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...el debat número 16 i abans de començar voldria demanar
si es produeixen substitucions?

EL SR. JEREZ I JUAN:

Sra. Presidenta, Miquel Jerez substitueix Fernando Rubio.

EL SR. ROSSELLÓ I DEL ROSAL:

Miquel Rosselló substitueix Miquel Ramon.

LA SRA. BINIMELIS I AMENGUAL:

Gràcies, Sra. Presidenta. Maria Binimelis substitueix Diego
Guasch.

EL SR. OLIVER I MUT:

Gràcies, Presidenta. Gaspar Oliver substitueix Guillem
Camps.

LA SRA. PRESIDENTA:

Bé, si no hi ha més substitucions, començarem aquest debat
número 16 de totalitat i globalitat, secció 20, Conselleria
d’Agricultura i Pesca, l’EDP 92 de Fons de Garantia Agrària i
Pesquera de les Illes Balears i les empreses SP 03 Institut de
Biologia Animal de Balears SA i SP 04 Serveis de Millora
Agrària SA.

A la totalitat s’hi mantenen les següents esmenes: 

Del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista a la secció
20, Conselleria d’Agricultura i Pesca la número 9435. A l’EDP
92 de Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears
la 9435. A la SP 03, Institut de Biologia Animal de Balears SA
la 9437. A la SP 04, Serveis de Millora Agrària SA, la 9438.

Del Grup Parlamentari Socialista s’hi mantenen les següents
esmenes. A la secció 20, Conselleria d’Agricultura i Pesca la
número 9016. A l’EDP 92 de Fons de Garantia Agrària i
Pesquera de les Illes Balears la 9014. A la SP 03, Institut de
Biologia Animal de Balears SA la 9174. A la SP 04, Serveis de
Millora Agrària SA, la 9015.

A les partides s’hi mantenen les següents esmenes del Grup
Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista. A la secció 20,
Conselleria d’Agricultura i Pesca, al programa 711A, Direcció
i Serveis Generals d’Agricultura i Pesca, la número 9439 i la
9483. Al programa 714B, foment del sector agrari de les Illes
Balears s’hi mantenen les següents: la 9441, la 9442, la 9444, la
9440, la 9443, la 9445, 9484, 9485, 9486, 9487 i 9488. Al
programa 718A, millora de la productivitat i explotació dels
recursos pesquers s’hi manté la 9489. Al programa 718B,
ordenació del sector pesquer s’hi manté la 9490.

Del Grup Parlamentari Socialista a la secció 20, Conselleria
d’Agricultura i Pesca, al programa 714B, foment dels sector
agrari de les Illes Balears s’hi manté la 9005, 9007, 9008, 9009
i 9010. A la SP 03, Institut de Biologia Animal de Balears SA
s’hi manté la 9006 i la 9021. A la SP 04, Serveis de Millora
Agrària SA, la 9011, 9012 i finalment la 9013.

Per defensar conjuntament totes les esmenes del debat, per
part del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista té la
paraula el Sr. Pere Sampol.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bé, les esmenes a la totalitat
de la secció i de les seves empreses públiques se substanciaran
davant el debat plenari. Per tant, només defensaré allò que són
esmenes parcials.

La primera de les quals, la 9439, proposa incrementar els
recursos de les delegacions comarcals, Inca, Sineu, sobretot
Campos, han reduït personal i activitat. I per part dels pagesos
hi ha queixes de què s’han de desplaçar a Palma per fer
determinades gestions, o que els manescals no poden realitzar
les seves tasques amb la pressa que se necessita.

A continuació proposam potenciar la formació, la innovació
tecnològica, tècniques de nous cultius, perquè aquest és el futur
de l’agricultura de les Illes Balears.

Proposam també destinar part dels recursos que s’utilitzen
per massa empreses públiques que hi ha dins la Conselleria
d’Agricultura, per tal que les organitzacions de productors se
puguin autogestionar a partir de les ajudes directes de
l’administració, que no passin per les empreses públiques.

Igualment a continuació proposam que part dels recursos del
FOGAIBA se gestionin directament per les organitzacions de
productors, per fomentar l’agricultura ecològica i l’agricultura
integrada. 

Igualment proposam destinar part dels recursos de
SEMILLA a convenis amb organitzacions de productors per
fomentar els productes agroalimentaris de les Illes Balears.

Igualment pel que fa a IBABSA, pensam que les
organitzacions i associacions de ramaders podrien gestionar
directament els recursos que ara se gestionen a través
d’IBABSA. Així com fomentar marques de qualitat dels
productes que elaboren les empreses ramaderes. 

Una de les mancances més importants que té el sector
primari de les Illes Balears és la professionalització de les
cooperatives i per tant, amb l’esmena 9445, proposam destinar
part dels recursos de FOGAIBA a potenciar les infraestructures
de les cooperatives agràries. 

I a continuació amb l’esmena següent, donar més suport a
les organitzacions professionals agràries. Se tracta d’ajudar a la
formació de tècnics que puguin gestionar.

A l’esmena següent, la 9485, proposam realitzar cursos per
formar gerents per a les cooperatives agrícoles i ramaderes.

A l’esmena següent proposam destinar més recursos a donar
suport a les denominacions d’origen, aquest és el camí per
fomentar la comercialització dels nostres productes.

Igualment amb la següent proposam incrementar els
recursos destinats a l’agricultura ecològica. També aquí hi ha un
segment de mercat que hem de potenciar.
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A continuació amb l’esmena 9488, proposam incrementar
l’ajut al Patronat de races autòctones, que fa una tasca important
en la recuperació de les nostres races.

L’esmena 9489, si vol prendre nota el lletrat, la retiraríem.

I per finalitzar, l’esmena 9490 proposa incrementar la
despesa per signar convenis amb les confraries de pescadors de
les Illes Balears.

I això és tot Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Ara té la paraula el representant del Grup
Socialista el Sr. Tur.

EL SR. TUR I TORRES:

Gràcies, Sra. Presidenta. Dir que les esmenes que presentam
a la totalitat, tan a la secció com a les empreses públiques les
donam per defensades en els seus propis termes i en el plenari
ja ens hi estendrem més en la seva argumentació.

Pel que fa a les esmenes parcials que hem presentat,
presentam unes poques esmenes que indiquen les mancances en
les polítiques de la conselleria i que nosaltres creim que són
cabdals. Deim unes poques, perquè efectivament jo crec que en
la línia que van aquestes esmenes segurament fan falta molts
més recursos per fer aquestes polítiques, que no els que hi ha a
la conselleria, o els mateixos que proposam nosaltres esmenats.
Però sí creim que són i volem que siguin indicatives d’allò que
nosaltres entenem com a principals eixos d’actuació en la
política agrària a les nostres illes i que no són altres que
fomentar l’associacionisme o l’agrupació. És evident que pel
volum de producció de les nostres explotacions, només des de
l’associacionisme es pot ser competitiu i per tant, creim que és
un dèficit que té el pressupost, que per molt que s’inverteixi, o
per molt de suport que se doni per potenciar l’associacionisme,
sempre serà insuficient, ja sigui a través de les associacions
professionals, cooperatives, o de qualsevol altra fórmula
associativa establerta. Per suposat la formació és un altre dels
grans eixos principals en la política agrícola. Igualment que la
qualitat en ares a una millor comercialització, valorització i la
innovació. 

En la línia d’aquests eixos presentam les següents esmenes
parcials i que defensaré agrupades. Per exemple pel que fa a
cooperativisme i associacionisme, en presentam una que és per
reactivar la Cooperativa Agrícola de Formentera. Formentera,
com tots vostès saben, té molt poca activitat agrícola, però
queda un mínim d’activitat i l’objectiu hauria de ser, no només
que no desapareixi aquest mínim d’activitat agrícola que queda,
sinó que es recuperi. Per això és imprescindible facilitar aquests
mecanismes que deia jo abans, com a eixos bàsics i que a
Formentera, tan per les dimensions del territori com per la
dimensió del sector, són pràcticament inexistents. En canvi, hi
ha una cooperativa que està en stand-by, fa anys que no
funciona, però que té un patrimoni interessant i que hi ha un
interès en reactivar-la. Però que sens dubte, no s’aconseguirà
sense un fort impuls des de l’administració. Per això proposam
aquesta esmena.

I aquí ja trobam un primer exemple allà on podríem dir que
se’n podrien fer moltes més esmenes en aquesta línia. Nosaltres
ens hem limitat a fer-ne dues més, una d’elles és el suport tècnic
a la gestió de les cooperatives, o la necessària reordenació de les
cooperatives de les Illes Balears, mitjançant la Unió de
Cooperatives (UCABAL).

I una genèrica de suport a les organitzacions professionals
agràries, en la línia d’allò que deia al principi, són bàsiques i
cabdals per a una bona política agrària i evidentment els
recursos que manegen són insuficients. Per tant, és necessari
que des de l’administració se’ls doni suport.

A continuació proposam una esmena que demana que
s’executi un pla de formació, en colAlaboració amb les
organitzacions agràries, per què? Per allò que deia abans, és
bàsic avui en dia impulsar polítiques de formació i que millor
que fer-ho mitjançant les organitzacions professionals agràries
per dos motius. Un, perquè és una manera més de potenciar-les,
de donar-los protagonisme, de donar-los activitat dins el sector.
I un altre, com és evident, perquè són les que tenen major
coneixement de les necessitats. Són les organitzacions que
agrupen els professionals de l’agricultura i per tant, són qui més
tenen a dir a l’hora de seleccionar o planificar plans de
formació.

Suport a la implantació al programa Anyell d’Eivissa.
Aquest és un altra que també podria ser genèrica, el suport a les
marques de qualitat i a les organitzacions de comercialització de
productes de qualitat perquè és una política cabdal. En
qualsevol cas, és cert que en aquests moments hi ha marques de
qualitat, de carn en aquest cas, a Menorca i Mallorca. En canvi
a Eivissa hi ha aquesta, que no arriba a arrencar per dificultats
de falta de volum i pels problemes que tots coneixem que té el
sector i que requereix d’un impuls concret perquè s’arribi a
implantar d’una vegada aquesta marca, encara que insistesc,
podria ser extensiva aquesta esmena a la resta de les illes que
també tenen aquest mateix problema. 

Però des del nostre punt de vista no tan concret, o tan acusat
com és aquest cas i com dic, no arriba a arrencar aquesta marca
necessària per a la comercialització d’aquest producte d’Eivissa.
I dir una cosa més, el problema no és el producte en si mateix,
són tots els efectes que té aquest producte, la carn d’anyell, o el
ramat oví damunt el territori, damunt la conservació del paisatge
i damunt el territori. Per tant, crec que són polítiques que
haurien d’aconseguir que d’una vegada per totes aconseguissin
sortir endavant.

Dins els objectius d’innovació i qualitat, com dèiem,
pressuposam el suport a l’agricultura integrada i ecològica, no
fa falta estendre’s molt més en defensar aquestes esmenes. Són
models d’agricultura que ja comencen a ser de present, ja no són
només de futur i se’ns dubte comencen a tenir un mercat i són
importants i necessàries i sobretot lligades als productes de
qualitat, de preu i de comercialització.

En presentam una puntual que és la instalAlació d’un dipòsit
de nitrogen a Campos. Aquí fins i tot hi havia un compromís de
la pròpia consellera que ha incomplert, s’han posat totes els
mitjans des del municipi de Campos. Aquesta és una instalAlació
necessària, dirigida a la producció de llet, del sector vacu radicat
bàsicament en aquella zona i creim que és necessari que se
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compleixi, o que s’executi aquesta instalAlació necessària per als
ramaders de la zona.

I per acabar, presentam tres esmenes, que totes fan
referència al compliment d’un acord plenari del Parlament, per
unanimitat, que va aprovar instar el Govern perquè presentés un
pla de viabilitat del sector lleter. Ha passat el temps, no record
exactament, però crec que fa més d’un any i no s’ha presentat.
Per això feim una primera esmena, la 9013, per dotar una
partida per donar compliment a un dels punts del projecte, el
redisseny de totes les subvencions. Estava, insistesc, a l’acord
que va prendre el Parlament per unanimitat. I veim com totes les
subvencions que havien de ser redissenyades a partir d’aquest
pla segueixen tal qual, com és el Proagro, per exemple, o altres
plans de subvencions cap a aquest sector i creim que s’haurien
de reorientar. A més, així ho va aprovar el plenari. Per tant,
proposam aquesta esmena per donar compliment a l’acord
plenari, ja que no ho fan els pressuposts de la conselleria.

Igualment la 9012, que proposa la gestió conjunta per a
l’alimentació del ramat, també fruit d’aquest acord plenari.

I l’esmena 9011, que proposa impulsar, perquè de fet ja està
creada, però que va lligada necessàriament a aquest pla de
globalitat per al sector que és la central de comercialització
conjunta Prilac.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Tur. Ara en torn en contra té la paraula per part
del Grup Parlamentari Popular el Sr. Gaspar Oliver.

EL SR. OLIVER I MUT:

Gràcies, Sra. Presidenta. Efectivament jo he de donar la raó
al Sr. Sampol, millor dit la raó no, però estar d’acord amb ell en
què les esmenes a la totalitat, ja que són esmenes de filosofia i
més bé d’ideologia, el debat el tendrem a plenari, com a més és
ja costum. 

Dir-li quant a les esmenes parcials que presenten, hi ha tot
un seguit d’esmenes allà on la transferència de capítol 4 i 7 que
fa la conselleria cap a SEMILLA, IBABSA i FOGAIBA.
Aquestes esmenes parcials que presenta el Partit Socialista de
Mallorca el que fan idò és desviar aquestes transferències,
aquest capital, cap a convenis amb organitzacions de productors
i cooperatives, tota. És a dir, tota la transferència que fa el
Govern cap a IBABSA concretament i tota la que fa a
SEMILLA i FOGAIBA, aquestes esmenes el que fan idò és
buidar de contingut aquests instruments de la conselleria i amb
les feines que han de fer aquests instruments els donen a fer a
les organitzacions, com deia abans, de productors i
cooperatives. 

És evident idò que el Grup Parlamentari Popular que dóna
suport al Govern no està d’acord amb aquesta filosofia, sinó que
creu que aquestes feines s’han de fer des de la pròpia
conselleria. Hi ha altres partides de suport i dins aquests
mateixos instruments per a aquestes organitzacions. Aquestes
ajudes, aquests subvencions se donen, però a més a més hi ha

tota una feina que ha de fer la pròpia conselleria. Nosaltres no
estam d’acord i rebutjam aquestes esmenes.

Després hi ha unes altres esmenes que són esmenes
d’afectació bàsicament totes elles. Dir que la conselleria té
previst, dins els propis pressuposts i que a més ho ve fent. Per
tant, no donarem suport a aquestes esmenes perquè pensam que
l’assignació no és necessària, ja que la conselleria ho va fent i
que a més a més, l’experiència i l’estadística dels darrers anys
diuen que les assignacions suficients són per donar compliment
a aquestes polítiques. No basten, és evident que els doblers
sempre són limitats, però pensam que el pressupost de la
conselleria és un pressupost ajustat i que aquestes partides
pressupostàries són suficients per dur a terme aquesta política.
Tret del tema que fa referència a les cooperatives, li respondré
Sr. Sampol quan respongui a les esmenes, -si no sap greu-, que
ha presentat el PSOE, ja que hi ha 3 o 4 esmenes del PSOE
referides a cooperatives i faria una intervenció global en aquest
moment.

Dir que a la resta de les esmenes, reiterar-me amb els meus
arguments, nosaltres les rebutjarem.

Pel que fa a les esmenes que ha presentat el Grup del PSOE.
Igualment, de l’esmena a la totalitat tendrem el debat en el
plenari i intentaré respondre a les altres esmenes que han
presentat, totes elles són d’afectació. 

Començar per la 9005, de cooperatives. Jo aquí voldria dir
que a la passada legislatura quan se va debatre els pressuposts
de l’any 2005 se va arribar a un acord entre tots els grups
parlamentaris, amb una transacció, allà on se varen afectar
300.000 euros del pressupost de SEMILLA per fer un estudi allà
on s’analitzés un nou model cap al cooperativisme agrari balear.
Dir idò que en aquell mateix acord, quan se debatien els
pressuposts de l’any 2005, se va acordar que no se donarien més
ajudes al cooperativisme fins que no s’hagués definit un nou
model per a Balears. Jo he de dir que en aquests moments la
feina s’ha fet, ja s’han elevat les conclusions a la consellera i
que la consellera demanarà, o ha demanat, una compareixença
per poder dur aquestes conclusions en aquest Parlament i poder
debatre aquestes conclusions. I a partir d’aquí, una vegada que
s’hagi definit el model quant a les cooperatives, sí després poder
donar subvencions i ajuts a aquelles cooperatives que creguin
convenient. En allò que estaran d’acord és amb el model que
aquest Parlament haurà definit i aprovat pel que fa a les
cooperatives agràries.

L’esmena 9007. Dir que se considera que és d’afectació, que
els pressuposts són suficients per dur endavant aquesta política
i que a més a més, no fa falta que se faci una afectació perquè
la conselleria ja du a terme el suport a l’agricultura integrada i
ecològica.

Pla de formació i colAlaboració amb les organitzacions
professionals agràries. Dir que ja se fa des de la pròpia
conselleria i a més, el tema de formació és un tema competent
de la Conselleria de Treball i Formació. No obstant, la pròpia
Conselleria d’Agricultura també té previst dins les seves
partides poder dur a terme aquesta formació amb unes dotacions
suficients. 
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El suport a les organitzacions professionals agràries. Dir que
també se fa i que no som de l’opinió de la necessitat d’haver de
pactar dins aquest programa, dins aquesta partida, una dotació
per a aquesta formació ja que això se fa.

Referent a l’esmena 9006 de suport a la implantació del
programa Anyell d’Eivissa, com a marca de qualitat. Jo he de
dir que aquesta esmena no se pot dur a terme segons la
normativa europea, perquè una marca de qualitat inclogui una
referència geogràfica ha d’estar autoritzada per la pròpia Unió
Europea. I això en aquests moments no és així, no està autoritzat
i tampoc hi ha hagut cap iniciativa davant la Unió Europea per
tramitar aquesta denominació agrària protegida. Dir també que
aconseguir aquest reconeixement per part de la Unió Europea,
a part de la problemàtica que té, no és una problemàtica de
doblers, de dedicar recursos, sinó que és un tema de feina, és
moure papers i tramitar sense un cost massa significatiu. No hi
ha hagut, com deia, cap moviment en aquest sentit. De totes
formes si aquest moviment hi fos, que naixés de la iniciativa
privada, la conselleria sí que ho veu bé i hi estaria darrera. I
després dir que dins el programa de millora de la
comercialització de productes agraris de qualitat, hi ha dotació
suficient per poder donar suport a aquesta iniciativa i poder
donar ajudes, una vegada que aquesta marca Anyell d’Eivissa
ha estat reconeguda per la Unió Europea.

Quant a la instalAlació del dipòsit de nitrogen a Campos. No
és cap incompliment de la consellera, com ha dit el Sr. Tur, dir
que hi ha hagut un canvi en el sentit de què no s’ha instalAlat cap
dipòsit de nitrogen, però sí que ja s’ha posat en marxa un servei
per subministrar nitrogen líquid a la mateixa explotació. Per
tant, d’aquesta manera s’estalvia temps als productors i també
molèsties i despeses. Per tant, pensam que és millor dur el
nitrogen a la pròpia explotació i no instalAlar un dipòsit i que els
pagesos, els productors s’hagin de desplaçar fins aquí on hi ha
el dipòsit.

I quant al tema dels plans de viabilitat, se presenten 3
esmenes, per al sector lacti. Dir-li que hi ha hagut un manament
Sr. Tur del Parlament referent a l’elaboració d’un pla de
viabilitat per al sector lacti. Dir que les reunions s’han vengut
duent a terme, se va crear la mesa sectorial del sector lacti boví,
precisament per poder complir aquest mandat del Parlament,
s’ha reunit un seguit de vegades. I dir que ja s’ha lliurat també
un document a la conselleria, allà on hi figuren les conclusions.
Aquestes conclusions ja han estat debatudes en el consell agrari
interinsular, fa molt poc, a finals de novembre i tot seguit també
se presentaran al Parlament aquestes conclusions per poder-se
debatre aquí en el Parlament. I serà a partir d’aquest moment
quan després se podrà fer aquesta política del sector lacti. Però
crec que primer hem d’esperar aquestes conclusions, que els
Parlament les aprovi, les debati i a partir d’aquí després dur
aquesta política i per això se fan els plans i estudis que fan
referència al sector lacti.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Oliver. Ara si algun grup vol fer ús del torn de
rèplica? Té la paraula el Sr. Tur per part del Grup Socialista.

EL SR. TUR I TORRES:

Gràcies, Sra. Presidenta, molt breument, just un comentari
prenent com a exemple, només com a exemple perquè
evidentment és un fet absolutament puntual i és cert, perquè em
consta el que ha dit el portaveu del Grup Parlamentari Popular,
però el tema de la marca de qualitat anyell d’Eivissa; el prenc
com a exemple perquè reflecteix jo crec una actitud equivocada
i absolutament negativa de la conselleria a l’hora d’impulsar les
polítiques. És cert que aquesta marca encara no està autoritzada,
que probablement ni tan sols hagin tramitat la petició, amb la
qual cosa difícilment es pot ajudar a la implantació física i
pròpia, però sí que també és cert i supòs que la conselleria ho
sap o ho hauria de saber és que hi ha un grup de gent treballant,
que tenen elaborats i redactats uns estatuts, un model, una feina
feta, i que precisament pel que deia abans, per la falta de volum,
d’iniciativa, de capacitat, són coses que no arriben a arrencar.

I aquí és on vull prendre aquest exemple tan puntual, per fer
la crítica global a aqueixa actitud de la conselleria de dir: “Quan
vostè faci jo ja l’ajudaré”. No, si és que el problema que té
aquest sector especialment és que necessita un impuls decidit
des de l’Administració, amb les idees clares i saben allí on es
vol anar, i amb polítiques clares i decidides i fent moltes
vegades de gestor o de gestoria d’aquells colAlectius que
necessiten aquestes ajudes i aquest suport, no només el suport
econòmic de dir: “Quan tu t’hagis aclarit, i ho hagis elaborat, i
ho hagis tramitat i ja ho tenguis tot en marxa et donaré una
ajuda”. És que si fos així és probable que l’ajuda no fes falta, si
el sector sap sortir endavant per si mateix no hi ha d’estar
darrere l’Administració, l’Administració hi ha d’estar darrere
quan el sector per si mateix no tira endavant, i consideram, com
consideram el Grup Parlamentari Socialista però crec que en
aquest parlament ho venim dient tots des de fa anys, que són
sectors estratègics. Si són sectors estratègics i no tiren endavant
per si mateixos és quan necessiten darrere l’Administració.

I l’argumentació que feia el Sr. Oliver, portaveu del Grup
Popular, que m’ha donat la impressió que està dictada, o
orientada, o impulsada aquesta argumentació des de la
conselleria és el que a mi m’ha preocupat, insistesc, no per
aquest cas concret, que vostè té raó i que si no ha tirat endavant
és perquè és difícil i perquè té dificultats i potser no arribarà a
arrencar mai, però sí que em preocupa que aquesta actitud
impregna tota la manera d’actuar de la conselleria, perquè amb
el sector lacti a Mallorca està passant exactament el mateix.
Conec bé tot el que vostè ha dit i per això presentam les
esmenes, perquè la conselleria faci allò que ha de fer, primer
perquè és la Conselleria d’Agricultura; segon, perquè li ho va
ordenar per unanimitat el Parlament i no ho fa.

Simplement això. Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Tur. Per a contrarèplica té la paraula el Sr.
Oliver.

EL SR. OLIVER I MUT:

Gràcies, Sra. Presidenta. Miri, jo discrep del que està
explicant el Sr. Tur, o per ventura no m’he sabut explicar; crec
que deu ser això darrer.
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Miri, la conselleria no només defensa sinó que dóna suport
a totes les iniciatives que hi pugui haver perquè té la política
quant al suport a la promoció de les marques de qualitat. Jo el
que he volgut dir és que aquesta esmena no pot prosperar, Sr.
Tur, perquè en aquests moments no està reconeguda aquesta
marca geogràfica del que vostè proposa quant als anyells
d’Eivissa; això és el que jo he dit, aquesta esmena no pot
prosperar, però que si prosperàs aquesta iniciativa, que jo crec
que és una bona iniciativa el que vostè proposa amb aquesta
esmena, sí que la conselleria podria ajudar. Llavors no és que la
conselleria no hi estigui d’acord, amb aquestes denominacions
d’origen i amb aquestes marques de qualitat; prova d’això és
que ho ve fent i a més està fent un esforç important.

No hi ha iniciativa per part dels productors en aquests
moments. Bé, jo crec que seria una bona cosa, idò, que la
conselleria sí que ho faci, però necessita el suport dels
productors, la conselleria no pot anar contracorrent, és a dir, si
no hi ha una iniciativa, si no hi ha una voluntat dels productors
de posar en marxa aquesta denominació d’origen, evidentment
malament ho té la conselleria, perquè es necessiten precisament
els productors, que són els que s’han d’organitzar en
organització -valgui la redundància- de productors i solAlicitar
aquesta marca geogràfica de marca de qualitat, i en aquestes
estam. Jo desitjaria que els productors d’Eivissa iniciassin
aquestes converses. No sé si la conselleria ho ha fet o no. De
totes formes jo li assegur, Sr. Tur, que m’assabentaré i
m’informaré, i parlaré amb la consellera per veure com està
aquest tema, i en el debat que tenguem a la comissió tal vegada
li pugui donar més aclariments al respecte.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Oliver. Ara, per torn de fixació de posicions...
No n’hi ha. Bé, idò llavors passaríem a la votació de les
esmenes que s’han debatut, a excepció de la número 9489 del
PSM-Entesa Nacionalista, que ha estat retirada.

Doncs passarem a votació.

Vots a favor de les esmenes?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 5; en contra, 9.

LA SRA. PRESIDENTA:

Doncs es dóna per acabat aquest debat. Gràcies.

(El Sr. President pren la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Senyores i senyors diputats, deman si es produeixen
substitucions. Sí?

LA SRA. BINIMELIS I AMENGUAL:

Gràcies, Sr. President. Maria Binimelis substitueix Diego
Guasch.

LA SRA. ABASCAL I JIMÉNEZ:

Sí, Sr. President. Patricia Abascal sustituye a Carme Garcia.

EL SR. ROSSELLÓ I DEL ROSAL:

Miquel Rosselló substitueix Miquel Ramon.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Passam, idò, al debat número 7 de totalitat i de
globalitat a la secció 21, Conselleria de Comerç, Indústria i
Energia; a l’entitat de dret públic 88, Institut d’Innovació
Empresarial de les Illes Balears; i a l’empresa societat pública
01, Fires i Congressos de Balears SA.

A la totalitat s’hi mantenen les esmenes següents: del Grup
Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, a la secció 21,
Conselleria de Comerç i Indústria, la 9491; a l’entitat de dret
públic 88, Institut d’Innovació Empresarial de les Illes Balears,
la 9492; a la societat pública 01, Fires i Congressos de Balears
SA, la 9493. Del Grup Parlamentari Socialista, a la secció
Conselleria de Comerç, Indústria i Energia, la 8858; a l’entitat
de dret públic 88, Institut d’Innovació Empresarial de les Illes
Balears, la 8859; i a la societat pública 01, Fires i Congressos de
Balears SA, la 8860.

A les partides s’hi mantenen les esmenes següents: del Grup
Parlamentari d’Esquerra Unida i Els Verds, a la secció de
Comerç, Indústria i Energia, al programa 723A, promoció
industrial i tecnològica, les 8653, 8654 i 8655; al programa
731C, foment de l’ús d’energies renovables i de l’estalvi
d’energia, 8657 i 8658. 

Del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, dins la
secció de Comerç, Indústria i Energia, al programa 723A,
promoció industrial i tecnològica, 9495, 9496 i 9599; al
programa 724B, promoció i regulació de l’artesania, la 9497; al
programa 731C, foment de l’ús d’energies renovables i de
l’estalvi d’energia, 9507, 9498 i 9499; al programa 763A,
ordenació, reforma i modernització de les estructures
comercials, 9504, 9505, 9511, 9501, 9502, 9508, 9509, 9510,
9500 i 9503. 

I del Grup Parlamentari Socialista, dins la secció 21,
Conselleria de Comerç, Indústria i Energia, al programa 722A,
regulació i normativa industrial, la 8864; al programa 723A,
promoció industrial i tecnològica, 9107, 8877, 8870, 8871,
8872, 8862, 9108, 8861 i 8868; al programa 724B, promoció i
regulació de l’artesania, la 8863; al programa 731B,
planificació, ordenació i desenvolupament energètic, 8873, 8874
i 8869; al programa 731C, foment de l’ús d’energies renovables
i de l’estalvi d’energia, 8875, 8876 i 9109; i al programa 763A,
ordenació, reforma i modernització de les estructures
comercials, 8865, 8867, 8878, 9110, 9111 i 8866.
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Per fer la defensa conjunta de totes aquestes esmenes en
primer lloc té la paraula el Sr. Rosselló en nom del Grup
Parlamentari d’Esquerra Unida i Els Verds.

EL SR. ROSSELLÓ I DEL ROSAL:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, el
grup que represent ha presentat un seguit d’esmenes a la secció
21 amb l’objectiu de millorar els pressupostos presentats pel
Govern en aquest parlament per al seu debat.

En primer lloc presentam una esmena, la 8654 que, igual
que la 8655, té el mateix sentit: conscients de la precarietat de
polígons industrials a la nostra comunitat, i a la vegada de la
necessitat que aquests no entrin en contradicció amb
plantejaments que malbaratin el territori i que creïn una situació
insostenible, creim que és necessari potenciar polítiques que
facilitin la construcció de polígons industrials sostenibles, i això
pensam que s’hauria de fer mitjançant despesa per a aquest
objectiu transferida a organismes inferiors al Govern balear que,
a la vegada, tenguessin més arrel amb la realitat i amb el
territori que trepitgen. Per això plantejam una esmena que va en
la línia de donar suport als ajuntaments perquè aquests puguin
desenvolupar aquesta línia d’actuació i, l’altra, als consells
insulars, donat que es podria donar el cas de polígons industrials
d’aquestes característiques -o ja existeixen- que abasten distints
ajuntaments. Per tant, en definitiva, una despesa destinada a
ajuntaments i una altra destinada a consells amb el mateix
objectiu.

L’altra esmena, l’esmena 8653, tendria com a objectiu donar
un fort impuls al pla de reindustrialització de les Illes Balears.
Tendrem ocasió de parlar d’aquest tema, m’imagín, en plenari,
però sense cap dubte una de les preocupacions, o hauria de ser
una de les preocupacions fonamentals de l’Administració
d’aquesta comunitat, és la pèrdua cada vegada més grossa de
pes del sector industrial a la nostra comunitat, tant en llocs de
feina com en producte, en pes econòmic. En aquest sentit
detreim una important quantitat, 1 milió d’euros, de la partida
de carreteres i la destinam a aquest objectiu que consideram
molt més important i necessari, en aquests moments.

A més, una altra esmena, la 8653, té com a objectiu millorar
el pla d’estalvi i eficiència energètica, el mateix que passaria
amb la darrera esmena, la 8658, que en aquest cas tendria com
a objectiu el foment de l’ús d’energies renovables. Sabem que
hi ha partides per als dos conceptes que aquí nosaltres
esmentam; senzillament el que plantejam és incrementar
aquestes partides perquè consideram que és molt més útil
destinar aquestes quantitats a les partides que proposam que no
a les que prèviament estaven plantejades en el cas de l’estalvi i
l’eficiència energètica. En el cas de les energies renovables al
ser una esmena d’afectació senzillament el que volem és fixar
l’objectiu d’aquesta despesa.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Rosselló. El Sr. Sampol, com a portaveu
del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista...

EL SR. SAMPOL I MAS:

Gràcies, Sr. President. Com és habitual reservam la defensa
de l’esmena a la totalitat de la secció i de les empreses
públiques per al plenari, i passaria a enumerar les esmenes
parcials, la primera de les quals és una esmena d’afectació que
proposa que el Consorci per al Desenvolupament Econòmic de
les Illes Balears faci una convocatòria pública per adjudicar els
treballs d’edició del material imprès, que edita molts de catàlegs
cada any però aquest consorci està casat amb una sola empresa.
Igualment la següent esmena proposa fer una convocatòria
pública per contractar els artistes lírics que participen en la
promoció internacional, perquè també el consorci està casat amb
una sola soprano.

A continuació proposam fomentar les indústries de
reciclatge de residus. A la pràctica s’està construint un gran
monopoli de les indústries de reciclatge que és TIRME;
l’empresa que gestiona la incineradora està acaparant tota la
matèria primera i, per tant, fa inviable que petites indústries de
reciclatge puguin operar en el mercat. Aleshores el que
proposam al Govern és que incentivi la creació d’indústries de
reciclatge, atesa l’abundant matèria primera que tenim amb
aquest tema.

En el capítol d’artesania proposam que es destinin més
recursos a publicar i divulgar rutes d’artesania de les Illes
Balears: artesania, productes agroalimentaris que es poden
considerar artesanals, etc. 

A continuació, dins el capítol d’energia hi ha una sèrie
d’esmenes que proposen fomentar l’energia solar fotovoltaica,
increment per a les energies renovables i ajuts al foment de
l’estalvi energètic.

Passant ja al tema comercial no hi ha dubte que
especialment a les zones turístiques estan molt afectats els
comerços per aquesta modalitat turística anomenada tot inclòs,
i ja ho vàrem fer l’any passat amb poc èxit, però creim que la
Conselleria de Comerç hauria d’estudiar els efectes del tot
inclòs sobre el comerç i, a partir d’aquí, d’una diagnosi, poder
proposar algunes línies per evitar el perjudici que està provocant
al sector comercial.

Fa uns anys varen tenir molt d’èxit unes campanyes que es
varen realitzar en el sector de comerç per mediambientalitzar el
comerç. Aleshores proposam continuar amb aquestes
campanyes. 

Darrerament hem vist com a determinats municipis, i
especialment a Palma, les obres públiques estan provocant
gravíssims perjudicis al comerç; podem parlar de Jacint
Verdaguer, podem parlar de les obres del metro al polígon de
Son Castelló, el centre urbà d’Inca i molts d’altres, i aleshores
proposam una línia que consistiria a signar convenis amb els
ajuntaments per tal de subvencionar l’IBI i l’IAE dels comerços
més afectats per aquestes obres públiques.

També s’havia iniciat una política d’incentivar la retolació
en català en els comerços, amb molt d’èxit, i proposam que es
continuï. Igualment que es destini una línia de les ajudes de
comerç a suprimir barreres arquitectòniques en els comerços.

A continuació proposam una sèrie de plans de dinamització
comercial que consisteixen a elaborar un estudi i després
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accions concretes per fomentar el comerç a determinats
municipis, zones, que consisteixen a implementar una
senyalització comercial, campanyes de promoció, etc. Així
tenim tota l’illa de Formentera, alguns municipis on hi ha la
problemàtica comercial més important, com Santa Eulàlia, la
mateixa ciutat d’Eivissa, Vila, etc.

L’esmena..., la darrera esmena, bé, la penúltima esmena
pràcticament suposa una esmena a la totalitat a la política
comercial de la conselleria, i ens estendrem més en plenari, però
proposa destinar més ajuts a les associacions per promoure
accions colAlectives en detriment de la línia directa d’ajudes a
les empreses per fomentar nous comerços; és a dir, pensam que
en aquest moment hi ha una saturació d’empreses comercials i
per tant és absurd que l’administració pública subvencioni
l’obertura de nous comerços.

I finalment proposam, amb l’esmena 9503, incrementar la
modernització de mercats municipals, tal com ja s’ha fet amb
alguns mercats, que això suposa una política molt important no
només per dinamitzar els mercats municipals sinó tota
l’estructura comercial al seu entorn.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Sampol. La Sra. Abascal, en nom del
Grup Parlamentari Socialista, té la paraula.

LA SRA. ABASCAL I JIMÉNEZ:

Gracias, Sr. President. Nuestro grupo mantiene las
enmiendas a la totalidad tanto a la sección como al Instituto de
Innovación Empresarial, como también a la empresa pública
Ferias y Congresos, y las mantiene para su debate en el pleno de
la semana que viene.

A continuación vamos a explicar las enmiendas parciales
que hemos presentado. Todas las enmiendas tienen un fin muy
concreto, y es mejorar la situación que a día de hoy están
padeciendo sectores muy importantes en nuestra economía y
que poco a poco ven como dejan de tener peso, un peso que
hasta hace pocos años era bastante importante y que ahora se va
dejando de lado por la economía del turismo y la construcción
como bases fundamentales del desarrollo de nuestra comunidad.

Voy a agruparlas por los programas que existen en la
conselleria, y el primero de ellos, el 724B, que es promoción y
regulación de la artesanía, nosotros planteamos que se
reconvierta la casa cuartel de Formentera en un centro de
artesanía. ¿Por qué?, porque es un actividad que en Formentera
cada vez tiene más presencia y entendemos que sería una
respuesta a la demanda de los artesanos de la isla de poder tener
un centro donde llevar a cabo tanto la actividad como la
exposición de los productos que elaboran.

En cuanto al programa 722A, regulación y normativa
industrial, nosotros presentamos la enmienda 8864 en la que
planteamos la necesidad de formación en el sector. El Consell
Econòmic i Social el otro día anunciaba la necesidad de
aumentar la formación y la educación para conseguir una
sociedad más desarrollada, y nosotros compartimos,

efectivamente, este aspecto, por lo que solicitamos que se
impulsen planes de formación en el sector industrial y así
conseguir activar a través no sólo de formación sino también del
aprendizaje y las nuevas tecnologías, conseguir que el sector
industrial pueda empezar a avanzar un poco, avanzar o por lo
menos salir de la situación que a día de hoy se encuentra.

En el programa 723A, promoción industrial y tecnológica,
con la enmienda 8861 solicitamos que se lleve a cabo una línea
de subvenciones hacia las empresas industriales que decidan
cambiar su ubicación y trasladarse a un polígono industrial. Lo
que ocurre en nuestras islas es que muchas empresas se
encuentran diseminadas en zonas que a día de hoy ya son
urbanas y donde hay un choque entre estas zonas
semiindustriales y zona urbanas. Entendemos que la necesidad
de polígonos industriales y de cierta manera motivar a las
empresas para que se trasladen a ellos es una manera de
organizar un poco una situación que es caótica.

La enmienda 8862 plantea la construcción de un polígono
náutico. Esta enmienda es una demanda del sector, que entiende
que es importante también la construcción de un polígono donde
poder llevar a cabo una actividad que cada vez tiene más
presencia en las islas y que requiere de unas infraestructuras
muy específicas.

La enmienda 8868 plantea aumentar el soporte a los
institutos tecnológicos del calzado y la bisutería. Dichos
institutos plantean sobre todo temas de formación y de diseño,
de fomentar el diseño, y de planes de calidad. Pues bien, a día
de hoy sus presupuestos son muy limitados, y si queremos
realmente que dos sectores como el calzado y la bisutería
puedan volver a conseguir i recuperar los niveles de otros años,
para ello es necesario impulsar estos institutos, que permitirán
sobre todo si se enfoca hacia los jóvenes dar una formación que
permita reactivar unos sectores que, insistimos, sufren a día de
hoy.

La enmienda 8870 solicita que se rehabilite el cuartel
General Luque de Inca para que se convierta en un recinto
ferial. Esta enmienda ya la presentamos el año pasado; incluso
presentamos una proposición no de ley y seguiremos insistiendo
en ello porque, además de que es una demanda del grupo
municipal de Inca, el Grupo Municipal Socialista de Inca,
entendemos que sí que es importante que pudiera haber un
recinto, no tiene por qué ser un gran recinto, pero sí algo que
permita llevar a cabo actividades y exposiciones de todo el
sector industrial que hay en la zona. 

Lo mismo ocurre con la 8871, que solicitamos la
construcción de un recinto ferial de Manacor, que curiosamente
venía en los presupuestos del año pasado, en los presupuestos de
Ferias y Congresos, y que ha desaparecido este año.
Entendemos que es una idea que es buena, que es positiva y que
se debería recuperar, incluir de nuevo, y así poder llevarlo a
cabo, además de que es una demanda también del Grupo
Socialista de Manacor.

Lo mismo sucede con la isla de Formentera. Solicitamos que
se elabore un proyecto de un centro ferial. No tiene que ser una
gran infraestructura, pero lo que sí es verdad es que las islas de
Mallorca, Menorca e Ibiza tienen recinto ferial y Formentera no.
Si se elabora un proyecto de un recinto que -insisto- no tiene
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que ser de grandes dimensiones pero sí que permita llevar a
cabo ahí actividades y exposiciones, entendemos que para la isla
de Formentera sería un avance importante.

La 8877 solicita, hablando de nuevo sobre polígonos
industriales, que se habiliten dichos polígonos con unas
infraestructuras necesarias para que las empresas y las industrias
de hoy en día puedan estar mejor situadas y puedan llevar a
cabo mejor su actividad. Insistimos: es necesario llevar a cabo
una reestructuración de los polígonos industriales y crear
nuevos para que las empresas puedan trasladarse ahí.

En cuanto a la enmienda 9107, solicitamos que se lleve a
cabo la construcción..., el proyecto, perdón, de un polígono
industrial en la zona de Sant Joan en Ibiza; ¿por qué?, porque es
una zona donde las empresas e industrias están diseminadas,
muchas de ellas en suelo rústico, y entendemos que es preferible
reagruparlas en una zona determinada que no que estén
diseminadas y que, además, lleven su actividad en zonas que no
son las más idóneas para ello.

En cuanto a la enmienda 9108, solicitamos que se lleve a
cabo un plan estratégico en el sector de la madera, un sector que
también está padeciendo y está sufriendo, pero que entendemos
que junto con el sector se debe elaborar este plan, basado
siempre en la incorporación de la innovación para poder crear
productos de calidad y productos que a día de hoy están siendo
demandados por los ciudadanos, pero que recurren a otros
mercados, como puede ser incluso el tailandés o el hindú para
la compra de determinados mobiliarios y sin embargo que aquí
se podría llevar a cabo una activación del sector.

En cuanto al programa 763A, ordenación, reforma y
modernización de establecimientos comerciales, presentamos la
enmienda 8865, en la que solicitamos que también se elabore un
plan estratégico junto al sector del comercio, por lo mismo.
Siempre hemos sido una comunidad donde la actividad
comercial ha estado muy presente, y es necesario que con el
incremento que está viendo y con la presencia de otros sectores
y, además, una presencia activa, nosotros entendemos que es
importante que se lleve a cabo un plan donde se conozca la
situación para poder tomar las medidas necesarias para su
mantenimiento y sobre todo para asegurar que este sector siga
dando los resultados a la economía que hasta el día de hoy está
dando.

En la enmienda 8866 pedimos que se fomenten las
cooperativas comerciales con un fin muy concreto, está claro
que las cooperativas permiten obtener mejores precios de
productos e incluso acceder a determinados mercados que de
manera individual es muy difícil hacerlo, por lo tanto, si se
llevan a cabo estas cooperativas, se mejorarán también las
condiciones de trabajo del sector del comercio.

En cuanto a la 8867 solicitamos que se redacte un plan de
formación en colaboración con la Conselleria de Trabajo y
Formación destinado al comercio y encaminado sobre todo
hacia aquellos establecimientos que están sufriendo una merma
importante de su actividad por la implantación del todo
incluido. Es conocido, ya se han hecho estudios al respecto y,
por lo tanto, si se puede colaborar a través de una formación
buscando nuevas técnicas empresariales, nuevos productos que
ofrecer se podría, de alguna manera, reactivar el sector.

La enmienda 8878 solicita que se lleve a cabo un plan de
dinamización comercial en colaboración con los ayuntamientos
que estén afectados por el incremento de la modalidad del todo
incluido en los municipios turísticos. Dichos planes existen, hay
otras comunidades que los están desarrollando y además con
unos resultados muy buenos, por lo tanto, en aquellas zonas,
sobre todo municipios donde, insistimos, el incremento del todo
incluido está afectando de manera muy seria la actividad
comercial, entendemos que se debe redactar un plan de
dinamización junto con el sector para evitar el cierre masivo de
estas empresas.

En la enmienda 9110 lo que planteamos es que se prioricen
las subvenciones para eliminación de las barreras
arquitectónicas en los establecimientos comerciales del
municipio de Campos. Esta enmienda ha sido solicitada también
por el grupo municipal socialista de Campos, y entendemos que
es una necesidad y una obligación poder eliminar las barreras
arquitectónicas en los comercios, y así permitir que personas
con determinadas discapacidades puedan acceder a ellos con
total tranquilidad.

La enmienda 9111 solicita lo mismo, pero en el municipio
de Manacor, también es una enmienda presentada por el grupo
municipal socialista de Manacor.

En cuanto al programa 731B, planificación, ordenación y
desarrollo energético, la enmienda 8869 solicita incrementar las
subvenciones a los ayuntamientos para que apliquen un plan de
ahorro energético en el alumbrado público. De hecho, hay
municipios que lo están llevando a cabo, y es importante,
porque la sustitución del alumbrado público normal por
alumbrado de bajo consumo permite un ahorro importante y
vemos como cada vez en los temas de petróleo se incrementa el
precio y todo lo que pueda permitir un ahorro en este sector,
consideramos que se tiene que llevar a cabo.

La enmienda 8873 solicita que se ponga en marcha la
agencia de energía balear, como un organismo autónomo, con
delegaciones en Ibiza, Formentera y Menorca. Esta agencia era
una promesa del Partido Popular y aparece en los presupuestos
desde el año 2004, sin embargo no se ha puesto en marcha.
Entendemos que después de tres años ya corresponde hacerlo.

La enmienda 8874 solicita que se lleve a cabo un estudio del
coste de lo que supondría soterrar las líneas eléctricas de alta
tensión, sobre todo en las zonas rurales, donde siempre ha sido
una reclamación de determinados municipios que ven el
impacto visual que esto representa.

Y, por último, en cuanto al programa 731C, fomento del uso
de energías renovables y ahorro energético, solicitamos en la
enmienda 8875, que se aumenten las partidas destinadas a
subvencionar la compra de electrodomésticos de clase A. De
hecho, el programa, cuando se inició, al poco tiempo estaba
agotado, y si realmente ha sido un programa que ha tenido una
acogida buena, entendemos que se debe ampliar, que se deben
dar más subvenciones, porque está claro que garantiza la
concienciación de los ciudadanos en el momento de adquirir
electrodomésticos que preservan el medio ambiente.

En cuanto a la 8876, fomento de implantación de la energía
solar en las viviendas, lo mismo, somos una comunidad en la
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que la energía solar debería tener un mayor desarrollo del que
tiene a día de hoy, no solamente se tiene que hablar de planes de
impulso de energía renovable, sino de conseguir que esos planes
lleguen a los ciudadanos y la mejor manera es a través de
subvenciones que permitan a los residentes de las Islas poder
implantar la energía solar en sus viviendas y así conseguir que
estas energía renovables realmente tengan una presencia
importante en nuestra comunidad.

Y la última, la 9109, solicita que se aumenten las
subvenciones a particulares en la instalación del suministro
energético renovable en la zona de Sant Josep en Ibiza. También
es una enmienda planteada por el grupo municipal socialista de
Sant Josep, y es verdad que es una zona, además, donde existe
muchísima vivienda diseminada, en la zona rústica, y
entendemos que ahí sí que se tiene que fomentar mucho
subvencionar la energía renovable porque así se garantiza un
mejor suministro y, por supuesto, un ahorro energético.

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Abascal. Pel Grup Parlamentari Popular, el
diputat Sr. Oliver té la paraula.

EL SR. OLIVER I MUT:

Gràcies, Sr. President. Per contestar a les esmenes parcials
que ha presentat el Grup d’Esquerra Unida i Els Verds, pel que
fa referència a la seva primera esmena, on proposen una alta d’1
milió d’euros al programa 723A li he de dir, Sr. Rosselló, que
la Conselleria de Comerç, Indústria i Energia té un pressupost
d’inversions d’11.364.000 euros que es destinen bàsicament a
finançar i a promocionar les activitats de promoció comercial,
internacionalització de l’empresa, innovació i desenvolupament
tecnològic, qualitat i disseny, modernització de l’estructura
tecnològica dels processos productius i, a més a més, compta
també amb els pressuposts dels tres instruments que té per dur
a terme aquesta política, que són CDI, PCE i IDI. Per tant,
entenem que són uns pressuposts ajustats i que la conselleria
podrà dur endavant aquesta política de foment i de suport a la
indústria de les Illes Balears que a vostè tant el preocupa.

Quant a les altres esmenes que presenta el Sr. Rosselló,
referents als ajuts als ajuntaments i també als consells insulars
per dur a terme polígons industrials sostenibles, li he de dir que
la política de sòl industrial qui la té assignada dins la conselleria
és l’IDI, no és la mateixa conselleria, i que és l’Institut
d’Innovació qui du endavant aquesta política, a més, amb
construcció, en aquest moment, de polígons industrials
sostenibles. Entenem que, a més, és la mateixa conselleria la
que du endavant aquesta política i que no són els ajuntaments,
els ajuntaments ja participen amb els convenis que signen amb
la conselleria, i pensam que no s’han de transferir diners als
ajuntaments perquè és la mateixa conselleria la que, a través de
l’IDI, ho du endavant. En aquests moments hi ha en tramitació
polígons a So n’Antoni, a Porreres, Petra, Sóller i també a Sant
Joan, a Eivissa. Transferir doblers als consells insulars per a
polígons, crec que és una política equivocada, ja que els
consells insulars no tenen competència en execució de polígons,
les competències les té el Govern balear, el que tenen els

consells insulars de competències és quant a ordenació del
territori, però no per construir polígons industrials.

Ens presenta també una esmena d’1 milió d’euros per
millorar el Pla d’estalvi i eficiència energètica. Sr. Rosselló, la
Conselleria de Comerç, Indústria i Energia al programa 731C,
que és de foment i ús de les energies renovables i estalvi
energètic, també té el programa 731B, de planificació,
ordenació i desenvolupament energètic, i l’alta i la baixa que
vostè proposa significarien un efecte contrari, aquests dos
programes s’ajuden un a l’altre i estan ajustats els dos per poder
dur endavant aquesta finalitat. Per tant, donar de baixa 1 milió
per posar, substituir, millor dit, 1 milió d’euros més al Pla
d’estalvi i eficiència energètica, pensam que si bé aniria molt
bé, perquè com més recursos es tenen millor, però que el
pressupost està ajustat i no fa falta. I el mateix quant al foment
d’ús d’energies renovables, això ja està previst dins el programa
que he esmentat abans i que pensam que es disposa d’una
dotació més que suficient.

Passant a les esmenes del PSM, evidentment tendrem el
debat de totalitat a plenari, però li he de dir, Sr. Sampol, que
quant a les dues esmenes que presenta vostè de fer concurs per
adjudicar edició de material imprès i també per contractar
artistes, la conselleria pel que fa referència a la seva esmena,
actua d’acord amb la llei, fa concurs quan n’ha de fer i quan la
llei no li exigeix fer concurs, no en fa. Per tant, rebutjarem
aquestes dues esmenes que vostè presenta.

Fomentar les indústries de reciclatge de residus, bé, dins les
convocatòries que fa la conselleria ja està previst que es puguin
subvencionar les empreses que així ho solAlicitin, però les
empreses de reciclatge, a Mallorca hi ha un monopoli tal vegada
perquè hi ha un pla director de residus urbans que està aprovat
pel mateix consell insular, on hi ha unes estacions de
transferència i unes estacions de tractament, que això és així,
però que de totes formes la conselleria té ajudes, i les té
pressupostades i dins les seves memòries i programes per poder
ajudar totes les indústries, i un dels punts és precisament les
empreses que es dediquin al reciclatge.

Ajudar o constituir rutes d’artesania, Sr. Sampol, aquesta és
una competència que està transferida també, en el cas de
Mallorca no, però en les altres illes sí, i que, a més, la
conselleria ha augmentat la seva aportació a la direcció general
en un 80%, la qual cosa pensam que és un increment més que
suficient per poder dur a terme aquesta política que vostè
proposa.

Quant al foment de l’energia solar fotovoltaica a l’illa
d’Eivissa, ajuts a les energies renovables, estalvi energètic, bé,
em remet a les explicacions que he donat fa un moment, però en
definitiva són dos programes ajustats, hi ha hagut un increment
molt fort per part d’aquest govern d’aquests dos programes, no
només del 2006, sinó durant aquests darrers anys, i arran de
l’estadística i l’experiència que es té en funció de les peticions
que s’han fet aquests darrers anys, pensam també que es podrà
donar resposta a les peticions a aquest respecte.

Contestant les esmenes que presenta respecte del tot inclòs
del sector comercial, recordar, Sr. Sampol, que s’ha constituït
o es va constituir una comissió d’experts que haurà de treure les
seves conclusions, també que es va constituir una ponència
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parlamentària a aquest respecte, també aprovat aquest acord per
unanimitat, i, bé, que una vegada que es tenguin les conclusions
d’aquesta comissió d’experts més tota la informació que recapta
aquesta ponència, serà aquesta ponència la que treurà unes
conclusions i a partir d’aquestes conclusions, serà quan es podrà
decidir cap allà on es va i quines dotacions s’han de donar. Però
fer un estudi del tot inclòs en aquest moment pensam que no és
adient, atès que hi ha aquesta ponència parlamentària i, a més a
més, tampoc no es necessiten massa euros, sinó que és més un
tema d’estudi que no de deixar una assignació pressupostària.,

La campanya de medi ambient al comerç també està previst
a les dotacions pressupostàries de la mateixa conselleria, d’aquí
que no donem suport a aquesta esmena. I la que ens presenta de
signar convenis amb els ajuntaments per subvencionar l’IBI o
l’IAE als comerços afectats per les obres públiques, pensam que
és la mateixa administració que fa les obres que hauria
d’escometre aquest tema, i no la comunitat, no el Govern, però
li he de recordar també, Sr. Sampol, que els petits comerços,
que són els que més ens preocupen, pens, i amb aquesta esmena
crec que fa referència a això, deia que els petits comerços estan
exempts, com vostè sap, de pagar IAE.

La retolació en català. També està prevista i surt a les
convocatòries de subvencions que publica cada any la
conselleria, per tant tots els que vulguin solAlicitar subvencions
a aquest respecte ho poden fer, pensam idò que no hi ha
necessitat d’afectar 150.000 euros, perquè les afectacions el que
produeixen és poca agilitat dins la tramitació normal de les
subvencions.

El mateix li he de dir quant a les barreres arquitectòniques,
que també està previst, i qualsevol ho pot solAlicitar i així es
vénen donant subvencions any rera any; i quant a la
dinamització comercial a Formentera, a Santa Eulàlia i també
a Eivissa, li he de dir que no només a Eivissa, a Santa Eulàlia i
a Formentera, sinó que a tots els pobles i ciutats d’aquestes illes,
també es preveu dins les dotacions pressupostàries de la
conselleria, i tots aquests municipis, totes les associacions de
comerciants d’aquestes illes ho poden solAlicitar i així es ve fent.

Quant a l’esmena de 2 milions d’euros que vostè proposa de
passar del capítol 7700 al 7800, pel que fa a les accions
colAlectives de modernització i de promoció del comerç, bé,
efectivament, vostè el que proposa és que tot vagi a
associacions, amb la qual cosa pràcticament la partida 7700
quedaria buida, que és la partida per poder ajudar les empreses
individuals, nosaltres ens pensam que és una transferència
excessiva, la de 3 milions d’euros, pensam que així com estan
redactats els pressuposts les dotacions que hi ha a les dues
partides és la més adient perquè hi ha d’haver un equilibri entre
el que són les empreses privades i el que són les associacions,
no només es pot fer política comercial cap a les associacions,
sinó que també les empreses hi han de posar la seva part, i això
és el que es pretén.

Modernització de mercats municipals, augmentar en
300.000 euros, l’experiència és una i l’estadística que hi ha a la
conselleria que vénen fent els distints municipis quant a la
modernització dels seus mercats és la que és, i es pensa que
aquesta pressupostació que hi ha és suficient i, a més a més, els
ajuntaments no escometen les seves remodelacions tot d’un cop,
sinó que ho van prolongant dins els anys perquè així ho

demostra l’experiència quant a la remodelació de mercats que
fan els ajuntaments.

Quant al Partit Socialista, li he de dir que la conselleria que
té les competències en formació, és la Conselleria de Treball i
Formació, no obstant això la Direcció General d’Indústria, dins
els seus pressuposts, contempla també la possibilitat de
realització de cursos destinats al sector industrial. Bé, quant als
projectes del polígon industrial de Sant Joan ja li he dit o ja he
dit quan contestava al PSM, que ja està en marxa i s’espera a
principi del 2006 poder signar el conveni per desenvolupar
precisament aquest polígon.

Construcció de polígons industrials, qui du la política és,
com he dit abans, l’IDI, que ja té una sèrie en marxa i que, a
més, és ell, aquest institut qui decideix, juntament amb els
ajuntaments on fa falta sòl industrial i on no. Per tant, ens
remetem a la política que fa l’IDI i pensam que no és necessària
aquesta afectació de 500.000 euros per a construcció de
polígons industrials dins la conselleria.

Quant a rehabilitar el Quarter General Luque, li he de dir
que Fires i Congressos, que és qui du a terme la política firal, no
té prevista aquesta possibilitat que vostè apunta. Quant als
polígons firals de Manacor i Formentera, sí, Fires i Congressos
ja els té prevists als seus pressuposts i està pendent que aquests
dos municipis aportin el solar o els terrenys per poder escometre
aquestes inversions. No ho veu dins la conselleria perquè és a
ens públics Fires i Congressos de les Illes Balears.

Per a la redacció d’un projecte per a un polígon nàutic, em
remet al que he dit abans, qui decideix la política industrial és
l’IDI, i és l’IDI qui fixarà si és necessària o no la construcció
d’un polígon industrial.

Proposa elaborar un pla estratègic per al sector de la fusta,
bé, l’anunci que va fer el conseller a la seva compareixença, de
posar en marxa dins aquests dos propers exercicis el pla
estratègic a la indústria, dins aquest pla ja és previst que un dels
subsectors sigui el sector de la fusta i que es farà aquest pla dins
el pla estratègic de la indústria.

Trasllat de les indústries als polígons industrials, dins les
convocatòries que fa la conselleria està previst cada any i, per
tant, es poden demanar. Igual que els instituts tecnològics de
calçat. I pel que fa a la Casa Quarter de Formentera, fer-hi un
centre d’artesania, dir que en aquests moments hi ha converses
en aquest sentit i que el Govern està en contacte amb els
artesans de Formentera i esperam que això es pugui dur a terme.
I pel que fa referència als ajuts es troben dins les partides de la
mateixa conselleria i no fa falta fer una esmena d’addició per a
aquest tema.

L’agència balear d’energia en aquests moments està ja en
informe la norma jurídica que possibilitarà la creació de
l’Institut balear de l’energia, com vostè molt bé sap, i que
esperam que això sigui una realitat per poder informar tots els
ciutadans quant aquesta matèria.

El soterrament de les línies elèctriques d’alta tensió és
competència del Govern de l’Estat, quant a la retribució de les
línies d’alta tensió a les companyies de transport, hi ha també un
acord per unanimitat d’aquesta casa, del Parlament, de soterrar
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aquestes línies en base a la modificació del decret del Govern
central i amb aquestes ens trobam, per tant si és competència del
Govern central, si qui ha de fer l’estudi és el Govern central i,
a més a més, hi ha una petició d’aquest parlament que canviïn
els decrets per poder soterrar les línies d’alta tensió.

Pel que fa a totes les esmenes que presenta el Partit
Socialista als programes d’estalvi energètic i d’energies
renovables, repetir una vegada més que el Govern té aquests dos
programes que he esmentat abans d’estalvi energètic, d’energies
renovables i d’eficiència energètica, que són uns programes que
un es complementa amb l’altre, defensam que les partides que
hi ha són les més adients, ateses les demandes que hi ha hagut
aquests darrers anys i també les previsions que es tenen de la
mateixa conselleria, de les peticions que es faran, pensam que
són uns pressuposts ajustats i que no és necessari incrementar-
los.

El pla estratègic del sector comerç, ja va dir el conseller a la
seva compareixença que pensa durant aquests dos exercicis dur
endavant la realització d’aquest pla estratègic del comerç, per
tant no fa falta que hi hagi cap esmena que ens ho recordi, i
menys d’una afectació de 150.000 euros en aquest moment
perquè realment tampoc no sap què costarà aquest pla
estratègic, però les despeses que ocasioni la redacció del pla, de
dins el pressupost de la conselleria es farà front al que faci falta
i no fer una afectació a priori que no se sap si serà fins i tot
suficient.

Quant al tot inclòs ja ho he dit abans, haurem d’esperar les
conclusions d’aquesta comissió d’experts que es va crear i
també haurem d’esperar sobretot les conclusions de la ponència
que s’ha constituït aquí, aquesta ponència parlamentària, i a
partir d’aquí dur aquestes polítiques que elaborarà el mateix
parlament.

Eliminació de barreres arquitectòniques als comerços de
Campos, de Manacor i a tots, perquè haver de fer esmenes
d’afectació a Campos i a Manacor per a les barreres
arquitectòniques, no, nosaltres pensam que no hi ha per què
afectar aquests dos municipis que, a més a més, la conselleria
dins la convocatòria de les subvencions que treu cada any, tots
els comerços, no només de Campos i no només de Manacor,
sinó tots els comerços de les Illes s’hi poden dirigir i que se
subvenciona precisament aquesta eliminació de barreres
arquitectòniques perquè és una de les línies d’ajuts que té la
mateixa conselleria.

I pel que fa a la creació de cooperatives comercials, li he de
dir que també al pressupost de la conselleria hi ha dotació
suficient i està previst dins les línies de subvenció, no del 2006,
sinó de tots aquests darrers anys que les cooperatives o les
agrupacions es puguin dirigir a la conselleria no només per a la
constitució, sinó també per al seu funcionament.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Oliver. Grups que vulguin fer ús del dret de
rèplica? Sr. Rosselló.

EL SR. ROSSELLÓ I DEL ROSAL:

Molt breument, Sr. President. Només per dir al portaveu del
Grup Popular que nosaltres pensam que el pressupost d’aquesta
conselleria és massa ajustat i que, sens dubte, destinar 1 milió
d’euros a reforçar el pla de reindustrialització tenint en compte
les dificultats que té la indústria a la nostra comunitat autònoma,
és més útil que dedicar-lo a carreteres. Per això hem fet la
proposta.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Altres grups? Sra. Abascal, té la paraula.

LA SRA. ABASCAL I JIMÉNEZ:

Gracias, Sr. Presidente. Para la apreciación de ciertos temas.
En primer lugar, la formación, Sr. Diputado, yo considero, yo
no, nuestro grupo consideramos que es una actividad transversal
y que debe afectar varias consellerias. De hecho, las enmiendas
que planteábamos siempre decían en colaboración con la
Conselleria de Trabajo y Formación, pero es importante que
esta formación se lleve a cabo si queremos salir de la situación
industrial y de la situación comercial en que nos encontramos a
día de hoy. 

Las enmiendas que ha presentado nuestro grupo son
enmiendas totalmente en positivo porque entendemos que
carece, la conselleria, de estas actividades y acrece de estas
iniciativas que simple y llanamente van encaminadas a eso, a
mejorar sectores que van desapareciendo progresivamente, y
bueno, ya lo debatiremos en el pleno, pero usted también es
consciente de que cada vez hay menos industria, que cada vez
hay empresas que cierran, que hay comercios que desaparecen,
y consideramos que es la responsabilidad de la conselleria evitar
que esto suceda.

En cuanto a los recintos feriales de Manacor y Formentera,
Sr. Diputado, no aparecen en los presupuestos de Fires i
Congressos de este año, aparecían en los del año pasado, y
precisamente una de las preguntas que le hice yo al conseller en
su comparecencia era por qué habían desaparecido y me dijo
que como el año pasado no se habían hecho, habían preferido no
ponerlos este año. Por lo tanto, no están en el presupuesto de
Fires i Congressos.

En cuanto al tema del IDI, Sr. Diputado, nosotros
entendemos que quien marca las líneas políticas es la
conselleria, y luego, estas líneas políticas se derivan hacia, en
este caso, el Instituto de Innovación empresarial. 

El tema de la creación de polígonos industriales no es
suficiente lo que se está haciendo desde la conselleria. En
cuanto al de Sant Joan, bueno sí se está haciendo, imagino que
no habrá ningún problema para aprobarla, al fin y al cabo es
dotar de más dinero para que se pueda firmar ese convenio y se
pueda hacer un polígono industrial en condiciones.

En cuanto a la elaboración de un estudio. Nosotros
proponíamos elaborar un estudio, no soterrar las lineas
eléctricas, pero sí que es importante que haya ese estudio porque
incluso se puede llevar a Madrid a la comisión de seguimiento
del REB en temas de energía y en Madrid hay una disposición
importante para poder llevar a cabo determinadas acciones. Por
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lo tanto, si desde la conselleria se lleva a cabo ese estudio y se
presenta en Madrid, se puede avanzar en ese aspecto.

Y por último el tema de las cooperativas. Nosotros
entendemos que las cooperativas se tienen que fomentar, no que
las que ya haya soliciten subvenciones, sino que se creen nuevas
cooperativas. 

El tema de las subvenciones en una conselleria como la de
Comercio, Industria y Energía es muy importante. Es muchas
veces la única manera de enganchar digamos a los ciudadanos
para que lleven a cabo determinadas acciones y determinados...,
sobretodo en lo que es el tema del comercio, el tema de las
energías renovables. El plan de energías renovables es a día de
hoy..., de momento no se ha ejecutado absolutamente nada. Y
decir que se va a hacer es una táctica del Partido Popular que
con el tema, por ejemplo, de la Agencia de Energía llevan 3
años diciendo que se va a hacer y de momento no se ha hecho.

Ahora nosotros, seguiremos insistiendo en que son
necesarias estas acciones y los planes de dinamización,
sobretodo en el sector del comercio, si no se hacen ya y se
espera con el tema del todo incluido, cuando se resuelva,
cuando la ponencia tenga las conclusiones, muchos empresarios
y muchos comercios de estas islas habrán tenido que cerrar
esperando que los políticos tomemos decisiones que a ellos les
repercuta de manera importante. Gracias. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Abascal. Sr. Oliver té la paraula, si vol
intervenir.

EL SR. OLIVER I MUT:

Gràcies, Sr. President. Molt breument, efectivament Sr.
Rosselló, no coincidim, Esquerra Unida i Els Verds no volen fer
carreteres i és evident que si no vol fer carreteres hi ha un
romanent molt important en aquest pressupost i ho ha de repartir
un poc i el fica més a indústria. Ja vendria bé que Indústria
pogués tenir més pressupost, però dins la política de Govern se
creu que també s’han de fer carreteres més segures i s’han de
repartir els doblers. No coincidim en la política, però bé, uns
pensam d’una manera i vostès pensen d’una altra.

Pel que fa a la Sra. Abascal, del Partit Socialista Obrer
Espanyol. Dir-li que efectivament creim que la política quant a
formació és una política transversal, però qui du endavant
aquesta política de transversalitat dins les distintes conselleries
és la Conselleria de Treball. Però jo també li he dit Sra. Abascal
que la pròpia conselleria té previst i té partides per poder dur
endavant aquesta política de formació dins la indústria. Jo crec
que les seves esmenes que presenta són en positiu i que vostè
així ho creu, jo no li ho discutesc, l’únic que li discutesc és que
moltes d’aquestes esmenes que vostè presenta són esmenes
d’afectació que ja estan previstes dins la pròpia conselleria. I les
esmenes d’addicció, l’augment que vostè proposa quant a
dotació pressupostària, jo li he contestat que pensam que no fa
falta, que està dins la pròpia partida pressupostària i que
mitjançant aquesta dotació se podrà dur endavant aquesta
política que va explicar aquí el conseller a la seva
compareixença.

Bé, jo no vaig sentir que el conseller digués que enguany
haguessin llevat els dos recintes firals, el de Manacor i el de
Formentera, en els pressuposts, jo no ho vaig sentir. El que jo li
dic és el que jo sé i el que jo sé, el que m’han dit i allò que diu
la conselleria és que Fires i Congressos té previst executar
aquests dos recintes, el de Manacor i el de Formentera i que està
a l’espera de què aquests ajuntaments aportin el solar. Això és
el que hi ha i això és el que se farà.

L’estudi per soterrar les línies. Miri, qui paga les línies de
transport, línies d’alta i línies de mitja tensió de les companyies
distribuïdores d’energia és el Govern de l’Estat, és qui paga
aquestes línies. Qui hauria de soterrar aquestes línies, per tant,
és l’Estat en allò que fa referència als decrets via tarifa. Per tant,
qui ha d’elaborar aquest estudi és l’Estat. Més li diré, se sap més
o manco el què ha de costar el soterrament de les línies i jo crec
que fins i tot l’Estat deu tenir aquest estudi fet. Però aquí hi ha
una proposició no de llei que vàrem aprovar per unanimitat i el
primer que ha de fer l’Estat crec que és modificar aquest decret
de retribució per poder soterrar les línies. Podem fer tots els
estudis que vulguin, però si el Govern no modifica el seu decret
de retribució, això vol dir posar més doblers i pagar més perquè
no val el mateix una línia aèria que una línia soterrada, poc
avançarem. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Oliver. I havent esgotat el debat
passarem a la votació de les esmenes agrupades en el debat
número 7 i que són les de totalitat i de globalitat de la secció 21,
Conselleria de Comerç, Indústria i Energia, a l’Entitat de Dret
Públic 88, Institut d’Innovació Empresarial de les Illes Balears
i l’empresa Societat Pública 01, Fires i Congressos de les Illes
Balears.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions? No n’hi ha.

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

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

EL SR. PRESIDENT:

Queden rebutjades idò aquest bloc d’esmenes i feim 2
minuts de recés per si hi ha canvis de portaveus i continuam.

EL SR. PRESIDENT:

Senyores i senyors diputats reprenem la sessió. Demanar si
es produeixen substitucions?

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Sr. President, Joana Lluïsa Mascaró substitueix Pere
Sampol.

LA SRA. RADO I FERRANDO:
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Aina Rado substitueix Carme Garcia Querol.

LA SRA. SALOM I SOLER:

Aina Salom substitueix Andreu Crespí.

EL SR. ROSSELLÓ I DEL ROSAL:

Miquel Rosselló substitueix Miquel Ramon.

LA SRA. BINIMELIS I AMENGUAL

Maria Binimelis substitueix Diego Guasch.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Sr. President, Miquel Jerez substitueix Fernando Rubio.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Passam idò al debat número 18... Els proposaria, si
els pareix bé, fer conjuntament el debat 18 i 19, tots dos són a
la secció 23, Conselleria de Presidència i Esports. Aleshores
faríem a la totalitat de la secció 23, Conselleria de Presidència
i Esports, a la secció 73 Institut Balear de la Dona i s’hi
mantenen les esmenes següents: 

Del Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds a la
secció 23, Conselleria de Presidència i Esports, la número 8699.
Al programa 311A, Direcció i Serveis Generals de Presidència
i Esports la 8704. Al programa 463B, serveis d’atenció al
ciutadà i assistència a les víctimes del delicte la 8705. 

Del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista a la secció
23, Conselleria de Presidència i Esports la número 9377. 

Del Grup Parlamentari Socialista a la secció 23, Conselleria
de Presidència i Esports la 8857. A la secció 73, Institut Balear
de la Dona, la 9166.

I la resta d’esmenes a la Conselleria de Presidència i Esports
i a l’Institut Balear de la Dona i que són les següents: 

Del Grup Parlamentari d’Esquerra Unida i Els Verds a la
secció de la Conselleria de Presidència i Esports, al programa
112E, suport a l’actuació del President, la 8717 i 8716. Al
programa 313A, Direcció i Serveis Generals de Presidència i
Esports, la 8700, 8701, 8702, 8703. Al programa 313A, centres
assistencials la 8671. Al programa 313D, protecció i acció
social, la 8673. Al programa 313G, família i unitats de
convivència, la 8719, 8672, 8718. Al programa 313I,
planificació i ordenació social, la 8676 i 8677. Al programa
314A, pensions i prestacions econòmiques la 8675. Al programa
323A, protecció i foment de la integració i foment de la
participació social i de la joventut, la 8706, 8707, 8708, 8709,
8710, 8711, 8712, 8713, 8714 i 8715. Al programa 457A,
promoció i foment de l’esport, la 8674, 8724 i 8726. A la secció
73, Institut Balear de la Dona, al programa 323C, promoció,
protecció i serveis per a la dona, la 8723, 8721, 8722 i 8720.

Del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista a la secció
23, Conselleria de Presidència i Esports, al programa 313D,
protecció i acció social, l’esmena 9375. Al programa 313G,
família i unitats de convivència, la 9376, 9374. Al programa
314A, pensions i prestacions econòmiques, la 9373. Al
programa 323A, protecció i foment de la integració i foment de
la participació social i de la joventut, la 9396, 9398, 9397, 9395.
Al programa 457A, promoció i foment de l’esport, la 9372. 

I del Grup Parlamentari Socialista, dins la secció de la
Conselleria de Presidència i Esports, al programa 131A,
coordinació de l’acció exterior del Govern, la 8841, 8842. Al
programa 313A, centres assistencials, la 8882, 9102, 8845,
8851, 8886, 8887, 8888, 8843, 8844, 8846, 8849, 8850, 8880,
8884, 8879, 8885, 8881 i 8883. Al programa 313C, mesures
judicials i prevenció del delicte, la 8997. Al programa 313D,
protecció i acció social, la 8889, 8854, 8852 i 8853. Al
programa 313F, protecció i defensa dels drets dels menors, la
8892. Al programa 313G, família i unitats de convivència, la
8890, 8891, 8855, 8856 i 9002. Al programa 314A, pensions i
prestacions econòmiques, la 8894. Al programa 323A, protecció
i foment de la integració i foment de la participació social i de
la joventut, la 8998, 8893, 8999, 9035 i 9001. Al programa
457A, promoció i foment de l’esport, la 9074, 9067, 9075, 8847,
8848, 9073, 9184 i 9034. A la secció 73, Institut Balear de la
Dona, al programa 323C, promoció, protecció i serveis per a la
dona, la 9003.

Per defensar aquest conjunt d’esmenes en primer lloc té la
paraula el Sr. Rosselló en representació del Grup Parlamentari
d’Esquerra Unida i Els Verds.

EL SR. ROSSELLÓ I DEL ROSAL:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Les
esmenes que hem presentat, en primer lloc l’esmena a la totalitat
les defensarem en el plenari, com és costum i perquè correspon
més a un debat polític més ample. Hem presentat tot un seguit
d’esmenes que intentaré defensar consumint el menys temps
possible i agrupant-les en la mesura del que sigui possible.

En primer lloc dues esmenes, la 8716 i la 8717 i que tenen
com a objectiu aportar despesa per a programes d’integració
social als ajuntaments. Un poc l’objectiu és detreure despesa
dels programes de suport a Presidència i molt especialment del
subconcepte d’estudis i treballs tècnics que consideram molt
exagerat, sobretot tenint en compte que en el discurs
d’investidura del President Matas va quedar molt clar que per a
aquest Govern els estudis i treballs tècnics no tenien molta
importància. No acabam d’entendre per què ara sí en tenen
tanta.

Presentam després tot un seguit d’esmenes al programa de
Direcció i Serveis Generals de Presidència i Esports, la 8700,
8701 i la 8702, són d’afectació i senzillament pretenen plantejar
i proposar que la despesa que està prevista en els pressuposts se
destini a posar en marxa un servei de qualitat i com a millorar
a l’atenció als ciutadans, pensam que és una assignatura pendent
i una tasca important a desenvolupar.

Les dues esmenes que vénen a continuació, la 8703 i la
8671, que pretenen ampliar el programa d’ajudes a Ca Vostra i
que sense cap dubte té ja una dotació que ve dels següents anys,
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però consideram que ha arribat el moment de pegar un bot
important en aquest sentit. Per tant, proposam una injecció
important a allò que consideram un programa que fins ara ha
funcionat molt bé i que té molta acceptació i que per tant,
requereix, si volem respondre a les necessitats de la ciutadania,
dóna un bot en aquest sentit. Una deficiència en el centre base,
reconegut per la consellera fins i tot en compareixença aquí i
uns dels problemes greus que en aquest moment es té i fins i tot
estan incorporades en els pressuposts mesures urgents de 3 o 4
mesos per suplir les deficiències d’aquest tema, de plantilla, de
personal en el tema del centre base, nosaltres també posam una
injecció de despesa perquè aquestes mesures transitòries de 2 o
3 mesos no siguin transitòries sinó que continuïn.

Després hi ha un seguit d’esmenes destinades a temes de
menors i de joventut que enumeraré també. La 8719 té la
pretensió d’incorporar..., és d’afectació i vol plantejar un tema
que consideram que ja ha passat tot un temps i no s’han donat
les passes que marcava la Llei penal del menor i queden tot un
seguit de recursos que aquesta llei ja contempla des de l’any
2000, se’n varen fer uns quants a la primera etapa, però ara
pràcticament s’està centrant tots els recursos en la reforma d’Es
Pinaret, reforma que nosaltres consideram absolutament
inadequada, però això és un altre debat que ja el tendrem en el
seu moment. Però a la vegada la llei marca tot un seguit de
recursos a Menorca i Eivissa i Formentera que no s’estan
cobrint. Per tant, feim aquesta esmena d’afectació.

Igualment també és una esmena d’afectació, la 8672, que té
com objectiu destinar la quantitat que està prevista en aquest
programa i en aquest subconcepte, mediació familiar.

Bé, després hi ha un seguit d’esmenes que estan en el si del
programa de família i unitat de convivència. A la 8718
plantejam la creació de nous recursos per a joves amb dificultats
socials.

Les 8676 i 8677, que fan referència al programa de
planificació i ordenació, el que plantejam és una substitució de
despesa. La primera, la 8676 amb l’objectiu de la creació d’un
observatori social de les Illes Balears, cosa que consideraríem
important, molt important com a eina que tengués
l’administració. Ens hem de basar en les tasques, excelAlent per
cert, que en general fa Sa Nostra o altres entitats entorn aquest
tema. Però estaria bé que el Govern de les illes comptés amb un
instrument d’aquestes característiques. 

I la 8776 seria de treure també despesa d’aquest capítol,
d’aquest programa, del 313 per passar-lo a millorar el personal
a l’Institut de la Dona. Per tant, és un canvi de despesa de la
conselleria a l’Institut de la Dona. 

L’esmena 8675 té com un objectiu important per a nosaltres,
la millora de les PNC. Aquesta esmena té un objectiu important,
com tots sabem, durant aquest any el Tribunal Constitucional ha
reconegut que l’increment de les PNC per part de les comunitats
autònomes, com va fer el Govern del pacte de progrés, havia
estat acceptat, no hi ha problema en aquest respecte, com se va
argumentar en el seu moment, no només el Govern de les illes,
sinó el Govern de Catalunya i el d’Andalusia. Per tant, se
preveu mitjançant una mesura del Govern central que se pugui
fer un increment del 25% de les PNC per part de les comunitats
autònomes. Nosaltres pensam per tant, que caldria assumir

aquest fet i abordar aquesta qüestió. Per tant, retrauríem 12
milions d’euros del capítol de carreteres, o obres públiques per
incrementar les PNC. Ja li dic al portaveu del Partit Popular
perquè no me contesti el mateix que l’anterior, que evidentment
Esquerra Unida i Els Verds no vol camins de carro i no vol
eliminar totes les carreteres. El que passa és que entre totes i
totes les que s’estan fent, pensam que hi ha una situació
intermèdia. I donat que la quantia de les PNC en aquesta
comunitat autònoma, home! Un parell de quilos de grava menys
i un parell més de pensions no estaria malament.

Passam ara a tot un seguit d’esmenes que fan referència al
programa 323, protecció, foment i integració de la joventut. Bé,
per no entretenir-me totes van en la mateixa direcció, retreure
despesa de fons d’inversió immaterial, distints fons d’aquests
per a polítiques de participació i polítiques de... Les tres
primeres van en la línia de les polítiques de participació. Per
tant, nosaltres creim que s’ha produït un retrocés importantíssim
en aquest tema aquesta legislatura. S’havien donat passes molt
importants en la celebració del I Congrés de Participació Social
i Ciutadana a Eivissa l’any 2002, s’havien fet tot un seguit de...,
s’havia creat una secció dins la Direcció General de Joventut
per a aquest objectiu i tot això ha quedat en no res. Plantejam
partides per recuperar aquestes polítiques de participació.

També plantejam una partida per a l’elaboració del Pla Jove
i per a la Llei de Joventut. Aquí se’ns podria argumentar que el
Pla Jove ja està molt avançat, pràcticament acabat i la Llei de
Joventut també molt avançada. Bé, no tendríem inconvenient,
si això és així, en retirar aquestes esmenes, perquè ara
repassant-les he vist que no responien massa a allò que s’hauria
d’haver fet en el seu moment.

Polítiques de participació. També la 8711 va en aquesta
línia, no vull allargar-me més.

I sobre el tema de la xarxa d’instalAlacions. Aquesta és una
esmena important la 8712 perquè clar, aquí la veritat és que
entram dins un any decisiu en polítiques de joventut per les
transferències en els consells insulars. I la creació de 4 empreses
públiques per esmenes del Partit Popular a la llei
d’acompanyament, ens deixa preocupats, no sabem exactament
allò què se pretén en aquest sentit. Per tant, nosaltres d’entrada
plantejàvem més despesa per consolidar la xarxa d’instalAlacions
juvenils durant aquesta etapa.

I la resta d’esmenes, la 8713, 8714 i 8715, la resta me
referesc dins el programa 322, de protecció, foment i
participació social i de la joventut, van en la línia que he parlat
abans. Proposar programes de voluntariat i participació de joves
envers les drogues, voluntariat i participació dels joves en
contra del consumisme i a favor de la participació. I en aquest
cas sí que tendria sentit perquè el Pla Jove està avançat, com he
dit abans, i per tant, per a la seva elaboració no tendria sentit,
però per a la seva implementació en els municipis sí tendria
sentit i la plantejam amb aquest objectiu.

Passam ara a les esmenes del programa 457, promoció i
foment de l’esport i que van en la línia de retreure despesa
destinada al programa que he fet referència, per dur-lo en el
primer cas, l’esmena 8674, a prevenció i promoció de joves en
situació de risc i conflictes socials, programes en aquest sentit.
La 8724 a l’Institut de la Dona per a una nova seu per a aquest
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Institut de la Dona, més adient a les necessitats que té l’institut.
I destinada al 0,7% de cooperació, o sigui la transferència
següent, a la conselleria següent. Però com que el donam de
baixa en el programa del qual estam parlant ara, per això
l’esmena està en aquesta discussió i no a la que vendrà després.
A la que vendrà després ja discutiré el criteri polític, però
nosaltres som partidaris del 0,7% del total del pressupost i no
només del 0,7 del fons propis. Per tant, és una discussió que ja
veurem en el seu moment.

I per últim, crec que me queda l’esmena 8723, 8721 i 8722,
del programa protecció i serveis a la dona, i la 8720. Totes
quatre relatives a l’Institut Balear de la Dona, secció 73 i que
tendrien com objectiu posar el tema d’una nova seu per a
l’institut i a la vegada un servei de qualitat a la ciutadania, ens
sembla una molt important. El programa de polítiques
d’igualtat, possibilitats cap a les dones. Posar en marxa més
pisos d’acollida dels que actualment existeixen i polítiques
laborals en contra de la precarietat de la dona en el món laboral.

I res més. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Rosselló. La Sra. Mascaró per part del
Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista té la paraula.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Moltes gràcies, Sr. President. L’esmena a la totalitat ja la
donam per defensa i ja la discutirem en plenari, hi haurà més
temps i supòs que una mica més de ganes.

Referent a les altres esmenes. A la 9375 demanam
incrementar la dotació que se destina als ajuntaments per a
protecció i acció social. Els ajuntaments són les administracions
més properes als ciutadans, que han anat assumint de cada
vegada més funcions, però que no se’ls ha dotat dels recursos
suficients. Pensam que se poden retreure aquest milió d’euros
d’una partida de despeses de caràcter immaterial de
Vicepresidència i destinar-ho als ajuntaments per a protecció i
acció social.

En el mateix sentit va la 9376, que demana també més
dotació als ajuntaments per a programes adreçats en aquest cas
a famílies. Pensam que la dotació que hi ha destinada des del
Govern no és suficient i també se podia detreure d’aquesta
partida 64, del programa 126 de Vicepresidència.

Després a la 9374, si me permeten hi a un error perquè l’alta
la proposaven al 313C, mesures judicials i prevenció del delicte,
enlloc de la 313G, que és família i unitats de convivència. I
aquí demanàvem la creació d’una partida 48 destinada a ajudes
i subvencions a entitats que treballin i duguin a terme programes
en relació a prevenció del delicte i aquestes mesures judicials a
menors.

A la 9373 demanam un increment de la partida destinada a
renda mínima d’inserció. Aquesta és una partida que sempre
s’acaba a mitjan any, a vegades a finals d’estiu; sempre, sempre
s’acaba i després ens trobam amb totes les mancances que hi ha
i que no es pot fer front a aquesta renda mínima d’inserció, i per
això demanam afegir-hi 1,5 milions més.

A la 9396 demanam un increment de les dotacions per als
programes de joventut en els consells insulars. Pensam que els
consells insulars, tot i que actualment encara no tenen les
competències, sí que en realitat duen a terme molts de
programes en temes de joventut. L’any passat se’ls varen
rebaixar els pressuposts, enguany no són excessivament alts i
tenim por que sigui una estratègia del Govern perquè després,
a l’hora de les transferències, es comptin els dos darrers anys i
vagin més mal dotades del que haurien d’anar, que en això hi
tenim experiència, ja ens va passar amb les transferències
d’educació, ens ha passat amb les transferències de sanitat des
de l’Estat, i tenim por que el Partit Popular també ho practiqui
des del Govern cap als consells insulars. Per tant reclamam que
se’ls doni allò que és necessari i allò que és just per a la joventut
d’aquestes illes. I la baixa provendria de la secció 80, que si no
vaig errada és l’ens públic de Radiotelevisió de les Illes Balears,
altrament coneguda per PP3, que suposam que no li faran tanta
falta com a la joventut de les Illes aquests 600.000 euros.

La 9398 també són ajudes en temes de joventut, en aquest
cas incrementar les destinades a associacions i a entitats juvenils
o a associacions que treballen en temes de joventut, i la baixa
vendria també d’aquesta secció 80.

I en el mateix sentit va la 9397, que també demanam un
increment de dotació per a temes de joventut, en aquest cas per
al Consell de la Joventut de les Illes Balears. El Consell de la
Joventut de les Illes Balears és un organisme quasi autònom,
creat per llei, que té tota una sèrie de funcions que no pot
desenvolupar per manca de finançament. Hem de pensar que és
el Consell de la Joventut de les Illes Balears, no de Mallorca, i
poder-se trobar amb els joves de Menorca, d’Eivissa i de
Formentera amb els de Mallorca és costós, és molt costós, i
impedeix que moltes tasques i moltes actuacions es puguin dur
a terme i, per tant, pensam que s’ha d’incrementar la
participació dels joves, i una de les maneres és a través de
potenciar el Consell de la Joventut de les Illes Balears.

Després la 9395 és una esmena d’afectació que demana
destinar 60.000 euros específicament a casals de joves d’Eivissa
i Formentera i a crear-ne de nous, perquè pensam que són
aquestes dues illes allà on més falta fa i així ens ho han demanat
des d’entitats juvenils i des d’Eivissa.

I després finalment la 9372 és una esmena al pressupost de
la Direcció General d’Esports, que enguany apareix -l’any
passat no hi era- una partida nova destinada a ajuntaments, hi ha
57.000 euros en temes d’esports per a ajuntaments. Pensam que
si el Govern realment vol ajudar en temes esportius als
ajuntaments hi ha d’haver capacitat perquè s’hi puguin presentar
tots d’una manera oberta i hi pugui haver ajudes per a tots
aquells que les solAlicitin i de totes les illes, no només per a un
únic ajuntament, que és aquell al que van destinats els 57.000
euros que el Govern ha posat enguany en els pressuposts però
que ja fa un any o dos que paga. I res més. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Mascaró. Pel Grup Parlamentari
Socialista té la paraula la diputada Sra. Salom.

LA SRA. SALOM I SOLER:
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Gràcies, Sr. President. Com han fet els meus companys que
m’han precedit les esmenes a la totalitat les deixarem per a la
setmana que ve, ja que són unes esmenes més polítiques i que
aquí ens durien molt de temps. Aleshores entrarem dins les
altres esmenes, que són a la globalitat. 

Començarem en el programa 313G, l’esmena 9002. Aquí
volem o demanam la creació d’un subconcepte 46001 al
programa 323 perquè les transferències als ajuntaments puguin
ser efectives per fer activitats i programes d’atenció a la
joventut.

Al programa 31G, a l’esmena 8856 demanam una prestació
econòmica i de caràcter universal per a infant a càrrec. Quin és
l’objectiu? L’objectiu d’aquesta esmena és que es pugui donar
suport econòmic a totes les famílies que tenen infants menors de
tres anys i a les famílies nombroses i també a les monoparentals
amb infants menors de sis anys per tal de poder compensar tot
l’esforç que fan en la cura d’aquests fills i de contribuir també
a la millora del seu benestar.

Al programa 313G, a l’esmena número 8855 demanam una
prestació econòmica de caràcter universal per a part, adopció o
acolliment múltiples. Donar suport econòmic a aquestes
famílies en què s’hagi produït bé un part, bé una adopció o bé
un acolliment permanent, o també una preadopció durant l’any
2006, per tal de compensar aquell esforç que fan amb l’arribada
de dos infants o més, per contribuir a la millora del seu benestar.
Això no resta que hi hagi unes altres ajudes per a aquest tipus de
família, que ja hi són, sinó que això seria una consolidació.

Al programa 313G, esmena 8890; aquesta esmena és per
mantenir i donar suport a famílies monoparentals i, mitjançant
orientació i mediació familiar, lluitar contra el maltractament
infantil. 

Al programa 313G, esmena 8891, volem canviar totes les
inversions directes en família per fer una transferència al
Consell de Menorca; pensam que els consells, cadascun i en
aquest cas el de Menorca, és on saben i tenen coneixement de
quins són els tipus de famílies que tenen unes necessitats més
imperioses i que des del Consell de Menorca podrien fer millor
ús d’aquestes inversions.

Al programa 313F, esmena 8892, també demanam aquesta
esmena per fer actuacions descentralitzades en els consells. Per
quin motiu?, per defensar els drets del menor.

Al programa 313C, l’esmena 8997, cream un subconcepte
que és el 64001 per poder desenvolupar programes preventius
del delicte juvenil.

Al programa 314A, esmena 8894, demanam que es
traspassin als consells insulars partides destinades a l’anomenat
abonament-guarderia i en la línia de construcció de guarderies
d’empresa, que ja existeix -la de l’abonament-guarderia s’ha fet
enguany-, per poder desenvolupar polítiques d’escoletes
infantils amb els municipis.

Continuu. Al programa 313D, esmena 8854, demanam
inversions per fer adaptació i accessibilitat de l’habitatge
habitual de les persones amb disminució i mobilitat reduïda per
tal de fer-lo accessible i funcional i facilitar la seva autonomia

personal mitjançant ajuts a fons perdut. Aquesta esmena crec
que té més que mai una importància cabdal enguany perquè,
segons va anunciar en compareixença, la mateixa consellera va
dir que enguany seria l’any de la discapacitació, no?; aleshores
una de les coses amb què es troben les persones que tenen pocs
recursos és que tenen una casa, un habitatge que té entrebancs
arquitectònics i aquesta esmena aniria per a això.

En el programa 313D l’esmena 8889 intenta compensar el
Consell de Menorca pel desequilibri introduït per la dotació
extraordinària de 6,5 milions d’euros a l’Institut de Serveis
Socials i Esportius de Mallorca. Aquesta esmena ha estat
demana cada any i cada any ja estat rebutjada, però pensam que
tots els ciutadans de les quatre illes tenen els mateixos drets i
trobam un greuge important que, mitjançant una entelèquia com
és S’Institut de Mallorca, s’afavoreixi l’illa gran i no arribin
recursos a l’illa de Menorca per aquest motiu.

Al programa 313D, l’esmena 8853, demanam facilitar ajuts
per a la prestació de serveis necessaris per al desenvolupament
de l’autonomia personal de les persones que presenten una
disminució física, una disminució psíquica o bé sensorial, amb
mesures compensadores a fi de millorar la seva qualitat de vida
per fomentar la seva integració social. Aquesta esmena també
seria una esmena que enllaça d’una manera especial amb tot el
que és discapacitació, dependència, perquè tal i com va anunciar
la consellera això havien de ser les fites d’aquest nou
pressupost.

Al programa 313D l’esmena 8852 demana un ajut econòmic
per facilitar el manteniment de la persona amb dependència en
el seu propi entorn social i familiar habitual, respectant, això sí,
i sempre, la voluntat de permanència d’aquestes persones en el
seu domicili.

Al programa 457A, a l’esmena 9184 demanam una
construcció del poliesportiu de Cala de Bou de Sant Josep
d’Eivissa. Al programa 457A, l’esmena número 9073, demanam
que es redueixi l’aportació a l’equip ciclista de les Illes Balears
per tal de poder incrementar les ajudes als esportistes olímpics
de les Illes Balears. Al programa 457A, l’esmena 9075,
demanam que es dediqui l’aportació del Consorci de Calvià per
millorar les instalAlacions del Prínceps d’Espanya, que estan en
franca decadència. Al programa 457A, esmena 9074, demanam
reduir l’aportació de l’equip ciclista Illes Balears també per
poder millorar d’una forma més global les instalAlacions del
Prínceps d’Espanya. Al programa 457A, amb l’esmena 8847
demanam que es construeixi una piscina coberta a Can Picafort.
Al programa 457A, amb l’esmena 8848 demanam una
construcció de la piscina coberta de Santa Margalida. Al
programa 457A, amb l’esmena 9034 demanam una construcció
d’un nou centre esportiu a Eivissa a través d’una subvenció.

Al programa 323A, l’esmena 8998, volem que es creï un
subconcepte 44339 per assegurar la construcció d’obres a
l’alberg de Sa Vinyeta a Ciutadella. Al programa 323A,
l’esmena 8893, de l’Institut Balear de la Dona, traspassar al
Consell de Menorca per dur a terme actuacions
descentralitzades del Centre Assessor de la Dona. Al programa
323A, esmena 8999, demanam que es constitueixi l’Observatori
de la Joventut. Al programa 323A, esmena 9035, construir un
alberg a Eivissa. Al programa 323A, esmena 9000, demanam
crear a municipis diversos serveis d’informació juvenil.
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Al programa 131A, número d’esmena 8841, demanam que
les transferències a l’exterior per poder complir l’objectiu 3 dels
programes d’enfortiment de les relacions exteriors del Govern
de les Illes Balears amb les regions insulars i de la Mediterrània,
i al programa 131A, amb l’esmena 8842, també demanam
potenciar aquestes relacions exteriors i, en particular, allò que
deim que són regions insulars.

Al programa 313A, esmena 8882, demanam l’ampliació de
la residència de tercera edat d’Inca que es diu Miquel Mir. Al
programa 313A, esmena 8881, centre de dia de gent gran a Son
Servera, pensam que seria ben necessària la construcció
d’aquest centre. Al programa 313A, esmena 8885, demanam
que el primer pis del centre de dia del poble d’Artà es pugui
condicionar com toca. Al programa 313A, amb l’esmena
presentada número 8884 demanam la finançació per al
manteniment del centre de dia d’Artà. Al programa 313A,
l’esmena 8843, també demanam una construcció del centre de
dia de gent gran d’Artà. Al programa 313A, esmena número
8846, demanam una construcció de centres de dia a Manacor
ciutat, a S’Illot i Porto Cristo. Al programa 313A, l’esmena
8850, demanam una construcció d’una residència assistida per
a persones grans a Eivissa Vila. Al programa 313A, esmena
número 8880, la construcció de residència per a gent gran de
Portocolom. Al programa 313A, 8879, demanam un centre de
dia de gent gran a Portocolom. 

Al programa 313A, 8845, demanam que es transfereixi la
quantitat que correspon a Menorca per a l’Hospital Militar que
s’ha construït a Mallorca per poder construir també a l’illa de
Menorca un centre d’Alzheimer que tengui la configuració del
que es vol fer a Mallorca a l’Hospital Militar, i compensar
d’aquesta manera tot el desequilibri que s’ha fet en aquestes
transferències. Al programa 313A, esmena 8887, transferir al
consorci de Menorca recursos sociosanitaris i assistencials
necessaris, la mateixa i igual quantitat que s’ha transferit al
consorci d’Eivissa i Formentera per l’anualitat de l’any 2006 del
conveni entre el Ministeri de Treball i Assumptes Socials i
l’IMSERSO per a la construcció d’aquests centres
sociosanitaris. Al programa 313A, esmena 8888, demanam que
la transferència al consorci sociosanitari i assistencial per la
diferència de projectes sociosanitaris del centre de Santa Rita.

Al programa 313A, esmena número 9102, demanam que les
guarderies Verge de la Salut, Francesc de Borja Moll,
Magdalena Humbert, es traspassin a la Conselleria d’Educació,
perquè pensam que aquestes escoletes infantils formen part del
que és la Conselleria d’Educació, i no que siguin unes
guarderies merament de guardar infants. Al programa 313A,
número d’esmena 8851, demanam en aquest cas les necessitats
de recursos per als ajuntaments. 

Al programa 313A, esmena número 9102... No, esperi, al
programa 314A, número d’esmena 8894, demanam que es
traspassi als consells insulars, a tots, l’abonament guarderia i
també el que és la línia de construcció de guarderies d’empresa
per desenvolupar polítiques d’escoletes infantils amb els
municipis. 

Al programa 323A, número d’esmena 8998, assegurar la
continuació d’obres de l’alberg de Sa Vinyeta de Ciutadella. Al
programa 323A, número d’esmena 8999, demanam que es
constitueixi l’observatori de la joventut. Al programa 323A,

esmena 9035, demanam la construcció d’un nou alberg juvenil
a Eivissa. Al programa 323A, 9000, demanam una creació a
municipis diversos de serveis d’informació juvenil. 

I al programa 313A, esmena 8843, demanam un nou centre
de dia a Artà.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Pel Grup Parlamentari
Popular té la paraula el diputat Sr. Puche.

EL SR. PUCHE I CASTILLEJO:

Gracias, Sr. Presidente. Señoras y señores diputados, con
respecto a las enmiendas de totalidad, efectivamente los
portavoces de los grupos que me han precedido no han entrado
en el tema. Entonces argumentan, con buen criterio, por
supuesto, supongo, que es un tema que se debatirá en el plenario
de los presupuestos. Por tanto nosotros tampoco vamos a entrar,
pues, en estas enmiendas que se presentan de totalidad, y he de
decir que efectivamente el día del debate ya se aclararán los
términos y las propuestas que se hacen. De cualquier modo debo
decir que por supuesto nosotros rechazaremos estas enmiendas
de totalidad.

Y con respecto a las enmiendas de globalidad, he de decir
que, bueno, en principio hay respuestas absolutamente..., o sea,
disponemos de respuestas absolutamente justificadas para todas
las enmiendas, pero evidentemente si ahora me pusiera a relatar
este argumento pues podríamos estar aquí largo y tendido.
Considero, pues, en este caso, en cualquier caso, que si ustedes
tienen interés en concreto en que se les aclare nuestra posición
con respecto a alguna enmienda en concreto, ustedes me lo
dicen, me dicen el número de enmienda y yo les contestaré en
los términos que tenemos planteados nosotros.

De cualquier manera sí quiero decir que, por tanto, se
rechazan todas las enmiendas de globalidad a excepción de
cuatro enmiendas que presenta el Grupo Parlamentario de
Izquierda Unida, que estaríamos dispuestos a transaccionar. Las
enmiendas en cuestión...

EL SR. PRESIDENT:

Perdoni, Sr. Diputat, però és que justament en aquest
moment el portaveu d’Esquerra Unida no hi és. Si no li importa,
les pot passar al final de la seva intervenció a veure si així ho
pot escoltar, perquè si no no farem res.

EL SR. PUCHE I CASTILLEJO:

Bien, por mi parte no hay ningún inconveniente; en el turno
de contrarréplica se las puedo comentar. Y por lo que respecta
al resto de enmiendas a la globalidad he de decir, como ya he
dicho antes, que nosotros en principio votaremos en contra y, ya
digo, si alguien, algún portavoz, algún grupo parlamentario
tiene interés en conocer el criterio que hemos seguido para
rechazar estas enmiendas, indíquenme el número de enmienda
y yo gustosamente les diré el resultado del tema.
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Como que veo que se incorpora el Sr. Rosselló, creo que
puedo ya en este caso comentar e insistir de nuevo que con
respecto a las enmiendas de globalidad presentadas por
Izquierda Unida y Los Verdes estamos dispuestos a
transaccionar cuatro de estas enmiendas. Serían, en este orden,
la 8701 al programa 311A en el sentido que la enmienda habla
de la mejora del servicio de atención a los ciudadanos y la
puesta en marcha de un servicio de calidad, donde nosotros
mantenemos que esta enmienda, que está relacionada con gastos
de reuniones, conferencias y cursos, se transacciona por un
importe de 5.000 euros, si bien la mayor parte del crédito
destinado a la mejora del servicio de atención a los ciudadanos
y también a la mejora del servicio de calidad está incluida en
otra partida presupuestaria del proyecto de presupuestos
generales de la comunidad autónoma de les Islas Baleares.

Con respecto a la enmienda de afectación 8702, también del
mismo programa, o sea del 311A, que habla también para la
mejora del servicio de atención a los ciudadanos y puesta en
marcha de un servicio de calidad, he de decir que esta enmienda
relacionada con gasto destinado a estudios y trabajos técnicos
se transacciona por un importe de 5.000 euros, si bien la mayor
parte del crédito destinado a la mejora del servicio de atención
a los ciudadanos y también a la mejora del servicio de calidad
está incluida en otra partida presupuestaria del proyecto de
presupuestos generales de la comunidad autónoma de las Islas
Baleares para este año, el 2006.

(Intervenció inaudible)

Efectivamente, rebajar de 6.000 euros a 5.000. En la
anterior, que ustedes hacían una propuesta de 30.000 euros,
crear esta partida pero solamente con un importe de 5.000 euros,
porque parte de este dinero que se destina a este servicio de
atención está incluida en otra partida presupuestaria.

Con respecto a la enmienda de substitución, la 8673, del
programa 313D, que es la única enmienda que presentan a este
programa, el 313D, digo, para ampliación de la plantilla del
centro base para la valoración de discapacitados, he de decir que
el Gobierno de las Islas Baleares es plenamente consciente de
que los servicios prestados por el centro base para la valoración
de discapacitados son insuficientes para satisfacer las
necesidades actuales de este colectivo, que en poco tiempo se
han visto muy incrementadas como consecuencia de la
promulgación de abundante legislación que ha aumentado el
nivel de protección de los discapacitados, y que la certificación
emitida por el centro base sea necesaria para conseguir nuevos
derechos legales reconocidos. Por tanto presentamos una
propuesta de transacción, digo, en el sentido de que, de acuerdo
con lo expresado anteriormente, se propone la transacción de la
enmienda en el sentido de disminuir la partida
23501.313D.48000 con la cantidad de 175.000 euros, y
aumentar la partida 2356.313D.64000 con el mismo importe
para destinar este dinero a la mejora de los servicios del centro
base para la valoración de discapacitados.

La siguiente enmienda que transaccionamos es la 8718 del
programa 313G, que ustedes presentan como enmienda de
sustitución y nosotros la propondríamos como enmienda por
afectación, que habla de la creación de nuevos recursos para
jóvenes con dificultad social. En este sentido, decir que el
programa 313G no es el adecuado para la creación de nuevos

recursos para jóvenes con dificultad social por cuanto afecta a
familia y unidades de convivencia. Además, tiene poco sentido
que una pretendida nueva actividad o nuevo recurso abandone
su financiación con cargo al capítulo 6 y pase al capítulo 2. Por
tanto, nosotros transaccionamos, pero no sería una transacción
de sustitución sino por afectación a la partida
23601.313C01.64000.00, y entonces afectaríamos 295 euros de
la partida 23601.313C01.64000.00 a los recursos para jóvenes
con dificultad social. Muchas gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. El Sr. Rosselló supòs que vol
intervenir almanco per dir si accepta o no aquestes transaccions.

EL SR. ROSSELLÓ I DEL ROSAL:

Gràcies, Sr. President, i disculpi per no haver-hi estat quan
corresponia. Bé, jo en principi acceptaria les quatre transaccions
per un criteri de què más vale pájaro en mano que ciento
volando. Evidentment, no crec que es pugui cobrir això del
centre base amb 175.000 euros ni crec que sigui suficient els
5.000 per al servei de qualitat, però bé, sense cap dubte és més
que res i per tant solament per aquest criteri acceptaria les
quatre transaccions.

Perdó, i li demanaria a la darrera, la 8718, exactament seria
afectar quina quantitat?

(S’escolta una veu de fons inintelAligible)

O sigui, la mateixa que havíem posat nosaltres. Val, val,
d’acord, sí.

EL SR. PRESIDENT:

La Sra. Mascaró, pel Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, té la paraula en torn de rèplica.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Moltes gràcies, Sr. President. Bé, com que el portaveu havia
demanat que si teníem interès, si les rebutja totes sí que
tendríem interès a saber per què les rebutja totes, les del nostre
grup almanco.

Moltes gràcies. No una de concreta, sinó totes en general per
què les rebutja.

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Salom, vol intervenir?

LA SRA. SALOM I SOLER:

També he d’entendre, com que no ens esmenta, no és ver?,
que també rebutja totalment les esmenes del Partit Socialista,
no? Aleshores, seria convenient que explicàs per què no
n’accepta cap ni una.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:
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Perdó, Sr. Puche, té vostè la paraula per contrarèplica.

EL SR. PUCHE I CASTILLEJO:

Muchas gracias, Sr. Presidente, señoras y señores diputados.
Bien, o sea podríamos, ya digo, podríamos entrar, una por una,
a explicarle porque no, porque en muchos casos estas
enmiendas, bajo nuestro punto de vista, están mal planteadas y
en otros casos son, evidentemente, decisiones políticas que,
bueno, que para ustedes pueden ser acertadas y para nosotros
no. Quiero decir, yo no dudo de las buenas intenciones de los
grupos que han propuesto todas estas enmiendas, yo no dudo en
absoluto de las buenas intenciones, ya digo, pero el criterio
político que el Gobierno del Partido Popular mantiene
evidentemente es distinto que el que ustedes consideran y, por
tanto, no le aceptamos estas enmiendas, simple y llanamente por
este motivo. Porque, como ya he dicho antes, en el caso de
Izquierda Unida hemos aceptado cuatro enmiendas que nos
parecían razonables, en el resto pues, por suerte o por desgracia,
tengo que decirle que no son, no las consideramos prioritarias
y no las consideramos convenientes aceptarlas y por tanto no las
admitimos. Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, moltes gràcies, Sr. Puche. Sí, Sr. Puche, me
demana el Sr. Lletrat, per a més aclariment, si pot aclarir la
quantitat o els termes en què s’ha transaccionat l’esmena 8673,
abans de sotmetre a votació les esmenes.

EL SR. PUCHE I CASTILLEJO:

La transacción de la enmienda en el sentido de disminuir la
partida 23501.313D.48000 con la cantidad de 175.000 euros,
disminuir esa partida y aumentar la partida 23506.313D.64000
con el mismo importe, o sea pasar de una partida a otra.

(S’escolta una veu de fons inintelAligible)

EL SR. PRESIDENT:

Un moment, perquè això no quedarà gravat, no, si vol
intervenir el Sr. Rosselló, com que està en un torn d’aclariment
pot intervenir.

EL SR. ROSSELLÓ I DEL ROSAL:

No, només és per aclarir. O sigui, es pot entendre que la
partida són 175.000, es lleven 175 i es posen baix 175, o als
500.000 se n’hi lleven 175, amb la qual cosa en queden 225, no
és el mateix.

EL SR. PRESIDENT:

Aquesta presidència ha entès, a veure si ho ha entès bé, que
la quantitat seria la mateixa, però es canvia ...

EL SR. PUCHE I CASTILLEJO:

Exactamente, se cambia el número de partida.

EL SR. PRESIDENT:

O sigui que a la proposta que fa el Grup Parlamentari
Esquerra Unida ...

EL SR. PUCHE I CASTILLEJO:

Es de 500.000, que no se admite esta cantidad y lo que se
incorpora es la cantidad de 175.000.

EL SR. PRESIDENT:

A la partida que seria l’objectiu d’Esquerra Unida i Els
Verds.

Molt bé, idò, si així està clar, sotmetem a votació les
esmenes que acabam de debatre i que són les presentades a la
totalitat de la secció 23 i 73, igualment les que s’han presentat
de globalitat a les mateixes seccions 23 i 73.

Però abans d’això farem votació separada de les que s’han
anunciat transacció, que són les esmenes del Grup Parlamentari
Esquerra Unida i Els Verds 8701, 8702, 8673 i 8718. És així?

Idò, vots a favor d’aquestes esmenes?

Unanimitat, s’aproven per unanimitat.

I ara votarem la resta d’esmenes, com dèiem, presentades a
les seccions 23 i 73.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions, no n’hi ha. Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

6 vots a favor; 9 en contra; cap abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Queden, idò, rebutjades aquestes esmenes. I s’acaba, per
tant, el debat de la secció 23 i 73.

Aquesta presidència preguntaria si hi ha els portaveus del
debat següent, que és a la secció 24, o hem de fer canvis? Són
presents els portaveus?

Ah, sí, el Grup Popular necessita canviar de portaveu. Idò
feim un recés de cinc minuts per fer el canvi.

EL SR. PRESIDENT:

Senyores i senyors diputats, tornarem demanar les
substitucions que es produeixen.

LA SRA. FELIU I ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR:

Sí, Carme Feliu substitueix el Sr. Guillem Camps. Gràcies.

LA SRA. BINIMELIS I AMENGUAL:
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Sí, gràcies, Sr. President, Maria Binimelis substitueix Diego
Guasch.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Joana Lluïsa Mascaró substitueix Pere Sampol.

LA SRA. RADO I FERRANDO:

Aina Rado substitueix Carme García i Querol.

LA SRA. SALOM I SOLER:

Aina Salom substitueix Andreu Crespí.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Sí, gràcies, Sr. President, Miquel Jerez substitueix Eduardo
Puche.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Passam idò al debat de totalitat i de globalitat de la
secció 24, Conselleria d’Immigració i Cooperació, a la qual s’hi
han presentat les següents esmenes: a la totalitat, pel Grup
Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds, a la secció 24,
Conselleria d’Immigració i Cooperació, la 8725; del Grup
Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, també a la secció 24,
Conselleria d’Immigració i Cooperació, la 9371, i del Grup
Parlamentari Socialista, també a la secció 24, la 8987.

I a les partides s’hi mantenen les següents esmenes: del
Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds, al programa
131B, foment i relacions amb comunitats balears radicades a
l’exterior, la 8734, 8733, 8728, 8732; al programa 134A,
sensibilització i cooperació al desenvolupament, l’esmena 8731;
al programa 313J, integració social d’immigrants, les esmenes
8729 i 8730, i al programa 313K, serveis generals de la
immigració i cooperació, la 8727.

Del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, al
programa 134A, sensibilització i cooperació al
desenvolupament, les esmenes números 9361, 9362, 9367,
9363, 9364, 9368, 9369, 9370, 9365 i 9366, i al programa 313J,
integració social d’immigrants, la 9360.

I pel Grup Parlamentari Socialista s’han presentat les
esmenes següents: al programa 131B, foment i relacions amb
comunitats balears radicades a l’exterior, la 9001; al programa
134A, sensibilització i cooperació al desenvolupament, la 8992,
8991, 8993, 8994, 8995 i 8996; al programa 313J, integració
social d’immigrants, la 8990 i 8989, i al programa 313K, serveis
generals de la immigració i cooperació, la 8988 i 9004.

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

EL SR. ROSSELLÓ I DEL ROSAL:

Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.
L’esmena a la totalitat a la secció 24 la defensarem en plenari,

com és costum i per poder fer un debat polític amb major
profunditat.

Bé, les esmenes que hem presentat a aquesta secció 24 totes
tenen una característica comuna, que és que, en línies generals,
detreure despesa del programa destinat a comunitats balears a
l’exterior que consideram, en línies generals, molt inflat, i
destinar-ho a altres conceptes, a altres idees, propostes, que
consideram més necessàries per a la societat en què vivim i més
necessàries per a les polítiques d’immigració.

En primer lloc, la 8734, ja en aquest sentit tendria la idea de
posar en marxa una nova línia de subvencions a entitats sense
finalitat de lucre perquè realitzin programes d’integració per als
immigrants; és a dir, afavorir les propostes d’integració dels
immigrants en aquest sentit, i detreure aquesta quantitat, 36.000
euros, d’una quantitat del subconcepte destinat a dietes,
locomoció i trasllats que està previst dins el programa de
comunitats balears a l’exterior, el qual consideram
exageradament ample, de 42.000.

La 8733 tendria l’objectiu d’ajuda a les ONG,
organitzacions sense ànim de lucre no governamentals, per fer
feina amb immigrants balears a l’exterior en aquest cas; és a dir,
afavorir, sempre la idea és afavorir la xarxa social, la creació de
xarxa social.

La 8728 tendria la idea d’afavorir un servei públic de
qualitat en aquest cas dins el programa de cases regionals a
l’exterior. En aquest sentit, pensam que hi ha una ocupació molt
precària del personal funcionari, o no funcionari, per això és
precari, que es dedica a aquest programa; reconeixem les
dificultats que té un programa d’aquestes característiques, però
creim que és necessari afavorir sempre l’estabilitat en el treball.

La 8732 tendria com a objectiu potenciar nous serveis a la
Direcció General d’Immigració.

La 8731, bé, no, aquesta va en una línia diferent de les que
he plantejat fins al moment i que va en la línia que ja havia
defensat en el debat anterior, de la secció anterior, de la
Conselleria de Presidència, però en aquell cas perquè detrèiem
despeses d’un programa seu, en aquesta té molt més sentit el
debat que és, en definitiva, ampliar la partida a cooperació
internacional. En definitiva, nosaltres creim que s’hauria de
destinar el 0,7% del total dels pressuposts a solidaritat
internacional, fins i tot nosaltres plantejam caminar cap a
l’objectiu de l’1%. I el que s’ha fet amb l’aprovació de la nova
llei i el que es fa amb aquests pressuposts és fer marxa enrera i
anar a destinar no arriba bé al 0,5%, perquè es contempla només
la despesa pròpia de la comunitat autònoma i no el que ve de
fora. Per tant, aquests 4.484.988 euros que afegim són els que
farien falta perquè realment es destinés el 0,7 complet dels
pressuposts.

La 8729 ja torna ser una esmena que fa referència al
programa de la Direcció General d’Immigració, per incrementar
també despesa que afavoreixi la creació d’un nou servei.

Bé, la 8730 va en la línia de destinar 1 milió d’euros,
retreure-los del que seria inversió immaterial, que no sabem
molt bé quin sentit tendria dins aquesta conselleria, per introduir
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una nova línia de subvencions per a la integració social dels
immigrants.

En definitiva, bé, la darrera, la 8727, va també en la línia, bé
en aquest cas que siguin menys precaris els serveis existents i
fer més fixos a l’ocupació del personal.

En línies generals, repetesc, excepte l’esmena que fa
referència a cooperació internacional que ja he argumentat
plenament, la resta van en la línia que, ja que s’ha creat una
conselleria nova, que nosaltres no crèiem que fes falta per a
aquest tema ni creim que té cap sentit, ja que es fa això, que
almenys el percentatge més alt de la despesa es destini realment
a polítiques socials cap a la immigració i no a infraestructures,
estructures i superestructures i per tant que no vagi on hauria
d’anar.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Rosselló. Sra. Mascaró, en representació
del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Moltes gràcies, Sr. President. Bé, l’esmena a la totalitat
d’aquesta Conselleria d’Immigració ja la discutirem aquí baix,
la donam per defensada i per presentada.

Després, en els temes de cooperació tenim una sèrie de
partides, d’esmenes, la 9361, 62, 63, 64, 65 i 66 que són
afectacions, en el sentit que les partides destinades tant a ajudes,
subvencions, transferències corrents o inversions en matèria
dels programes específics de cooperació no es puguin destinar
després a altres partides. El Govern ha decidit destinar només el
0,7% dels recursos propis a cooperació, ho ha decidit així, així
està, però després només ens faltaria que passi, com ha passat
altres vegades, que aquestes partides es minorin i es destinin a
altres conceptes; per tant, com a mínim, que el 0,7% dels
pressuposts dels recursos propis que ha decidit el Govern sí que
es destinin a cooperació i després no puguin ser destinats a
altres partides.

Llavors, amb la 9367 demanam que hi hagi una convocatòria
específica i que així surti també en el pressupost per a projectes
destinats als camps de refugiats saharians. Fa uns anys hi era
aquesta partida dins el pressupost, pensam que aquests
campaments tenen una situació molt específica que mereixen
també una convocatòria específica, tenim un grup parlamentari
que hi dóna suport i sempre hi hem tingut una colAlaboració
especial amb aquests campaments de refugiats saharians i
pensam que això també s’ha de traslladar als pressuposts.

Llavors les 9368, 69 i 70, demanam partides específiques
també dins el pressupost de cooperació per als tres fons de
solidaritat, per al de Mallorca, el de Menorca i el d’Eivissa i
Formentera. Pensam que la tasca que duen a terme aquests fons
mereix tenir una partida específica dins els pressuposts de la
comunitat, pensam que estan formats per moltíssimes entitats i
administracions, el Govern és soci d’aquestes entitats i pensam

que estaria bé també que sortís el seu pressupost dins el
pressupost de la comunitat.

I finalment, a l’esmena 9360, dins el programa d’integració
social de les persones immigrades, nosaltres pensam que els
consells insulars hi tenen molt a dir i molt a fer, principalment
el de Menorca i el d’Eivissa i Formentera que el Govern no és
allà, però sí que hi són les persones. Per tant, demanam que una
part d’aquest programa d’integració social es destini a partides
als consells per als programes que duen a terme els consells,
alguns d’aquests en colAlaboració amb els ajuntaments. I això és
tot. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Mascaró. Sra. Rado, pel Grup
Parlamentari Socialista.

LA SRA. RADO I FERRANDO:

Gràcies, Sr. President. Per defensar l’esmena a la totalitat
això ho faríem al pròxim ple, per tant en aquests moments la
donam per defensada tal com ve especificada a l’esmena.

Pel que fa a les esmenes presentades més específicament,
començaria per l’esmena 9001, del programa 131B, la qual
afecta el subconcepte 49000, de transferències a l’exterior.
Creim que una quantitat tan elevada seria més raonable que
servís per cobrir necessitats que creim que són peremptòries en
aquesta comunitat autònoma.

Passant al programa 134A, pel que fa a l’esmena 8992,
referida al subconcepte 64000, proposaríem una partida de
100.000 euros, destinada a l’Escola d’Estiu Solidària. Creim que
aquesta era una manera, perquè aquesta escola s’ha fet en altres
ocasions, creim, com deia, una manera importantíssima de
sensibilització tant dels joves com per a la població en general.

Del mateix programa 134A, l’esmena 8991, la qual afecta el
subconcepte 44113, es donaria a la baixa la quantitat de 100.000
euros que es destinarien a augmentar beques d’investigació
relacionades evidentment amb temes de cooperació. Sabem que
recentment, concretament avui, sí que s’ha convocat una beca
d’investigació però creim que seria important augmentar
aquesta dotació per a investigació.

L’esmena 8993, del mateix programa, es donaria de baixa la
quantitat de 500.000 euros, del subconcepte 48000, a fi de
destinar aquests recursos a programes dirigits especialment al
poble saharià. Ja ha dit aquí la portaveu que m’ha precedit que
aquestes illes, aquesta comunitat autònoma té una relació
especial amb el poble saharià i per tant creim que, també quan
es tracta d’adjudicar recursos, seria bo que aparegués una
partida per a aquest poble que pateix fa tants d’anys una situació
d’exili i en aquests moments quasi diríem de preguerra. Per tant,
creim que seria important una partida específica i, a més,
important com aquesta.

Les esmenes 8994, 8995 i 8996 anirien dirigides
específicament als fons de solidaritat mallorquí, menorquí i
pitiús. Estaria bé, creim, que en els pressuposts figurassin
específicament aquests recursos per a aquests fons.
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Pel que fa al programa 313J, integració social dels
immigrants, l’esmena 8990 afectaria el subconcepte 47000,
donant de baixa 100.000 euros que es dirigirien, mitjançant la
creació del subconcepte 47001 o la implementació del segon pla
d’immigració. També del mateix programa, l’esmena 8989, per
la qual es crearia el subconcepte 77001, amb una partida de
100.000 euros també, destinada a augmentar els recursos per a
la implementació del segon pla d’immigració, ja que nosaltres
tenim els nostres dubtes que es puguin dur a terme tal com està
plantejat.

En el mateix sentit també l’esmena 8988, amb una partida
de 120.000 euros. L’esmena 9004 afectaria els programes 313K
i 131B dels quals es detrauria una partida de 350.000 euros
destinada a la secció 73 d’aquests pressuposts, destinats a la
creació d’un casal de dones de Migjorn. No és que no creguem
que s’han de destinar recursos a integració dels immigrants
d’aquesta conselleria, sinó que creim que també aquests casals
es fan necessaris, sobretot a aquesta zona de Migjorn en què hi
ha pocs recursos destinats a dones amb diferents problemàtiques
i que també hi participen d’aquestes mateixes, molt
específicament, dones immigrades.

Per tant, aquestes serien les esmenes que presentaria el Grup
Socialista a aquests pressuposts.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Rado. Pel Grup Parlamentari Popular,
té la paraula la diputada Sra. Feliu.

LA SRA. FELIU I ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR:

Gràcies, Sr. President. Bé, en primer lloc dir que nosaltres
sí que consideram que la creació de la Conselleria d’Immigració
i Cooperació és un instrument realment important i adient per
fer front al creixement de la immigració, i a més també
consideram que el pressupost que es destina a aquesta
conselleria és un pressupost adequat per cobrir les necessitats de
les nostres illes en relació amb tota la problemàtica de la
immigració. Consideram també que la creació d’aquesta
conselleria respon a les necessitats reals de la comunitat
autònoma, tant en l’àmbit de la integració social dels
immigrants com també en l’àmbit de la cooperació al
desenvolupament i al foment de les relacions amb les
comunitats balears radicades fora del territori de la comunitat.

A partir d’aquí dir que nosaltres no acceptarem cap esmena
presentada, excepte la que ha presentat el Grup Popular, com no
pot ser d’una altra manera, que aquesta sí que l’acceptam.

Quant a les esmenes presentades, molt ràpidament he de dir
a Esquerra Unida i Els Verds que nosaltres no consideram
adients les seves esmenes, bé, per diferents motius, però, per fer
via, dir-los que ja existeix una dotació pressupostària per a
subvencions a entitats sense finalitat lucrativa. No consideram
positiu deixar tampoc quantitats insuficients per a d’altres
partides, que ho han proposat. I a la vegada també consideram
suficients les subvencions per al desenvolupament de projectes
de cooperació solidària.

Quant al PSM, dir que no acceptam, ja que queda
suficientment garantida la destinació de la dotació
pressupostària de referència als programes de cooperació. No
consideram adient determinar a priori les partides específiques.
I dir també que els fons de solidaritat mallorquí, menorquí i
eivissenc també es poden incloure, i de fet així està contemplat,
dins les transferències de capital.

I quant al Partit Socialista, dir-los que no podem acceptar
l’esmena d’addició sobretot perquè afecta més d’una secció
pressupostària, i els tècnics ens diuen que això no és viable. Per
altra banda, dir que les beques d’investigació que es proposen
també es podrien incloure dins els subconceptes relatius a les
transferències corrents a la Universitat de les Illes Balears. I dir
que no consideram adient determinar a priori les partides, el
mateix que li he dit al PSM, específiques corresponents a
transferències corrents per a temes de sensibilització,
cooperació o el desenvolupament.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Feliu. Qualque grup vol intervenir? No,
no tenen l’obligació d’intervenir i menys a aquesta hora.

Aleshores, abans de passar a la votació, aquesta presidència
ha de recordar als grups parlamentaris que en ponència es van
aprovar dues esmenes del Grup Parlamentari Popular i que estan
introduïdes, per tant, que són la número 9193, a la secció 14, i
la número 9192, a la secció 24. En conseqüència, si qualque
grup pretén tornar a les xifres o a la redacció anterior del
pressupost necessàriament ha de presentar un vot particular.

No es vol presentar vot particular?

Idò, així podem passar a la votació d’aquest bloc d’esmenes
que acabam de debatre i que són les esmenes presentades a la
totalitat i a la globalitat a la secció 24, la Conselleria
d’Immigració i Cooperació.

Vots a favor d’aquestes esmenes?

Vots en contra?

Abstencions, no n’hi ha. Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

Són 6 vots a favor; 8 en contra; cap abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Queden rebutjades aquestes esmenes.

I finalment es procedeix a la votació de totes i cadascuna de
les seccions del projecte de llei de pressuposts generals de la
comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2006, així
com dels pressuposts de les entitats de dret públic i de les
societats anònimes públiques, i també els dels ens públics
Servei Balear de Salut, ib-salut i Gestió Sanitària de Mallorca,
GESMA, amb les modificacions que en resulten de l’aprovació
d’esmenes durant la tramitació d’aquest projecte de llei.
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Els proposaria, si no tenen proposta en contra, fer dos blocs
de votació, que seria, en primer lloc, si els pareix bé, secció 02
Parlament de les Illes Balears, secció 03 Sindicatura de
Comptes, secció 04 Consell Consultiu de les Illes Balears i no
sé si hi podem incloure secció 05 Consell Econòmic i Social.

Per tant, en primer lloc votam les seccions 02, 03 i 04.

Vots a favor?

Vots en contra?

Repetim la votació.

Vots a favor de les seccions 02, 03 i 04?

Unanimitat.

S’aproven per tant, aquestes tres per unanimitat.

Passam a la votació de la secció 05, Consell Econòmic i
Social.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

13 vots a favor, 1 abstenció i cap en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Queda per tant, aprovada la secció 05 Consell Econòmic i
Social.

I passam a la votació de la resta de seccions que a
continuació relacionaré.

Secció 11, Conselleria de Relacions Institucionals. Secció
12, Conselleria de Turisme. Secció 13, Conselleria d’Educació
i Cultura. Secció 14, Conselleria d’Economia, Hisenda i
Innovació. Secció 15, Conselleria de Medi Ambient. Secció 16,
Conselleria d’Interior. Secció 17, Conselleria d’Obres
Públiques, Habitatge i Transports. Secció 18, Conselleria de
Salut i Consum. Secció 19, Conselleria de Treball i Formació.
Secció 20, Conselleria d’Agricultura i Pesca. Secció 21,
Conselleria de Comerç, Indústria i Energia. Secció 23,
Conselleria de Presidència i Esports. Secció 24, Conselleria
d’Immigració i Cooperació. Secció 31, serveis comuns,
despeses diverses. Secció 32, ens territorials. Secció 34, deute
públic. Secció 36, serveis comuns, despeses de personal. Secció
71, entitat autònoma Institut d’Estudis Eivissencs. Secció 73,
entitat autònom Institut Balear de la Dona. Secció 76, entitat
autònom Servei d’Ocupació de les Illes Balears. Secció 78,
Escola Balear d’Administració Pública. Entitat de dret públic
80, Radiotelevisió de les Illes Balears. Entitat de dret públic 81,
Institut Balear del Turisme. Entitat de dret públic 82, Centre
Balears a Europa. Entitat de dret públic 83, Agència Balear de

l’Aigua i de la Qualitat Ambiental. Entitat de dret públic 85,
Institut Balear de la Conservació de la Natura. Entitat de dret
públic 86, Institut Balear de l’Habitatge. Entitat de dret públic
87, Serveis Ferroviaris de Mallorca. Entitat de dret públic 88,
Institut d’Innovació Empresarial de les Illes Balears. Entitat de
dret públic 90, Institut Balear d’Infraestructures i Serveis
Educatius i Culturals. Entitat de dret públic 91, Institut
d’Estratègia Turística de les Illes Balears. Entitat de dret públic
92, Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears.
Societat pública 01, Fires i Congressos de Balears SA. Societat
pública 02, Parc BIT, Desenvolupament SA. Societat pública
03, Institut de Biologia Animal de Balears SA. Societat pública
04, Serveis de Millora Agrària SA. Societat pública 05, Serveis
d’Informació Territorial de les Illes Balears SA. Societat
pública 06, caib Patrimoni SA. Societat pública 07, Balears
Innovació Telemàtica SA. Societat pública 08, Infraestructures
i Obres Portuàries SA. Societat pública 09, Ràdio de les Illes
Balears SA. Societat pública 10, Televisió de les Illes Balears
SA. I societat pública 11, Gestió d’Emergències de les Illes
Balears SA. I també la votació de l’ens públic Servei de Salut
de les Illes Balears i les entitats que en depenen.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions? No n’hi ha.

Resultat de la votació?

EL SR. LLETRAT:

8 vots a favor, 6 en contra, cap abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

En conseqüència queden aprovades totes les seccions i
entitats públiques que acabam de relacionar.

I una vegada conclòs el debat i les votacions es proclama
dictaminat el projecte de llei de pressuposts generals de la
comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2006. I es
recorda als grups parlamentaris que poden presentar en el
termini de 48, mitjançant escrit adreçat al President de la
cambra, els vots particulars i les esmenes que havent estat
defensades i votades en comissió i no incorporades al dictamen
pretenguin ser defensades en el ple.

I una vegada esgotat l’ordre del dia, s’aixeca la sessió.
Moltes gràcies per la seva colAlaboració.
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