aquest àmbit.

L’altra esmena, la 8795, d’afectació, pretenem que en aquest
programa 431B, idò s’afecti 1 milió d’euros per destinar ajudes
als ajuntaments per a compra de sòl i per poder dur endavant
polítiques d’habitatges protegits, tenint en compte que això és
un greu problema per als ajuntaments.

Pel que fa al programa 511B, hem presentat una esmena
d’afectació, on plantejam que les transferències de capital als
ajuntaments, per dur endavant obres públiques i habitatges, del
caire que sigui, idò que aquesta partida, concretament 1.736.700
euros, idò que es duguin a terme totes aquestes obres amb
paràmetres mediambientals i ús sostenible de recursos, tenint en
compte la importància que teòricament li dóna el Govern de les
Illes Balears a millorar les condicions sostenibles de l’habitatge
i de l’obra pública.

Al programa 513D, d’infraestructures bàsiques i transport,
és allà on hem presentat més esmenes, amb la intenció global de
millorar bàsicament el transport públic, per entendre que això ha
de ser l’objectiu fonamental, al nostre entendre, que ha de tenir
aquesta conselleria i per entendre que les inversions en
carreteres, sobretot autopistes que hi ha previstes, idò que no es
duguin a terme, ja que nosaltres consideram que són
innecessàries, sense llevar evidentment tot el que sigui millorar

les condicions necessàries de les carreteres actuals, però no fer
aquestes grans obres i infraestructures.

En aquest sentit, per tant, hi ha distintes esmenes,
concretament la 8656 es planteja bàsicament una substitució,
feim una baixa de 550.000 euros d’inversions en carreteres, per
destinar a augmentar els ingressos a la Conselleria de Comerç
i Indústria perquè doni més suport als mercats locals, artesans
i millorar l’associacionisme artesà. Creim que això és més
prioritari que, com deim, fer grans infraestructures.

Per altra banda, presentam esmenes d’addició, concretament
tres d’addició, que van en la línia de millorar el transport públic;
més que el transport públic, sobretot perquè, i concretament la
8803, perquè una part, concretament 200.000 euros d’inversions
en carreteres, es destinin a transferències als ajuntaments per
elaborar plans municipals i comarcals de mobilitat, a fi de poder
saber exactament quines són les necessitats i evidentment poder
actuar amb criteris de mobilitat sostenible.

Per altra banda, la 8804 també pretén que una part, 50.000
euros d’inversions en carreteres, es creï una nova partida de
transferència a l’Ajuntament de Palma concretament, perquè
elabori el pla metropolità de mobilitat a Palma, tenint en compte
que és un eix fonamental on s’aglutina la majoria de transport
privat de Mallorca i que és necessari un pla d’aquestes
característiques.

També d’addició, la 8797, que pretén destinar 300.000 euros
d’inversions en carreteres a obrir una nova partida per a la
implantació de línies de bus llançadora per a accés al tren de la
comarca de Llevant.

També en el mateix programa plantejam tres esmenes de
substitució, que és donar de baixa, diríem de les inversions en
carreteres, unes quantitats per invertir en altres temes que
nosaltres entenem, que en aquest cas no són de la Conselleria
d’Obres Públiques, però que entenem que són de més alta
prioritat que no fer autopistes; concretament per a l’ampliació
de les ajudes a empreses i famílies en l’ús d’energies
renovables, que entenem que podria servir o podria ser un
increment important, 800.000 euros que es dedicassin a aquesta
labor. Per altra banda també, destinar 1 milió d’euros al
Consorci Eivissa i Patrimoni de la Humanitat i destinar 4
milions d’euros al Consorci de Formentera Desenvolupament,
per entendre que s’ha restat a aquest consorci una quantitat que
inicialment se li havia destinat. I així per tant restablir situacions
que nosaltres creim que estan infradotades.

Continuant també en aquest mateix programa, feim dues
esmenes d’afectació, al programa 513D, concretament afectam
20 milions d’euros per augmentar les actuacions i millorar el
transport públic i les estacions d’autobusos de les diverses illes,
moltes d’elles ja estan contemplades en el Pla de transports però
no disposen de pressupost concret per fer-ho. També una altra,
8801, d’afectació, en la qual afectam 12 milions d’euros, es
tracta en concret d’un 20% del total del que està destinat a
aquesta partida per implantar el pla de vials no motoritzats,
aprovat ja fa estona, i per tant augmentar la construcció de
carrils, o la construcció, sobretot la xarxa de carrils bicicleta a
les diverses illes i cercar sistemes de mobilitat diferents als que
en aquests moments existeixen.



HISENDA I PRESSUPOSTS / Núm. 58 / fascicle 4 / 14 de desembre del 2005 1391

 

Una altra esmena de substitució, la 8820, també pretén que
200.000 euros d’inversions en carreteres es destinin a la secció
36, perquè el personal docent pugui ampliar la baixa maternal
per acumulació d’hores de lactància, ja que creim que això és un
tema també important.

Per acabar aquest programa 513, hi ha dues esmenes també
de substitució amb la intenció inicialment de destinar 6 milions
d’euros d’inversions en carreteres a augmentar la inversió en
béns de patrimoni artístic i cultural per a la seva protecció, així
com també 50 milions d’euros d’inversions en carreteres
destinar-los a ampliació de les línies de tren fins a Alcúdia i a
Artà, tramvia de la platja de Palma i a l’aeroport, per entendre,
com he dit, que són prioritàries aquestes línies de transport, més
que fer grans infraestructures.

L’esmena 8802 també pretén que s’afecti la partida que fa
referència a les transferències als consells insulars, uns 12
milions d’euros, que és la partida total, nosaltres demanam que
s’afectin 2.200.000 euros perquè es destinin a inversions en
carril bicicleta pels distints consells insulars.

També una d’afectació, que la partida de transferència als
consells plantejam que s’afectin 4 milions d’euros per destinar
a transport colAlectiu de viatges a les diferents illes.

I passaríem al programa 514B, de gestió de les instalAlacions
portuàries, al qual hem presentat tres esmenes. Concretament,
l’esmena 8807 pretén que hi hagi un increment destinat a
l’elaboració de plans d’ordenació del fondeig en els ports
dependents de la comunitat autònoma, creim que és un element
fonamental, perquè en aquest moment no hi ha cap pla
d’ordenació d’aquestes característiques. Per altra banda, també
plantejam una esmena de substitució, per destinar 60.000 per
elaborar els plans d’ordenació del litoral de cada illa, i més ara
que ens ha dit la Conselleria de Medi Ambient que no els pensa
fer, ens agradaria saber si els farà la Conselleria d’Obres
Públiques. I per acabar, una esmena de substitució, la 8806, en
què de la partida d’infraestructures i béns destinats a ús general
destinam a la implantació de sistemes de gestió ambiental en els
ports de la comunitat autònoma, per entendre que
l’administració ha de ser un poc l’exemple de bona gestió
ambiental i concretament en els ports es pot fer una bona tasca.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Rosselló. La Sra. Vadell, pel Grup
Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista.

LA SRA. VADELL I FERRER:

Sí, gràcies, Sr. President. L’esmena a la totalitat que hem
presentat a la secció 17 la defensarem en el plenari, com ja és
habitual aquests darrers anys.

Quant a l’esmena de globalitat, tenim una sèrie d’esmenes
als diferents programes i començant d’una en una, l’esmena
9459, demanam, una esmena d’afectació de 500.000 euros per
a adquisició de terrenys per a la construcció d’habitatges de
protecció oficial a la comarca de Llevant. Hem d’assenyalar que

dels 1.200 habitatges programats per a aquesta legislatura no
n’hi ha a la comarca de Llevant; hem de dir que la darrera
promoció que es va fer a Manacor, concretament, correspon a
una reforma d’un edifici que s’havia construït en els anys 80 i
que, per causes que en aquest moment no venen al cas, es va
haver de buidar i tornar reformar, però no és una promoció nova
sinó que és una reforma de la que ja havia estat feta els anys 80,
i posteriorment no s’ha ampliat ni se n’ha fet cap altra més. Per
tant creim que és molt necessari que a Manacor i comarca
s’habilitin i es prevegi la construcció d’aquests habitatges;
l’excusa sempre és que no hi ha terreny suficient i que els
ajuntaments no cedeixen. Idò que la conselleria prevegi una
partida per ajudar als ajuntaments a comprar terrenys o que les
compri directament la conselleria.

La 9460 i 9462, totes dues són dues esmenes per al
compliment de la llei, per instar el compliment de la Llei
3/1993, de 4 de maig, per a la millora de l’accessibilitat i de
supressió de barreres arquitectòniques. Concretament la 9460 és
perquè a la biblioteca de Porto Cristo, una biblioteca pública
municipal que està situada a un primer pis i les persones amb
mobilitat reduïda no hi poden accedir, perquè no hi ha ascensor
ni hi ha cap rampa que els pugui ajudar. I en altres edificis
públics de l’Ajuntament de Manacor també estan molt mancats,
encara no han complert els preceptes d’aquesta llei que diuen
que s’ha de facilitar l’accés a les persones disminuïdes.

La 9458 és una altra esmena que pensam que la conselleria
hauria de donar suport a l’Ajuntament de Manacor per a l’ajuda
a la rehabilitació del centre històric de Manacor. És una zona
que està declarada bé d’interès cultural i, llevat dels particulars
que han anat fent reformes de façanes dels seus habitatges
particulars, no hi ha hagut cap actuació de l’entorn urbà ni del
mobiliari urbà ni cap actuació per intentar revitalitzar aquell
entorn que s’està degradant dia rera dia.

La 9461, demanam que la conselleria tengui previstes unes
partides per a la neteja i manteniment dels camins públics de la
comarca de Llevant. Actualment hi ha una polèmica molt
intensa quant al tancament dels camins de la comarca de
Llevant i de molts altres indrets, però ara està molt viva la de la
comarca de Llevant, perquè s’estan tancant tots aquests camins
i possiblement una de les coses que influeixi en la percepció que
els camins no són públics és que estan descuidats. I és per això
que demanam una partida per a la neteja i manteniment dels
camins públics.

La 9461 és una esmena que va dirigida directament per
palAliar els efectes dels accidents de trànsit. El Sr. President de
la Mesa ja ha anotat o ha dit, ja ha anunciat una correcció
d’errades que vàrem adreçar, mitjançant escrit, a la Mesa en què
allà on diu “barres verticals de subvenció” ha de dir de
“subjecció” evidentment, és una errada que volíem corregir. A
les carreteres que es fan noves s’instalAlen baranes de seguretat,
però creim que no compleixen l’objectiu final que és, si be no
poden evitar els accidents de trànsit perquè hi ha moltes causes
que els provoquen, minimitzar els impactes o les conseqüències
que puguin tenir i les barres que s’estan instalAlant són les
tradicionals de tota la vida i constitueixen un perill
majoritàriament per als motoristes o fins i tot per a les persones
que puguin sortir projectades del vehicle que es poden fer molt
de mal amb aquestes baranes. Per tant, demanam que es passin,
ja que estan posades si no les volen substituir per unes de doble
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protecció, idò almanco que hi ha elements per minimitzar el
perill, que són unes cobertes d’un material tou que minimitzen
els impactes dels cops.

L’esmena 9467, en aquesta demanam, feim una aposta pel
transport públic, perquè sobretot el transport per carretera, el
transport en autocar la veritat és que la comarca de Llevant
sempre ha patit unes deficiències extraordinàries, sempre ha
estat un transport de molt mala qualitat, i per tant, si no hi ha un
bon servei tampoc no hi ha un bon ús. I el que nosaltres
demanam a la conselleria és que posi en marxa la reordenació
del servei de regulars Palma-Manacor, corresponent als codis
A1-25 del Pla director sectorial del transport públic; és
simplement instar a començar a donar compliment al Pla
director sectorial de transport de les Illes Balears, perquè fa un
any que està aprovat o més i encara no hem vist que s’hagi fet
massa coses.

Després, la 9469, feim una afectació de 2 milions d’euros,
perquè s’inverteixin aquests 2 milions en la millora de la xarxa
de carreteres d’Eivissa, però sempre respectant el traçat actual
i evitant la construcció d’autopistes, no volem que es
construeixin autopistes a Eivissa, però sí que volem que es
millori la xarxa actual de carreteres.

A la 9470, també s’han donar alternatives al transport
públic, és bastant deficient, sobretot a l’hivern, i per tant
demanam que es faci a l’esmena 9470 i 9471, a una demanam
que es redacti un pla de foment del transport colAlectiu i de
mobilitat sostenible a l’illa d’Eivissa, i a la 9470 que s’executi
aquest pla, amb unes quantitats simbòliques, si es vol dir, però
que almanco serveixin per enllestir o per començar aquest pla
de mobilitat.

L’esmena 9465 és una altra també que serveix o que
nosaltres demanam per fomentar el transport públic, que és la
reordenació del servei regular de Manacor-Llevant,
corresponent als codis A1-28, A1-29 i A1-30 del Pla director
sectorial de transports de les Illes Balears. Aquests codis
faciliten la intermodalitat bus-tren i són el que facilitaria també
que els ciutadans poguessin utilitzar, mitjançant el bus-
llançadora, el transport regular per carretera i després el tren
fins a Palma.

A la 9466 demanam que se soterrin les vies a Inca i a
Manacor. Ja sabem que el Govern té intenció de fer-ho, no
sabem quan però, això és el problema que no sabem quan ho
farà. I a Manacor, repetesc, perquè això ja es va dir a una
comissió parlamentària, i crec que s’ha de repetir perquè és un
tema preocupant, que és que a Manacor està a punt de fer-se una
actuació que retardarà o impedirà que això es pugui fer a curt
termini, perquè s’està enterrant sota les vies del tren una via
urbana, que serà molt important per treure el trànsit del centre
de la ciutat, i llavors el que es farà serà que s’impedirà que es
puguin soterrar les línies a Manacor per la sortida cap a Sant
Llorenç i fins a Artà. Per tant, serà una mudadissa de doblers si
es fa això i no es té en compte allò altre.

La 9463 és una esmena similar a la d’abans sobre les
baranes de protecció, però en aquest cas és que es transfereixin
recursos als consells insulars perquè puguin posar aquestes
barres de protecció a les carreteres que tenen transferides i que
són de la seva competència.

A la 9468 demanam una transferència de 6 milions d’euros
al Consell de Mallorca per a la construcció de la variant de
Porto Crispo. Aquesta variant és una reivindicació de fa molts
d’anys dels ciutadans, no només de Manacor i de Porto Crispo,
sinó de tota la zona turística de Llevant, ja que a l’estiu es
produeixen vertaders colAlapses circulatoris a Porto Crispo i és
molt preocupant i molest i la gent de Manacor i de Porto Crispo
ho demanen, fins i tot hi ha acords plenaris, aprovats per
unanimitat, que reclamen la construcció d’aquesta variant. I no
figura en el conveni de carreteres, per tant és una competència
del Consell de Mallorca, i és per això que si el Consell de
Mallorca necessita ajuda econòmica perquè no ho té previst en
els seus pressuposts, el Govern entenem que ha de donar suport.

La 9482, ...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Vadell, ara han passat ja els 10 minuts, l’inform perquè
concreti el que pugui.

LA SRA. VADELL I FERRER:

Sí, intentaré acabar, no me’n queden massa, intentaré fer via.
Demanam un pla de promoció d’habitatges de protecció oficial
en règim de propietat i de lloguer a immobles del nucli històric
a la ciutat d’Eivissa.

A la 9477 i 9478 són dues esmenes per millorar el servei de
ferrocarril, sobretot a les estacions, ja que la ilAluminació és
molt deficient i sobretot el vespre si un no coneix bé la ruta hi
ha perill de passar-se, perquè no hi ha indicacions visibles de
quina estació s’està aturant el tren.

A la 9479 demanam millores a l’estació provisional de
Palma Jacint Verdaguer, supòs que aquest se’ns aprovarà perquè
el Govern ja ha dit que té intenció de fer-ho.

I a la 9472 demanam que en el Port de Ciutadella es facin
inversions per a l’aplicació del pla d’usos que ja està aprovat.

Les 9473, 9474 i 9475 corresponen a unes millores dins el
port de Porto Crispo. La construcció d’una rampa per treure
barques, l’única que hi ha és privada, per tant els usuaris han de
pagar els cànons que els demana el club nàutic, i l’altra que hi
ha és impossible fer-hi arribar els cotxes. El moll està en bastant
males condicions, s’hi ha posat una marquesina
extraordinàriament formosa, però la veritat és que fa lleig quan
ho compares amb el trespol. I el riuet, allà on hi ha el port, que
també es diu el riuet, necessita un dragat i neteja perquè la
veritat és que està amb bastants deficiències.

I finalment demanam una addició de 6 milions d’euros per
a la construcció de la variant de Ferreries.

I aquestes són totes les esmenes que hem presentat a la
secció 17.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Vadell. Sr. Boned, pel Grup
Parlamentari Socialista.
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EL SR. BONED I ROIG:

Gràcies, Sr. President. El Grup Parlamentari Socialista hem
presentat quatre esmenes a la totalitat, una d’elles al pressupost
de la secció 17, Conselleria d’Obres Públiques, Habitatge i
Transport, i ho feim perquè, des del nostre punt de vista, no atén
les necessitats bàsiques que té la societat d’aquestes illes, entre
d’altres coses perquè no afronten necessitats immediates en
transports, són clarament insuficient en habitatge i segueixen
prioritzant macroinfraestructures que són tan macro com a
innecessàries.

A l’entitat de dret públic 86, l’Institut Balear d’Habitatge,
també hi hem presentat esmena a la totalitat per deixar desateses
les necessitats d’un ampli sector de la societat amb dificultats
per accedir a un habitatge digne.

A la societat pública 05, Serveis d’Informació Territorial de
les Illes Balears, també hem fet el mateix perquè entenem que
el pressupost d’aquesta societat no respon a les necessitats tant
de la societat com de les diferents administracions, sobretot
locals, de les illes.

I a la societat pública 08, que és Infraestructures i Obres
Portuàries, SA, perquè la programació d’objectius d’aquesta
societat està clarament desestructurada i contempla inversions
fictícies.

La resta d’arguments els reservam per al debat de plenari i
amb aquesta exposició donarem per defensades aquestes quatres
esmenes a la totalitat.

Passant al debat de la globalitat, voldria anunciar que el
nostre grup, jo mateix faré la defensa de les esmenes al
programa 513D, infraestructures bàsiques i transports, a l’entitat
de dret públic 87, Serveis Ferroviaris de Mallorca, i a la societat
pública 08, Infraestructures i Obres Portuàries. La resta
d’esmenes presentades pel nostre grup les defensarà, que tenen
totes relació amb matèria d’habitatge, seran defensades per la
diputada Sra. Camps.

Entrant directament a les esmenes que hem presentat al
programa 513D, infraestructures bàsiques i transports, dir que
són un total de 14 i entre elles i a totes elles el que cercam, entre
d’altres coses, proposam noves inversions fins ara imprevistes,
i dic imprevistes perquè no s’havien proposat fins a aquest
moment, i tenen relació amb infraestructures tramviàries a les
illes d’Eivissa i de Menorca. Per això solAlicitam estudis de
viabilitat concretament de tres línies de tramvia a l’illa
d’Eivissa, que són Eivissa-aeroport, Eivissa-Santa Eulària i
Eivissa-Sant Antoni i d’unes altres tres línies a l’illa de
Menorca, concretament Maó-Ciutadella, Maó-Sant Lluís i Maó-
Es Castell.

També relacionat amb transport, en aquest cas amb transport
bus, solAlicitam la transferència a l’empresa titular de la
concessió d’estació d’autobusos d’Eivissa i amb la finalitat de
rebaixar les tarifes aplicables a les empreses de transport que
són els principals usuaris d’aquesta infraestructura, com dic la
transferència d’una quantitat que ve marcada a l’esmena
corresponent. També solAlicitam la millora del servei bus tant a
l’illa de Menorca com a l’illa d’Eivissa, en tots dos casos i a

totes dues illes entenem que són necessàries noves línies i també
més freqüències.

I seguint amb el servei bus, entenem també prioritari el
servei bus-llançadora Manacor-comarca. Totes elles per tal de
millorar, entre d’altres coses, i proposam la intermodalitat en els
diferents modes de transport públic.

Seguim amb aquest transport públic, ja que hem pogut
observar que en el pressupost de la CAIB hi ha prevista la
creació del Consorci de Transport de Mallorca, entenem que la
necessitat i la urgència d’aquests consorcis és igual a Mallorca
que a les altres illes i és per això que solAlicitam també la
creació dels nous consorcis a les illes menors.

Quant a les infraestructures en xarxa viària, presentam un
total de cinc esmenes, solAlicitant un pas elevat a Pollença per
comunicar el poble amb la zona esportiva; un accés directe a
Lloseta de l’autopista Palma-sa Pobla; accessos d’entrada i
sortida a l’autopista de Llevant dels barris del Coll d’en Rebassa
i es Molinar de Palma; la construcció d’una rotonda a Campos
per a la carretera de Santanyí i la Colònia de Sant Jordi, i la
corresponent transferència, en aquest cas serien 10 milions
d’euros, a l’Ajuntament d’Eivissa per a la transformació del
primer cinturó de ronda amb avinguda municipal, colAlaborant
així al finançament d’aquesta transformació una vegada que
aquesta infraestructura sigui traspassada a l’ajuntament tal com
està previst ja.

Entenem també necessària la implicació del Govern en un
tema important com és l’eliminació de les nostres carreteres, de
les carreteres de les Illes Balears, de les baranes de protecció
ilAlegals, conegudes popularment, i quan dic popularment no
vull dir per als afiliats del Partit Popular, sinó pel conjunt de la
ciutadania, com a baranes guillotina. I per tant reclamam una
aportació de 4 milions d’euros per a aquesta finalitat.

I en aquest apartat i finalment, instam el Govern a la millora
real i evident del transport marítim interinsular, i dic real i
evident perquè fins ara només hem pogut observar petites passes
i entenem que són millores fictícies les que s’han intentat fins
ara. I és per això que presentam esmenes solAlicitant la
implicació real del Govern balear en la millora d’aquest tipus de
transport públic.

Les esmenes que hem presentat a l’entitat de dret públic 87,
que és Serveis Ferroviaris de Mallorca, són 3 milions d’euros
per al projecte de tramvia a la badia de Palma, i concretament
afectam el centre 87101 del programa 513D, subcompte 62900;
una altra de 10 milions d’euros per al soterrament de vies del
tren al pas per Inca, afectant el centre 87101, del programa
513D, subcompte 62900; una altra esmena de 2 milions d’euros
per a l’estació d’autobusos a Santa Eulària, a restar del
pressupost de la línia metropolitana a la UIB, del centre de cost
87101, programa 513D, subcompte 62900, ho feim perquè, a
més, ja en el pressupost d’enguany està previst per part
d’aquesta mateixa entitat de dret públic la construcció i
finançament de l’estació d’autobusos de Sant Antoni, entenem
que també en aquest cas es pot implicar amb la de Santa Eulària.
I finalment, a aquesta entitat de dret públic, una esmena de 5
milions d’euros per a la redacció del projecte i l’inici
d’expedient d’expropiació per a la nova línia de tren entre sa
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Pobla i Alcúdia, afectant també el centre de cost 87101,
programa 513D, subcompte 62900.

I hem presentat dues esmenes a la societat pública 08,
Infraestructures i Obres Portuàries, una d’elles de 200.000 euros
per a la redacció del pla director del port de Sant Antoni de
Portmany, perquè, a pesar que és cert que s’ha anunciat
darrerament per part de la conselleria l’inici de la redacció
d’aquest pla, no és menys cert que l’anunci ve una vegada que
ja estava presentada aquesta esmena i registrada d’entrada i,
sorprenentment també, ve l’anunci fet pocs dies després que el
mateix Partit Popular, i per tant el mateix partit que governa a
la conselleria, hagués rebutjat una proposició no de llei del
nostre grup a la comissió de territori, solAlicitant exactament
l’aprovació de la redacció del pla director del port de Sant
Antoni de Portmany.

I la segona esmena a aquesta societat pública vol sobretot fer
veure la necessitat de donar de baixa una inversió fictícia,
absolutament fictícia, com són els 8,5 milions d’euros que té
prevists aquesta societat per al finançament del dic de
Ciutadella. I dic fictícia perquè teòricament i segons figura en
els pressuposts, aquesta previsió d’ingressos és inexistent o
almenys inexplicada fins al dia d’avui, i com que no sabem d’on
s’ingressaran aquests 8,5 milions entenem que s’haurien de
donar de baixa. En qualsevol cas i per si s’arribàs a obtenir
aquest finançament, solAlicitaríem que fossin traspassats a la
secció 17, programa 74103, a transferir a l’IBAVI per realitzar
polítiques d’habitatge i de sòl.

En el meu cas, res més, i ara defensarà les esmenes
d’habitatge la Sra. Camps. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. La Sra. Camps, te la paraula idò.

LA SRA. CAMPS I ORFILA:

Sí, gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. El
Grup Parlamentari Socialista hem presentat una sèrie d’esmenes
tant a la secció 17 com a l’ens públic IBAVI, en el sentit
d’ampliar i distribuir el pressupost previst per destinar a
habitatge en tots els seus àmbits.

Així, començarem pel programa 431B, de la secció 17,
arquitectura, habitatge i patrimoni, s’hi han presentat 6 esmenes,
una d’elles d’addició, i la resta d’afectació, mitjançant les quals
es pretén, en primer lloc, la primera d’elles pretén destinar 2
milions d’euros a la compra de terrenys per a la construcció
d’habitatges de protecció pública a Eivissa. La segona, invertir
180.000 euros per tal que el Govern de les Illes Balears dugui
a terme totes les actuacions que siguin necessàries, per tal de
colAlaborar amb la Sociedad Pública de Alquiler per tal de
fomentar el lloguer a les Illes Balears. El lloguer a les Illes
Balears actualment és pràcticament inexistent i per tant entenem
que totes aquelles mesures que es duguin a terme per tal
d’afavorir el lloguer són absolutament necessàries per palAliar el
problema de l’habitatge que patim en aquesta comunitat
autònoma.

La tercera de les esmenes presentades al programa 431B
planteja destinar una partida de més de 240.000 euros per tal de

dur a terme mesures necessàries per incentivar el lloguer
d’habitatges existents i per tal d’evitar dur a terme únicament
política d’habitatge dirigida a la construcció de nous habitatges
en la mateixa línia explicada anteriorment de fomentar el
lloguer a la nostra comunitat autònoma.

L’esmena 8923 pretén destinar una partida d’1.200.000
euros per tal que el Govern de les Illes Balears colAlabori amb
tots els municipis de les Illes per a la reactivació de la vida als
barris del nucli central de les poblacions, i incentivar l’ocupació
bé en règim de lloguer o bé en règim de venda dels habitatges
buits existents en aquests barris, que són molts i s’estan deixant
buits i s’estan deteriorant sense que siguin ocupats, i també en
aquest sentit s’ajudi a afavorir l’accés a l’habitatge als ciutadans
d’aquesta comunitat.

L’esmena 9181 pretén destinar una partida d’1,5 milions
d’euros per signar un conveni de rehabilitació amb
l’Ajuntament d’Eivissa per al barri de Sa Penya. I, per últim,
l’esmena 8924 proposa destinar un poc més de 3 milions
d’euros per tal de dur a terme mesures per a l’execució del
primer pla d’habitatge de les Illes Balears 2004-2008 perquè, si
bé tenim un pla, no està dotat suficientment econòmicament i
per tant un pla sense dotació econòmica és com si no existís.

Continuant amb l’habitatge, el programa 511C, d’ordenació
del territori i urbanisme, hem presentat una esmena d’afectació
per tal que es destinin 135.000 euros a realitzar estudis de
població i sobreocupació del sòl per tal de dur a terme les
actuacions necessàries per evitar l’increment del preu del sòl.
Entenem que és absolutament necessària una llei del sòl de la
nostra comunitat, però com que no disposam d’ella hem fet
aquesta esmena que, si bé és un pressupost petit, entenem que
ajudarà o podria ajudar a dur a terme aquestes actuacions per
evitar l’increment del preu del sòl.

I, per últim, quant a les esmenes d’habitatge presentades,
són les que presentam, les que el Grup Parlamentari Socialista
presenta al pressupost de l’IBAVI. Se’n presenten 21, totes elles
d’afectació, i malgrat s’hagi presentat una esmena a la totalitat
perquè creim que el pressupost de l’IBAVI deixa desatesos
molts de sectors de la població de les Illes Balears per tal de
poder accedir a un habitatge digne, entenem que el pressupost
actualment existent i malgrat també és inferior al previst per a
l’any passat, entenem que s’ha de distribuir d’una manera
eficient per tal de garantir aquest dret que tenim tots els
ciutadans de les Illes Balears. 

En aquest sentit s’han presentat aquestes 21 esmenes, que es
podrien agrupar en blocs en relació a la seva matèria. Les tres
primeres serien per a adquisició de sòl per a la construcció de
nous habitatges, tant a Mallorca, com a Menorca, com a Eivissa
i Formentera, repartint les dotacions que es demanen a cada una
de les illes en una proporció d’un 50% a l’illa de Mallorca i un
25% a Menorca i a Eivissa i Formentera. El segon grup
d’esmenes va dirigit a dur a terme el condicionament
d’habitatges destinats a lloguer i també aquí feim el mateix
repartiment a l’illa de Mallorca, a l’illa de Menorca i a les illes
d’Eivissa i Formentera. El tercer grup d’esmenes dins aquestes
esmenes presentades al pressupost de l’IBAVI està dirigit a la
promoció de nous habitatges protegits destinats a lloguer a
Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera i, així mateix, per a la
promoció de nous habitatges protegits destinats a venda, tant a
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Mallorca com a Menorca, Eivissa i Formentera. I seguidament
es presenta una sèrie d’esmenes, ja per finalitzar, per a
municipis concrets; les primeres serien específiques per al
municipi d’Eivissa tendents, per una banda, a la promoció de
nous habitatges protegits per destinar a lloguer i venda i, per
altra banda, per a l’adquisició de sòl per a aquesta construcció
dels nous habitatges; unes altres de les esmenes específiques
seria en el mateix sentit de les explicades anteriorment per al
municipi d’Eivissa, però en aquest cas serien referides al
municipi de Santa Eulàlia també a l’illa d’Eivissa; i, per últim,
les darreres quatre esmenes són esmenes dirigides o que
pretenen la promoció de nous habitatges tant per destinar a la
venda com per destinar al lloguer als municipis de Manacor i
Campos. Res més.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Camps. Pel Grup Parlamentari Popular
té la paraula el diputat Sr. Joan Font.

EL SR. FONT I ROSSELLÓ:

Gràcies, Sr. President. Primer de tot apelAlaria a la seva
magnanimitat perquè, com vostè comprendrà, contestar 90
esmenes que s’han presentat aquí és bastant complicat, això,
tenint en compte que deix de banda el cas del debat de totalitat
evidentment; en tot cas ja defensaré el rebuig de totes les
esmenes que han presentat tots els partits tant a les entitats
públiques com a la mateixa conselleria en el mateix ple. Per tant
don per rebutjades les esmenes a la totalitat que s’han presentat
i pas directament a les de globalitat.

I com que els altres anys el que havia fet era bàsicament
agrupar les esmenes, però com que me n’havia adonat que era
molt difícil que l’oposició les pogués seguir i tampoc en el
Diari de Sessions no quedava massa clar, allò que he intentat
enguany ha estat defensar esmena per esmena, de tal manera
que intentaré fer via però 90 esmenes donen per a molt. Per tant
bàsicament el que faré serà anar cronològicament, tal com el
president de la Mesa les ha anades llegint.

Esmenes d’Esquerra Unida i Els Verds. Primera esmena,
número 8794, és una esmena de substitució que fa referència a
l’increment de la partida de (...) de rehabilitació per atendre les
necessitats de diversos municipis. He de dir que ja destinam a
aquest subconcepte 417.610 euros. És evident que sense cap
tipus de dubte hi podríem dedicar més doblers, però arriba un
moment que malauradament hem de dir basta. Per altra banda
ens trobam que si no definim abans allò que són les necessitats,
ara necessitats dels diversos municipis, i concretament si no
determinam exactament quines necessitats són, l’esmena queda
molt genèrica i, per tant, és impossible donar-hi suport. A més
li he de dir que abans de la creació de la comissió
interdepartamental de l’1% cultural, la competència en matèria
d’ajudes a la conservació del patrimoni arquitectònic l’exerceix
aquest òrgan, aquesta comissió adscrita a la Conselleria
d’Educació. Per tant donam per rebutjada aquesta esmena.

En relació a l’esmena 8795, que és una esmena d’afectació,
on ens diuen que destinen més ajudes als ajuntaments per a
compra de sòl, li he de dir que l’IBAVI es podrà dedicar l’any
que ve, segons les seves disponibilitats pressupostàries, a la
compra de terrenys, així com a establir convenis amb els

ajuntaments perquè aquests puguin efectuar les compres
directament. Per atendre les necessitats de compra de sòl
l’IBAVI ja ha destinat no 1 milió d’euros, tal com ens diu
l’esmena, sinó 4 milions d’euros, de tal manera que s’han
pressupostat com 1 milió d’euros al capítol 6 de la Direcció
General d’Arquitectura i Habitatge i 3 milions d’euros al
pressupost de l’IBAVI.

En relació a l’esmena 8796, una esmena d’afectació on se’ns
demana que les obres a les quals es destina aquesta partida es
duguin a terme amb paràmetres mediambientals i ús sostenible
dels recursos, li he de dir que a la partida pressupostària
indicada s’imputen les despeses derivades de les subvencions
atorgades als ajuntaments per la realització d’obres de
construcció o millora de vies municipals; que aquestes obres es
realitzen en base a projectes d’obra que ha aprovat l’ajuntament;
que prèviament a aquest acte se solAliciten informes o
autoritzacions a altres organismes supramunicipals, que són en
tot cas els que han de recollir la sensibilitat mediambiental a
través d’aquests informes. Per tant entenem que aquesta esmena
no pot ser acceptada.

En relació a l’esmena 8656, una esmena de substitució on
se’ns demana que donem suport als mercats locals d’artesans i
millora de les associacions artesanes, no creim convenient
desdotar partides de la Conselleria d’Obres Públiques per dotar-
ne altres d’altres conselleries, ja que això alteraria profundament
els objectius prevists en aquests pressuposts.

Esmena 8803, una esmena d’addició on se’ns demana
destinar una partida als ajuntaments per a l’elaboració dels plans
municipals comarcals, plans municipals o/i comarcals, de
mobilitat. Li he de dir que no crec que sigui competència
d’aquesta conselleria l’elaboració de plans comarcals i/o
municipals de mobilitat. En tot cas hauria de ser el Consell
Insular de Mallorca, dins els seus pressuposts i via acord amb el
Ministeri de Foment dins el marc del Plan estratégico de
infraestructuras y transportes, el conegut PEIT, els que se
n’haurien d’encarregar. Per tant l’encarregat de destinar, per
tant, una partida per als ajuntaments per a l’elaboració de plans
municipals comarcals de mobilitat en tot cas hauria de ser el
consell.

L’esmena 8804 és una esmena d’addició on se’ns demana
que ajudem a l’elaboració del pla metropolità de mobilitat de
Palma. No creim que tampoc sigui una competència d’aquesta
conselleria una vegada els consells s’han posat al capdavant en
matèria de carreteres. Dins les previsions per a l’elaboració dels
plans metropolitans de mobilitat existeix un esborrany d’un
conveni a subscriure entre el Ministeri de Foment i el Consell
Insular de Mallorca en el marc del possible desenvolupament
singular del PEIT, del Pla estratègic d’infraestructures i
transport estatal que ja he esmentat. En aquesta comunitat, per
tant, s’ha establert com una actuació a incloure dins aquest
conveni el pla d’accessibilitat de Palma, però en aquests
moments no és més que un projecte d’intencions.

Esmena 8797, és una esmena d’addició on se’ns demana la
implantació de línies bus llançadora per a l’accés al tren a la
comarca de Llevant. Li he de dir que ara mateix s’estan
realitzant els estudis previs per posar en marxa les línies bus-
tren a la comarca de Llevant, de tal manera que no podem
assegurar que l’any que ve es puguin implantar.
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Esmena 8659, és una esmena de substitució per a
l’ampliació de les ajudes a empreses i famílies per a l’ús
d’energies renovables. Una vegada més no creim convenient
desdotar cap programa d’aquesta conselleria sense trastocar
greument o notablement els objectius prevists per a aquest
pressupost. Queda clar, evidentment, que els objectius entre el
Partit Popular i Esquerra Unida i Els Verds són bastant
diferents.

Esmena 8736, una esmena de substitució per destinar fons
al consorci Eivissa Patrimoni de la Humanitat. Li he de dir que
la font de finançament del consorci o bé s’estableix a través dels
seus estatuts, o bé en funció de l’acord que adopten els seus
membres; per tant l’aportació del Govern només es pot fer en
funció d’aquestes decisions. 

Esmena 8737, una esmena de substitució per destinar al
consorci Formentera Desenvolupament. Li he de dir una altra
vegada que la font de finançament del consorci s’estableix o bé
pels estatuts o bé d’acord amb l’adopció d’acords dels seus
membres; per tant l’aportació del Govern es farà en funció
d’aquest tipus de decisions. 

Esmena 8798, una esmena d’afectació on se’ns demana que
augmentem les actuacions en la millora del transport públic i de
les estacions d’autobusos a totes les Illes. Clar, cada qual entén
el que vol quan parla de millora del transport públic;
evidentment fins que no s’expliciti el que s’entén per millora del
transport públic difícilment poden parlar de res. És evident que
els Serveis Ferroviaris de Mallorca des de l’any 2004 està fent
un esforç pressupostari molt important; només recordar 54
milions només en inversions l’any 2004, l’any 2005 54 més,
l’any 2006 137,2 milions d’euros només en inversions. És
evident que mai no s’havia invertit tant com ara. Entre les
actuacions previstes per a la millora del transport públic i de les
estacions d’autobusos destaquen a l’illa de Mallorca la creació
de l’estació intermodal de Palma i les obres de millora de
l’estació d’Inca; a l’illa de Menorca s’han finalitzat les obres de
l’estació d’autobusos de Maó; a Eivissa han començat en el mes
de novembre del 2005 les obres de l’estació de Sant Antoni, que
tenen prevista la seva finalització el juliol de l’any 2006. Per
tant nosaltres consideram que efectivament aquest govern està
millorant, i molt, el transport públic dins les seves possibilitats.

Esmena 8801, és una esmena d’afectació per a la
construcció de carrils-bici. He de recordar una vegada més que
les competències en matèria de carreteres varen ser transferides
per llei 16/2001, de 14 de desembre, d’atribucions de
competències als consells insulars en matèria de carreteres i
camins.

Esmena 8820, una esmena de substitució on se’ns demana
una partida per estendre al personal docent l’ampliació de la
baixa maternal per acumulació d’hores de lactància. He de dir
una vegada més que no creim convenient desdotar cap programa
d’aquesta conselleria sense trastocar notablement els objectius
perseguits per aquest govern; per tant rebutjarem també aquesta
esmena.

Esmena 8799, és una esmena de substitució on se’ns demana
augmentar la inversió en béns de patrimoni artístic i cultural per
a la seva protecció. He de recordar una vegada més que arran de
la creació de la comissió interdepartamental per a la gestió de

l’1% cultural mitjançant el Decret 58/2004, de dia 25 de juny,
les actuacions en matèria de patrimoni històric són gestionades
per aquesta comissió adscrita a la Conselleria d’Educació, per
la qual cosa es rebutjarà l’esmena.

Esmena 8800, esmena de substitució: se’ns demana
l’ampliació de línies de tren fins a Alcúdia i Artà i el tramvia a
la platja de Palma i a l’aeroport. He de dir una vegada més que
en relació a l’ampliació de les línies de tren fins a Alcúdia i Artà
i el tramvia a la platja de Palma i a l’aeroport estam pendents de
la firma d’un conveni entre el Ministeri de Foment per al
desenvolupament del PEIT, Pla estratègic d’infraestructures i
transport estatal, amb un termini d’execució previst des de l’any
2005 fins a l’any 2020. Per tant no sé si ho recorden, però el
PEIT estatal no va incloure les Illes Balears i ens remetia a
convenis que poguéssim signar amb el Govern central. Pareixia
que hi havia un acord entre el Partit Popular i el Partit Socialista
almanco en les infraestructures a finançar i s’hauria d’arribar a
aquesta solució, és a dir, firmar un conveni amb l’Estat en
matèria ferroviària.

Esmena 8802, és una esmena d’afectació per a la construcció
de carrils-bici a les illes de Menorca, Eivissa i Formentera. He
de dir una vegada més que les competències en matèria de
carreteres estan transferides als consells.

Esmena 8805, és una esmena d’afectació destinada al
transport colAlectiu de viatges a les illes de Mallorca, Menorca,
Eivissa i Formentera. No s’acaba d’entendre molt bé aquest
tipus d’esmena: en parla de transport colAlectiu de viatges. Si
realment es refereix a les inversions que es duran a terme per
millorar la qualitat del transport de les Illes, hem de dir que es
convocaran ajudes econòmiques per a les inversions en actius
fixos destinades al sector de transport regular de viatgers per
carretera, transport discrecional de viatgers en autobús, i al
servei interurbà de transport públic discrecional de viatgers en
vehicles de turisme dins l’àmbit territorial de la comunitat
autònoma de les Illes Balears. Si no fos així -qui mal entén mal
respon- deixaríem l’esmena en stand-by per a un posterior
estudi. Quedaria rebutjada a l’espera de tenir-la en compte en el
ple si realment he contestat a una cosa diferent de la que se’m
demanava.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Diputat, l’he d’informar que ara ha passat dels 10 minuts.
Ja li he dit que seríem generosos en l’aplicació del temps.
L’inform perquè intenti resumir, perquè si ha de llegir tots els
informes que hi ha a cada una de les esmenes no li bastarà amb
el doble del temps. Per tant ara du exactament 11 minuts passats
i alguns grups com el Socialista n’han consumit fins a 13; per
tant a vostè també li donarem més temps, però amb el ritme que
du no li bastarà amb el doble i hauríem d’aconseguir fer-ho
abans.

EL SR. FONT I ROSSELLÓ:

Perdoni. Esmena 8807, és una esmena de substitució,
increment destinat a l’elaboració de plans d’ordenació de
fondeigs en els ports dependents de la CAIB. He de dir que en
la majoria dels casos els fondeigs es realitzen fora de les aigües
adscrites a la comunitat autònoma, per la qual cosa no és
competència d’aquesta comunitat la seva ordenació.
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Esmena 8808, és una esmena de substitució per elaborar
plans d’ordenació del litoral de cada illa. Li he de dir que per
avançar en l’ordenació del litoral de les nostres illes ja s’ha
iniciat i es continuarà durant l’any 2006 la redacció dels plans
directors dels ports. Pel que fa a l’ordenació de la resta del
litoral fora dels ports és competència d’altres organismes.

Esmena 8806, és una esmena de substitució per a la
implantació de sistemes de gestió ambiental als ports de la
comunitat autònoma. Li he de dir que actualment està iniciat el
disseny dels sistemes de gestió ambiental en els ports de gestió
directa de la comunitat autònoma; al llarg de l’any 2006 es durà
a terme la implantació d’aquests sistemes directament
mitjançant personal propi.

I ja don per acabades les esmenes que ha presentat Esquerra
Unida i Els Verds i pas directament a les del PSM.

La primera esmena és la 9459, és una esmena d’afectació
per a adquisició de terrenys per a la construcció d’habitatges de
protecció oficial a la comarca de Llevant. He de dir-li que
s’estan mantenint converses amb els ajuntaments de Llevant per
a l’adquisició de sòl a través de l’IBAVI; a més se cerquen
altres fórmules com concursos per a l’adquisició de sòl. Així
mateix la Direcció General d’Arquitectura i Habitatge té una
partida, com he dit, d’1 milió d’euros per a la compra de sòl
dins el pressupost de l’any 2006, més 3 milions de l’IBAVI.
Aquestes quantitats es gastaran en funció de les necessitats
concretes que demostrin els ajuntaments tant de sòl com
d’habitatges oficials, d’aquí que no tengui massa sentit afectar
determinades quantitats ni a un poble ni a una comarca en
particular, a no ser que una persona, alguns diputats tenguin
especial interès cap a una zona o poble. Els criteris del Govern
autonòmic han de ser molt més globals, per això rebutjarem
aquesta esmena.

Esmena 9460, és una esmena d’afectació: ascensors per
accedir a la biblioteca de Porto Crispo. Li he de dir que no és
possible destinar l’import a la instalAlació d’un ascensor a un
edifici en concret perquè segons la Llei de subvencions s’ha de
promoure una convocatòria pública per tal de garantir la lliure
concurrència.

Esmena 9462, és una esmena d’afectació: supressió de
barreres arqueològiques als edificis públics de Manacor. Li he
de dir o recordar una vegada més l’obligatorietat de sotmetre’s
en tot cas a la Llei de subvencions i a la corresponent
convocatòria.

Número 9458, una esmena d’addició: rehabilitació del
centre de Manacor zona BIC. Existeixen les ajudes generals per
a àrees de rehabilitació integral; l’Ajuntament de Manacor pot
solAlicitar, si és el seu interès, la declaració com a àrea de
rehabilitació integral d’acord amb la tramitació establerta en el
Decret 90/2005, de dia 29 de juliol, en el marc de les condicions
del Reial Decret 801/2005, de dia 1 de juliol. Per tant queda
rebutjada també aquesta esmena.

Esmena 9461, una esmena d’afectació sobre neteja i
manteniment dels camins públics de la comarca de Llevant. Li
he de dir que la planificació de la xarxa viària correspon als
consells insulars en virtut de la Llei 16/2001, de dia 14 de

desembre, d’atribució de competències en matèria de carreteres
i camins.

Esmena número 9464, esmena d’afectació: instalAlació de
cobertes de protecció a les barres verticals de subjecció de les
baranes de seguretat a les carreteres que s’estan construint. Li
he de dir que les barreres verticals de les baranes de seguretat a
les carreteres que s’estan construint es troben adaptades a la
normativa vigent, com vaig poder explicar a una proposició no
de llei anterior.

9467, esmena d’afectació: reordenació del servei regular
Palma-Manacor corresponent al codi A1-25 del Pla director
sectorial de transport de les Illes Balears. He de dir que ja es va
posar en marxa en el mes de juny de l’any 2005 el servei
llançador de bus més tren de Sant Joan, i en el moment que es
dugui a terme la modificació dels trànsits de les concessions del
servei públic regular permanent de viatges d’ús general per
carreteres IB-26, de titularitat de l’empresa Autocares Manacor
Societat Anònima, i la IB-14, de titularitat de l’empresa Cladera
Ferrer Societat Anònima, es procedirà a la reordenació del
servei regular dels municipis de Montuïri i Vilafranca.

Esmena número 9469, esmena d’afectació sobre inversions
a la millora de la xarxa de carreteres d’Eivissa en el traçat
actual. Li he de dir una vegada més que les competències en
matèria de carreteres varen ser transferides als consells.

Esmena 9470, esmena d’afectació: execució d’un pla de
foment de transport colAlectiu i de mobilitat sostenible a Eivissa.
Li he de dir que dins els objectius del Pla director sectorial
redactat per la Conselleria d’Obres Públiques es troben els de
foment de transport colAlectiu i de mobilitat sostenible en el
conjunt de les Illes Balears. Aquest pla va ser aprovat
inicialment en data 3 de setembre, essent competència del
Consell Insular d’Eivissa i Formentera dur a terme les
actuacions previstes per a les illes d’Eivissa i Formentera.

Esmena 9471, esmena d’afectació sobre la redacció del Pla
de foment del transport colAlectiu i de mobilitat sostenible a
l’illa d’Eivissa, li he de dir que dins els objectius del Pla
director sectorial es troben una vegada més els de foment del
transport colAlectiu i la mobilitat sostenible en el conjunt de les
Illes Balears. Per tant és competència del Consell Insular
d’Eivissa i Formentera.

Esmena 9465, esmena d’addició, reordenació del servei
regular Manacor-Llevant corresponent als codis AU-28, AU-29
i AU-30 del Pla director sectorial. He de dir que s’estan
realitzant els estudis pertinents per posar en marxa el servei
ràpid Palma-Manacor i la implantació del servei llançadora bus
més tren, el servei regular Manacor-Sant Llorenç-Son Carrió, i
el servei regular Manacor-Son Macià-Cales de Mallorca i Cala
Murada.

Esmena 9466, és una esmena d’addició sobre el soterrament
de les vies a Inca i a Manacor. Li he de dir que aquests projectes
depenen una vegada més de la signatura d’un conveni per al
compliment del REB en matèria de ferrocarril, o bé de la
signatura d’un conveni entre el Govern i l’Estat en matèria
ferroviària en el qual pareixia que PP i PSOE tenien
consensuades ja les infraestructures.
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Esmena 9463, una esmena d’addició sobre la transferència
als consells insulars per la instalAlació de cobertes de protecció
per a les barres verticals; en aquest cas ara ja no se’ns demana
la instalAlació, sinó una transferència per instalAlar-les els
consells. He de dir una vegada més que qui és competent en tot
això són els consells insulars.

Esmena 9468, és una esmena d’addició, transferència al
Consell de Mallorca per a la construcció de la variant de Porto
Crispo. Li he de dir que la variant de Porto Crispo es troba
inclosa a l’annex 2 del protocol general entre el Govern de les
Illes Balears i el Consell de Mallorca, i en virtut d’aquest
correspon al consell dur a terme les obres, si bé és el Govern
balear qui les finança de conformitat amb allò establert a la
clàusula segona d’aquest conveni. L’esforç pressupostari que ha
fet el Govern durant aquests darrers tres anys jo crec que ningú
no dubta que ha estat molt important, i per tant evidentment
s’han de prioritzar les infraestructures. Per tant no crec que per
a l’any que ve això pugui ser possible.

Esmena 9482, és una esmena d’afectació: pla de promoció
d’habitatges de protecció oficial a la ciutat d’Eivissa. Ja hi ha
previstes inversions en habitatges a l’illa d’Eivissa, però com he
dit abans els criteris que ha seguir el Govern no han de ser
pressupostar habitatges a municipis o a zones concretes, sinó
tenir un sentit més global i més ampli. Per tant consideram que
no té massa sentit afectar una suma concreta a un municipi.

Esmena 9477, és una esmena d’afectació on se’ns demana
la instalAlació de rètols lluminosos a les estacions de les línies
Palma-Inca-Manacor i Palma-Inca-Sa Pobla. Li he de dir que el
pressupost inclou 486.681 euros per a la millora d’estacions i
abaixadors, entre els quals s’inclou ja la instalAlació de rètols
lluminosos.

Número 9478, és una esmena d’afectació: millora en la
ilAluminació de les estacions de tren de les mateixes línies. Li he
de dir que el pressupost inclou una suma per fer aquestes
actuacions. De totes maneres podríem arribar..., així com
podríem arribar a acceptar l’anterior esmena perquè es tractava
d’afectar 10.000 euros en rètols lluminosos, no pareix massa
raonable, com demana aquesta esmena, destinar les cinquena
part del crèdit disponible, 100.000 euros de 486.681 euros, per
fer aquest tipus d’actuacions. De totes maneres tant aquesta com
l’anterior quedarien en stand-by amb la possibilitat que les
poguéssim aprovar en el ple.

Número 9479, és una esmena d’afectació per a les millores
de l’estació provisional de Palma a Jacint Verdaguer. Nosaltres
consideram que l’estació provisional compleix les necessitats
d’explotació i que el flux de passatgers ha millorat respecte de
l’estació de la plaça d’Espanya anterior; a més, si no ho record
malament, ja es va realitzar una sèrie de millores per una sèrie
de mancances, com va reconèixer el Govern, tal com vaig
anunciar a una passada proposició no de llei on el PSM i
Esquerra Unida i Els Verds instaren el Govern a fer una sèrie
d’actuacions en relació a l’actual estació provisional. En tot cas,
si no s’han fet aquests tipus d’actuacions ens podríem estudiar
aprovar també aquesta esmena en el ple.

Esmena 9472, d’afectació: inversions per a l’aplicació del
Pla d’usos del Port de Ciutadella. He de dir que per executar
durant el pressupost de l’any 2006 i d’acord amb el Pla d’usos

vigent en el Port de Ciutadella hi ha previst el pagament d’un
plurianual corresponent a l’adaptació de la terminal portuària de
Ciutadella a la nova normativa de seguretat i l’inici de les obres
del dic exterior del Port de Ciutadella. Per això rebutjarem
aquesta esmena.

Esmena 9473, d’afectació, per a una construcció d’una
rampa per treure les barques a Porto Crispo. Li he de dir que
actualment ja han començat les obres de condicionament de la
rampa i zona d’avarada a Porto Crispo per adaptar-les a la
normativa de protecció mediambiental; per aquest motiu no s’ha
previst cap altra actuació en el pressupost de l’any 2006.

Esmena 9474, una esmena d’afectació on se’ns demana
pavimentar el moll de Porto Crispo i l’ordenació de l’espai dels
escars. En aquest cas estam d’acord amb la necessitat de
millorar la urbanització general per al moll de Porto Crispo; en
aquest sentit actualment s’està en converses amb l’Ajuntament
de Manacor per coordinar les actuacions de millora de la
urbanització de la part corresponent al port (...) municipal. Per
a l’any 2006 es preveu que es pugui contractar la redacció del
corresponent projecte que s’executaria en anys propers.

Esmena 9475, és una esmena d’afectació: dragatge i neteja
del Riuet de Porto Crispo. En relació a les necessitats de neteja
i dragatge del Riuet de Porto Crispo hem de dir que la part del
Riuet que està dins la zona portuària es troba en bon estat i
raonablement net; segons el nostre criteri no requereix cap tipus
de dragatge. Pel que fa a la part del Riuet que està fora de la
zona portuària, aigües amunt del vell pont, no és de la nostra
competència i per tant no ens correspon preveure cap partida per
a la seva neteja i dragatge.

Esmena 9476, una esmena d’addició: construcció de la
variant de Ferreries. Li he de dir que la planificació de la xarxa
viària correspon als consells insulars en virtut de la Llei
16/2001.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Diputat, farem una cosa, si li pareix: reservi...

EL SR. FONT I ROSSELLÓ:

Ja he acabat les esmenes del PSM.

EL SR. PRESIDENT:

Les esmenes que li quedin reservi-les per al torn de
contrarèplica, que té 5 minuts més..., sí, sí, perquè s’ha de dir
que duim quasi 30 minuts. 

Aleshores passem a fer el torn de rèplica. Sra. Rosselló, vol
intervenir? El torn de rèplica, sí. Té la paraula per 5 minuts.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Gràcies, Sr. President. Breument perquè ja és cert que és una
mica llarg i cansat, però he de dir que efectivament veig que el
Grup Parlamentari Popular no ha acceptat cap ni una de les
esmenes que hem plantejat. Tampoc no ens ve de nou perquè és
evident que tenim prioritats diferents, ja tal com ha esmentat el



HISENDA I PRESSUPOSTS / Núm. 58 / fascicle 4 / 14 de desembre del 2005 1399

 

seu portaveu. El que passa és que jo voldria fer dues reflexions
al portaveu del Partit Popular. 

En primer lloc, m’agradaria saber qui té les competències
sobre transport, perquè es veu que hi ha una espècie de buit
d’actuació, altra cosa seria un buit que es pugui dedicar a un pla
sectorial de transport, però el cert és que em diuen que si els
plans comarcals de mobilitat no els ha de fer, no té les
competències el Govern, que les hauria de tenir els consells,
llavors jo no entenc exactament, els consells insulars, com vostè
sap perfectament, el Consell Insular de Mallorca no fa cap
actuació que no sigui exclusivament executar carreteres, no fa
cap altra cosa, per això tot el relacionat a millorar la mobilitat,
a planificar d’una manera intelAligent, d’una manera rigorosa i
saber exactament quines són les necessitats de la gent i quins
són els sistemes de mobilitat diversos i combinats per fer les
infraestructures adients amb una despesa de doblers públics
adient, resulta que no les fa ningú, i jo crec que en aquest sentit
és un problema.

En segon lloc, em demana explicació de certes esmenes, és
el compliment del Pla sectorial de transports, el Pla director
sectorial de transport està en stand-by, excepte l’obra de
l’estació intermodal de Palma, això (...) que estigui pressupostat
i no hi han fet cap referència. El cert és que hi ha moltes
actuacions en millora de transport públic que estan
especificades en el Pla director sectorial de transports que no es
duen a terme o perquè està pendent de firma un conveni o pel
que sigui, però no es fan actuacions que nosaltres preteníem
amb aquestes esmenes.

En tercer lloc, les bicicletes, ja sé que a vostè no li agrada
això de la bicicleta, no els ha agradat mai al Partit Popular,
perquè crec que es pensen que és un tema com de tercer món, no
ho sé, però el cert és que tampoc ningú no té competència en
això, perquè els consells insulars no fan res en això perquè
només tenen carreteres, tampoc no fa res el Govern, hi ha un pla
aprovat fa dues legislatures, no sabem exactament a qui hem
d’anar, si al Defensor del Poble per demanar que, com a mínim,
es tenguin en compte certes actuacions, per tant li he de dir que
pel que fa referència, sobretot, a temes que no siguin carreteres,
veim realment una vertadera dificultat per tirar endavant amb
certes actuacions.

Per no allargar-me més, evidentment, no aniré esmena per
esmena i sobretot després dels arguments que ha dit el seu
portaveu, però diré que és evident que nosaltres creim que hi
podria haver moltes millores en distints àmbits i veim que serà
difícil que la perspectiva, almenys a curt termini, sigui bona per
al transport públic o pel que nosaltres entenem i, en canvi, sí
que és bona per al tema d’autopistes, la qual cosa lamentam
profundament, perquè al cap i a la fi ja no és una qüestió
ideològica, sinó que és una qüestió que els doblers públics s’han
d’invertir de manera correcta i que sobretot vagi en benefici de
tots els ciutadans i no només d’aquells que van en cotxe.
Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Sra. Vadell, té la paraula.

LA SRA. VADELL I FERRER:

Sr. President. Coincidesc parcialment amb l’exposició que
ha fet la portaveu que m’ha precedit quant a la distribució de
competències, si les execucions dels plans de foment de
transport colAlectiu, l’execució i la redacció d’aquests plans
correspon al consell, jo crec que els hauríem de notificar, perquè
crec que no són conscients que sigui competència seva, perquè
no fan res. Si el Govern fa un pla director sectorial de transports
que implica una sèrie de projectes, de programes per millorar la
mobilitat, llavors si no ho ha d’executar ell, ho hauria de
notificar de qualque manera, perquè si els consells no saben que
és competència seva, supòs que no es mouran, i si no és
competència dels consells i és competència real del Govern, ja
que té la responsabilitat del transport públic, aleshores que es
mogui el Govern i ho faci.

Un altre tema que també em diu que és competència dels
consells, evidentment els consells tenen les competències en
construcció de totes les carreteres que no figuren al conveni
signat amb Madrid, però tal vegada hem de pensar que el
pressupost, que el finançament per construir aquestes carreteres
és insuficient i que el Govern hauria de millorar per fer aquestes
actuacions extres, com és (...) de protecció, crec que tots ens
lamentam de la gran desgràcia que hi ha amb el nombre altíssim
d’accidents de trànsit i feim carreteres o el Govern diu que fa
carreteres per evitar aquests accidents de trànsit, però resulta
que no fa accions que ajudin, com a mínim, a minorar els
efectes d’aquests accidents de trànsit i es podrien fer,
exactament, ja és clar que tenen les competències els consells en
les carreteres que són objecte de la transferència que va fer el
Govern a la seva hora, però el que és clar és que no té
finançament suficient. I el mateix li dic pel tema de la variant de
Porto Crispo, que és una reivindicació històrica i que cada any
hi ha més problemes; vertaderament un problema gravíssim és
poder transitar per dins el port a les èpoques d’estiu.

Quant a les esmenes que vostè diu que queden en stand-by,
bé, és una constatació claríssima que és una mancança grossa
que hi ha i una dificultat que crea als passatgers que no estan
molt avesats a anar amb el tren i, a més, una distracció mínima
pot fer que es passin d’estació i tot. Ha passat això, ha passat,
per no veure on eren llavors han passat i han hagut de tornar
enrera, amb el problema que no hi ha un tren que els espera per
fer-los tornar enrera.

Una altra cosa que li volia comentar és sobre el tema del
dragat i la neteja del Riuet de Porto Crispo. He fet una esmena
a la Conselleria d’Obres Públiques per la zona de la seva
competència i una esmena a la Conselleria de Medi Ambient per
fer una neteja a una zona de la seva competència Aigües Amunt,
i totes dues em diuen que són competència de l’altra, per tant
aclareixin-se. La conselleria no ha aprovat una esmena perquè
diu que no és competència seva, sinó d’Obres Públiques, per
tant crec que almenys hi hauria d’haver una mica de
coordinació, i la Conselleria de Medi Ambient que diu que és
transversal, tal vegada hauria d’exercir aquesta transversalitat i
coordinar una mica les polítiques.

Quant al finançament per al soterrament de les línies d’Inca
i de Manacor, crec que és ben necessari que se signi aquest
conveni amb el ministeri, perquè l’hem reclamat i l’hem
reivindicat des de fa molt de temps, però també dir-li que si han
d’esperar que hi hagi un finançament, tant de bo que n’hi hagi,
però si no n’hi ha, què faran?, ho deixaran anar? Crec que no
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han hagut de menester signar cap conveni per fer el soterrament
de l’estació de Palma i per fer la línia de metro de la Universitat,
vull dir que el Govern també pot tenir iniciatives, no ha
d’esperar sempre que li venguin de Madrid, és clar que ha de
venir finançament de Madrid, ho defensam i ho defensarem
sempre, però el Govern també té unes competències i pot
exercir les seves competències sense haver d’esperar el
finançament.

I em sembla que això és tot. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Vadell. Sr. Boned, del Grup
Parlamentari Socialista.

EL SR. BONED I ROIG:

Gràcies, Sr. President. Tan sols perquè consti al Diari de
Sessions algun comentari en aquest torn de rèplica. Dir-li al
portaveu del Grup Popular que jo entenc que ha de complir una
funció i ha de justificar la feina de tot un departament, però,
sincerament, si els arguments que ens ha d’aportar amb la seva
intervenció a les esmenes que ha presentat el nostre grup són tan
irrellevants com els que s’han utilitzat per contrarestar les
esmenes dels altres grups parlamentaris, li he de dir que ni tan
sols necessitam del seu esforç, a no ser que tengui la intenció
d’aprovar alguna de les esmenes, si no és així, l’únic que
quedarà clar serà la falta de seriositat i de responsabilitat del
Grup Parlamentari Popular que ha donat suport as aquest govern
a l’hora de plantejar-se les esmenes que es fan des del grup de
l’oposició, perquè queda clar que només es busquen arguments
per rebutjar aquestes esmenes i no s’estudien detalladament,
amb seriositat, les propostes que fa almenys el nostre grup.

Per tant, si no hi ha més arguments en el Ple tendrem
l’oportunitat de debatre detalladament les propostes que sí hem
fet amb detall i amb seriositat des del nostre grup parlamentari.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Boned. Sr. Font.

EL SR. FONT I ROSSELLÓ:

Bé, no sé si val la pena que continuï detallant ...

EL SR. PRESIDENT:

La veritat és que li agrairíem tots els presents que ho faci
una defensa, una argumentació tan detallada perquè s’allarga
molt, faci un resum del que tengui i ens donam per satisfets.

EL SR. FONT I ROSSELLÓ:

Un resum, què he d’anar a fer un resum, difícilment puc
resumir 50 esmenes que són les que té presentades el PSOE. La
veritat ..., en tot cas ho deixam per debatre a ple i ja ho tendrem
en compte per al debat de totalitat del ple.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. Sr. Font, moltes gràcies.

Arribats a aquest punt farem la votació. Encara que hem
agrupat els dos debats, ja que tenim el seguiment per separat,
farem la votació per separat també, serà més fàcil.

Correcte. Farem la votació d’aquest debat que havíem,
agrupat, el núm. 10 i el núm. 11, en conjunt. Per tant, votarem
les esmenes a la totalitat de la secció 17, Conselleria d’Obres
Públiques, Habitatge i Transports; entitat de dret públic 86,
Institut Balear de l’Habitatge; entitat de dret públic 87, Serveis
Ferroviaris de Mallorca; i les empreses públiques 05, Serveis
d’Informació Territorial de les Illes Balears, SA, i 08,
Infraestructures i Obres Portuàries, SA; juntament amb les
esmenes de globalitat que són la resta que hem vist a aquest
debat presentades a la secció 17, Conselleria d’Obres Públiques,
Habitatge i Transports.

Vots a favor d’aquest conjunt d’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:

Queden, per tant, rebutjades les esmenes.

Són aquí presents els portaveus del debat següent, el PSM
ha de canviar de portaveu? Així, farem dos minuts de descans,
mentre es fan les substitucions corresponents.

S’aixeca la sessió.

EL SR. PRESIDENT:

Tornam a començar. Senyores diputades, senyors diputats.
En primer lloc, vegem si hi ha substitucions.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Joana Lluïsa Mascaró substitueix Pere Sampol.

EL SR. ROSSELLÓ I DEL ROSAL:

Miquel Rosselló substitueix Miquel Ramon.

EL SR. MUNAR I CARDELL:

Miquel Munar substitueix el Sr. Camps.

LA SRA. CAMPS I ORFILA:

María José Camps substitueix Andreu Crespí.

EL SR. PRESIDENT:
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Gràcies. Farem, idò, com dèiem, els debats agrupats 13 i 14,
que són els de la totalitat i globalitat de les esmenes presentades
a la secció 18, Conselleria de Salut i Consum; a la secció 60,
Servei de Salut de les Illes Balears; a l’entitat de dret públic 89,
Gestió Sanitària de Mallorca. Són les esmenes següents:

A la totalitat, del Grup Parlamentari d’Esquerra Unida i Els
Verds, a la secció 18, Conselleria de Salut i Consum, la 8739;
del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista a la secció 18,
Conselleria de Salut i Consum, la 9378; a la secció 60, Servei de
Salut de les Illes Balears, la 9384; a l’entitat de dret públic 89,
Gestió Sanitària de Mallorca, la 9385. Del Grup Parlamentari
Socialista a la secció 18, Conselleria de Salut i Consum, la
8913; a la secció 60, Servei de Salut de les Illes Balears, la
8912; a l’entitat de dret públic 89, Gestió Sanitària de Mallorca,
la 9180.

Les esmenes de globalitat, la resta d’esmena són les
següents:

Del Grup Parlamentari d’Esquerra Unida i Els Verds: al
programa 411B, planificació de l’assistència sanitària, la 8746;
al programa 413B, programes de salut pública, la 8749; al
programa 413E, pla autonòmic de drogues, la 8748; al programa
443E, protecció i defensa del consumidor, la 8747; a la secció
60, Servei de Salut de les Illes Balears, al programa 412A,
atenció primària de salut, les 8743, 8744, 8740 i 8741; al
programa 412B, atenció especialitzada de salut, les 8745, 8815,
8816, 8817, 8818 i 8819; al programa 412C, assistència
sociosanitària i salut mental, la 8742.

Del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista: al
programa 411B, planificació de l’assistència sanitària, les 9386,
9388, 9389, 9394 i 9387; al programa 413E, pla autonòmic de
drogues, les 9390 i 9391; a la secció 60, Servei de Salut de les
Illes Balears, al programa 412B, atenció especialitzada de salut,
les 9383, 9379, 9380, 9381, 9382, 9392 i 9393.

Del Grup Parlamentari Socialista: al programa 413B,
programes de salut pública, les 8931, 8932, 8933 i 8934; al
programa 413C, sanitat ambiental i alimentària, la 8935; al
programa 443E, protecció i defensa del consumidor, les 8926,
8927, 8928, 8929 i 8930; a la secció 60, Servei de Salut de les
Illes Balears, al programa 412A, atenció primària de salut, les
8905, 8904, 8907 i 8908; i al programa 412B, atenció
especialitzada de salut, les 8906, 8909, 8910 i 8911.

Per fer la defensa conjunta d’aquestes esmenes, en primer
lloc, pel Grup Parlamentari d’Esquerra Unida i Els Verds, té la
paraula el Sr. Rosselló.

EL SR. ROSSELLÓ I DEL ROSAL:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats.
L’esmena de totalitat la defensarem al plenari, seguint el costum
d’aquests debats.

Hem presentat tot un seguit d’esmenes que molt ràpidament
enumeraré. La 8746 és una esmena de rerafons polític important
i que ve a dir que ens agradarien menys carreteres i més Son
Dureta i fer el Son Dureta on s’havia de fer i, per tant, destinar
el fons que aquí corresponen.

La 8749 a programes de salut, també va en la línia
d’incrementar la despesa per a programes colAlectius de caràcter
sanitari, atenció a la població que exerceix la prostitució.

La 8748 va en la mateixa línia, però per a ajuda a prevenció
de drogodependència i, per tant, transferències als consells
insulars, partides que consideram importants i que treim del
pressupost de carreteres.

La 8747, aquí consideram que hi ha hagut una aturada total
en la promoció de la Direcció General de Consum i, en fi, creim
que és el moment d’invertir el que s’està fent, s’estan tancant
oficines i s’està minvant el servei, i creim que és el moment
d’incrementar-les.

Les 8743, 8744, 8740 i 8741 van en la línia d’increment de
programes concrets d’atenció primària.

I les 8745, 8815, 8816, 8817, 8819 i 8818 van en la línia de
programes també concrets i específics per afavorir i millorar
tota una sèrie de programes específics de salut i d’atenció
primària.

I res més, moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Rosselló. Pel Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, té la paraula la Sra. Mascaró.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Moltes gràcies, Sr. President. Les tres esmenes de la
totalitat, la de la Conselleria, la de l’ib-salut i la de GESMA
també les defensarem a plenari, per tant farem un poquet més de
via.

Respecte de les altres esmenes, en tenir dues, la 8386 i la
8387, que van en el sentit de fer realitat l’atenció bucodental als
infants fins a 12 anys, entenem que s’ha de fer dins aquesta
legislatura i proposam fer-ho en trams, per tant el 2006 seria
fins a 12 anys i després el 2007 acabaríem fins a 15.

La 9388 és una repetició d’una que férem als pressuposts del
2004, que va agradar molt al Partit Popular, però que no va dur
a terme, i tot que ells diuen que existeix un servei
d’alAlergologia, no hi ha alAlergòlegs, per tant demanam
contractació d’especialistes en aquesta especialitat, en
alAlergologia.

La 9389 demana increment dels professionals d’atenció
primària, pensam que l’atenció primària és la primera porta dels
usuaris cap als serveis sanitaris públics i entenem que millorant
l’atenció primària milloraríem també els altres serveis, ja que
rebaixaríem la pressió sobretot sobre els serveis d’urgència.
Llavors demanam un increment específic d’atenció primària per
a Eivissa, amb la 9394, Eivissa i Formentera. Amb la 9390
demanam dotació als ajuntaments per als plans municipals
contra les drogodependències, la llei aprovada no fa molt per
aquest parlament i que ha entrat en vigor fa relativament poc
obliga els ajuntaments a elaborar plans, als de més de 20.000
habitants els obliga, i els altres ho poden fer de manera
mancomunada i pensam que els ajuntaments estan prou mal
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finançats com per a sobre haver d’assumir aquests temes i creim
que és el Govern que els ha de finançar.

De la mateixa manera, amb la 9391 demanam incrementar
la dotació als consells per als plans insular contra la
drogodependència i per al suport als municipis de menys de
20.000 habitants que també elaborin plans.

I després tenim tota una sèrie d’afectacions, les 9379, 80, 81,
82, 92 i 93 que demanen construccions, inversions; evidentment
continuam reclamant la construcció del nou Hospital de Son
Dureta a Son Dureta, no a Son Espases, el Canal Salat, el bloc
quirúrgic de Can Misses, nou centre de salut a Vila, un centre a
Sant Joan de Labritja i un altre a Sant Jordi de ses Salines. La
majoria d’aquestes inversions que reclamam són aquelles que
sempre es fan l’any que ve, que sempre ve, el 2003 ja ens les va
prometre la consellera, som al 2005 preparant les inversions per
al 2006 i encara no han començat les obres, per tant, com a
mínim, demanam que aquestes obres sí que comencin el 2006.
Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Mascaró. El Sr. Quetglas, pel Grup
Parlamentari Socialista.

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors
diputats. Malauradament pel Grup Parlamentari Socialista, el
portaveu del grup en matèria de salut no pot ser present avui en
aquesta comissió per defensar les nostres esmenes, per la qual
cosa em limitaré a donar-les per defensades en els seus mateixos
termes, demanant la votació i reservant-me el debat per al
plenari.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Quetglas. El Sr. Munar té la paraula pel Grup
Parlamentari Popular.

EL SR. MUNAR I CARDELL:

Gràcies, Sr. President. El nostre grup i un servidor en
particular hem estudiat detingudament totes i cadascuna de les
esmenes que proposen els grups de l’oposició i després
d’analitzar-les en profunditat hem arribat a la conclusió, a
l’evidència que no n’acceptarem cap ni una i, per tant, crec que
en el debat en el ple es poden detallar i argumentar en un
escenari més adient, perquè aquest, després de deu hores crec
que és d’un esgotament infernal. Per tant, ens veurem al ple.
Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Munar. Algun grup vol fer ús de rèplica?
Idò agraint la seva brevetat, passarem a votació les esmenes.

Votarem les esmenes a la totalitat de la secció 18,
Conselleria de Salut i Consum; de la secció 60, Servei de Salut
de les Illes Balears; a l’entitat de dret públic 89, Gestió Sanitària

de Mallorca, juntament amb la resta d’esmenes parcials que han
estat agrupades i també presentades a les seccions que acabam
d’esmentar.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions, no n’hi ha.

Resultat?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 6; en contra, 8 i cap abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Queden, per tant, rebutjades aquestes
esmenes.

Ara passaríem a la secció 19, Conselleria de Treball i
Formació, no sé si cal fer canvi de portaveus o podem continuar.
D’acord, suspenen la sessió per uns minuts.

EL SR. PRESIDENT:

Tornam a començar. En primer lloc, substitucions que
s’hagin produït.

EL SR. ROSSELLÓ I DEL ROSAL:

Miquel Rosselló substitueix Miquel Ramon.

EL SR. PRESIDENT:

El Sr. Riudavets també substitueix, em sembla.

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

Sí, Pere Sampol.

LA SRA. CAMPS I ORFILA:

Maria Josep Camps substitueix Carme Garcia.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Passam al debat de les esmenes a la totalitat i de
globalitat de la secció 19, Conselleria de Treball i Formació, i
de la secció 76, Servei d’Ocupació de les Illes Balears. A la
totalitat s’hi han presentat les esmenes següents:

Del Grup Parlamentari d’Esquerra Unida i Els Verds a la
secció 19, Conselleria de Treball i Formació, la 8735. Del Grup
Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, a la secció 19, la 9341;
i del Grup Parlamentari Socialista, a la secció 19, la 9165, i a la
secció 76, la 9167.

I a les partides s’hi mantenen les esmenes següents:

Del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds, dins de
la conselleria, al programa 315B, salut i prevenció de riscs
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laborals, la 8643; al programa 322A, ocupació i inserció laboral
específics, la 8644; i al programa 322B, gestió de les relacions
laboral, la 8645.

Del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, dins de la
conselleria, al programa 315A, direcció i serveis generals de
Treball i Formació, les 9357 i 9342; al programa 315B, salut i
prevenció de riscs laborals, les 9346, 9347, 9348, 9358 i 9343;
al programa 322A, ocupació i inserció laboral específics, la
9345; i al programa 322B, gestió de les relacions laboral, la
9344; al programa 324A, Pla integral de formació per a
l’ocupació, les 9359, 9349, 9350, 9351, 0352, 9353 i 9354; a la
secció 76, Serveis d’Ocupació de les Illes Balears, al programa
322D, foment i gestió de l’ocupació de les Illes Balears, les
9355, 9356 i 9399.

I del Grup Parlamentari Socialista, dins de la conselleria, al
programa 315A, direcció i serveis generals de Treball i
Formació, la 9139; al programa 315B, salut i prevenció de riscs
laborals, les 9143, 9144, 9145, 9140, 9118, 9120, 9122, 9117,
9119, 9121 i 9123; al programa 322A, ocupació i inserció
laboral específics, les 9146, 9141 i 91990; al programa 322B,
gestió de les relacions laboral, la 9142; al programa 324A, Pla
integral de formació per a l’ocupació, les 9113, 9114, 9115 i
9116; a la secció 76, Serveis d’Ocupació de les Illes Balears, al
programa 322D, foment i gestió de l’ocupació de les Illes
Balears, les 9131, 9132, 9136, 9137, 9138, 9133, 9134, 9135,
9124, 9125, 9126, 9127, 9128, 9129 i 9130.

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

EL SR. ROSSELLÓ I DEL ROSAL:

Moltes gràcies, Sr. President. En ares a brevetat i tenint en
compte el moment en què ens trobam, procuraré ser molt breu.
L’esmena a la totalitat la defensarem en plenari, atès que
consideram que és un marc polític més adequat per a aquest
debat, i per la resta, les esmenes que presentam en aquesta
secció, a la Conselleria de Treball, van en tres línies generals,
que especificarem també més clarament en el debat en plenari.
Una línia destinada a incrementar la despesa en temes de lluita
contra la sinistralitat laboral, a favor, per tant, de la prevenció de
riscos laborals que consideram que en aquests moments,
desgraciadament, és de lamentar que es tornen a incrementar els
índexs de sinistralitat, un 7% pel que fa a aquest any. Una
segona línia són totes les polítiques derivades de pactes locals
d’ocupació i que anirien destinades a tota una sèrie de conceptes
de programes i projectes d’inserció laboral entre els quals
entrarien economia social i altres que també continuen sent,
segons la nostra modesta opinió, una assignatura pendent per a
aquesta conselleria. I en tercer lloc, un increment de la despesa
destinada al Consell Econòmic i Social que està també retallada,
no només no s’increment sinó que la despesa baixa aquest any
i consideram que això denota la importància que aquest Govern
li dóna al Consell Econòmic i Social.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Rosselló. Sr. Riudavets per part del Grup
Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista. 

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

Gràcies, Sr. President. En primer lloc dir, com ja és costum,
que l’esmena a la totalitat la defensarem a la sessió plenària,
encara que la mantenim en tots els seus termes.

Entraré llavors ràpidament a les esmenes parcials i les
agruparé, no correlativament, sinó en funció del seu objectiu. 

Així les 9357, 9345, 9359 i 9356 que fan referència totes
elles al foment de l’economia social. Per al nostre grup
l’economia social és un sector que cal ser potenciat i que per les
seves característiques és molt bàsic i important. Per tant,
necessita un especial suport de l’administració. Aquestes
esmenes demanen la creació d’un servei específic adreçat al
foment de l’economia social, l’elaboració i dotació, d’una
vegada per totes, del pla director de l’economia social. I la
signatura d’un conveni amb la Universitat de les Illes Balears
perquè aquesta incorpori els estudis econòmics a l’economia
social com una assignatura. 

I finalment dins aquest aspecte de l’economia social,
l’esmena 9355, que pretén retornar a les associacions
d’empreses d’economia social un servei que es venia oferint fins
ara i que ha estat enormement retallat. Me referesc a la
informació laboral i foment de l’ocupació.

Ara vénen un seguint d’esmenes que fan referència a salut
laboral, en concret l’esmena 9342 i 9343. La primera demana la
contractació per part de l’administració de tècnics superiors en
prevenció de riscs laborals per fer el seguiment de l’obra
pública. I la segona demana ressuscitar els convenis amb les
organitzacions sindicals per a la colAlaboració en la prevenció de
riscs laborals en l’obra pública també. Dues esmenes
concretament per garantir més la seguretat a les obres públiques
perquè n’estan fent moltes en aquestes illes i no totes amb la
seguretat que seria necessària.

L’esmena 9346, pretén senzillament un pla específic de
prevenció de riscs laborals adreçat a treballadors immigrants,
perquè són el sector que segons tots els estudis més susceptible
de patir alguna mena d’accident laboral.

A l’esmena 9347 es demana que des del Govern de les Illes
Balears es doni suport als ajuntaments menors de 20.000
habitants, perquè sigui possible que posin en marxa serveis de
prevenció de riscs laborals i que per les característiques del seu
propi pressupost és difícil que puguin assumir aquest repte.

L’esmena 9348 és més específica i demana un suport decidit
de la Conselleria de Treball i Formació al Servei Insular de
Prevenció i Salut Laboral que ha posat en marxa el Consell
Insular de Menorca.

L’esmena 9349 proposa que el Govern de les Illes Balears
vagi més enllà de les campanyes propagandístiques i porti a
terme actuacions concretes de colAlaboració amb entitats socials
per fomentar el coneixement de la importància que té per a tots
els treballadors l’acompliment de les normes de salut laboral.
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Ara passaré a un altre agrupament d’esmenes, són les que
fan referència a actuacions sectorials d’inserció laboral. 

Són quatre: la 9349, la 9350, la 9351 i la 9352. Demanen
que la Conselleria de Treball i Formació realitzi polítiques
actives d’inserció laboral, adreçades als sectors socials que més
ho necessiten, com poden ser discapacitats, dones, joves amb
riscs d’exclusió social i persones majors de 45 anys.

No podem anar (...), així que ja passam a l’esmena 9353 que
demana que la participació de la Conselleria de Treball en el
nou centre de formació de persones adultes de Maó. Són ben
conscients de què en aquest moment entre l’Ajuntament de Maó
i la Conselleria d’Educació ja hi ha un acord per a la reubicació
del centre d’educació de persones adultes de Maó. Allò que
nosaltres estam demanant és la participació de la Conselleria de
Treball en aquest nou centre perquè creim que els sistemes de
formació s’han d’anar agrupant dins un mateix centre i en
colAlaboració.

En la mateixa línia va l’esmena 9354, que pretén que la
Conselleria de Treball participi en l’aplicació de la Llei
d’adults, actualment en tramitació.

I finalment i per acabar, dues esmenes molt concretes. La
9355, fa referència a què se recuperi el suport del Govern de les
Illes Balears a les xarxes locals d’informació laboral i que
aquest Govern ha maldat gairebé per enfonsar.

I la 9399 vol assegurar una quantitat molt respectable i que
els pactes locals per l’ocupació, recentment signats, no acabin
com tantes altres coses en paper banyat i per tant, que tenguin
una dotació suficient com per ser posats a la pràctica.

I amb això he acabat la meva exposició. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Riudavets. Per part del Grup
Parlamentari Socialista té la paraula la Sra. Camps.

LA SRA. CAMPS I ORFILA:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Pel que
fa a les esmenes a la totalitat, seran defensades en plenari, tal i
com ve sent habitual. I seguint l’estructura del debat passaré ara
a les esmenes concretes.

Començaré pel programa 315A, al qual el Grup Parlamentari
Socialista ha presentat una esmena, la 9139. Pretén afectar la
totalitat de la partida destinada a subvencionar els ajuntaments
per fer estudis de desenvolupament local. Aquesta partida, la
totalitat de la mateixa, sigui afectada perquè aquesta iniciativa
es faci mitjançant convocatòria pública.

Quant al programa 315B, són onze les esmenes presentades.
Les tres primeres, 9117, 9119 i 9121 pretenen aportacions noves
per al funcionament d’un nou servei de prevenció de riscs
laborals a l’obra pública. I pretenen incrementar la despesa del
Govern en la vigilància de la Llei de prevenció de riscs laborals
de les seves pròpies obres públiques a les tres illes. Entenem
que fer les coses ben fetes i amb protecció per als treballadors

és millor i açò ho contraposam a la despesa prescindible, ho
entenem així, d’IB3.

Altres tres esmenes dins aquest mateix programa, la 9118,
9120 i 9122, fan referència a transferències als ajuntaments per
a la redacció i ampliació dels plans de prevenció. També en
aquest cas i en el mateix sentit que les esmenes anteriors, es
pretén incrementar les condicions laborals dels nostres
treballadors i en aquest cas, a més, ajudar als ajuntaments en el
compliment d’una legislació que ara té una aplicació desigual.

L’esmena 9123 preveu l’estudi de les poblacions, oficis,
territoris, modalitats de contractació en què incideix més la
sinistralitat. Una de les primeres necessitats, per tal de poder
posar mesures efectives en aquest sentit, és conèixer com, a qui
i per què es produeixen els accidents laborals.

La 9140 pretén afectar una part de la partida i assegurar la
publicació de les dades de sinistralitat a la web de la comunitat
autònoma de les Illes Balears.

I les tres últimes, 9143, 9144 i 9145, proposen incrementar
la plantilla de tècnics superiors en prevenció de riscs laborals a
les tres illes.

Quant al programa 322A, són tres esmenes les presentades.
La 9141 pretén incrementar la partida per tal d’estudiar la
possibilitat de les famílies de conciliar la vida laboral i familiar,
amb especial atenció a les obligacions respecte infants o
persones dependents.

La 9146 es presenta per a la creació de 4 centres
d’intermediació laboral, especialment a la recerca de nous filons
d’ocupació per a joves a Palma, a Inca, a Maó i a Eivissa.

Quant a l’esmena 9190 es presenta per donar compliment als
compromisos del plenari, per tal de garantir la redacció d’un pla
director de promoció de l’economia social.

Al programa 322B se presenta l’esmena 9142, per tal
d’afectar la partida de subvencions a les organitzacions sindicals
a la territorialització de la despesa, garantint un 15% de la
despesa per a les estructures sindicals de Menorca i Eivissa.

Al programa 324A s’hi presenten quatre esmenes. La
primera d’elles, la 9113, es presenta perquè el pressupost del
Govern creix més que el de formació i el pressupost de la
conselleria cada dia té menys fons propis. Augmentar la dotació
per a formació de 10 milions d’euros, que se donen de baixa de
carreteres, ja que pensam que la inversió en capital humà ha de
ser tan important com la inversió en infraestructures viàries.

Al mateix temps les altres tres esmenes, la 9114, 9115 i
9116 es presenten per tal de garantir una distribució entre illes
que garanteixi una despesa en formació del 70% a Mallorca, el
15% a Menorca i 15% a Eivissa i Formentera.

I per últim el que fa referència al SOIB. Es presenten un
seguit d’esmenes que les agruparé. La primera d’elles, la 9124,
que pretén afectar tota la partida d’inversions del programa del
Servei d’Ocupació de les illes a la decisió dels diferents pactes
locals. L’objectiu és planificar i coordinar les accions
formatives i polítiques actives d’ocupació que els distints
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agents: Govern, ajuntaments, sindicats, patronals, etcètera, fan
en un àmbit territorial.

Seguidament les esmenes 9125, 9126 i 9127 pretenen
establir serveis d’orientació laboral a tots els municipis de més
de 20.000 habitants i en els tres consells insulars. L’objectiu és
desenvolupar una xarxa d’atenció, descentralitzada del SOIB i
que arribi a tots els ciutadans.

Les esmenes 9128, 9129 i 9130 pretenen establir serveis
d’informació laboral a tots els municipis de menys de 20.000
habitants i als tres consells insulars, amb els mateixos objectius
que les explicades anteriorment. 

Les esmenes 9131 i 9132 preveuen un increment de
l’aportació del Govern als pactes locals d’ocupació dels
ajuntaments i consells.

Les esmenes 9133, 9134 i 9135 pretenen garantir una
despesa territorialitzada del SOIB, del 70% a Mallorca, el 15%
a Menorca i el 15% a Eivissa i Formentera, a falta d’altres
indicadors o ratis per fer el repartiment territorial dels fons del
SOIB i gestionats per entitats sense ànim de lucre. 

En el mateix sentit les tres darreres esmenes, la 9136, 9137
i 9138 es presenten en relació als fons gestionats per empreses.

Res més.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Camps. Per part del Grup Parlamentari Popular
té la paraula el Sr. Tadeo.

EL SR. TADEO I FLORIT:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Les
esmenes a la totalitat les deixarem pel ple. I referent a les
esmenes parcials, intentaré d’una manera breu donar compte de
cada una d’elles, d’una manera fins i tot agrupada.

Pel que fa referència a les esmenes presentades pel Grup
d’Esquerra Unida i Els Verds, la 8643 sobre prevenció de riscs
laborals. Corresponen a plans d’activitats subscrits entre els
agents socials i la conselleria. Per tant, consideram que tenen
dotació suficient.

Quant a l’esmena 8644, els programes d’ocupació per al
2006 ja estan signats i per tant, també compten amb suficient
dotació.

Passant a les esmenes del Partit Socialista. Primer de tot
englobaria la 9115, 9116, 9113 i 9114, referent al Pla integral de
formació. Els recursos es destinen en funció de la situació activa
i d’atur, independentment de la seva ubicació geogràfica.

Abans de continuar, volia dir que en principi totes les
esmenes seran rebutjades, salvo canvi en el ple.

Seguint amb les esmenes del Partit Socialista, la 9131, 9132,
9124 i la 9399 (en aquest cas del PSM), sobre pactes locals. Dir
que els pactes locals s’executen mitjançant contractes-programa,

acordats i subscrits, per tant, també dotats en els pressuposts per
a l’any 2006 de manera suficient.

Quant a les esmenes 9136, 9137, 9138, 9133, 9134 i 9135,
quant a aplicació dels diferents programes. Rebutjam aquestes
esmenes perquè consideram que la territorialització que es
proposa no es fonamenta en la diagnosi del mercat laboral i el
mapa de treballadors actius i demandants d’atur. 

Passant a les esmenes 9125, 9126, 9127, 9128, 9129 i 9130,
referides a servei d’orientació laboral. Dir que per a l’any 2006
ja s’han aconseguit serveis d’orientació laboral a tots els
municipis de més de 20.000 habitants i també en els consells
insulars.

Passant a la 9139, desenvolupament local dels municipis. En
relació a les seves competències la conselleria ja disposa
d’estudis, diagnòstics i pactes locals per als distints municipis.

Quant a la 9143, 9144 i 9145, sobre tècnics superiors de
prevenció de riscs laborals. Dir que consideram que és una cosa
que correspon a l’administració central l’increment de les
plantilles d’inspectors, subinspectors i altre personal necessari
per atendre les funcions d’inspecció en matèria de treball i
seguretat social.

Quant a la 9140, sobre dotar partides per a publicacions de
les dades de sinistralitat a la web. Consideram que no és
necessari afectar recursos en aquest sentit.

Quant a la 9118, 9120, 9122, 9117, 9119, 9121 i 9123,
també sobre prevenció de riscs laborals. Crec que és un tema
prou debatut en el Parlament, en la darrera interpelAlació que hi
va haver al respecte i la consegüent moció. I creim que l’esforç
que s’està fent per part del Govern balear en aquest sentit, ja a
l’any 2005 va dotar partides pressupostària per més d’1 milió
d’euros i per a l’any 2006 amb 200.000 euros més. Crec que és
un esforç important en aquest sentit.

Quant a la 9141, conciliació de vida familiar i laboral.
Consideram que la conselleria ja hi està destinant recursos
econòmics per a aquest tema i no creim necessari fer l’estudi
que es demana.

Quant a la 9190. Dir que el Pla director d’economia social
ja s’està redactant.

Passant a les esmenes del PSM, també he intentat englobar
un poc les esmenes. La 9352, 9349, 9350 i 9351, sobre política
de treballadors majors de 45 anys, discapacitats i joves amb risc
d’exclusió social. Creim que la conselleria està executant
polítiques actives i de suport específic per a aquests colAlectius.
I considerant açò, creim que la política que fa en aquest sentit
la conselleria és l’adequada. Per tant, també rebutjam aquestes
esmenes.

Quant a la 9353, 9354 i 9359, sobre tema d’educació de
persones adultes. Consideram que açò és competència de la
Conselleria d’Educació i Cultura.

Referent a la 9356, 9357 i 9345, d’economia social. Creim
que la conselleria, dins les seves polítiques, ja té en compte
donar suport a aquestes empreses d’economia social i també
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existeix un servei específic adreçat al foment de l’economia
social. Tornar a dir i repetir que el Pla director d’economia
social s’està redactant.

La 9347, 9358 i 9343, sobre prevenció de riscs laborals, me
remet a allò que he dit per les mateixes esmenes quant a
prevenció de riscs laborals del Partit Socialista.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Algun grup vol fer ús del torn de
rèplica? No.

Idò esgotat el debat d’aquestes esmenes farem la votació i
són les esmenes agrupades en el debat núm. 15 de totalitat i de
globalitat de la secció 19, Conselleria de Treball i Formació i
secció 76, Servei d’Ocupació de les Illes Balears.

Vots a favor d’aquest bloc d’esmenes?

Vots en contra?

Abstencions? No n’hi ha.

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

6 vots a favor i 8 en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.

Aleshores queden rebutjades aquestes esmenes.

I per avui ho deixarem aquí. Tornarem començar demà a les
10 del matí a la secció 20.

Moltes gràcies i s’aixeca la sessió.
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