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EL SR. PRESIDENT:
Senyores i senyors diputats començam la sessió d’avui de
la Comissió d’Hisenda per tal de tramitar el pressupost de la
comunitat per a l’any 2007. En primer lloc demanar si es
produeixen substitucions.
LA SRA. BINIMELIS I AMENGUAL:
Gràcies, Sr. President. Maria Binimelis substitueix Eduardo
Puche.
LA SRA. ABASCAL I JIMÉNEZ:
Sr. President, Patricia Abascal sustituye a Antoni Alemany.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies. Donarem començament al debat de les
esmenes presentades a la secció 21, Conselleria de Comerç,
Indústria i Energia. Fer constar en aquest moment en nom de la
Comissió d’Hisenda i Pressuposts el condol per l’Hble.
Conseller de Comerç i Indústria per la mort del seu pare. Supòs
que recull el sentit de la comissió mitjançant aquestes paraules.
I passam al debat d’aquestes esmenes, que com dic s’han
presentat, a la 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.

RGE núm. 9373 i 9376. Al programa 724B, promoció i
regulació de l’artesania les RGE núm. 9379 i 9416. Al
programa 731C, foment de l’ús d’energies renovables i de
l’estalvi d’energia les RGE núm. 9377, 9378 i 9380. Al
programa 763A, ordenació, reforma i modernització de les
estructures comercials les RGE núm. 9413 i 9374.
Del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, dins la
Conselleria de Comerç, Indústria i Energia. Al programa 723A,
promoció industrial i tecnològica les RGE núm. 10236, 10237
i 10238. Al programa 724B, promoció i regulació de l’artesania
la RGE núm. 10223. Al programa 731C, foment de l’ús
d’energies renovables i de l’estalvi d’energia les RGE núm.
10132, 10239 i 10240. Al programa 763A, ordenació, reforma
i modernització de les estructures comercials les RGE núm.
10243, 10241, 10242, 10247, 10129, 10130, 10131, 10244,
10245 i 10246.
Per fer la defensa conjunta d’aquestes esmenes té la paraula
per part del Grup Parlamentari d’Esquerra Unida i Els Verds el
Sr. Ramon.
EL SR. RAMON I JUAN:
Moltes gràcies, Sr. President. Bé passam a defensar
aquestes esmenes, parcials totes elles. La primera la 9414 és
una esmena d’afectació que proposam que s’afectin 300.000
euros per fer amb caràcter d’urgència un Pla de xoc de reindustrialització, donada la crisi de la indústria a les nostres
illes.

Són les esmenes següents. A la totalitat del Grup
Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista a la secció 21,
Conselleria de Comerç, Indústria i Energia la RGE núm.
10233. A l’entitat de dret públic 88, Institut d’Innovació
Empresarial de les Illes Balears la RGE núm. 10234. A la
societat pública 01, Fires i Congressos de Balears SA la RGE
núm. 10235.

La 9373 és de 500.000 euros per elaborar, completar el Pla
estratègic de la indústria que es ve anunciant de manera
reiterada i que mai s’arriba a realitzar.

Del Grup Parlamentari Socialista a la secció 21, Conselleria
de Comerç, Indústria i Energia la RGE núm. 9585. Al
programa 721A, Direcció i Serveis Generals de Comerç,
Indústria i Energia la RGE núm. 9588. Al programa 722A,
regulació i normativa industrial la RGE núm. 9589. Al
programa 723A, promoció industrial i tecnologia la RGE núm.
9590. Al programa 724B, promoció i regulació de l’artesania
la RGE núm. 9591. Al programa 731B, planificació, ordenació
i desenvolupament energètic la RGE núm. 9593. Al programa
731C, foment de l’ús d’energies renovables i de l’estalvi
d’energia la RGE núm. 9594. Al programa 763A, ordenació,
reforma i modernització de les estructures comercials la RGE
núm. 9592. A l’entitat de dret públic 88, Institut d’Innovació
Empresarial de les Illes Balears la RGE núm. 9587. A la
societat pública 01, Fires i Congressos de Balears SA la RGE
núm. 9586.

La 9379 és de 550.000 euros per donar suport als mercats
locals d’artesania i també per a la millora de l’associacionisme
artesà.

La 9376 és d’1.500.000 euros i és per donar suport als
ajuntaments per a la creació de polígons industrials en els seus
municipis.

La 9416 és de 600.000 euros per augmentar l’ajuda que es
dóna als ajuntaments en matèria d’activitats que serveixin per
promocionar, donar suport a l’artesania local.
La 9377 és d’1 milió d’euros en favor del Pla d’estalvi i
eficiència energètica.
La 9378. Proposam incorporar 400.000 euros destinats al
foment de l’ús de les energies renovables.
La 9380 és per ampliar les ajudes a empreses i famílies en
l’ús d’energies renovables. Proposam destinar-hi 800.000
euros.

I les esmenes parcials següents:
Del Grup Parlamentari d’Esquerra Unida i Els Verds a la
secció 21, Conselleria de Comerç, Indústria i Energia, al
programa 722A, regulació i normativa industrial la RGE núm.
9414. Al programa 723A, promoció industrial i tecnològica les

La 9413 és de 500.000 euros destinats als consells insulars
com a aportació i ajuda per al desenvolupament de fires i
congressos.
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La 9374 és de 500.000 euros també per al Pla estratègic de
comerç, tal com en el cas d’indústria. Se ve anunciant
reiteradament i se ve plantejant als diferents pressuposts
partides per dur-ho endavant i de moment estam que no
comptam amb aquest Pla estratègic. Demanam aquesta
aportació i el compromís evidentment del Govern de dur-lo
endavant.
I aquestes, si no n’he deixat cap, són totes les esmenes que
tenim en aquesta secció. Gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sr. Ramon. Per part del Grup Parlamentari
PSM-Entesa Nacionalista el Sr. Alorda té la paraula.
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En aquest sentit també el foment de l’estalvi energètic ha de
ser més atractiu i li donam un suport en comptes de tants
d’estudis d’inversions immaterials, creim que hauríem de fer
coses més profitoses, com aquest foment de l’estalvi energètic.
La 10243 pretén ajudar als ajuntaments per poder
compensar els comerços que quedin afectats per obres
públiques. En aquest moment s’estan fent, ja fa un seguit
d’anys, obres públiques que perjudiquen molt el calaix dels
comerciants i hi ha una manca de sensibilitat respecte a allò que
representen mesos i mesos d’obres que perjudiquen molt
l’entrada de clients. Alguns ajuntaments han fet algun gest,
absolutament insuficient, però seria bo que com a mínim a
nivell de comerç hi hagués un suport específic per a aquests
comerços que de vegades fins i tot se veuen temptats a tancar
si les obres duren molt de temps.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:
Gràcies, Sr. President. Bé, les esmenes a la totalitat que
presentam a les distintes empreses i a la conselleria
evidentment les reservarem per a la seva defensa en ple. I el
conjunt d’esmenes que presentam davant la conselleria les aniré
apuntat perquè quedin reflectides en el Diari de Sessions.
La primera és la 10236. La intenció de posar en marxa
polígons industrials de promoció pública, perquè en cas
contrari ens trobam amb la paradoxa, que tot i que se facin
polígons suficients o insuficients, el preu és tan desbaratat, tan
inaccessible que realment no provoca l’efecte volgut del trasllat
de les empreses del centre urbà i de millorar en tot cas
l’entramat industrial existent. Hem fet una afectació, però en
realitat podria passar perfectament per un ingrés i una despesa
a compensats, sabem que no podem pujar la suma actual, és
evident que per molt barat que se venguessin, se recuperaria
tota la inversió que hi faci el Govern amb la venta dels solars.
Per altra banda un Pla de xoc per a la re-industrialització.
Les darreres notícies sobre indústria és que han fet fallida i
requereix que el Govern s’ho posi realment com una prioritat
i no només apedaçar. Per tant, plantejam un pla ben dotat.
També una convocatòria per a indústria de reciclatge de
residus perquè el monopoli que en aquest moment se té,
especialment a Mallorca, en matèria d’indústria de reciclatge
està dificultant que hi hagi altres iniciatives que s’haurien de
fomentar des del propi Govern.
La 10238 per divulgar rutes d’artesania. S’estan fent passes
en aquest sentit, però pensam que encara hi ha molt de camí per
córrer i hi ha molt de terreny dins el món de les fires, dins el
món de la recuperació dels artesans que valdria la pena que el
Govern explotés amb més rotunditat.
Les següents són d’energies renovables. La 10132 demana
un major esforç a l’energia fotovoltaica a Eivissa. La 10239 el
foment d’energies renovables en general perquè realment els
ajuts arribin, perquè sinó tot i que se fan ajuts, tot i que se fa
alguna publicitat, la dificultat burocràtica de tramitar-los i la
manca d’accessibilitat o el poc que realment arriba als
solAlicitants, el fa desistir de tramitacions llargues i poc
atractives.

Voldríem un estudi, ja l’hem demanat en distints anys,
sobre els efectes que produeix el tot inclòs dins el sector
comercial. Crec que se’n temeran que és un autèntic càncer per
a aquest sector i que després les mesures contribuirien a
prendre consciència i per tant, sortir a camí als efectes nocius
d’aquesta pràctica turística.
També demanam una campanya mediambiental en el sector
del comerç, és la 10242. És molt important que el sector sigui
conscient en matèria de residus, de productes, se van prenent
mesures, però encara són absolutament insuficients i tota la
lògica del consum que en bona mesura, lògicament, és la que
practica aquest sector hauria de quedar compensada, matisada
per una sensibilitat mediambiental.
La modernització dels mercats municipals. Hi donam un
suport de 300.000 euros mitjançant la 10247. Voldríem que fos
a mercats municipals i no autèntics disbarats. Ara record a Inca
allà on la conselleria se gasta una doblerada, senzillament per
posar un Mercadona en el centre del poble. És absolutament
mal de creure que la gran superfície tendrà molta més extensió
que no el mercat municipal, amb una diferència molt notable
amb la Plaça de l’Olivar, allà on jo crec que
incomprensiblement el conseller planteja com anàleg. Però si
estan ben plantejats els mercats municipals, els antics mercats
d’abastos creim que sí poden ser un dinamitzador del mercat
directe entre el productor i el client.
Una especialment per a la ciutat d’Eivissa. Creim que
valdria la pena fer un Pla de dinamització comercial
estrictament per a Vila. Per tant, així ho plantejam. Com també
per a Santa Eulària des Riu, allà on plantejam una mesura
concreta d’afectació. I també a Formentera. Són els tres indrets
allà on hem fet una proposta específica.
Un altre punt que pensam que s’ha d’abandonar, tot i que en
el carrer se va notant un increment del català a la retolació,
encara és absolutament minoritària i pensam que seria molt bo
i molt positiu que el Govern ho fomentés i creàs més una senya
d’identitat com dóna la llengua del país dins la retolació i seria
molt bo que el Govern la impulsés. D’entrada per allà que
significa de donar-li prestigi, que sigui el propi Govern el que
animi el sector comercial a retolar en la pròpia llengua.
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Un element que tenim molt endarrerit són les barreres
arquitectòniques. Sorprèn encara la quantitat de botigues, de
negocis de tota mena, aceres i accessos a centres comercials
que tenen moltes dificultats per a la gent amb discapacitats. Per
tant, creim que és una prioritat social de primer ordre ajudar a
eliminar aquestes barreres arquitectòniques.
I la darrera, la 10246 són 2 milions d’euros per a accions
colAlectives de modernització i promoció del comerç. En el
nostre mode d’entendre aquesta promoció i modernització no
hauria de ser botiga per botiga, negoci per negoci, sinó que
hem de fomentar la idea d’associació i també que siguin
barriades senceres, que siguin enteses comercials de més
envergadura les que rebin el suport del Govern, perquè en cas
contrari queden en solAlicituds aïllades, iniciatives que moltes
vegades no tenen sentit perquè per elles totes soles..., o aquell
carrer, aquella barriada, aquell lloc agafa un atractiu especial,
o tanmateix l’esforç que de vegades faci un comerciant tot sol
no tendran l’efecte desitjat. Per tant, pensam que és de cara a
l’associacionisme, de cara a propostes colAlectives el que hem
de fomentar.
Moltes gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sr. Alorda. Sra. Abascal per part del Grup
Parlamentari Socialista.

salir de esta situación global, de deslocalización y
globalización. Por lo tanto, entendemos que los programas
destinados a la industria son totalmente insuficientes para llevar
a cabo, insistimos, esas políticas decisivas y decisorias.
En el tema del comercio nos encontramos con una situación
parecida. Un sector que es básico, además genera empleo
estable a lo largo de todo el año y que por diferentes motivos
se encuentra en un retroceso. De hecho es fácil comprobarlo y
ver como paseando por las diferentes ciudades y pueblos nos
encontramos con un gran número de negocios que se traspasan
o que están cerrados y eso es un síntoma de que la situación no
funciona. Es necesario llevar a cabo un Plan de dinamización
comercial, es básico e imprescindible, este plan ya lleva un año
de retraso y además es importante ayudar para la
modernización y además, inculcar la necesidad de incorporar
las nuevas tecnologías en el sector. Así como una formación
que sea cada vez más específica.
Lo mismo sucede en el tema de la energía. Llevamos 4 años
de retraso con el tema del gaseoducto. El plan director
aprobado en la anterior legislatura que lo contemplaba y que
fue rechazado por el Partido Popular, tanto aquí como en
Madrid, ha supuesto una paralización de un proyecto que es
básico y necesario. Ha tenido que ser un gobierno socialista en
Madrid el que permitiera llevar adelante esta infraestructura. Si
no hubiera sido, insisto, por la oposición en Madrid del Partido
Popular a día de hoy seguramente ya contaríamos con esta
infraestructura.

LA SRA. ABASCAL I JIMÉNEZ:
Gracias, Sr. Presidente. En primer lugar decir que el debate
a la totalidad de la sección mantendremos para el próximo
pleno de la semana que viene, decir que también hemos
presentado enmienda a la totalidad, tanto del Institut
d’Innovació como a Fires i Congressos y a los diferentes
programas de la Conselleria de Industria, Comercio y Energía.
Decir que por un fallo informático, estas cosas suceden, en las
enmiendas parciales que habíamos presentado no se han podido
registrar. Por tanto, yo en esta intervención haré una exposición
global de por qué hemos presentado estas enmiendas a la
totalidad a las diferentes secciones y fijaré posición respecto a
las enmiendas de los grupos PSM y Esquerra Unida.
En cuanto a la Conselleria de Comercio, Industria y
Energía, una conselleria que debería tener, siempre lo hemos
dicho, un peso mucho más importante, además porque tiene
tres sectores que son básicos en nuestra economía. Decir que no
ha sido así, en los diferentes programas echamos a faltar esa
actitud de querer llevar a cabo una política decidida y teniendo
en cuenta que en sectores como la industria que está pasando
verdaderos problemas y está sufriendo y padeciendo, sobretodo
en la pérdida continuada de puestos de trabajo y además una
actitud por parte del empresariado de falta de motivación a la
hora de invertir.
Entendemos que la conselleria debería de haber destinado
muchos más recursos para poder llevar a cabo, insisto, estas
políticas decididas y no solamente en temas de subvenciones,
sino también en temas de implicación en cuanto a las nuevas
tecnologías y en la innovación. La innovación es el único punto
fuerte que a día de hoy deben tener las industrias para poder

En cuanto al tema de las energías renovables. Estamos muy
lejos de llevar a cabo unas políticas importantes en este tema.
Al fin y al cabo se hacen pequeños pasos, pero no los
necesarios y sobretodo estamos malgastado una energía que es
totalmente gratuita y que además está presente cada día en
nuestras islas, la energía fotovoltaica.
En cuanto a la artesanía decir que se encuentra en una
situación de cierto abandono por parte de las instituciones. Un
sector que además debería tener un reconocimiento y que
además es muy apreciado, sobretodo por el sector turístico y
vemos como por parte de la conselleria prácticamente ni se
destinan recursos. Había proyectos como podían ser centros
artesanales que no se han llevado a cabo. Entendemos que es
una muestra más de como esta conselleria no ha querido
preocuparse de los temas esenciales que deberían ser
fundamentales en su trabajo diario.
Por lo tanto, decir en cuanto a las enmiendas que habíamos
presentado y que no se han podido registrar, iban encaminadas
estas enmiendas parciales a diferentes proyectos y ampliaciones
de presupuesto destinados a la modernización, la incorporación
de las nuevas tecnologías, la innovación del sector industrial y
del comercio y a fomentar más el uso de las energías renovable.
Entendemos que estas enmiendas son perfectamente asumibles
y de hecho tanto el Grupo de Esquerra Unida como el PSM así
las plantean. Por lo tanto, decir que nosotros apoyaremos estas
enmiendas y que las hacemos nuestras.
Muchas gracias.
EL SR. PRESIDENT:
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Gràcies. En torn en contra per part del Grup Parlamentari
Popular el Sr. Rubio té la paraula.
EL SR. RUBIO I AGUILÓ:
Moltes gràcies, Sr. President. Nosaltres també volem donar
el nostre condol al Sr. Cardona des del Grup Parlamentari
Popular. Per tant, se sumaria a la proposta que ha fet el
President.
Nosaltres creim que aquest pressupost ha estat especialment
sensible amb els temes de comerç i indústria. Creim que des de
la Conselleria d’Indústria s’ha fet un esforç i una feina
extraordinàriament sensible dins aquesta àrea i de vegades no
és fàcil de gestionar, amb totes les dificultats que té i que
suposa sobretot per a les persones de les nostres illes que es
dediquen al petit i mitjà comerç. Però hem vist una sensibilitat
molt especial per part de la conselleria per intentar garantir a
aquestes persones la seva empresa familiar. Ja dic que de
vegades està en risc per aquests grups macro-empresarials i de
vegades no és fàcil superar aquesta competència.
Nosaltres quant a l’esmena presentada pel PSM-Entesa
Nacionalista RGE núm. 241. Creim que no està ben justificada
aquesta esmena i crec que el millor pressupost possible per
atendre a totes i cada una de les necessitats que vostè apuntava
es recullen dins aquest pressupost amb un contingut de la
tramitació del pressupost general de la comunitat autònoma que
se va encomanar a la Conselleria d’Hisenda i Innovació, s’ha
encarregat aquesta de fer una coordinació absolutament
sensible dins la línia que vostè apuntava. Per tant, nosaltres no
li donarem suport.
Quant a l’esmena del PSM la 242, cada una de les àrees de
l’IDI, qualitat, moda, disseny, promoció industrial i
agroalimentari desenvoluparan els programes adequats per
complir els objectius d’incentivar les empreses a tenir un
desenvolupament adequat per al seu futur. Aquestes despeses
corrents tenen un petit augment corresponent a la previsió de la
pujada de l’IPC per part dels proveïdors de l’empresa. Com
també així, crec que s’han d’apuntar despeses de personal que
augmenten, tenint en compte les previsions de l’IPC
corresponent a les seves repercussions a la Seguretat Social i
prestacions socials. Jo crec que per tant, s’han tengut molt en
compte totes aquestes qüestions i no quedaria tampoc, des del
nostre punt de vista, justificada aquesta esmena.
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l’estimació d’ingressos de la conselleria, de les seves entitats
públiques dependents i la seva tramesa a la conselleria
corresponent en matèria pressupostària. En aquest sentit el
Decret 8/2003, el President de les Illes Balears estableix que la
Direcció General de Pressuposts s’adscriu a la Conselleria
d’Economia, Hisenda i Innovació. Clar, el títol II, capítol 1 de
la Llei de finances de la comunitat estableix el contingut i la
tramitació dels pressuposts generals de la CAIB, encomanats a
la Conselleria d’Economia, Hisenda i Innovació i la seva
coordinació i els quals, com tots sabem, una vegada aprovats
pel Consell de Govern hauran de ser tramesos al Parlament de
les Illes Balears abans del 30 d’octubre de cada any. Per tant,
crec que tampoc no tendria massa sentit.
També aquesta esmena presentada pel mateix grup polític
número 39. Jo crec que s’ha de tenir en compte la simplificació
de taxes i el seu pagament telemàtic. En aquest sentit la Llei de
mesures tributàries i administratives va fer una aprovació de
taxes millorat, simplificat i modernitzat que és el pas previ a
una implantació telemàtica. Jo crec que durant l’any 2006 s’han
classificat, unificat i mecanitzat la totalitat d’arxius de la
conselleria, millorant la seguretat i la seva accessibilitat. Estam
xerrant d’expedients de més de 40.000 capses la qual cosa han
donat lloc a un arxiu de més 500 metres. Creim que aquesta
secretaria ha donat compliment als seus objectius l’any 2006.
L’esmena 40 també del Grup Parlamentari Socialista.
Tampoc estaríem d’acord perquè la Direcció General
d’Indústria és el centre gestor del programa 722A, regulació,
normativa industrial i aquest tramita un gran nombre
d’expedients relacionats amb el sector industrial i energètica.
Per a l’any 2007 el seu pressupost arriba a 2.300.000 euros,
bàsicament destinats a despesa de personal, la qual cosa suposa
un increment del 4,1% respecte l’any 2006. Ens pareix
significatiu i important.
L’esmena 41 del mateix grup, clar el pressupost del
programa 723A, promoció industrial i tecnologia creix un
5,23% en el seu capítol 4 i un 14,25% en el seu capítol 7. En
termes absoluts estam xerrant d’uns 1.800.000 euros, la qual
cosa suposa un total de 7,5 milions d’euros, la major quantia de
totes les direccions generals d’aquesta conselleria. Per tant,
creim que també l’increment és important.
Tampoc donaríem suport a l’esmena 42, consideram que
també hi ha hagut en el programa pressupostari 724B un
increment considerable.

La del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista 243.
Dir que el pressupost de Fires i Congressos de Balears es
mantenen dins els darrers paràmetres dels darrers anys, sent les
modificacions més substancials respecte l’any anterior les
següents. Increment de les aportacions de la CAIB en un 33%
destinades a sufragar els increments de despesa imputables en
la nova ubicació del recinte firal. Passius financers fins a 4
milions per cometre la construcció del nou recinte firal. Tot
això creim que també s’ha fet una aposta important sobre
aquest tema.

Igualment tampoc estam d’acord en la línia que es vol
mantenir per part d’aquest grup a l’esmena 44 i en general se
fan tot un seguit de consideracions en aquestes esmenes
presentades pel Grup Parlamentari Socialistes, les quals xerren
de la falta d’inversió, falta de sensibilitat per part d’aquesta
conselleria i nosaltres pensam el contrari, dins les limitacions
que qualsevol pressupost pot tenir i dins les limitacions clares
dels recursos destinats a les conselleries, amb un pressupost
que és limitat perquè els recursos no són ilAlimitats.

La del Grup Parlamentari Socialista 36 no li podem donar
suport. Nosaltres creim que l’article 11 de la Llei de règim
jurídic d’administració, encomana a les conselleries
l’elaboració d’avantprojectes de l’estat de despeses i

Creim que hi ha hagut una gran sensibilitat. Per exemple
l’esmena 37 del Grup Parlamentari Socialista on hi ha un
increment de les aportacions de la CAIB en un 33% destinades
a sufragar els increments de despeses imputades a la nova
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ubicació del recinte firal de les instalAlacions aeroportuàries. I
en passius fins a 4 milions. Per tant tampoc no consideraríem
que estigués en la línia.

Abstencions? No n’hi ha.

Hi ha una esmena del Grup Parlamentari Esquerra Unida i
Els Verds, la 122, que també fa referència al programa 722A.
Bé, no hi donaríem suport per la mateixa argumentació.
Igualment també es reconeix jo crec que a l’esmena 81 del
mateix grup. Hem de dir que l’elaboració està en fase de debat;
s’han mantingut reunions amb els sectors industrials de calçat,
de la bijuteria, del sector nàutic i altres amb els principals
sindicats, Comissions Obreres, UGT, amb associacions
patronals més significatives, tot això destinat a aconseguir un
document de treball que sigui útil i consensuat. Crec que s’ha
gestionat d’una manera sensible.

EL SR. LLETRAT:

Resultat de la votació?

Vots a favor, 7; en contra, 9.
EL SR. PRESIDENT:
Queden, idò, rebutjades aquestes esmenes..., totes de cop.
I farem un recés de 5 minuts per si s’han de fer canvis de
portaveus.
EL SR. PRESIDENT:

L’Ordre del conseller d’Economia, Comerç i Indústria de
29 de novembre, per la qual s’aprova, d’acord amb el que
preveu el Decret 143/2000, el text refós dels estatuts d’entitat
de dret públic, estableix com a activitat per aconseguir el seu
objecte social la promoció d’àrees industrials o de serveis per
a aquelles empreses que per les seves característiques no
puguin ser instalAlades a l’interior de les poblacions. Per tot
això la política de polígons industrials de la Conselleria de
Comerç i Indústria està encomanada a l’Institut d’Innovació
Empresarial de les Illes Balears mitjançant l’àrea de sòl
industrial, el qual actuarà de conformitat amb les necessitats
locals i regionals del sòl industrial. Clar, veim que totes les
esmenes presentades per tots els grups de l’oposició fan
referència un poc i donen voltes a qüestions molt similars: el
que seria falta de recursos, el que seria falta de negociació, el
que seria falta de sensibilitat amb el sector, i nosaltres creim
que en línies generals aquests pressupostos, que són
pressupostos de política econòmica, per descomptat, però que
contenen tota una sèrie de partides per fer polítiques, polítiques
sensibles amb el sector, amb el sector empresarial, amb els
sectors dels treballadors, amb les petites i mitjanes empreses,
aquesta política també de sòl industrial, que és molt important,
i creim que aquest pressupost és realista, que li dóna cobertura
i que per tant per a nosaltres són els millors pressupostos per a
aquest any.

Senyores diputades, senyors diputats, deman en primer lloc
les substitucions que es produeixin.
LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:
Sí, Sr. President. Joana Lluïsa Mascaró substitueix Antoni
Alorda.
LA SRA. FELIU I ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR:
Sr. President, Carme Feliu substitueix Diego Guasch.
LA SRA. BINIMELIS I AMENGUAL:
Maria Binimelis substitueix Eduardo Puche.
EL SR. ROSSELLÓ I DEL ROSAL:
Miquel Rosselló substitueix Miquel Ramon.

LA SRA. RADO I FERRANDO:
Aina Rado substitueix Antoni Alemany.

Per tant nosaltres el que seria el debat a la totalitat també
ens reservam per al plenari i deim que li donarem suport i que
no podem compartir la filosofia d’aquestes esmenes.
Moltes gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sr. Rubio. Grups que vulguin intervenir en
el torn de rèplica? No? Gràcies.
Idò passam a la votació d’aquest debat número 17, 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.
Vots a favor de les esmenes presentades?
Vots en contra?

EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies. Passam a fer el debat número 18, d’esmenes
a la totalitat a la secció 23, Conselleria de Presidència i
Esports, que el farem conjuntament, si els pareix bé, amb el
debat número 19 de la resta d’esmenes parcials.
Esmenes a la totalitat: del Grup Parlamentari Esquerra
Unida i Els Verds a la secció 23, Conselleria de Presidència i
Esports, la número 9318; al programa 313F, protecció i defensa
dels drets dels menors, la 9385. Del Grup Parlamentari PSMEntesa Nacionalista a la secció 23, Conselleria de Presidència
i Esports, la 10144. Del Grup Parlamentari Socialista a la
secció 23, Conselleria de Presidència i Esports, la 9565.
I la resta d’esmenes a la secció 23, Conselleria de
Presidència i Esports, i a la secció 73, Institut Balear de la
Dona, que són les següents:
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Esmenes parcials del Grup Parlamentari Esquerra Unida i
Els Verds dins la secció 23, Conselleria de Presidència i
Esports, al programa 313A, centres assistencials, la 9396; al
programa 313C, mesures judicials i prevenció del delicte, la
9392; al programa 313D, protecció i acció social, 9400, 9401,
9387, 9395, 9386, 9388; al programa 313F, protecció i defensa
dels drets dels menors, la 9409; al programa 313G, família i
unitats de convivència, la 9398; la programa 314A, pensions i
prestacions econòmiques, 9389 i 9393; al programa 463B,
serveis d’atenció al ciutadà i assistència a les víctimes del
delicte, l’esmena 9404. A la secció 73, Institut Balear de la
Dona, al programa 323C, promoció, protecció i serveis per a la
dona, les esmenes 9412, 9411, 9420 i 9422.

Hem presentat tot un seguit d’esmenes a la secció 23,
Conselleria de Presidència, i unes altres a la secció 73, Institut
Balear de la Dona.

Del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, dins la
secció 23, Conselleria de Presidència i Esports, al programa
313A, centres assistencials, la 10149; al programa 313C,
mesures judicials i prevenció del delicte, 10146 i 10152; al
programa 314A, pensions i prestacions econòmiques, la 10147;
al programa 323A, protecció i foment de la integració i foment
de la participació social de la joventut, les esmenes 10145 i
10148. A la secció 73, Institut Balear de la Dona, al programa
323C, promoció, protecció i serveis per a la dona, les esmenes
10151 i 10150.

L’esmena 9387 planteja una despesa de 25.000 euros per a
la creació d’una oficina de participació ciutadana envers els
serveis socials, acompanyada de la mateixa esmena 9395, que
va en la mateixa direcció; són dues partides incorporades al
programa 313, dues partides de 25.000 euros. Una altra despesa
també de 25.000 euros per a ajudes a programes d’integració
social als ajuntaments; són dues partides en la mateixa direcció,
una de 25.000 euros al programa 313D i en el mateix programa
una altra partida de 66.000 euros.

Del Grup Parlamentari Socialista, dins la secció 23,
Conselleria de Presidència i Esports, al programa 112E, suport
a l’actuació del president, 9566 i 9567; al programa 131A,
coordinació de l’acció exterior del Govern, 9574 i 9575; al
programa 311A, direcció i serveis generals de Presidència i
Esports, l’esmena 9568; al programa 313A, centres
assistencials, les esmenes següents: 9748, 9569, 9573, 9745,
9687, 9694, 9700, 9814, 9746 i 9688; al programa 313C,
mesures judicials i prevenció del delicte, l’esmena 9582; al
programa 313D, protecció i acció social, les esmenes següents:
9692, 9747, 9821, 9690, 9691, 9579 i 9580; al programa 313F,
protecció i defensa dels drets dels menors, l’esmena 9749; al
programa 313G, família i unitats de convivència, les esmenes
9571, 9750, 9581 i 9570; al programa 314A, pensions i
prestacions econòmiques, les esmenes 9752 i 9583; al
programa 323A, protecció i foment de la integració i foment de
la participació social de la joventut, esmenes 9576, 9584, 9572,
9689, 9693, 9698, 9699 i 9813; al programa 457A, promoció
i foment de l’esport, les esmenes 9577, 9578, 9695, 9696,
9810, 9697 i 9812. I al programa 73, Institut Balear de la Dona,
al programa 223C, promoció, protecció i serveis per a la dona,
les esmenes següents: 9667, 9751, 9666, 9686, 9665, 9668,
9663, 9664 i 9669.

En primer lloc l’esmena 9396, que és senzillament suprimir
la partida destinada a escoletes infantils en funció del
plantejament que defensam des de fa temps, que és el trasllat
d’aquestes escoletes a la Conselleria d’Educació i Cultura.
L’esmena 9392 destina una partida per millorar el compliment
de l’anomenada Llei del menor. L’esmena 9400 destina una
partida de 3.000 euros per millorar el servei d’atenció al
ciutadà; també la 9398 va en la mateixa direcció i en el mateix
programa, el 313G.

Una partida d’ajudes a organitzacions sense finalitat de
lucre que es dediquin a la protecció del menor i defensa dels
seus drets, de 30.000 euros. Una millora, una incorporació
d’una partida de 300.000 euros per ampliar el programa
d’ajudes a Ca Vostra, són dues esmenes en aquesta direcció,
una de 300.000 euros i l’altra de 59.000 euros. Consideram que
el programa Ca Vostra és un programa que funciona molt bé i
que seria important que progressivament anés incrementant la
seva despesa i incorporant, per tant, més franges de població
que el puguin anar gaudint.
L’esmena 9404 planteja una despesa de 400.000 euros per
a incorporació de més personal al Servei d’Atenció al Ciutadà.
I ja entrant a les esmenes que fan referència a la secció 73,
una esmena de substitució de 50.000 euros per afavorir el
funcionament del Consell Assessor de la Dona; una altra de
600.000 euros per a la creació de nous pisos d’acollida per a
persones maltractades; una altra esmena de 30.000 euros per a
polítiques dirigides a sensibilitzar la població contra la
violència de gènere. I en aquest sentit, i ja la darrera, en la
mateixa direcció, polítiques de sensibilització cap a la violència
de gènere, una partida de 25.000 euros al programa 323C.
Moltes gràcies.

Per fer la defensa conjunta de totes aquestes esmenes té la
paraula, en primer lloc, per a la defensa de les d’Esquerra
Unida i Els Verds, primerament, el Sr. Rosselló.
EL SR. ROSSELLÓ I DEL ROSAL:
Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats,
en primer lloc he d’anunciar el que ja és habitual en aquests
debats, que l’esmena a la totalitat que hem presentat a la secció
23 la defensarem en plenari.

EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sr. Rosselló. Per al Grup Parlamentari
PSM-Entesa Nacionalista, la Sra. Mascaró té la paraula.
LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:
Moltes gràcies, Sr. President. Seré molt breu, l’esmena a la
totalitat la donam per defensada i ja l’argumentarem en plenari.
I referent a les esmenes parcials, demanam que es
transfereixen 3 milions d’euros al Consorci de Recursos
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Sociosanitaris a Menorca, per compensar els desequilibris
produïts per les transferències que s’han fet aquests darrers
temps al de Mallorca i al d’Eivissa i Formentera.
Després, també demanam que es creï una partida de
439.000 euros, per donar ajudes als ajuntaments que colAlaborin
amb programes de mesures judicials en règim obert. Pensam
que això són competències del Govern, que està molt bé que els
ajuntaments hi colAlaborin però que ho ha de finançar el
Govern.
Després també demanam una partida de 100.000 euros a
donar suport al programa d’atenció a menors del Consell
Insular de Menorca. Incrementar en 1,5 milions la partida de la
renda mínima d’inserció, és una partida que s’acaba sempre
abans de final d’any i que el Govern hauria de fer un esforç i
destinar-hi la quantitat suficient perquè aquestes persones que
tenen dificultats puguin accedir als recursos.
Després, he d’anunciar un error, a la 10145 demanàvem
6.000 euros per elaborar el Pla de joventut, però no ha de dir
6.000 sinó 60.000, perquè amb 6.000 euros, evidentment, no
fan cap pla, per tant, ens falta un zero, eren 60.000.
També demanam incrementar la dotació al Consell de la
Joventut de les Illes Balears per poder exercir les funcions que
té marcades per llei, cosa que els pressupost que hi destina el
Govern són insuficients.
I també demanam 30.000 euros per elaborar un protocol
referent a la prevenció i al tractament de les agressions sexuals.
Crec que aquestes eren tot el que demanàvem i, en tot cas,
si me n’he deixada cap la donaríem per defensada amb els seus
propis termes.
Moltes gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sra. Mascaró. La Sra. Rado, pel Grup
Parlamentari Socialista.
LA SRA. RADO I FERRANDO:
Gràcies, Sr. President. El Grup Socialista també dóna per
defensada l’esmena a la totalitat i ja es faria un debat més en
profunditat en el ple.
Pel que fa a les esmenes parcials, començaríem fent
referència a les 9575 i 9574 que es refereixen a transferències
a l’exterior i que intenten donar més consistència als objectius
que la mateixa conselleria proposa amb el plantejament dels
pressuposts.
Per una altra banda, des del Grup Socialista creim molt
important la dotació als ajuntaments perquè puguin donar
realment el servei que se’ls demanda, per això ara vendrien tota
una sèrie d’esmenes referides a augmentar aquestes dotacions;
serien la 9571, la qual seria per implementar diversos
programes; també la 9567, la 9566. I després també hi hauria
una sèrie d’esmenes per tal de crear tota una sèrie

d’infraestructures en els diferents municipis, com la 9692, la
qual seria per millorar i emprar ajuda a domicili a ses Salines,
entrarien aquestes no dins el tema de crear noves
infraestructures, sinó dotació de més recursos per elaborar
diversos plans o donar serveis, com he dit al començament.
També ho seria la 9690, per fer un pla estratègic a Petra, com
la 9691, la qual fa referència a un pla estratègic a Manacor.
I per començar tota una sèrie d’infraestructures que creim
necessàries, hi hauria la 9699, la construcció d’un casal de
joves; la 9695, de residències per a gent gran a Santa Margalida
i a Ca’n Picafort; la 9694, la qual seria per a ampliació de
residència a Inca. També creació de centres de dia, com per
exemple la 9700, un centre de dia a Ses Salines, i la 9688, la
qual es refereix a construcció també de centres de dia per a
Manacor, s’Illot i Portocristo, que són el mateix municipi, però
que són nuclis de població que han incrementat moltíssim el
seu nombre d’habitants i per tant creim que això seria molt
necessari. Igual també, la 9693 en què demanaríem la
construcció d’un casal de joves, també al municipi de Manacor
i que donàs servei també a Portocristo. La 9689 també fa
referència a la construcció d’un casal de joves a Santa
Margalida, també per donar serveis als habitants d’aquests
municipis que, com tothom coneix, han incrementat moltíssim
la seva població.
Després passaríem a temes ja més genèrics d’acció social
que creim que manquen en aquests pressuposts presentats per
la Conselleria de Serveis Socials, com per exemple la 9667, la
qual es refereix a implantació de programes de respir per a
famílies monoparentals.
El programa Ca Vostra, que s’ha dit també aquí, creim que
és un programa molt interessant, però no creim que en aquests
moments funcioni bé i bàsicament perquè no es fan els
pagaments de la manera que seria desitjable, i per això
demanam que hi hagi un increment d’aquesta partida a fi que es
pugui donar resposta a les necessitats i es puguin pagar els
duros compromesos a les persones que hi tenen dret d’una
manera més regular que com s’ha fet fins ara; farien referència
a aquest tema les esmenes 9569 i 9568 del programa Ca Vostra.
Creim també que és important donar servei a persones que
tenen discapacitats perquè puguin tenir una vida el més
autònoma possible, i en aquest sentit aniria la 9579, igualment
la 9580.
Creim que els joves d’aquesta comunitat necessiten unes
inversions i unes polítiques que no creim que en aquest moment
es donin i per això plantejam l’esmena 9570, la qual seria per
a finançament de nous recursos per a joves amb dificultats
socials.
També creim que en la defensa dels drets del menor
s’haurien d’incrementar els programes i per això presentam la
9749.
Al suport a les famílies monoparentals i a la lluita contra el
maltractament hi faria referència la 9581, la qual és un
increment de pressupost que, encara que no sigui molt
important, creim que sí que tots els duros que es puguin dedicar
a això seran emprats d’una manera correcta i necessària.
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Les pensions no contributives en aquesta comunitat
autònoma resulten, pel cost de vida que té aquesta comunitat,
molt baixes, i per això plantejam la 9583, una partida destinada
a augmentar aquestes pensions no contributives.
Creim que l’Observatori de la Joventut també mereix tenir
un major pressupost i per això presentam l’esmena 9576.
Per incentivar el voluntariat de joves sobretot, presentaríem
l’esmena 9584. I evidentment creim molt important, ja que
aquesta comunitat autònoma és la que té una taxa de delicte
juvenil més alta de tota Espanya, creim que és necessari
desenvolupar programes en aquest sentit, i per això presentam
l’esmena 9582.
Ara vendrien una sèrie d’esmenes dedicades, en principi, a
augmentar recursos tant a l’illa de Menorca, específicament,
com a l’illa d’Eivissa, augmentar recursos per a implantació de
programes i també per a construcció d’infraestructures de
manera directa, com podrien ser la 9697, en què demanam la
construcció d’un nou polisportiu, i la 9812, un nou polisportiu,
com deia, a la ciutat d’Eivissa. També creim necessari, i així ho
presentam a través de l’esmena 9810, un polisportiu a Cala de
Bou de Sant Josep d’Eivissa. Igualment, la 9696.
Albergs juvenils a Eivissa creim que també són necessari i
per això presentam l’esmena 9813 i la 9698. Els casals de joves
d’Eivissa i Formentera es mereixen també un millor tractament
i per això l’esmena 9572.
També creim que és important que els consells insulars
puguin fer una acció directa amb les famílies, ja que són
administracions més properes que el Govern de la comunitat
autònoma, i per això hi hauria l’esmena 9750, de transferències
al Consell Insular de Menorca amb aquest concepte.
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A través de l’esmena 9666 demanam la contractació de
mediadors culturals per atendre dones immigrades que de
vegades tenen moltíssimes dificultats. També demanam, a
través de l’esmena 9686, que els ajuntaments puguin disposar
de més recursos per fer front a les necessitats de les dones, ja
que són la primera administració a la qual recorren aquestes
quan tenen diferents problemes, sobretot de maltractaments.
Creim que la partida destinada a bon-guarderia s’hauria de
traspassar a la Direcció General de Família, ja que és una
qüestió tant dels homes com de les dones i per tant, no hauria
d’estar inclosa dins el pressupost de l’Institut Balear de la
Dona. Això ho feim a través de l’esmena 9665.
S’ha aprovat a aquest parlament una llei per a la dona, no
hem vist en tot el pressupost que hi hagi cap tipus de dotació
per implantar aquesta llei, qualsevol llei necessita de recursos
si realment es vol que tengui un sentit i per això, plantejam
l’esmena 9668.
També la 9663, que fa referència a qüestions per donar a
conèixer la història de les dones, el mateix que a projectes
d’investigació en temes que afectin les dones a través de
l’esmena 9664.
S’ha creat també el Consell de Participació de la Dona i
tampoc, pel que fa a la llei, no hem vist cap partida destinada
al seu funcionament. Creim que si no es dota de recursos serà
una qüestió banyada i serà una gran decepció per a totes les
dones que han participat i han demanat durant tot aquest any la
creació d’aquest consell, per això feim aquesta esmena 9669.
I per part del Grup Socialista aquestes serien les esmenes
que presentam a la secció 23. Moltes gràcies.
EL SR. PRESIDENT:

Diverses esmenes, en què no m’hi entretindré perquè no em
donarà, però sí volia fer referència a la 9747, de compensació
de desequilibris en despesa corrent en relació amb Menorca, on
demanaríem, a través de l’esmena 9747, compensació de
desequilibris. També per a augment de recursos sociosanitaris
a Menorca, l’esmena 9573.
Tota una sèrie d’esmenes que, com deia, no m’hi
entretindré, ja que seria molt llarg i no me donaria temps, he dit
també al començament que feim unes esmenes perquè hi hagi
unes inversions directes per a construcció de residències i
d’altres infraestructures tant a Menorca com a Eivissa.
L’esmena 9748, la qual ja és clàssica crec de tots els grups
parlamentaris, que és la transferència a Educació de les
escoletes radicades a Menorca de Francesc de Borja Moll i
Maria Umbert, i això ho feim a través de l’esmena 9748.
Pel que fa als temes d’esport, demanaríem reduir l’aportació
o els pressuposts dels equips d’elit per incrementar l’Escola
Balear de l’Esport, i això serien les esmenes 9577 i 9578.
Pel que fa a l’Institut Balear de la Dona, creim que també
seria interessant traspassar diversos recursos tant a les illes de
Menorca i d’Eivissa perquè puguin fer una acció directa.

Moltes gràcies, Sra. Rado. Havien anunciat que volien
compartir el temps, el portaveu del Grup Parlamentari Popular?
Primer el Sr. Molina, idò. Molt bé té la paraula, Sr. Molina.
EL SR. MOLINA I FRESNEDA:
Sí, Sr. President. Seré breu. En un minuto le contestaré a las
enmiendas presentadas en materia de deporte. Desde el Grupo
Parlamentario Popular creemos que destinar recursos de
patrocinio a equipos deportivos de élite o a deportistas de élite
y que llevan la imagen de las Illes Balears arreu del món,
entendemos que está dando unos muy buenos resultados y que
el retorno publicitario es infinitamente superior a los recursos
invertidos.
Tenemos unas necesidades de mantenimiento de
instalaciones que están siendo cubiertas al cien por cien, en este
momento, con el presupuesto presentado.
En cuanto al tema que se refiere a la Escuela Balear de
l’Esport, se destina una cantidad suficiente y adecuada.
Entiendo que las enmiendas 9577 y la 9578 quedan explicadas
así, por lo tanto las rechazaremos.
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En cuanto a las otras enmiendas donde presentan invertir
presupuesto en instalaciones deportivas, sólo me gustaría
decirles que nosotros entendemos que la Ley de bases de
régimen local atribuye las competencias en materia de
instalaciones deportivas a los ayuntamientos y que, de acuerdo
con el artículo 12 de la Ley 14/2006, de 17 de octubre, de
l’esport de les Illes Balears, corresponde a los ayuntamientos
de las Illes Balears elaborar y ejecutar los planes municipales
de equipamientos deportivos. Por tanto, estas enmiendas
también las rechazamos, entendemos que quedan respondidas.
Y decirles que la Dirección General de Deportes no tiene
previsto para el ejercicio 2007 ninguna linia de subvención
para la construcción de polideportivos.
Por mi parte nada más, Sr. Presidente.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sr. Molina. Sra. Feliu, idò, té la paraula
vostè.
LA SRA. FELIU I Álvarez DE SOTOMAYOR:
Gràcies, Sr. President. Bé, s’han presentat diferents
esmenes que fan referència a punts que, entenem nosaltres, no
corresponen a aquest debat. Per exemple, la creació d’una
conselleria de benestar social, segons la Llei 4/2001, correspon
únicament al president d’aquesta comunitat, transferir l’Oficina
de Defensa del Dret del Menor al Parlament, entenc que
tampoc no és esmena amb contingut aliè a la disciplina
pressupostària.
Per altra banda, dir que els objectius d’aquesta conselleria
sí que es corresponen plenament amb les despeses. És més, els
principals programes de caràcter social experimenten
increments importants corresponents a l’ambició dels objectius
polítics plantejats, el que demostra que aquest govern continua
la seva aposta decidida per allò que més importa, que són les
persones.
Mirin, no es poden transferir les escoletes infantils a la
Conselleria d’Educació i Cultura, ja que el seu principal
objectiu és la conciliació de la vida laboral i familiar,
compartida amb una finalitat social. La qual cosa no implica
que certes activitats que en aquestes es desenvolupin no tenguin
un contingut educatiu.
Quan a la creació de nous recursos per als menors
infractors, dir que el Govern ha duit a terme la llargament
pendent reforma integral del centre de menors des Pinaret i la
creació d’un mòdul per al compliment de les mesures
d’internament de caràcter terapèutic. Pensam idò que de
moment no és necessària la creació de noves intervencions en
mesures alternatives a l’internament.
L’esmena d’Esquerra Unida i Els Verds, la 9400, que
presenta per millorar el Servei d’Atenció als Ciutadans, a
aquesta esmena els proposam una transacció, no podem
acceptar l’esmena perquè no existeix el programa 313D a la
Direcció General de Menors i Família; així, proposam que el
programa 313C i el subconcepte 22609, d’altres despeses
diverses, atès que el 2601 no és adient per tractar-se

d’atencions protocolAlàries, és a dir, proposam un canvi de
partida.
(S’escolta el Sr. Rosselló i del Rosal que diu: “amb la
mateixa quantitat. Quina esmena és?)
La quantitat, igual. La 9400.
Quant a crear una oficina de participació ciutadana envers
els serveis socials, dir que ja la conselleria disposa d’una xarxa
d’oficines a les quals qualsevol ciutadà té dret de presentar
totes les iniciatives i suggeriments oportuns.
A les ajudes a programes d’integració social realitzats als
ajuntaments no podem accedir perquè les competències en
matèria d’integració social estan transferides als consells
insulars, igual que les competències en matèria de protecció de
menors.
No podem ampliar el programa d’ajudes a Ca Vostra, ja que
actualment, ja fa ara mateix aquest programa, allò que diu la
Llei d’autonomia personal i de persones en situació de
dependència als articles 16 i 17.
Crear un servei propi per afavorir el funcionament del
Consell Assessor de la Dona, com planteja Esquerra Unida i
Els Verds, no és lògic, ja que el pressupost per al funcionament
del Consell de Participació de la Dona serà assumit pel
pressupost propi de l’Institut Balear de la Dona, igual que el
suport a programes del Consell de Menorca.
Referent a la creació de nous pisos d’acollida per a les
dones maltractades, com proposa Esquerra Unida i Els Verds,
dir que les dades estadístiques del 2006, referides a l’ocupació
de les cases d’acollida reflecteixen la suficiència dels recursos
actuals, entre el 30 i el 40%. Les polítiques dirigides a
sensibilitzar la població contra la violència de gènere estan
ateses dins el pressupost propi de l’Institut Balear de la Dona.
No es pot crear cap partida destinada als ajuntaments que
colAlaborin amb els programes de mesures judicials en règim
obert ja que aquesta colAlaboració no suposa cap despesa per
als colAlaboradors, mitjançant el programa ALTER ja es
colAlabora també econòmicament amb els ajuntaments.
Respecte a l’esmena del PSM-Entesa Nacionalista, sobre
incrementar la dotació del Consell de Joventut de les Illes
Balears dir-los que el Govern ha incrementat per quart any
consecutiu la seva dotació que des de l’any 2003 fins a aquest
any 2007 ha crescut un 43,23%.
L’esmena del PSM sobre colAlaboració amb l’elaboració
d’un protocol de prevenció d’agressions sexuals arriba una
miqueta tard, ja que l’Institut Balear de la Dona ja està
colAlaborant amb l’adopció de protocols d’actuació per tal de
garantir una actuació coordinada i eficaç dels òrgans i entitats
que intervenen en el supòsits de maltractaments.
Totes les esmenes referides a programes d’integració social,
no les podem acceptar ja que les competències en aquesta
matèria estan transferides als consells insulars, igual que en
matèria de centres de dia a les quals també s’hi han presentat
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esmenes i igual també que les esmenes referides a les ajudes a
domicili, que també són competència dels consells insulars.
Les esmenes del PSOE de crear un subconcepte de
transferències a l’exterior, no les podem acceptar ja que no es
pot donar una base de 30.000 ni de 50.000 euros al
subconcepte 64000 perquè només hi ha 28.375 euros i aquest
import és necessari per dur a terme les actuacions previstes.
Quant a l’esmena del PSOE referida a la construcció d’una
residència assistida per a persones majors a Eivissa, tampoc no
la podem acceptar ja que la quantitat que es pretén que es
destini a la construcció seria totalment insuficient, igual que les
esmenes per a la construcció de residències assistides per a
persones majors a Eivissa. I per altra banda, el Consorci de
recursos sociosanitaris d’Eivissa i Formentera ja ha rebut els
crèdits necessaris per realitzar les inversions previstes i, a més,
concretament, a la residència de Santa Eulàlia, tenim prevista
la construcció i posada en marxa d’altres residències.
Igualment, passa a l’esmena del PSOE amb l’ampliació de
la residència de la tercera edat, Miquel Mir d’Inca, la qual no
podem acceptar perquè la residència no és propietat del
Govern, sinó que és de l’Ajuntament d’Inca i per això la partida
proposada no és adient. Per altra banda, el Govern ha finançat
la construcció d’una residència nova de 120 places.
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Referent a l’esmena del PSOE sobre preveure recursos per
implantar la Llei de la dona, dir que les mesures previstes a la
llei estan ateses dins el pressupost de l’Institut Balear de la
Dona d’una forma integral i suficient. Gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sra. Feliu. El Sr. Rosselló té la paraula.
EL SR. ROSSELLÓ I DEL ROSAL:
Sí, molt breument per dir que bé, comprenc que no s’accepti
l’esmena de la creació d’una conselleria de benestar social i la
de transferir l’Oficina de Defensa dels Drets del Menor al
Parlament, perquè són les esmenes a la totalitat. Si m’hagués
acceptat l’esmena a la totalitat hauria estat espectacular. I
senzillament dir que sí a la transacció que em proposa.
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies. Sra. Mascaró.
LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:
Gràcies, Sr. President, però com que no m’accepten res i no
em proposen cap transacció, no importa dir res més. Gràcies.

Sí que acceptarem l’esmena del PSOE 9582, relativa a crear
un subconcepte per desenvolupar programes preventius del
delicte juvenil.

EL SR. PRESIDENT:

I un tema important, ha de quedar clar, no existeix cap
desequilibri en la despesa corrent amb relació a Menorca. Totes
les esmenes que fan referència a colAlaboracions de plans
estratègics als municipis no podem acceptar-les ja que la
competència és del municipi de què es tracti.

LA SRA. RADO I FERRANDO:

Gràcies. Sra. Rado.

Sí, agrair l’acceptació de dues esmenes que crec que són la
9552, si m’ho vol confirmar, i la 9584. 80?
LA SRA. FELIU I ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR:

Respecte a les esmenes referides al desenvolupament de
l’autonomia personal de tots aquells amb disminució física,
psíquica o sensorial tampoc no les podem acceptar ja que s’ha
de tenir en compte que la futura llei de promoció de
l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de
dependència que al seu articulat estableix el catàleg de serveis
a prestar a les persones dependents i, si n’és el cas, les mesures
compensatòries o correctores del dèficit de serveis.

Sí, Sr. President, gràcies. La 9552 i la 9584.
EL SR. PRESIDENT:
Perdoni, Sra. Feliu, si un cas hi ha un error a la nota que ha
passat a aquesta presidència. Aquí tenim anotat 9582.
LA SRA. FELIU I ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR:

Quant a les actuacions de l’Oficina de Defensa dels Drets
del Menor, dir que aquesta actua amb plena autonomia
funcional i de gestió per a la defensa i promoció dels drets del
menor.
Acceptarem l’esmena, també del PSOE, 9584, referida a la
posada en marxa d’un programa d’incentivació del
voluntarietat i la participació dels joves contra el món de la
droga.

Un moment, 9582. Sí, què dit? 9582 i 9584.
EL SR. PRESIDENT:
Correcte. Així és com ho té anotat aquesta presidència.
LA SRA. FELIU I ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR:
Exacte, pensava que havia dit això.

Les esmenes referides a casals de joves, no les acceptarem
ja que els seus equipaments són responsabilitat del seus titulars
i no de la Direcció General de Joventut. Per a la construcció de
nous casals de joves municipals, la Direcció General de
Joventut va treure una convocatòria pública.

LA SRA. RADO I FERRANDO:
Bé, continuaré i després d’aquest incís, sempre és d’agrair
que, almanco després d’haver presentat i d’haver fet feina -crec
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que molt seriosament- en els pressuposts per part del meu grup,
que s’acceptin encara que només siguin dues esmenes.
Lamentam, efectivament, respecte a les escoletes, que el
Partit Popular o el Grup Popular continuïn mantenint la seva
visió del que han de ser les escoletes. Nosaltres entenem que és
un tema educatiu i que per tant haurien d’estar dins la
Conselleria d’Educació.
Comentar-li també que evidentment sabem que les partides
que proposam per diverses infraestructures no són suficients.
Està claríssim que amb 30.000, 50.000, 100.000 euros no farem
ni una residència, ni un polisportiu, ni un centre de dia, però sí
que almanco es poden iniciar els tràmits o els projectes
precisament per encaminar-se cap a aquesta dotació de
necessitats que creim que tenen els ajuntaments. Han dit els dos
portaveus que determinades matèries són responsabilitat o
competències dels ajuntaments, evidentment també n’estam
assabentats, però també creim que, com deuen saber els
membres del Partit Popular, que els ajuntaments en la majoria
dels casos no tenen prou pressuposts, no tenen prou dotació
econòmica per fer front a totes aquestes despeses que any rere
any s’incrementen.

Per altra banda vull dir que sí que hi ha hagut intenció
d’acceptar totes les esmenes possibles però la veritat és que el
nostre criteri està clar que no és el mateix que tenen vostès, per
això en moltes d’aquelles ha estat impossible. Gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies. Passarem idò a la votació, en primer lloc
votarem les esmenes agrupades al debat número 18, que són les
de totalitat a la secció 23, Conselleria de Presidència i Esports.
Vots a favor de les esmenes?
Vots en contra?
Abstencions? No n’hi ha.
Resultat de la votació?
EL SR. LLETRAT:
Vots a favor, 7; en contra, 9.
EL SR. PRESIDENT:

Per tant, creim que és important que des del Govern, a
través de consorcis, convenis o allò que es cregui convenient
puguin fer que aquests municipis estiguin o tenguin totes les
dotacions necessàries per a una vida millor dels seus habitants.
Només em quedaria referir-me i no només referir-me, sinó
lamentar molt profundament el tema de la Llei de la Dona a la
qual ha fet referència. Creim que un pressupost que ha pujat tan
poc com el d’enguany el pressupost de l’Institut Balear de la
Dona, que amb aquest pressupost, que diríem que és l’ordinari,
igual pràcticament que l’any anterior, hagi de fer front a la
implantació de la Llei de la Dona i també al Consell de
Participació, que, al nostre entendre, és una manera de treure
eficàcia tant a aquesta llei com a aquest consell de participació,
per tant lamentar-ho profundament. Gràcies.

Queden rebutjades aquestes esmenes.
Ara passarem a la votació de la resta d’esmenes agrupades
en el debat de globalitat de la secció 23, Conselleria de
Presidència i Esports, i secció 73, Institut Balear de la Dona.
Votarem en primer lloc, si els pareix bé, les esmenes 9582,
del Grup Parlamentari Socialista, 9584, també del Grup
Parlamentari Socialista, i l’esmena, amb el text transaccionat,
9400, del Grup Esquerra Unida i Els Verds, que entenc que
s’aproven per unanimitat. Queden aquestes esmenes aprovades
per unanimitat.
Ara passam a la votació de la resta d’esmenes d’aquest
debat de globalitat.

EL SR. PRESIDENT:
Vots a favor?
Moltes gràcies, Sra. Rado. Sra. Feliu.
Vots en contra?
LA SRA. FELIU I ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR:
Abstencions? No n’hi ha.
Gràcies, Sr. President. Únicament dir, molt breument, que
hi ha moltes esmenes que no s’han pogut acceptar perquè són
competència, els conceptes, dels consells insulars. Per la qual
cosa són absolutament inviables aquestes esmenes que s’han
presentades i simplement és per això.

EL SR. LLETRAT:
Vots a favor, 7; en contra, 9.
EL SR. PRESIDENT:

Jo crec que s’ha fet un esforç, però és clar, vull dir que en
tot cas del que no se’ns pot acusar en cap moment al Partit
Popular és precisament de no fer residències i centres de dia,
perquè jo crec que si en qualque cosa ha destacat aquesta
conselleria és en la gran inversió en infraestructures que ha
destinat durant tota aquesta legislatura. Per la qual cosa jo crec
que el tema de residències i de centres de dia no són motiu de
discussió perquè crec que està sobradament demostrat l’esforç
que ha fet aquest Govern.

Per tant, queden rebutjades aquestes esmenes.
Farem un recés per si hi ha canvis de portaveus, just cinc
minuts de recés i tornam continuar.
EL SR. PRESIDENT:
Començam de nou la sessió i demanam si hi ha
substitucions.
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LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:
Sí, Sr. President. Joana Lluïsa Mascaró substitueix Antoni
Alorda.
LA SRA. FELIU I ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR:
Sr. President, Carme Feliu substitueix Diego Guasch.
LA SR. BINIMELIS I AMENGUAL:
Sí, Sr. President. Maria Binimelis substitueix Eduardo
Puche.
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sensibilització i cooperació al desenvolupament, les esmenes
9682, 9680, 9681 i 9679; al programa 113J, integració social
d’immigrants, les esmenes 9678, 9675, 9673, 9674, 9676 i
9677.
Farem la defensa conjunta d’aquestes esmenes i té en
primer lloc, per defensar les del Grup Parlamentari Esquerra
Unida i Els Verds, la paraula el Sr. Rosselló.
EL SR. ROSSELLÓ I DEL ROSAL:
Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats,
l’esmena a la totalitat la defensarem al plenari com és ja costum
en aquest debats.

EL SR. ROSSELLÓ I DEL ROSAL:
Sí, Miquel Rosselló substitueix Miquel Ramon.
LA SRA. RADO I FERRANDO:
Aina Rado substitueix Antoni Alemany.
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies. Passam al debat número 20 de totalitat i de
globalitat a la secció 24, Conselleria d’Immigració i
Cooperació, i a l’entitat de dret públic 94, Agència de
Cooperació Internacional de les Illes Balears.
Hi ha les esmenes següents: a la totalitat, del Grup
Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds, a la secció 24,
Conselleria d’Immigració i Cooperació, l’esmena 9319; del
Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, a la secció 24,
Conselleria d’Immigració i Cooperació, l’esmena 10153; del
Grup Parlamentari Socialista a la secció 24, Conselleria
d’Immigració i Cooperació, al programa 134A, sensibilització
i cooperació al desenvolupament, l’esmena 9672, a l’entitat de
dret públic 94, Agència de Cooperació Internacional de les Illes
Balears, l’esmena 9933.
Les esmenes parcials són les següents: del Grup
Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds dins la secció 24,
Conselleria d’Immigració i Cooperació, al programa 131B,
foment i relacions amb les comunitats balears radicades a
l’exterior, les esmenes 9486, 9499 i 9488; al programa 134A,
sensibilització i cooperació al desenvolupament, les esmenes
9483, 9480, 9481 i 9493; al programa 313J, integració social
d’immigrants, les esmenes 9402, 9403, 9490, 9492 i 9501, al
programa 313K, serveis generals de la Conselleria
d’Immigració i Cooperació, la 9485 i al programa 323D,
augment de la participació de centres i cases regionals a les
Illes Balears, la 9496.
Del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, dins la
secció 24, Conselleria d’Immigració i Cooperació, al programa
134A, sensibilització i cooperació al desenvolupament, les
esmenes 10154, 10155, 10157 i 10156.
Del Grup Parlamentari Socialista dins la secció 24,
Conselleria d’immigració i Cooperació, al programa 131B,
foment i relacions amb comunitats balears radicades a
l’exterior, les esmenes 9685, 9684 i 9683; al programa 134A,

Hem presentat des d’Esquerra Unida i Els Verds tot un
seguit d’esmenes per millorar la tasca tant des del punt de vista
de la immigració com de la cooperació internacional. Una
primera esmena, de 30.000 euros destinada a la creació d’un
nou servei d’immigració; després ajudes a ONG que fan feina
amb immigrants balears a l’exterior, 100.000 euros, ajudes a les
inversions d’ONG per a la realització de casals per a
immigrants, 150.000 euros; substitució de l’ocupació precària
pel servei públic al servei públic de qualitat, és una esmena que
hem presentat pràcticament a totes les seccions.
Bé, l’esmena 9480 té com a objectiu assolir el 0,7% global
del pressupost de cooperació. Nosaltres pensam que aquesta
seria la tasca que correspondria, encara que som conscients que
la Llei de cooperació planteja el 0,7 del fons propi de la
comunitat.
Una esmena de 80.000 euros per a projectes de cooperació
solidària, subvencions per al desenvolupament de projectes de
cooperació solidària. Igual que una altra partida de 4.224.000
euros que va en la mateixa direcció, nosaltres pensam que s’ha
de mantenir el nivell de cooperació amb els temes de les ONG,
amb les organitzacions de solidaritat.
La creació d’un servei propi per tenir una xarxa de
mediadors familiars, 260.000 euros. La creació d’un servei
propi per afavorir la integració social i cultural dels nouvinguts,
112.000 euros.
També l’esmena 9490, en la línia de la creació d’un nou
servei per a l’immigració d’1.260.000 euros.
Subvencions als ajuntaments per a la integració social dels
immigrants, aquesta és un esmena que hem presentat a quasi
totes les seccions i que té a veure amb la nostra concepció
municipalista i de donar despeses suficients als ajuntaments
perquè puguin cobrir tasques que els corresponen. Avançantme a qualsevol rèplica posterior, no existeix cap contradicció
en què el consell insular tengui competències o no tengui
competències, el Govern com és lògic pot destinar els fons a les
institucions que vulgui i no passa res.
L’esmena 9501, per a programes d’integració als
immigrants. I la darrera, també, per a nous serveis
d’immigració, 75.000 euros. Moltes gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
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Gràcies, Sr. Rosselló. Sra. Mascaró.

específica per al poble Saharià, ja que aquesta comunitat té
creim un compromís important amb aquest país.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:
Moltes gràcies, Sr. President. Nosaltres, tant l’esmena a la
totalitat com les esmenes parcials les donam per defensades en
els seus propis termes i ja les discutirem a plenari.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sra. Mascaró. La Sra. Rado pel Grup
Parlamentari Socialista, té la paraula.
LA SRA. RADO I FERRANDO:
Bé, l’esmena a la totalitat la defensarem al plenari. Per tant,
passaré a les esmenes parcials.
Hi ha un tema amb el qual nosaltres no hi estaríem d’acord
i que es veu reflectit en diverses esmenes; per exemple, la
9672, que fa referència a la creació d’una agència de
cooperació, que nosaltres no la creim necessària, ja que creim
que s’ha d’integrar tot el pressupost que correspon al 0,7 dels
pressuposts de la comunitat autònoma dins la Direcció General
de Cooperació que és com està establert i com nosaltres
entenem que diu la Llei de cooperació aprovada pel Parlament.
Hi ha un programa, que havia figurat en altres moments a la
Conselleria d’Immigració, que són programes de suport per a
persones que en un moment donat varen emigrar i que ara
volguessin retornar a la nostra terra, aquest programa ha
desaparegut i nosaltres creim que és important mantenir-lo. Per
això, hem presentat l’esmena 9685.
Un dels objectius de la conselleria, també és conservar la
cultura de les nostres illes a l’exterior a través de les cases
balears, però creim que per això és important que hi hagi
diversos programes, sobretot a distància, seria el més adient, i
per això serien importants convenis amb la Universitat i
presentam per aquest motiu l’esmena 9684.
També diuen els objectius de la conselleria la necessitat com deia a l’esmena anterior- de conservar la cultura
d’aquestes illes. Com que creim que el tema de la llengua, del
català, és un tema bàsic dins la conservació de la cultura i
aquest programa enguany ha desaparegut, per això feim
l’esmena 9683.
La 9682 fa referència també a aquesta creació d’aquesta
agència específica de cooperació, que nosaltres no creim
necessària sinó tot el contrari, creim que detreu recursos d’allò
que es podria dedicar a cooperació. Per tant, presentam
l’esmena 9682.
No hi ha cap partida específica, tot i que suposam que hi
deu haver recursos per a això, però ens agradaria que s’hi
destinés específicament una partida a microcrèdits, ja que
segons tots els experts aquest és el millor sistema per fer front
i per combatre la pobresa. Per això presentam l’esmena 9680.
La 9681 és una esmena crec que també podríem dir que és
un clàssic d’aquests pressuposts ja que demanam una partida

L’esmena 9679 també és una d’aquestes que he anunciat en
el començament i que fan referència a la creació d’aquesta
Agència Internacional de Cooperació i que en el mode de veure
del Grup Parlamentari Socialista no és necessari.
La 9678 fa referència a les necessitats que tenen els
ajuntaments de més recursos, ja que són les administracions
que prioritàriament atenen aquestes persones immigrades. Per
això creim que és necessari dotar-los de més recursos.
L’esmena 9675. Creim que més que necessitat de recursos
econòmics, és un tema de voluntat política. Però per si fes falta
algun tipus de recursos creim important que la conselleria els
destini a programes per arribar a una escolarització equitativa
d’alumnat immigrant entre els centres públics i els centres
concertats.
La 9673. Creim que en aquest moment la conselleria no fa
res en aquest sentit i creim important que se destinin recursos
a fi de millorar les infraestructures en projectes que afavoreixin
el no deteriorament de determinades barriades.
Donar suport a empreses que desenvolupin programes
d’atenció específica a treballadors immigrants era també un
programa que havia figurat en altres ocasions i per al 2007 ha
desaparegut. Per això nosaltres plantejam l’esmena 9674.
La 9676. En relació a acollida de famílies nouvingudes,
creim que també és important i a més consta dins el segon pla
d’actuació de la conselleria.
I la 9677 fa referència a la creació, encara que ja sabem que
és una quantitat que no és suficient, però sí per començar a
crear programes de mediadors perquè puguin donar serveis tan
a escoles com a hospitals, o altres centres que se veuen en
vertaderes dificultats moltes vegades pel tema d’haver
d’atendre persones d’altres cultures que han arribat a viure
entre nosaltres aquests darrers anys.
Moltes gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sra. Rado. Per part del Grup Parlamentari
Popular la Sra. Feliu.
LA SRA. FELIU I ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR:
Gràcies, Sr. President. Molt breument. Dir que respecte les
esmenes dels grups que consideren que aquesta conselleria no
és l’instrument adient per abordar la problemàtica de la
immigració, dir-los que d’acord amb el Decret 14/2005, pel
qual es crea aquesta conselleria, aquesta és la competent per
abordar la problemàtica referent a les persones immigrades i la
que dóna resposta a les necessitats reals de la societat balear.
L’esmena del PSOE sobre integració dels recursos dins els
pressuposts de la Direcció General de Cooperació no està, des
del nostre punt de vista ben plantejada, ja que aquests recursos
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ja s’integren dins el pressupost de la Direcció General de
Cooperació.
Quant a ajudes a ONG que fan feina amb immigrants
balears a l’exterior, dir que el Govern ja té previst ajudes i
actuacions d’aquest tipus mitjançant la Fundació Balears a
l’Exterior.
Referent a l’esmena d’Esquerra Unida i Els Verds sobre
ajudes a les ONG a la realització de (...) per a immigrants. Dir
que el Govern ja ho té previst també i a més pressupostat
l’obertura d’un casal d’entitats per als immigrants tal i com ja
havia anunciat dins els seus objectius.
Quant a l’esmena d’Esquerra Unida i Els Verds, també de
substitució, de l’ocupació precària per a un servei públic de
qualitat. Dir que el servei de la Direcció General de Cooperació
està suficientment dotat, des del nostre punt de vista. I per tal
de procurar una ocupació de qualitat el Govern ha aprovat el
Pla d’estabilitat laboral.
Referent a l’esmena d’Esquerra Unida i Els Verds d’assolir
el 0,7% del pressupost en cooperació al desenvolupament. Dir
que la Llei de cooperació per al desenvolupament del 2005 ja
garanteix la destinació del 0,7% dels fons propis de la
comunitat per a cooperació per al desenvolupament.
De l’esmena referida a ampliar les convocatòries de
subvencions no les acceptam, ja que consideram que estan
suficientment dotades.
A l’esmena també d’Esquerra Unida sobre la creació d’un
servei propi per tenir una xarxa de mediadors familiars. Dir-los
que el Govern mitjançant un conveni entre les conselleries
d’Immigració i Cooperació, Educació i Cultura i Salut i
Consum, juntament amb les subvencions i convenis atorgats a
les corporacions locals, ja dóna resposta a la xarxa de
mediadors interculturals dins els àmbits escolars, sociosanitari
i també de dinamització sociocultural.
Igualment donam resposta a l’esmena d’Esquerra Unida i
Els Verds sobre la creació d’un servei propi per afavorir la
integració social i cultural dels nouvinguts. Dir-los que el
Govern mitjançant conveni amb diferents instituts, Fundació
(...) Iberoamericana, Fundació Reial Mallorca i subvencions
atorgades a les corporacions locals i associacions d’immigrants
i entitats que treballen dins l’àmbit de la immigració, ja ofereix
aquest servei amb una inversió de més 3 milions d’euros.
Quant a l’esmena també d’Esquerra Unida referida a obrir
una línia de subvencions als ajuntaments per a la integració
social dels immigrants. Dir que el Govern mitjançant la
Conselleria d’Immigració i Cooperació des de l’any 2005
convoca una línia específica per a les corporacions locals per
dur a terme actuacions que afavoreixen la integració social de
les persones immigrades, tal i com estableix el segon pla
integral i el conveni marc, amb una inversió durant l’any 2006
de més de 2 milions d’euros.

Govern a través d’aquesta conselleria també enguany ha obert,
per primera vegada, una línia de subvencions a entitats sense
finalitat de lucre per dur a terme activitats i programes
d’integració per als immigrants.
No incrementarem la dotació per a les subvencions a
entitats que duen a terme programes de cooperació, ja que
consideram que aquestes estan suficientment dotades.
L’esmena del PSM sobre convocatòria per a projectes
destinats al camp de refugiat Saharià, no la podem acceptar ja
que aquest concepte ja té una dotació específica a la
convocatòria de subvencions que està previst, d’acord amb les
demandes formulades per les entitats.
Esmenes com les del PSOE sobre promoure acords, o
convenis amb la Universitat per a l’execució de programes a
distància per a les persones naturals descendents de les illes.
Tampoc la podem acceptar perquè el que proposa ja està
previst i es desenvolupa des de l’any 2004. Enguany s’han
executat mitjançant la Fundació Balears a l’Exterior. El mateix
passa amb els cursos de català que també fa 5 anys que s’estan
fent.
Referent a l’esmena del PSOE sobre agència específica per
a cooperació. Dir que és necessari per una bona gestió de la
convocatòria de subvencions a entitats solidàries.
Els recursos per a microcrèdits estan reflectits a les accions
del (...) desenvolupament i a la convocatòria general de
subvencions.
Quant a les esmenes referides a l’escolarització dels
immigrants. Dir que aquestes actuacions corresponen als
programes d’escolarització de tots els alumnes en igualtat
d’oportunitats. Es duen a terme mitjançant el pressupost de la
Conselleria d’Educació i Cultura.
Les inversions en (...), empreses de deteriorament, tal i com
preveu el II Pla d’atenció a persones immigrades, es
contemplen en la convocatòria de subvencions per tal de dur a
terme dins l’àmbit de les necessitats que solAlicitin les
corporacions locals.
El programa d’acollida i allotjament temporal per a famílies
nouvingudes que poden trobar-se en situació de risc d’exclusió
social, tal com preveu també el II Pla d’atenció a persones
immigrades, rep el suport del Govern mitjançant els convenis
i subvencions als consells insulars, establerts a la partida
46100.
L’esmena del PSOE que proposa la creació d’un programa
de mediadors culturals. Ja està contemplat amb un pressupost
molt superior al solAlicitat en aquesta esmena. Les quantitats
són 75.000 euros a través de la Conselleria de Salut i 100.000
euros mitjançant la Conselleria d’Educació i Cultura. En total
175.000 euros.
Gràcies, Sr. President.

Quant a l’esmena d’Esquerra Unida sobre posar en marxa
una línia de subvencions a entitats sense finalitat lucrativa, que
realitzen programes d’integració per a immigrants. Dir que el
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EL SR. PRESIDENT:
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Gràcies, Sra. Feliu. Algun grup vol fer torn de rèplica? Sí,
Sra. Rado té la paraula.
LA SRA. RADO I FERRANDO:
Comentava la portaveu del Grup Popular que diverses
actuacions ja estan..., sobretot el tema que nosaltres
plantejàvem de programes per a persones originàries de Balears
que varen haver d’emigrar i que ara volguessin tornar, que
estaven coberts a través de diferents programes de la Fundació
Balears a l’Exterior. Jo en principi me sorprèn un poc que sigui
la Fundació Balears a l’Exterior que pareix que és per fer
actuacions fora de les illes i llavors que sigui la Fundació
Balears a l’Exterior.

Esgotat el debat número 20 passarem a la votació de les
esmenes i ho podem fer per allò que entenc conjuntament, són
les esmenes de totalitat i globalitat de la secció 24, Conselleria
d’Immigració i Cooperació i l’entitat de dret públic 94,
Agència de Cooperació Internacional de les Illes Balears.
Vots a favor d’aquestes esmenes?
Vots en contra?
Abstencions no n’hi ha.
Resultat de la votació?
EL SR. LLETRAT:

Bàsicament demanam un aclariment. Si la Fundació Balears
a l’Exterior, que també pareix segons ha dit la Sra. Feliu, que
seria l’encarregada d’altres actuacions, si és la mateixa que
donarà cobertura sociosanitari als immigrants? Si me pot
contestar.

8 vots a favor i 7 en contra. Cap abstenció.
EL SR. PRESIDENT:
Queden rebutjades aquestes esmenes.

La Fundació Balears a l’Exterior m’ha dit que dóna
cobertura o té programes per al retorn d’emigrants, era una de
les esmenes que nosaltres plantejàvem. M’estranya perquè la
Fundació Balears a l’Exterior, tenc entès, que és per fer
actuacions a l’exterior, per donar servei a la gent originària de
Balears, però que continuen en diferents països, bàsicament
d’Amèrica. Per tant, m’estranya que hagi de ser la Fundació
Balears a l’Exterior.
I després demanar-li si aquesta Fundació Balears a
l’Exterior, que ha fet referència també en altres moments, és la
fundació que dóna cobertura sociosanitari, o que es pretén que
doni cobertura sociosanitari, als emigrants balears als diferents
països, bàsicament d’Amèrica, concretament Argentina,
Uruguai. Si me pot respondre, és un dubte que tenc. Gràcies.

I ara abans de passar a la votació de cada una de les
seccions donarem la paraula al Sr. Lletrat que els donarà
informació de com està organitzat el debat en plenari.
Continuam la sessió i passam, finalment una vegada
debatudes i votades les esmenes i els vots particulars que s’han
presentat per part dels grups parlamentaris, procedirem a la
votació de totes i cada una de les seccions del projecte de llei
de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes
Balears per a l’any 2007, així com els pressuposts de les
entitats de dret públic, societats anònimes públiques i també de
l’ens públic Servei Balear de Salut, ib-salut. I les entitats de
dret públic de l’ib-salut, amb les modificacions que en resulten
de l’aprovació d’esmenes durant la tramitació d’aquest projecte
de llei.

EL SR. PRESIDENT:
Sra. Feliu.
LA SRA. FELIU I ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR:
Gràcies, Sr. President. Jo el que dit és referent a les seves
esmenes de promoure convenis amb la Universitat, amb
execució de programes a distància amb persones naturals
descendents de les Illes és allò que ja s’està fent, enguany s’ha
fet mitjançant aquesta Fundació Balears a l’Exterior. Això és
el que jo li he dit. La resta no li ho he dit.

Votarem en primer lloc, si cap grup demana una altra cosa,
les seccions 02, Parlament de les Illes Balears; secció 03,
Sindicatura de Comptes; secció 04, Consell Consultiu de les
Illes Balears i secció 05, Consell Econòmic i Social.
Digui Sr. Rosselló.
EL SR. ROSSELLÓ I DEL ROSAL:
Voldria votació separada del Parlament i del CES.

(Remor de veus)
EL SR. PRESIDENT:
EL SR. PRESIDENT:
D’acord, votam el CES a part...
Sra. Rado, un moment. Primer, no hauríem d’entrar en
diàlegs, però si vol un aclariment el faci, però pitgi el botó
perquè quedi gravat, després no s’entendrà res.

EL SR. ROSSELLÓ I DEL ROSAL:
I el Parlament també.

Està? En tot cas si volen algun aclariment més el facin
després.

EL SR. PRESIDENT:
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Votació de la secció 02, Parlament de les Illes Balears i
secció 05, Consell Econòmic i Social.
Vots a favor?
Vots en contra?
Abstencions?
Hem d’entendre que s’ha votat a favor. Per tant, resultat de
la votació?

1937

pública 02, Parc BIT i Desenvolupament SA; societat pública
03, Institut de Biologia Animal de les Illes Balears SA; societat
pública 04, Serveis de Millora Agrària SA. Votació també de
la 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 09, Ràdio de les Illes Balears SA; societat pública 010,
Televisió de les Illes Balears SA; societat pública 011, Gestió
d’Emergències de les Illes Balears SA; societat pública 012,
Multimèdia de les Illes Balears SA i votació de l’ens públic,
Servei de Salut de les Illes Balears i de les entitats que en
depenen.

EL SR. LLETRAT:
Vots a favor d’aquestes seccions?
14 vots a favor i 1 en contra. Cap abstenció.
Vots en contra?
EL SR. PRESIDENT:
Abstencions?
Correcte. Queden aprovades aquestes seccions.
Resultat?
Ara votarem la secció 03, Sindicatura de Comptes i secció
04, Consell Consultiu de les Illes Balears.

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor?

8 vots a favor i 7 en contra. Cap abstenció.

Unanimitat.

EL SR. PRESIDENT:

I ara si els sembla bé farem la votació de la resta de
seccions que relacionaré a continuació. 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 i despeses diverses; secció 32, ens
territorials; secció 34, deute públic; secció 36, serveis comuns
i despeses de personal; secció 71, Institut d’Estudis Baleàrics;
secció 73, Institut Balear de la Dona; secció 76, 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 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 Balears 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;
entitat de dret públic 93, Ports de les Illes Balears; entitat de
dret públic 94, Agència de Cooperació Internacional de les Illes
Balears; entitat de dret públic 95, Consorci de Transports de
Mallorca; entitat de dret públic 96, Espais de Natura balear;
societat pública 01, Fires i Congressos de Balears SA; societat

Queden aprovades totes i cada una de les seccions del
pressupost.
I una vegada conclòs el debat i les votacions, es proclama
dictaminat el projecte de llei de pressuposts de la comunitat
autònoma de les Illes Balears per a l’any 2007. Es recorda que
els grups parlamentaris poden presentar en el termini de 48
hores, mitjançant escrit adreçat al Molt Hble. Sr. President de
la cambra, els vots particulars i les esmenes que havent estat
defensades i votades en comissió i no incorporats al dictamen
se pretenguin defensar en el ple.
I havent esgotat l’ordre del dia s’aixeca la sessió. Se’ls
agraeix la seva colAlaboració.
(Aplaudiments)
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