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EL SR. PRESIDENT: Senyores i senyors diputats, continuam amb el debat.
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Passam al debat número 19, de totalitat, secció 21 Conselleria

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

d’Innovació Empresarial de les Illes Balears, societat pública

01 Fires i Congressos de Balears.

En primer lloc passam a la defensa conjunta de totes les

esmenes presentades pel Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista a les seccions incloses en el present debat.

Té la paraula el Sr. Pere Sampol.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Moltes gràcies, Sr. President.

(Aldarull a la sala)

EL SR. PRESIDENT:

Pregaria un poc de silenci per favor.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Me tem que no era per l’expectació generada per aquest

debat aquest aldarull que hi ha hagut una estona.

Bé presentem esmena a la totalitat, han passat 35 segons ja

Sr. President...

EL SR. PRESIDENT:

No sé preocupi que ho arreglarem. Tornarem començar.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Era broma, seré breu.

EL SR. PRESIDENT:

Tornam començar. Sr. Sampol.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Bé dividirem aquesta intervenció de l’esmena a la totalitat

en 3 blocs, comerç i artesania, promoció industrial i energia.

Dins la política de comerç, després substanciam una esmena

parcial, però mereix un comentari dins allò que és l’esmena a

la totalitat perquè hi ha una qüestió conceptual que ha

diferenciat les polítiques de l’actual conseller respecte de

l’etapa anterior. És a dir, vàrem passar d’una canalització

progressiva de recursos d’allò que eren incentius a les empreses

privades cap a allò que era incentivar les accions colAlectives.

Això s’ha tornat enrera, ara el Govern ha dit que aquest era un

criteri seu, naturalment els partits tenim ideologies distintes,

però jo vull insistir i fer una reflexió sobre aquest tema.

Jo vull realment plantejar, vista l’escassesa de recursos que

tenim en matèria de diversificació econòmica i en general, vull

plantejar l’eficàcia de subvencionar un 10, un 12, un 15% la

modernització d’empreses comercials. O encara més, la

instalAlació de nous comerços front la prioritat, per a nosaltres,

d’intentar promoure accions colAlectives que ajudin a

dinamitzar zones comercials, mercats, municipis, etcètera. A

partir sobretot d’una reflexió, si existeix una coincidència de

què tenim una saturació de comerços, especialment a algunes

zones turístiques, és una acció prioritària d’aquest Govern

incentivar la creació de nous comerços?

Naturalment pensam que no. Al contrari, jo crec que avui el

sector del comerç necessita promoure aquestes accions

colAlectives, per tal que conjuntament, sigui un carrer, una

plaça, una zona, un petit municipi, un mercat, pugui actuar

oferint pràcticament tota l’oferta que fan les grans superfícies

comercials. Clar, això s’ha tornat a invertir, segueix una part

del pressupost destinat a famílies, però el gruix de l’ajuda

continua anat cap al que són empreses privades i per tant, això,

crec que és una qüestió fonamental, una discrepància

fonamental, però pensam que tenim forts arguments, no tant per

guapa que sigui la modernització de comerços existents, però

sí crec que ens hauríem de replantejar les ajudes directes a

implantació de nous comerços i destinar-les cap a aquestes

accions colAlectives mitjançant les distintes associacions que hi

pugui haver. Primer capítol.

Segon capítol del tema de comerç. Bé, el nostre grup i jo

personalment tenim un disgust de la poca defensa que es fa de

la Llei de comerç, especialment pel que fa referència a festius,

aquest és un tema que es va consensuar, que el vàrem aprovar

per unanimitat, la Llei de comerç de les Illes Balears faculta el

conseller a dictar el nombre de festius, entre zero i 60 festius

que hi pugui haver al llarg de l’any i perfectament si s’arriba a

un consens entre 4, 5, 6 comerços, no sé per què ens hem de

regir per la normativa estatal, sincerament, això ho consider

una actitud provinciana, mentre el Tribunal Constitucional no

digui el contrari, i el fet és que aquest article de la Llei de

comerç és plenament vigent perquè el Tribunal Constitucional

va aixecar la suspensió cautelar que va fer el seu dia. Per tant,

no només vostè, sinó alguna de les associacions i sindicats crec

que haurien d’haver defensat amb més vehemència aquest

concepte, a pesar que reconec que hi ha informes jurídics

contradictoris respecte d’aquesta qüestió, però crec que hem

debilitat la nostra postura davant el Constitucional.

Tema de promoció industrial. Aquí també hi va haver un

canvi de criteri que en principi va resultar negatiu, hi va haver

un canvi de criteri per quan es va promoure, es va incentivar

l’assistència colAlectiva a fires, especialment les principals fires

que es fan a l’Estat espanyol, a Madrid o a Barcelona en

distints sectors, perquè això ajudava a crear una marca conjunta

que era la marca de les Illes Balears que, per exemple, en pell

o en calçat o fins i tot en productes agroalimentaris reforçava

les marques individuals. L’èxit que vàrem tenir amb els vins va

ser possible perquè els bodeguers varen passar per damunt les

diferències i la competència sana que tenen entre ells i

acceptaren anar conjuntament dins el mateix estand i això va

provocar una gran projecció dels vins de les Illes Balears.

Aquest criteri va ser substituït i inicialment, especialment per

al sector de la moda, amb uns resultats nefastos, perquè hi va

haver una caiguda d’empreses que deixaren d’anar a la fira, per

exemple, més important en moda, que és la de Madrid. Jo crec

que s’ha corregit en part pel que he vist, els darrers anuncies

que ha fet el CDIB. Al respecte, també consideram que en

aquest moment hi ha una dispersió d’esforços per a la promoció

de productes agroalimentaris, vaig llegir als mitjans de
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comunicació que l’IDI ha creat una nova secció per

promocionar aquests productes, veig que el CDIB du unes

accions que ja duia abans, de promoció exterior i veig que la

Conselleria d’Agricultura també fa els seus esforços, i crec que

aquí hauríem d’intentar unificar accions colAlectives.

Respecte de la promoció d’Estats Units ja vàrem tenir

ocasió de parlar-ne amb una certa ironia per part meva, perquè

consideram que aquesta promoció de productes agroalimentaris

als Estats Units és molt voluntarista per la dificultat que

presenta aquest mercat respecte dels productes agroalimentaris,

i ha estat una promoció caríssima, a més amb unes despeses

supèrflues que crec que hauríem d’intentar estalviar perquè no

anam sobrats de recursos, crec que hauríem d’intentar que les

delegacions que viatgen, bé, ja m’entén, no puc anar més

enfora, però li prec que vigili un poc el Consorci per al

Desenvolupament Econòmic de les Illes Balears perquè veig

una gran generositat, veig molt de paper couché i veig actes

que ornen la presentació de productes, i de vegades no sabem

si la presentació de productes és el motiu o l’excusa per

promocionar altres coses.

En tot cas, jo crec que s’han transmès una sèrie de

missatges negatius cap al sector industrial i que han provocat

un cert descontent, naturalment no ho diuen públicament, però

en privat, i crec que persones que no se les pot acusar de

partidistes ens diuen que no troben estímul suficient. En tot cas,

a pesar que enguany hi ha un increment pressupostari respecte

de l’any anterior, jo crec que també hi ha hagut un canvi de

criteri i fa que les empreses reben menys recursos perquè, amb

aquest canvi de criteri, no s’executa el cent per cent del

pressupost. I vostès ara han tornat a tancar les convocatòries el

mes d’abril, mes de maig, i això significa que les baixes que es

produeixen perquè les empreses no han justificat les

subvencions o han renunciat a les subvencions, se’n van a la

caixa única, mentre que abans s’executava el cent per cent de

la partida d’ajudes destinades a les empreses i, si no, li faig una

pregunta, quants expedients s’han denegat d’ajudes a empreses

per manca de pressupost durant l’any 2004? Perquè sembla que

n’hi ha bastants, hi ha bastants solAlicituds que no s’han pogut

atendre.

Quant a les empreses públiques, durant aquest any, i em pot

haver passat alguna notícia, però no he vist la més mínima

activitat a l’Institut d’Innovació Empresarial, i no només això,

sinó que veim que l’IDI i el CEIB són un refugi d’alts càrrecs

del Partit Popular, batles, regidors, caps de llista del Partit

Popular que no fan feina, que pràcticament no hi van i tenen la

seva ocupació dins aquestes empreses públiques. 

Fires i Congressos. Crec que Fires i Congressos ha tengut

una pèrdua d’activitat, a les darreres fires no hi ha hagut

alegria, tant Tecnoturística com Baleart, que vaig poder visitar

la setmana passada, no s’observa alegria, tal vegada fa falta un

poc de promoció, tal vegada es tracta d’incentivar un poc més,

però fa la sensació que les fires estan degenerant i els

expositors diuen que es perd un poquet aquell objectiu que era

el de les fires. No sé si és perquè han proliferat les fires en els

distints pobles, i això fa que la gent estigui un poc cansada o si

hem d’innovar un poc en la política firal. Al respecte de les

fires li he de dir que duim un any i mig de retard en la

construcció del recinte firal, era un projecte que estava

encaminat i consensuat en l’Ajuntament de Palma i sembla que

hi ha hagut un canvi de majoria a l’Ajuntament de Palma o que

no s’entenen o no sé què ha passat. Si dos govern distints, que

no havien tengut bones relacions, havíem estat capaços de

posar-nos d’acord, Ajuntament de Palma i Govern de les Illes

Balears, per construir el recinte firal, hem perdut un any i mig.

Quant a energia, telegràficament perquè estic fora de temps,

estam preocupats pel retard en l’inici del gasoducte, veim una

baixa en la partida de foment d’energies renovables, quan cada

any les solAlicituds superen de molt la partida pressupostària.

Això és tot, no tenc més temps per més, voldria que em

donàs compliment a aquestes opinions que li he manifestat.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Sampol. Té la paraula la Sra. Patricia

Abascal, del Grup Parlamentari Socialista.

LA SRA. ABASCAL I JIMÉNEZ:

Gracias, Sr. Presidente. Señoras diputadas, señores

diputados. Sr. Conseller, el porcentaje del presupuesto de la

Conselleria de Comercio, Industria y Energía sobre el total del

presupuesto de la comunidad, es del 1,48%, repito, 1,48%,

siendo una conselleria que gestiona dos de las actividades más

importantes que tenemos, la industria y el comercio, y no sólo

lo digo yo, usted también lo dijo cuando compareció en la

comisión para explicar sus presupuestos y lo dijo claramente,

el comercio y la industria son dos actividades muy importantes

en nuestra economía. Por lo tanto, ésta es la razón que a

nosotros nos permite justificar el haber presentado una

enmienda a la totalidad a la Conselleria de Comercio, Industria

y Energía, porque entendemos que es un presupuesto

totalmente insuficiente para llevar a cabo lo que debería ser

potenciar estas dos actividades que deberían cumplimentar lo

que es la principal industria, que es la del turismo.

Vivimos en una comunidad donde, insisto, la principal

industria que tenemos es la del turismo, es una realidad y no se

puede obviar, pero no debemos centrarnos en ella de manera

exclusiva, porque luego sucede lo que está ocurriendo algunas

veces, que vienen determinadas crisis, determinadas situaciones

que nos llevan a no tener unas previsiones concretas sobre lo

que sucede y, en definitiva, a tener una caída. Por lo tanto, es

necesario, y nosotros lo entendemos así, que se deben potenciar

otras actividades que permitan diversificar nuestra economía,

para no tener que llegar a esa dependencia total y exclusiva que

actualmente tenemos.

Hoy en día ese impulso no se está llevando a cabo y, de

hecho, según las estadísticas del Instituto Nacional se han

perdido puestos de trabajo y hemos perdido peso dentro de la

economía, concretamente hemos pasado del 9,38% al 8,61%.

Sr. Conseller, estos datos deberían preocuparle porque es su

responsabilidad que en industria nuestra comunidad no pierda

más. Hemos sufrido crisis importantes, según ustedes la

economía va mejor y, sin embargo, perdemos puestos de

trabajo, en concreto 1.300 puestos de trabajo se han perdido en
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este sector, y esto siendo la segunda actividad más importante

de nuestra economía.

Da la impresión de que se conforma, que no tiene inquietud

y que espera que sólo sea la iniciativa privada la que actúe, a

veces se tiene que incentivar por parte de las administraciones

para que un sector determinado coja impulso y pueda llevar a

cabo acciones específicas, y esa responsabilidad que ahora les

toca a ustedes, nosotros no acabamos de verlo. Según una

encuesta realizada por la PIMEM en el sector industrial las

carencias en materia de suelo destinado a polígonos

industriales, a lo complicados que son los trámites

administrativos, a la falta de formación específica, son patentes,

y se solicita por parte de la administración acciones concretas

que faciliten su actividad. Sr. Conseller, no sé si conoce usted

esta encuesta que ha llevado a cabo la PIMEM, es exclusiva

para el sector industrial, si no la conoce se la recomiendo

porque es bastante ilustrativa y ahí, de una manera clara se dice

cuáles son las deficiencias que encuentra el sector y cuáles son

incluso las soluciones que plantea para poder evitar que se siga

sufriendo lo que ellos entienden que complica su actividad.

Usted propone acciones encaminadas a  la

internacionalización de nuestras empresas, la idea es buena, no

podemos decir lo contrario, sin embargo entendemos que se

debe empezar desde abajo, nuestras empresas deben consolidar

su actividad en la comunidad y en lo que es el estado, después,

cuando la producción sea suficiente, cuando se lleve a cabo un

sistema que permita tener mayor producción, entonces sí

empezar con la actividad de exportación a nivel internacional.

Usted ha hecho varios viajes, aquí se ha comentado el viaje a

Estaos Unidos, también se fue a China, se supone que a abrir

nuevos mercados, entendemos que, efectivamente, el mercado

chino tiene un potencial impresionante, son muchos millones de

personas las que viven ahí, pero ¿usted cree sinceramente, Sr.

Conseller, que desde lo que actualmente tenemos nuestra

industria tiene capacidad para producir la demanda que en un

momento determinado podría ser solicitada en un país como

China? Nosotros creemos que no. Muchas veces cuesta incluso

llevar a cabo la producción a lo que actualmente el mercado

solicita como para empezar en nuevos mercados que además en

un momento determinado pueden exigir una demanda.

Entendemos que es preferible asentar las bases de un

crecimiento cualitativo y cuantitativo en cuanto a la industria

y una vez que se lleve a cabo una modernización, incluso de la

producción, empezar con la posibilidad de abrir nuevos

mercados, ir poco a poco, porque hay un refrán que dice que el

que mucho abarca, poco aprieta, y yo pienso que en este sector

hay que ir con cuidado y evitar que al final algunas empresas

acaben cerrando.

Pasemos ahora a hablar del sector del comercio, también es

una actividad que nosotros hemos dicho que es importante.

Hace aproximadamente un mes debatimos en esta cámara sobre

la situación de dicha actividad que además permite, en esta

comunidad, generar empleo, contribuye a la creación de

pequeñas empresas, permite la inversión, ayuda a la

desestacionalización, da vida a nuestras ciudades y a nuestros

pueblos, y que permite incrementar nuestro nivel de vida. Pues

bien, después de todo lo que aquí se expuso, después de que yo

creo que estamos de acuerdo en que efectivamente el comercio

es una actividad muy importante en nuestra comunidad, resulta

que el presupuesto de su conselleria respecto a lo que es la

sección de comercio es del 0,44% sobre el presupuesto general

del Estado, perdón, de la comunidad, si fuera del Estado sería

bastante menos, sería 0,0000, pero, en este caso, con respecto

a los presupuestos de la comunidad.

Está claro que si hemos hablado de que esta actividad es

importante y resulta que representa el 0,44%, ¿qué ocurre?,

¿desde su conselleria no se tiene clara esta idea de que sí que

es una actividad importante o realmente no se le ha dado más

dinero para lo que sí que debería ser una actividad importante

para nuestra comunidad? Nosotros estamos convencidos de que

si realmente se quiere trabajar en este sector, es necesario más

presupuesto, ya que las deficiencias, tanto en la formación

como en la modernización del sector, así como en la adaptación

a las nuevas tecnologías son importantes y de debe intentar

trabajar sobre ello.

Vamos a hablar de la artesanía. Decir que, como mínimo,

sorprende la iniciativa que pretende llevar su conselleria

respecto a la introducción de este sector en las ventas a través

de Internet, hay que reconocer que es innovadora, pero mucho

nos tememos que se quedará sólo en eso, en una idea

innovadora, y se lo digo porque el año pasado también era una

idea innovadora la creación de un centro balear de artesanía y

no se ejecutó. Por cierto, este año también lo lleva como

objetivo, haremos el seguimiento para ver si realmente se llega

a crear dicha centro o si lo volveremos a encontrar en los

presupuestos del 2006.

Hablemos de innovación. Nuestro grupo siempre ha

manifestado que los temas de I+D+I deberían estar en su

conselleria, porque son las empresas las que deben llevar a la

práctica las investigaciones y las técnicas que se desarrollan a

raíz de los avances que se consiguen, eso es innovar, hacer

efectiva la investigación, pero no, usted no quiso llevar este

apartado en su conselleria, entiendo que no debió querer, si no,

no entendemos por qué no está en ella, porque entendemos que,

y repito, son las empresas las que tienen que llevar a cabo las

políticas de innovación que se practican desde la

administración.

Y usted desperdicia una oportunidad única, los avances en

innovación y en tecnología deben ser incorporados a la

actividad industrial y empresarial si se quieren conseguir

mejores resultados en la producción, y eso no ocurre en nuestra

comunidad, nuestras industrias siguen siendo en muchos casos

artesanales y con técnicas productivas poco eficaces, hay que

hacer un esfuerzo para actualizarlas, y este esfuerzo debe

iniciarse en las administraciones, si no seguiríamos en la misma

situación y perderemos el carro de la innovación.

Hablando de innovación, hablaremos del Instituto de

Innovación Empresarial. No va a poder llevar a cabo lo que ha

comentado antes, nuestro grupo presenta una enmienda a la

totalidad a este instituto porque su presupuesto es poco

coherente, por un lado solamente aumenta un 6% con respecto

al año pasado, y lo más curioso, en el capítulo de inversiones

solamente hay 50.000 euros para llevar a cabo políticas de

innovación; el resto se destina a pagar personal y gasto

corriente. Llama la atención el dinero que se destina al apartado

“otros trabajos”, el 23% de todo el presupuesto del instituto,
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928.253 euros, mientras tanto el dinero que se debería destinar

a aplicar esas técnicas de innovación se reduce exclusivamente

a 50.000 euros.

El problema que tienen es que todas las consellerias

presentan acciones relacionadas con la innovación, todas.

Hemos visto aquí un despliegue que habla de temas de

innovación, pero sin embargo, sin embargo no existe una

coordinación, nosotros vemos que no hay una dirección

encaminada a llevar a cabo esas políticas, y eso repercute en la

producción y en la modernización de nuestras empresas y de

todos los sectores implicados en este tema.

Me queda poco tiempo, vamos a hablar de energía, si no,

luego continuaremos. Ha habido un debate muy grande en este

parlamento sobre gaseoducto, cable eléctrico, ahora será

gaseoducto y cable eléctrico, perfecto, pero ¿y mientras tanto?,

porque estamos hablando de acciones que nos pueden llevar al

2008, 2011, pero mientras tanto sigue habiendo determinadas

zonas que sufren porque no tienen abastecimiento eléctrico, y

yo creo que es obligación de esta conselleria cumplir con alo

que es necesario e imprescindible hoy en día en la sociedad que

vivimos, tener electricidad, abastecimiento eléctrico, y esto no

está ocurriendo, con lo cual entendemos que está bien proyectar

hacia el futuro, pero primero resolviendo los problemas de los

ciudadanos que se tiene ahora, sobre todo cuando implican su

calidad de vida.

Y vamos a seguir, luego ya si acaso concretaremos en según

qué temas, con Ferias y Congresos. Ustedes hablan aquí de que

se va construir un recinto ferial en Mallorca, hablan de uno de

Ibiza y Formentera, suponemos que se hablaba, al menos en su

comparecencia, de uno en Formentera, está bien, insisto, pero

¿qué ocurre con toda la actividad de ferias? ¿Se está llevando

a cabo una planificación que permita, sinceramente, obtener

resultados? Porque yo creo que aquí no es cuestión de decir, ...

(El Sr. Vicepresident primer substitueix el Sr. President en

la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Li queda un minut, Sra. Diputada.

LA SRA. ABASCAL I JIMÉNEZ:

Sí, gracias, Sr. Presidente. No se puede decir, “hala, vamos

a ferias” por decir que vamos a muchas ferias, los resultados se

tiene que obtener, y esos resultados en algunos casos no se

concretan. Entendemos que en este caso el hecho de llevar a

cabo determinadas infraestructuras, como pueden ser el nuevo

recinto ferial de Mallorca, uno den Formentera, está bien, pero

al mismo tiempo una planificación que sea efectiva en lo que

son actividades que nos competen a todos, y de momento lo

dejamos aquí, insistimos, Sr. Conseller, su presupuesto es un

presupuesto sumamente bajo para lo que se supone que deben

ser las dos principales actividades después del turismo, de esta

comunidad.

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Intervenció del Govern,

obrim qüestió incidental. Té la paraula l’Hble. Conseller

d’Agricultura, Sr. Josep Juan i Cardona. Perdó, Sr. Conseller,

que he dit que era vostè d’Agricultura i és vostè dignament de

Comerç, Indústria i Energia, perdoni el lapsus.

EL SR. CONSELLER DE COMERÇ, INDÚSTRIA I

ENERGIA (Josep Juan i Cardona):

Moltes de gràcies, Sr. President, ja sap que un fa el que fa

falta, i estic disposat a ser el que vulgui, no hi ha cap problema.

EL SR. PRESIDENT:

Això no depèn de mi.

(Rialles)

EL SR. CONSELLER DE COMERÇ, INDÚSTRIA I

ENERGIA (Josep Juan i Cardona):

Sr. President, senyores i senyors diputats. Primer de tot vull

agrair el to d’aquest debat així com s’està plantejant, per una

raó, perquè crec que indueix més a la reflexió i a les accions

que s’han de fer en general, i té els conceptes molt més generals

i, per tant, permet parlar, si em permeten, de política econòmica

i d’indústria i del que hem de fer a la nostra comunitat.

Començaré, si els sembla bé, per l’ordre d’intervencions.

Primer comentaré les aportacions del Sr. Sampol, del portaveu

del PSM, per després continuar amb la Sra. Abascal.

Jo crec que possible en principi no ens entenguérem, Sr.

Sampol, li dic perquè quan parlava vostè de comerç i

d’iniciatives d’accions colAlectives deia que nosaltres havíem

canviat per complet la política. És cert que hem canviat en

algunes coses, i són els dos plantejaments que tenim, però que

nosaltres negàvem donar incentius o aportar o ajudar polítiques

d’iniciativa colAlectiva. Home, no, no és això, almenys aquesta

és la meva sensació. Jo per aquí duc dades, si mal no record,

miri, enguany, si sumam les ajudes que donam a les zones

comercials a través de les accions que fan els ajuntaments més

alguns ajudes també que s’han fet tant a mercats com a

iniciatives de comerciants per actuar, no només dins estructures

comercials sinó de manera conjunta dins el mercat, ens n’anam

que haurem aprovat l’any 2004, 17.029.000 euros, i implica

una inversió induïda de quasi 43.500.000 euros. I això són

molts de duros, molts. 17 milions d’euros, diecisiete, en

pessetes ara ja no ho sé, però ja em despista, però són molts de

milions d’euros, molts, no els havíem gastat mai possiblement

en un any.

I crec que hem de continuar, però jo sempre he dit

públicament que hi ha una sèrie de qüestions que han de fer els

empresaris, i una altra sèrie de qüestions que ha de fer

l’administració. Vegem, en les accions colAlectives nosaltres

estam disposats a donar suport a les iniciatives que facin falta,

estam disposats a parlar d’infraestructures, a dir escoltin,

vostès, el sector privat el que ha de fer és presentar els seus

projectes, però el que farà el Govern és pagar-li els sous,
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sueldo, això no ho farem. Pagarem, quan dic “pagarem” vull dir

ajudarem, a fer actes de promoció, però quan parlam de

promoció crec que també és important tenir en compte la

promoció interna, no?, la promoció dins la nostra comunitat,

per tant ajudarem als projectes de dinamització en dues

condicions, una, el Govern es compromet a aportar tots els

incentius que sigui capaç i que facin falta per a un projecte

determinat d’una zona comercial, però quan estam parlant

d’infraestructura, i estam disposats, també, a qualsevol

projectes que signifiqui promoció, que signifiqui dinamització,

ara, el que no farem serà pagar les nòmines. Això ho vaig dir el

primer dia i ho mantenc, i vull recordar que ho vaig dir a una

assemblea d’empresaris de comerç i varen quedar molt

contents, perquè crec que cadascú ha de complir les seves

funcions.

Poca defensa de la Llei de comerç. Sr. Sampol, jo duc

l’informe aquí perquè he de reconèixer una falta meva, i és que,

així com vaig rebre l’informe de l’advocacia de la comunitat

autònoma sobre el projecte de llei d’horaris comercials

nacional, pensava que l’havia fet enviar a tots els portaveus

parlamentaris, perquè a més del Consell assessor de comerç, els

portaveus tenguessin coneixement d’aquest informe. Li puc dir

que l’ha fet un lletrat que el Sr. Diputat coneix molt bé i que és

el cap del servei contenciós i constitucional, que és la mateixa

persona que du els recursos d’inconstitucionalitat enfront de la

normativa estatal en defensa dels interessos de la comunitat

autònoma de les Illes Balears. Li he de dir que a mi

personalment les conclusions no em fan el gust, vostè

recordarà, ja li ho he dit aquí i li ho he dit fora, que la meva

consideració personal era que el fet que Madrid establís un

nombre de dies festius fix excedia de les competències que li

atorgava la Constitució, però en canvi, Sr. Sampol, persones

molt més autoritzades que jo i que es dediquen a l’estudi i la

defensa dels interessos de la comunitat autònoma, diuen el

contrari, i jo admet aquesta interpretació, encara que no

m’agrada. Jo no venc aquí a fer política pel que m’agrada a mi,

venc a defensar els interessos de la comunitat i a fer el que

pertoca, i de vegades toca fer coses que no són molt agradables,

i a mi no m’agrada acceptar això, però ho he de fer. I li diré que

només hi va haver una associació que es va mostrar en contra

i li diré que d’una manera poc elegant, perquè a un consell

assessor va comparèixer aquest lletrat, va explicar l’informe, es

va lliurar l’informe, i tres dies després, quan ens tornàrem a

reunir, va dir que el Govern havia lliurat l’informe per sorpresa

i que, a més, en el moment que sabia qui havia pagar l’informe

ja sabia el que deia l’informe, i he dit poc elegant per no dir

una altra cosa més forta.

És important que anem tots junts, perquè aquesta mateixa

associació, a l’hora de votar el que havíem pactat entre ells, que

llavors es va desdir, va votar amb les grans superfícies i va

donar una imatge, si vol, deplorable. I crec, Sr. Sampol, que si

la llei, la norma ens diu una cosa i si tenim uns informes que

ens diuen per on hem d’anar, encara que de vegades no ens

agradin els hem de seguir, per què?, perquè efectivament fins

ara es podia aplicar, amb el règim que hi ha d’aplicació de la

norma, fins ara es podia aplicar la llei de les Illes Balears per

damunt de la normativa nacional, però vostè sap molt bé que la

mateixa doctrina constitucional estableix que des que s’ha

aprovat aquesta nova normativa, des que s’ha aprovat la Llei

d’horaris comercials, preval la llei nacional d’horaris

comercials. I, per tant, si ens agrada, bé, i si no ens agrada,

també, perquè el que hem de fer és aplicar-la, la resta, voler

anar cada dia al jutjat simplement per mantenir una caparrudesa

no és bo ni per a la comunitat ni per al sector. I seria bo que

d’una vegada per totes, per una banda sortissin les sentències

que hi ha pendent del Tribunal Constitucional i que diguin les

coses com són, i per l’altra que no estiguem provocant

contínuament conflictes normatius o conflictes judicials perquè

al final no ens beneficia, al Govern tant li fa, però al sector no

el beneficia per a res.

Em parlava també de la política d’assistència a fires o,

millor dit, la política de promoció, que hi havia hagut una

davallada important de cara als empresaris i que havien sofert

pèrdues i que s’havien perjudicat bastant els interessos dels

empresaris amb la nova política del Govern. Miri, li donaré

unes dades, l’any 2002, any poc sospitós d’estar gestionat pel

Partit Popular es varen atorgar ajudes per assistència a fires per

import d’1.523.000 euros i poca cosa més; l’any 2004, l’import

total és de 2.440.000 euros i també petites quantitats més, per

tant s’ha reforçat aquest sector. I la política que es manté

d’assistència a fires, només hi ha una diferència, des del meu

punt de vista, que és que el Govern no paga el cent per cent

d’assistència a fires a segons qui. Perquè aquesta era, Sr.

Sampol, tal vegada ho he entès malament, la diferència més

important. Per què? Perquè a diferents sectors, entre aquests del

que ha parlat vostè, el del vi, que, per cert, a la darrera fira que

hem anat, a Intervin, a Madrid, han atorgat a la conselleria el

primer premi a l’estand més o al millor estand, vol dir qualque

cosa, és una medalla que si no me la pos jo no me la posa

ningú, això ho ha d’entendre; bé, però nosaltres seguim o

mantenim, que abans també es feia, aquesta política en sabata,

en moda. És a dir, el Govern aporta un estand colAlectiu que

permet a l’empresari que vulgui que pugui utilitzar aquest

estand. Amb disseny, es fa també la porta merchandizing,

etcètera; i si hi ha qualque particular o qualque empresari que

no vol utilitzar aquest estand i vol anar per compte seu, doncs

també va seu, és decisió seva.

El que no feim és que el Govern assumeixi el cent per cent

del cost d’aquest estand, sinó que cadascú paga una part

proporcional; nosaltres vàrem pagar el 70% d’aquest cost i

l’empresari l’altre 30%. Aquesta crec que és la diferència que

hi ha primordial en aquest tema, perquè no hi ha, que jo sàpiga,

no hi ha cap fira, i per cert, en aquest moment del sector de

moda estan demanant que deixem d’anar a una fira de pell, és

el mateix sector que tal vegada es replanteja el tema com per

exemple a Düsseldorf es baixa l’assistència a fires. Però a fires

nacionals els Govern segueix aquesta mateixa idea que

d’alguna manera hi hagi assistència colAlectiva, perquè té raó,

vull dir, ens dóna més força, hi ha una imatge corporativa més

important; podem parlar de producte balear i això reforça

moltes marques que en aquest moment no tenen prou força dins

el mercat. Per tant, crec que no hi ha tanta diferència com es

diu, però ho podem discutir.

Respecte de la promoció de productes agroalimentaris, no

hi ha disparitat. L’IDI té un departament que és agroalimentari,

però no és de promoció, sinó que és d’assistència, més

d’assessorament als fabricants, etcètera. I tot el que és

promoció exterior la fa més aviat l’IDI. I hi ha un repartiment

de papers molt senzill: comerç exterior, o sigui, tot el que és
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promoció exterior, però parlant des del punt de vista de l’Estat,

és a dir, fora, o, perdó, de la comunitat, tot el que és fora de les

Illes Balears, ho gestiona la Conselleria de Comerç, Indústria

i Energia. El que és promoció interna, dins la nostra comunitat,

ho gestiona la Conselleria d’Agricultura. I li puc ben assegurar

que a mi no se m’ocorre donar una sola passa en temes de

promoció de productes agroalimentaris sense abans haver parlat

amb la Conselleria d’Agricultura o que els serveis de comerç

no hagin establert programes comuns amb agricultura, seria

absurd. I vostè veu que en aquests moments s’està fent una

campanya de promoció de productes agroalimentaris a Balears

que du la Conselleria d’Agricultura, i d’altres promocions que

les fem nosaltres i les fem fora; i fins i tot hi ha promocions

conjuntes amb les dues conselleries. 

Me diu vostè que amb el sistema que tenim en el

pressupost, no executam el cent per cent del pressupost. Té raó:

hem executat el 91% del pressupost total, o 98%, perdoni, m’he

equivocat, el 98% del pressupost. Les dades que tenc són de fa

una setmana, de dia 13 de desembre, quan es va tancar el

pressupost, el 98%. Per tant, no és aquesta, és a dir, crec que és

un sistema molt millor el que fem nosaltres, però clar cadascú

té la seva postura.

En energia no baixa el pressupost d’energies renovables, al

contrari, Sr. Sampol, puja. Tal vegada no hem mirat el mateix

paper vostè i jo, però puja, sí, sí. A més, enguany la conselleria

ha donat, les ajudes que s’han obert enguany han cobert 240 i

busques d’expedients i l’any passat, és a dir, el darrer any de

govern seu, varen ser 161; hi ha hagut un increment, anava a dir

espectacular, però espectacular no és, però és quasi el doble,

s’han atès quasi el doble d’expedient a l’any 2004 que en els

anteriors anys, que en el darrer any de govern del pacte; és a dir

que hi ha un canvi significatiu. I de record meu, la Conselleria

d’Energia puja quasi un 30%, més que la conselleria la direcció

general. Per tant, no me quadra el que vostè diu, hi deu haver

qualque error, perquè si no, no ho veig massa clar.

La diputada portaveu del PSOE, per justificar la devolució

dels pressuposts, el que fa és comparar la importància que té

l’activitat econòmica dins l’economia de les Illes Balears i

llavors traslladar-la al pressupost de la comunitat autònoma.

Clar, és un raonament vàlid, però té un problema: què passa

amb la Conselleria d’Educació o amb la Conselleria de Sanitat?

Quin pes econòmic tenen les nostres illes? Cap. Significa això

que no els hem de donar ni un cèntim? No. És a dir, jo no

pretenc jugar, fer jocs de paraules, però crec que quan parlam

d’aquestes coses, segons quin tipus d’argumentació és, com a

mínim, equivocat o inexacte. Un no pot dir com que el 18% de

l’economia és x, doncs toca a la conselleria aquest percentatge;

com que el 70 i no sé quants per cent és turisme, resulta que la

conselleria de Turisme hauria de tenir el 70% del pressupost,

ja anam bons, el conseller de Turisme estic segur que estaria

contentíssim, ho dic ara que ell no hi és. Però comprendrà vostè

que no pot ser un criteri molt adequat pretendre traslladar la

importància econòmica d’un sector dins els pressuposts. Hi ha

departaments que no tenen transcendència econòmica en la vida

de la comunitat autònoma, però que tenen una importància

capital.

I aquesta vegada, com ja va ser en els pressuposts de l’any

passat, s’ha donat importància a aquests sectors, que crec, i

estic convençut que vostè hi està d’acord, que no està gens

malament que se’ls n’hagi donat, Sanitat, Educació, Medi

Ambient, etcètera. Per tant, miri, jo li puc dir que no conec cap

conseller que estigui content amb el pressupost que té, ni de

Balears ni de tota Espanya, tothom pretendria tenir sempre molt

més; el que passa és que els pressuposts són el que són i un ha

de fer bona administració amb el pressupost que li pertoca. I en

el pressupost que ens ha pertocat a la Conselleria de Comerç,

amb un increment d’un 17% és un increment més que

satisfactori.

Me parla de sòl industrial, que hi ha una demanda, me parla,

millor dit, me parla d’una enquesta de PIME que diu que fa

falta sòl industrial. Sí, conec l’enquesta de PIME i és una

enquesta d’un sector de PIME de Mallorca, no és exactament

el mateix. I aquesta enquesta la fa un departament de PIME que

recull una sèrie de sectors industrials, però no és l’associació

d’indústria, de tota la indústria; no, no, no, veurà, és que sabata

també és indústria; moda també és indústria i PIME té aquests

departaments. Per tant, aquesta enquesta, i no l’estic (...),

aquesta enquesta és d’una part molt limitada del sector

industrial i, per exemple parlava aquesta enquesta de formació,

però formació vostè sap que no és competència de comerç i

indústria, formació és competència de la Conselleria de Treball

i de la Conselleria d’Educació. I comerç i indústria fa una feina,

que crec que és important, que és tractar de ser la corretja de

transmissió entre el sector empresarial i els departaments de la

comunitat autònoma que tenen les competències d’educació.

Per què? Per tractar d’adaptar l’oferta educativa al mercat de

treball quant a l’opinió dels empresaris, i així ho hem fet a

indústria i ho vàrem fer a comerç. I com que ho vaig explicar

a la compareixença i vostè hi era, crec que, o no, no hi era

vostè, no hi era, perdoni, en resum el que intentam, Sra.

Abascal, és precisament connectar aquestes necessitats

empresarials de formació dels seus empleats i dels seus propis

directius amb l’oferta que fa l’administració.

Per què? Perquè ens podem trobar amb un nivell altíssim

que hi ha de formació, però que tal vegada aquesta formació no

sigui útil a l’hora de cercar un lloc de feina.

D’artesania. Bé, sí, de comerç me fa el mateix comentari, la

mateixa comparació, supòs que ja ho té per contestat. La

Direcció General de Comerç, efectivament, deu tenir, no sé

quin és el percentatge, el 0,44 o el zero que sigui, però li torn

a dir el mateix: jo no consider oportú comparar, crec que no és

just i crec que no és objectiu, comparar la importància

econòmica de comerç amb la importància dins els pressuposts

de la comunitat, perquè hi ha molta despesa o molta inversió

que no té res a veure una cosa amb l’altra.

Sra. Consellera, Sra. Diputada, jo som conseller de Comerç,

Indústria i Energia, no som el president del Govern. Dic això,

no, no, en què ho pareixi no, dic això perquè, clar, jo no som

qui decideix acceptar o no acceptar si la Direcció General

d’Innovació s’ubica dins la Conselleria de Comerç i Indústria

o dins una altra part del Govern; això, l’estructura, es decideix

abans de nomenar els consellers, no sé si ho sabia, però això

funciona així. I no és un toma y daca i un estira i afluixa, no,

l’estructura del Govern és la que és i crec que funciona bé.

Innovació és a la Conselleria d’Economia i, a més, serveix, a

part de tenir les competències, coordina totes les accions del
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Govern en aquest tema. Perquè, efectivament, i vostè mateixa

ho deia a la compareixença davant economia, es necessita, és

una activitat transversal, i es necessita una conselleria amb una

actuació transversal, ho fa economia i ho fa magníficament. I

què feim des de comerç i indústria? Doncs, colAlaborar amb

Economia, com és molt natural, coordinar les accions amb

Economia, com és molt natural, i quan implementam les ajudes

a les empreses li diré que enguany hi ha en I+D hi deu haver

subvencions per un valor, passa el milió d’euros, la quantitat

exacta l’hauria de cercar, però passa, li puc dir, passa del milió

d’euros; concretament són 1.182.464 euros.

I això ho feim seguint i com és molt natural, a l’hora

d’atorgar aquestes subvencions o a l’hora d’estudiar els

expedients, hi ha personal, tècnics d’Economia, de la Direcció

d’Innovació, precisament que analitzen aquests criteris. Com

també hi ha colAlaboració quan l’IDI actua o quan altres

departament, li parl ara de la Conselleria de Comerç, però com

altres departaments de la resta de conselleries pens que passa

el mateix.

I me diu que en els pressuposts només tenim 50.000 euros

d’inversió. Té una explicació, hi ha uns romanents de l’any

2001 i 2002 que no s’han gastat i per tant els aprofitam o

s’utilitzaran per a inversió.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Conseller, hauria d’anar acabant.

EL SR. CONSELLER DE COMERÇ, INDÚSTRIA I

ENERGIA (Josep Juan i Cardona):

Sí, acabaré tot d’una, Sr. President. Hi ha una qüestió que

parla sobre internacionalització, Sra. Diputada, no puc estar

d’acord amb vostè. En aquest moment vostè me diu, primer

hem de tenir producció suficient i llavors ja sortirem, en aquest

moment si deim això i ens aturam hi ha moltes, moltes, moltes

empreses de la nostra comunitat que se’n anirien baix; és a dir,

a la comunitat, la indústria de Balears, sobretot en els sectors

que podríem dir tradicionals, tenen, necessiten tenir una

vocació exportadora, si no és la ruïna. I el que hem de fer és

promoció, promoció i promoció; vull dir, hi ha un pla que el

vaig explicar a la compareixença de pressuposts i que s’ha

explicat i que s’ha donat prou informació, com és l’Ibesport,

que significa una inversió de 20 milions d’euros amb quatre

anys, en què es pretén precisament millorar la

internacionalització de l’empresa de les Illes Balears.

Qüestió diferent és que hem de fer el possible perquè totes

aquestes empreses, que poden tenir producció susceptible

d’exportació i no ho fan, o bé perquè no tenen prou capacitat

o bé perquè no tenen formació, ajudar-los perquè tenguin

formació o perquè aquesta empresa pugui redimensionar-se i

sortir fora. El que és absurd, evidentment, és pretendre que

empreses que no tenen suficient dimensió es dediquin a

exportar. I dins aquesta línia d’assessorament i d’ajuda a les

empreses el que es fa és precisament aportar formació,

programes de formació, com és el (...) 2000 amb el qual

colAlaboram, perquè les petites empreses de Balears puguin

aprendre a sortir, puguin tenir promoció. Jo no em penedeix

d’haver sortit fora cap de les vegades i capt el missatge o les

paraules que ha dit, he entès perfectament el que diu el Sr.

Sampol. És cert que hem de sortir i hem de sortir més encara.

I estic convençut, com deia vostè, que Xina era un mercat

excelAlent, és un mercat important, és un mercat que

evidentment pot tenir una demanda important per a Balears i

això és importantíssim. I en aquest moment hi ha empreses que

sí tenen capacitat de cobrir les seves necessitats a Xina.

Miri, hi ha empreses que en aquest moment ja obren

botigues a Xina i això és un orgull per a aquest conseller i ha de

ser un orgull per a aquesta comunitat, perquè són empreses que

tenen capacitat d’expansió i que lluiten per obrir-se un lloc a un

mercat duríssim, però que serà molt important i que de cara al

futur encara ho serà molt més.

I respecte a energia, efectivament, hem de mantenir

aquestes infraestructures: gasoducte i cable. I és una opció que

està acceptada i que no pens que sigui discutida per ningú, que

està acceptada per l’Estat espanyol, que està acceptada per la

comunitat i que no crec que creï cap problema; però hi ha una

qüestió diferent que ni el gas ni el cable solucionen, que són les

deficiències d’infraestructura de transport i distribució a la

nostra comunitat. I això és feina de tots, de tots, i li diré que en

aquest moment hi havia dues zones especialment conflictives,

una era al nord d’Eivissa, l’altra és al nord de Mallorca; a la

zona del nord d’Eivissa s’ha arribat a una solució, hi ha hagut

una sèrie de promotors, una sèrie d’empresaris que han fet un

pacte amb GESA, autoritzat per la Conselleria de Comerç,

Indústria i Energia ...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Conseller, vagi acabant per favor.

EL SR. CONSELLER DE COMERÇ, INDÚSTRIA I

ENERGIA (Josep Juan i Cardona):

Acab tot d’una, Sr. President.

... de Comerç, Indústria i Energia que ens permetia finançar

aquestes línies. Respecte del nord de Mallorca, això no ha estat

possible. I li diré que la feina del Govern, respecte al que

pertoca a la seva obligació en el nord de Mallorca, ja està feta,

la varen fer vostès conforme a la llei, conforme a la normativa

a l’any 2002; varen donar les llicències preceptives per fer el

Pla Capdepera i Artà. Qüestió distinta és que no s’executi, però

no per raons que siguin imputables al Govern.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. En torn de rèplica intervé en

primer lloc el Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista. Té

la paraula el Sr. Sampol.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, he mirat tres

vegades si m’havia equivocat de pressuposts i, o m’he

equivocat de pressuposts o m’ha venut una moto, com diuen els

joves colAloquialment, els joves com nosaltres, perquè me diu
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que han gastat 17 milions d’euros... Ah, aquest any no, diu ara!

Gastat no? Aprovat, 17 milions d’euros per a accions

colAlectives en matèria de comerç. És que la Direcció General

de Comerç, per a l’any, el programa Ordenació, Reforma i

Modernització de les Estructures Comercials per a l’any 2004

tenia un pressupost de 9.181.773 euros. I me parla de 17

milions d’euros. És un artista vostè, eh!

(Rialles a la Sala i rialles de l’intervinent)

Clar, aquí està, (Rialles), ahí le quiero ver. En tot cas, pot

haver gastat plurianuals, podria ser amb despeses plurianuals,

però no del pressupost del 2004. Dins el pressupost del 2004 i

la previsió de pressuposts per al 2005 té més recursos

econòmics per incentivar les ajudes a les empreses que no a

accions colAlectives en matèria de comerç. I en tot cas, jo torn

fer la reflexió perquè crec que ens l’hem de plantejar; és a dir,

si tothom coincideix que especialment a algunes zones, a

alguns municipis, especialment a determinades zones

turístiques tenim una saturació d’oferta comercial, el Govern ha

de donar subvencions perquè s’obrin nous comerços? O més bé

hem de dedicar recursos, els pocs recursos que tenim a

modernitzar el comerç existent i promoure accions colAlectives

de dinamització de zones comercials? Jo crec que això és una

qüestió de pur sentit comú i de lògica.

Dins aquest esperit, que és el nostre, deia gradualment anar

incentivant accions colAlectives és el que vostè diu pagar sous.

Bé, un pla de dinamització comercial perquè funcioni necessita

un dinamitzador professional i és el que vostè diu els sous. Si

una associació no posa un professional que realment vagi de

porta a porta i convenci la gent i impliqui els ajuntaments i

cerqui l’ajuda del Govern, dels consells, en el seu cas, els plans

de dinamització comercial no funcionaran. Clar, això es pot dir

obertament, escolta: nosaltres vos ajudam a pagar el sou de

gerent i el tercer o quart any ja desapareix i si voleu mantenir

el programa el pagau vosaltres; o bé, es poden pagar sous d’una

manera encoberta, mitjançant cursos de formació, com es feia;

o subvencionant estudis, que de vegades estudis són un

caramull de paper que no serveix per a res, que també es feia.

Jo m’estim més les coses dir-les pel seu nom i pagar-les pel seu

nom, tot són criteris; ara, no li funcionaran els plans de

dinamització comercial si no hi ha professionals que es posin

al front, perquè, des del voluntarisme de presidents

d’associacions que tenen els seus comerços oberts i que no

poden dedicar cinc o sis hores diàries a executar aquests plans,

no es farà res.

Bé, l’informe jurídic el conec, el m’han enviat i sé el que

diu, però també sé el que diu l’Estatut d’Autonomia, i l’Estatut

d’Autonomia a l’article 10, competències exclusives, punt 38,

ens dóna el títol de comerç interior, sense perjudici de la

política general de preus, de la lliure circulació de béns en el

territori de l’Estat i de la legislació sobre defensa de la

competència. A mi que m’expliquin que vostè fixi el número de

festius amb què afecta aquestes tres excepcions en el nostre

títol competencial. Aquí jo reconec que hi ha hagut una

interpretació molt centralista del Constitucional, que hi ha

hagut distintes sentències fins ara. Ara, també, i això ho

comentàrem amb els serveis jurídics, que era un bon moment

i s’havia fet una bona argumentació per defensar les nostres

competències, això ho hauria duit fins al final fins que no

tenguem una sentència, perquè això ens debilita enormement.

El cent per cent d’assistència a fires a mi me molesta un poc

que manifest això, aquí hi havia dues opcions: o pagar el cent

per cent de l’estand i l’empresa paga el cent per cent del viatge

i l’hotel; o pagar un tant per cent de tot el paquet, estand més

viatge i hotel. És a dir, aquestes dues opcions, i no sé quina

sortia més cara, però no digui que pagam el cent per cent de la

presència a fires perquè no era així. En tot cas, pagar el cent per

cent encara que llavors es pagassin l’hotel i el viatge va servir

per incentivar empreses que no hi havien anat mai i que, gràcies

a la presència a fires, salvaren l’empresa; i d’això tenc cinc o

sis exemples d’empreses que estaven a punt de tancar i varen

dir ens heu salvat la vida perquè vengueren amb comandes dins

la cartera.

Li he fet una pregunta, no la deu tenir aquí: quantes

solAlicituds s’han denegat per manca de pressupost, de les

convocatòries públiques en matèria de comerç, artesania i

promoció industrial?

I respecte del pressupost d’energies renovables, i ja són les

darreres paraules, Sr. President, perquè ja el veig parat, torn al

mateix; el pressupost que jo tenc, no sé si n’hi deu haver dos:

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

d’estalvi d’energia, 2004, 1.297.846 euros; 2005, 1.214.136,28

euros. És a dir, una baixa d’uns 83.000 euros aproximadament,

això és el pressupost que vostè ha entregat al Parlament.

I estic fora de temps i moltes gràcies per la seva tolerància,

Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Pel Grup Parlamentari

Socialista, té la paraula la diputada Sra. Abascal.

LA SRA. ABASCAL I JIMÉNEZ:

Gracias, Sr. President. Sr. Conseller, usted ha querido

salirse un poco por la tangente cuando ha querido comparar que

no se puede basar un presupuesto en una determinada actividad

si se tiene en cuenta otras secciones u otras consellerias. Por

supuesto que los temas de educación y de salud son

importantísimos, son básicos, y desde luego no nos lo va a

decir a nosotros que siempre hemos trabajado y hemos luchado

porque estos presupuestos sean buenos, que sean efectivos, no

lo que aquí se ha comentado y se ha presentado, eso es otro

tema. Pero, Sr. Conseller, estamos hablando de una actividad,

de dos actividades principales y que son básicas para nuestra

economía, eso no podemos obviarlo, está claro que hay que

generar ingresos también para poder, entre otras cosas, hacer

frente a otras actividades como pueden ser la salud y la

educación. O incluso, en el caso del Govern, pues la

importancia que se le ha dado a la Conselleria de Obras

Públicas, resulta que para ustedes dotan a esta conselleria de un

montón de millones de euros, porque consideran que es su

producto estrella, y utilicemos un símil que usted y yo sabemos

que existe en su conselleria a la hora de promocionar

determinados productos de las Islas Baleares; pero resulta que

aquello que genera ingresos y que permite, entre otras cosas,
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tener cada vez más empleo, un empleo más estable, un empleo

de todo el año y además crear eso, iniciativas, es decir, tener la

capacidad de ser emprendedores en una comunidad que nos

hace falta, porque nos falta esto precisamente, resulta que usted

me sale por la tangente diciendo: no, es que no se ponga a

compararme ahora este presupuesto.

La realidad es que los presupuestos del Govern suben un

39% y los de su conselleria un 14,53, esa es la realidad. Y yo

entiendo que usted no esté contento, que no pueda decirlo

públicamente, que nos vengan a decir, pues no, no estoy

contento, es lo que hay y con eso intentaremos hacer lo mejor

posible. Pero está claro que es insuficiente para llevar a cabo

muchos de los objetivos que en su presupuesto figuran. Por

cierto, objetivos que ya estaban el año pasado; quiere decir que

si algunos no se ejecutaron, o bien dos motivos: o porque no

había dinero o porque la gestión no ha sido lo más eficaz.

Vamos a decir que porque no tenía dinero suficiente, no quiero

criticar su gestión en este momento. Pero está ahí el tema, si

ustedes hubieran ejecutado el Centro de Artesanía Balear el año

pasado, no tendrían porque tenerlo aquí, y ese dinero lo podrían

dedicar a otras inversiones. Y sin embargo, no lo hicieron el

año pasado y lo tienen que volver a presentar este año.

Hablemos de formación, Sr. Conseller, está claro, la

formación yo creo que es algo transversal también, afecta a

todas las consellerias, afecta a la vida pública de los

ciudadanos, porque sin formación no existe progreso. Y eso es

algo que tenemos que tener muy claro, muy presente. Pero es

que usted lo tiene como uno de sus objetivos: mejorar la

formación técnica y profesional de la actividad industrial; no lo

digo yo, lo dice usted. Por lo tanto, no intente ahora escurrir el

bulto, como se dice, por el tema de decir no, no, es que ahora

Trabajo se tiene que preocupar de este tema. No, estamos

hablando de una formación específica, muy específica de un

determinado sector, que es necesaria porque hay carencia de

estas personas formadas. Hoy en día, y usted lo puede, incluso

personalmente a lo mejor lo habrá sufrido, determinadas

actividades industriales, como son los técnicos de frío, usted

pida que vengan en el mes de agosto a instalar un aparato de

aire acondicionado, y las empresas le dirán: es que no tengo

personal cualificado para ello, falta formación en el sector. Y

yo creo que es importante que desde la conselleria se active

esta formación y se le dé salida a muchas personas que,

además, pueden llevar a cabo un buen trabajo.

Hablemos de innovación. Yo sé perfectamente que es el

presidente el que decide las áreas que se van a llevar en cada

una, pero también le digo: lo suyo hubiera sido, por lógica,

simplemente, se investiga, se desarrollan determinadas técnicas

y ¿quién tiene que llevarlas a cabo, quién innova? Las

empresas. Ese es el proceso. Y ¿en qué sección están las

empresas y la industria? En su conselleria. Por lo tanto, si

queremos terminar el proceso tiene que concluir en su

conselleria. Y efectivamente, las empresas, usted ha dicho una

cantidad, no es mucho más, porque es continuo; estamos

viviendo en un proceso continuo de cambio de nuevas

tecnologías. Lo que ayer era nuevo, hoy ya no existe, ya no es

importante; y continuamente se tiene que estar uno preparando

en estos temas.

En cuanto al tema del IDI, usted me ha dicho que claro

tiene menos inversión porque no se ha gastado dinero de otros

años, del año 2001 y del año 2002. Hombre, no sé, yo siempre

pensaba que los presupuestos estaban para ejecutarlos en su

totalidad. Es una pena que sobre dinero, para eso digamos hay

otros apartados, pero yo creo que un instituto de innovación no

tiene porque sobrarle dinero. No, ha dicho 2001, 2002 y 2003.

Pero es así, el dinero está para invertir, y más cuando se supone

que es un instituto encaminado al tema de la innovación.

Y luego, por último, el tema de las exportaciones, que ya

me paso de tiempo, Sr. Conseller, usted habla de la moda y la

moda es muy importante. Cuando se abrió el tema de China se

hablaba incluso de exportar moda ad lib a China. Usted sabe

que hoy en día la mayoría de los modistos o las personas que

llevan a cabo la actividad de moda, no tienen suficiente para

cubrir la demanda de tiendas de España, no tienen suficiente.

¿Cómo se va uno a embarcar en llevar a cabo una acción en el

exterior, cuando no tiene capacidad de producción aquí?

Simplemente yo creo que hay que ir paso a paso. Por supuesto,

cuantos más mercados se abran, cuanto más se exporte mejor

para todos. Pero lo que no tenemos que hacer es meternos en

una historia que luego no sepamos salir porque ha habido...

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant per favor Sra. Diputada.

LA SRA. ABASCAL I JIMÉNEZ:

Sí. Muchas empresas que por estos motivos, por querer

abarcar al final han tenido que desaparecer y yo creo que no

nos conviene en este momento que sigan desapareciendo

empresas en estas islas.

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Per contestar el Govern té la

paraula l’Hble. Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER DE COMERÇ, INDÚSTRIA I

ENERGIA (Josep Juan i Cardona):

Gràcies, Sr. President. Sr. Sampol, el que em deia vostè dels

nous comerços, vull dir que són dos conceptes distints, jo no

crec que haguem d’evitar les ajudes als comerços, sobretot

quan aquesta ajuda està dirigida a les zones més petites. És a

dir, parlàvem d’un màxim, si mal no record, de 30.000

habitants a la població, vol dir que és a la zona interior. Però jo

li tornaria a dir el mateix. Miri, jo no discutesc, evidentment hi

ha una qüestió, les coses s’han de dir pel seu nom, no hem de

donar subvencions encobertes o ajudes encobertes a través, ni

d’estudis, ni de cursos de formació, ni històries d’aquest tipus,

de cap de les maneres. Però també li dic, si els empresaris

creuen en aquest projecte que paguin els seus empleats, aquesta

és la meva postura. La resta, tenen un projecte bo, volen fer un

projecte de promoció interior d’una zona, volen crear una

marca per una zona comercial, volen fer..., el que vulguin.

Nosaltres volem contribuir, ajudarem i no serà la primera

vegada i ho farem encantats. Però als empleats que els paguin
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els empresaris. La resta, el Govern i si els ajuntaments hi volen

també intervenir... I estigui tranquil que estarem al seu costat

contribuint econòmicament en aquests projectes perquè ara ja

s’està fent. I amb això no ha de quedar cap dubte.

Miri Sr. Sampol, a mi me pareix molt bé llegir aquest article

que ha llegit vostè, que és l’article 10 de l’Estatut, he trobat i

estrany que no em tregui el 50. Diu que quan hi ha una

concurrència de dues lleis que estiguin vigents, s’ha d’aplicar

la normativa de la comunitat autònoma, també ho podíem dir.

Però vostè sap també que hi ha un altre article, a la Constitució,

que li està dient que és competència exclusiva de l’Estat les

determinacions de les bases de l’economia nacional. És o no

és? Per tant, què passa quan hi ha dues competències exclusives

front a front? Que s’han de cercar el límit entre aquestes dues

competències exclusives. I allò que ve a definir l’informe que

ha fet el lletrat que estàvem parlant, és precisament això,

aquesta definició. És del tot del nostre gust? No, però crec que

és raonable, entre altres raons perquè segueix les directrius per

molt centralista que siguin de l’únic tribunal que té

competència per pronunciar-se sobre això, el Tribunal

Constitucional. Per tant, jo què vol que li digui? Això és així i

no és d’una altra manera.

Sra. Abascal, yo no me he salido por la tangente, de cap de

les maneres. Li he dit que no és prudent comparar la

importància econòmica d’un sector dins la comunitat per

llavors traduir-la als pressuposts. I li deia en broma, ara ja hi ha

el conseller de Turisme, que això significaria que el conseller

de Turisme tendria el 70 i busques per cent del pressupost de

la comunitat autònoma. És així o no? I clar, vostè me diu: “és

que amb aquest criteri atribuïm un excés d’importància a Obres

Públiques”. Li comptaré una anècdota, miri l’any 2002, no

governava el PP en aquell temps se’n recorda? La Conselleria

d’Obres Públiques va tenir un increment d’un 38%. Agricultura

per exemple que era un sector estratègic, com sabem tots, no

tenia més del 7%. Ja veu, ja veu i ara me ve a dir a mi aquesta

qüestió que nosaltres no tenim, que la Conselleria de Comerç

i Indústria no té el pes que li pertoca pressupostàriament. La

Conselleria de Comerç i Indústria té pressupostàriament un

increment important. I efectivament, és inferior a la mitjana

perquè qui se’n du l’increment més important, i jo el

compartesc en aquest criteri, és Sanitat i Educació. I li dic que

compartesc aquest criteri i també li dic que m’agradaria tenir

molt més pressupost, clar que sí, no hi ha cap conseller que no

ho vulgui.

Ha insistit en el Centre Balear de l’Artesania. Miri, el

Centre Balear de l’Artesania no s’ha fet perquè el sector no

acaba d’estar d’acord, o no s’acaba de posar d’acord

internament en la seva gestió. I vaig dir en comissió que aquest

projecte es farà si i només si el sector, és a dir els artesans, que

per cert enguany incrementam el 225% el seu pressupost,

encara que no ho diu, ho he de dir jo també, si el sector està

d’acord i es posa d’acord internament per a la seva gestió. Si no

es posa d’acord per a la seva gestió no es farà. I evidentment

seguirem executant els pressuposts com fins ara, que ja li he dit

que hem executa un 98 i busques per cent. Per tant, els sous que

estiguin reservats per al Centre d’Artesania de Balears, si no es

fa es destinaran a una altra cosa que també resultaran de profit

per a la comunitat.

Pressuposts no executats, eren de l’any 2000 i 2001. Eren

inversions que estaven previstes fer que no s’han fet, que estan

dins una empresa privada i aquests sous no s’han disposat i ara

nosaltres els aprofitarem. Això és l’explicació i és perfectament

legal. Jo ignor les raons de per què no s’executaren, les ignor,

possiblement vostè les sàpiga més bé que jo perquè

precisament el seu partit era un dels que governava i ja sabran

per què no se varen executar, el que està clar és que aquests

doblers les hem d’utilitzar i és allò que farem enguany,

intentarem utilitzar els romanents que hi va haver d’aquests dos

anys a l’IDI. 

Quant a la promoció industrial. Vostè creu que la promoció

exterior ha de basar-se només en la moda ad lib? No, jo entenc

que si hi ha empreses que no poden produir prou no hi han

d’anar. A ningú l’obliguen a sortir, a cap empresari se l’obliga.

El que es fa és posar les bases, donar la possibilitat, obrir la

porta. Jo no he obligat a cap empresari no només no anar a

Xina, sinó anar a Muro, cadascú sabrà el que ha de fer. Allò

que sí hem de fer és establir les bases necessàries perquè

qualsevol empresari de la nostra comunitat pugui anar allà on

vulgui. Miri hi ha una empresa que diu que se’n vol anar a

Canadà per temes de maquinària de medicina. Si nosaltres li

podem ajudar ho farem. Ara, el que no pot ser és pensar que hi

ha un sector que és veritat que no té producció, tampoc és que

no té massa demanda i tal vegada haurà d’aprendre a treballar

en conjunt i ha tengut totes les oportunitats del món i seguirà

tenint en aquestes oportunitats. Però aquest sector no volia anar

abans a Paris i ara està a Paris. Aquest sector si vol anar a Xina

ha de tenir dret a anar-hi i si només hi vol anar una empresa té

dret a anar-hi i si s’equivoca s’ha equivocat ella, té el seu dret

a equivocar-se, perquè els empresaris també tenen dret a

equivocar-se. Nosaltres tenim l’obligació de precisament

donar-li les possibilitats perquè hi puguin anar, arreu del món,

m’és igual al Pol Nord, allà on sigui. 

Però el Govern ha de posar les bases, ha d’establir la

possibilitat de què qualsevol emprenedor, qualsevol empresari

de les Illes Balears ha d’anar a qualsevol lloc. Això és allò que

pretén la política d’internacionalització del Govern de les Illes

Balears, res més. No obligarem a ningú a sortir, no arruïnarem

cap empresa perquè surti, al contrari, és necessari que les

empreses surtin perquè de vegades no poden vendre a la

península i poden estar venent a l’estranger. És a dir, hi ha

empreses que tenen més ventes a l’estranger que a la península.

I li diré una cosa, enguany el sector de la sabata ha tengut uns

problemes molt greus d’exportació a la península, en canvi ha

anat bé a Àsia i ha anat bé o relativament bé a Europa. Només

hi ha un mercat, el món, i això ho hem de tenir molt clar.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Hi ha algun grup que vulgui

intervenir a favor de les esmenes presentades? Així idò passam

al torn en contra i té la paraula el diputat del Partit Popular Sr.

Gaspar Oliver.

EL SR. OLIVER I MUT:
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Gràcies, Sr. President. Des del Partit Popular anunciam

senyores i senyors diputats el nostre vot en contra d’aquestes

dues esmenes a la totalitat que ha presentat el PSOE i el PSM

a la secció 21 Comerç, Indústria i Energia. Els pressuposts que

ha presentat el Govern i que avui discutim són uns pressuposts

equilibrats, realistes, possible, basat en l’experiència de gestió

de molts d’anys, tenint en compte l’evolució dels distints

sectors, les seves demandes i també les seves necessitats. És un

pressupost idò que surt a camí per donar resposta, apostant

sempre dins del que sigui possible, tenint en compte que els

recursos són limitats, apostant deia per la innovació industrial,

la internacionalització de les empreses i per la millora i

modernització dels establiments comercials. 

Pens idò que les dues esmenes a la totalitat presentades no

tenen, ho dic amb tots els meus respectes, massa fonaments si

tenim en compte les esmenes parcials presentades i també les

intervencions fetes pels seus esmenats. No és fàcil senyores i

senyors diputats esmenar, qüestionar allò en què bàsicament

s’hi està d’acord. Els grups que avui estan a l’oposició han

tengut l’experiència de Govern i els que governàvem també

hem estat a l’oposició i això ho sabem molt bé. Aquesta és una

conselleria que no dóna massa joc per fer oposició. Qui no està

d’acord amb els programes de promoció comercial, d’obrir

nous mercats, de la innovació, del desenvolupament tecnològic,

del disseny, de la qualitat dels productes, o de la modernització

de l’estructura tecnològica dels processos productius? Qui no

hi està d’acord? Crec idò que hi estam tots bàsicament tots

d’acord, senyores i senyors diputats, podem discrepar això sí,

en el com. En això sí que ens podem diferenciar. Però no, no he

vist ni en les esmenes parcials, ni en la intervenció dels seus

portaveus, sobretot de la Sra. Abascal, propostes d’actuació

noves, ni tan sols distintes o alternatives a les activitats que du

a terme la conselleria. 

No he sentit tampoc crítiques a l’anunci que va fer el

conseller de posar en marxa una sèrie de plans nous dins dels

distints programes, com per exemple el Pla Ibexport

d’internacionalització de l’empresa balear. Un pla que pretén

optimitzar els recursos de les distintes administracions que es

destinen a la promoció exterior, un pla que pretén concentrar

tota la informació que necessita i que és utilitzat per

l’exportador en la creació de l’Observatori de la Indústria

Balear. Un pla que pretén impulsar la promoció i difusió dels

productes d’alta qualitat, els productes anomenats 5 estrelles,

millorant i ampliant la xarxa d’oficines que la conselleria té a

l’exterior, obrint-ne de noves com és el cas a Bonn i a Los

Angeles. I també la potenciació del Consell Balear de

Promoció Comercial.

I pel que fa al programa de promoció i regulació de

l’artesania, cal recalcar i perquè és de justícia, l’increment del

pressupost en més d’un 200% respecte l’any passat, amb un

pressupost total de 597.000 euros. A més, de la creació d’un

Centre d’Artesania Balear que se torna pressupostar per motius

que avui aquí ha explicat el conseller, el més nou i més

interessant és el projecte oficis per encàrrec i que el Partit

Socialista Obrer Espanyol aquí lloa pel sorprenent i nou que és,

però que al mateix temps ja anuncia les seves reserves quant a

la seva activitat. Projecte que consisteix en la creació d’una

plataforma digital que permet als artesans vendre a qualsevol

lloc d’Espanya. Pens que les esmenes parcials que ha presentat

el PSM no justifiquen idò de cap manera una esmena a la

totalitat, ja que estam parlant tan sols de 9 esmenes, 6 esmenes

d’afectació i 3 d’addicció o substitució. Esmenes d’afectació

que proposen allò que ja s’està fent, com és subvencionar

l’eliminació de barreres arquitectòniques, la retolació en català,

la creació de polígons industrials, o indústries de reciclatge de

residus, estudiar també els efectes del tot inclòs. 

I pel que fa a les esmenes d’addicció és curiós, per exemple

que proposin més dotació per les energies renovables, quan el

pressupost de la Direcció General d’Energia creix un 25,45%,

molt superior al projecte que hi destinava el pacte de progrés.

Estic parlant del programa. Miri idò que l’única diferència

quant al Partit Socialista de Mallorca que l’única diferència,

entenc jo, que proposa passar 2 milions d’euros de la partida

7700 a la partida 7800 per a accions colAlectives de comerç. És

a dir, proposa més subvencions per a associacions i manco per

a les empreses. Ens diferencia també, a més d’això, tal vegada

és l’assistència a fires, allà on abans se pagava el 100%, o se

tenia la segona de pagar un percentatge del paquet i la

diferència és que actualment no se paga amb sous. Això és

l’únic que ens pot diferenciar, però res més. Vostè Sr. Sampol

no ha introduït res més dins les seves esmenes, ni tampoc dins

la seva intervenció Hem presentat idò una esmena a la totalitat,

jo entenc, perquè estan a l’oposició, aquesta és la qüestió i ho

hem de dir així de clar. Però creim senyores i senyors diputats

que aquestes esmenes no justifiquen una esmena a la totalitat,

justifiquen en tot cas que el Partit Socialista de Mallorca no té

propostes, ni programes alternatius al programa del Partit

Popular.

Pel que fa al Partit Socialista Obrer Espanyol he de dir el

mateix. Ens presenten també una sèrie d’esmenes parcials

d’afectació per activitats i actuacions que la conselleria ja té en

marxa i que corresponen, com tots vostès saben, a programes

ja tradicionals dins aquesta secció. Les esmenes parcials no

justifiquen aquesta esmena a la totalitat, no suprimeixin, ni

introdueixen res nou. Millor dit sí, introdueixen una novetat,

introdueixen una nova tècnica de fer esmenes, tècnica que

permet fer-ne per un tub, les poden presentar a senallades.

Proposen altes sense proposar la baixa corresponent i amb

aquesta tècnica presenten fins a 8 esmenes d’addicció per un

muntant de 6.950.000 euros en càrrec a un programa inexistent

el 0000A i que tampoc s’han molestat en crear abans.

Comprendran idò és molt fàcil proposar augments de crèdit

sense dir d’on se treu, què suprimeixen? Què reduïm? Proposen

més a..., però a canvi de què?

Sr. Conseller, tenim ja la tècnica, ens ho han ensenyat avui.

Tenim la fórmula idò per augmentar el pressupost de la seva

conselleria, és aquesta nova tècnica de proposar esmenes sense

dir d’on ha de venir la baixa. Vostè ja sap que ha de fer el

pròxim pressupost, s’esmeni a vostè mateix sense dir qui ho

pagarà , és igual, poden venir de l’aire del cel els doblers que

han (...). Sr. Conseller d’Hisenda, vostè té ja una tècnica, una

tàctica per poder incrementar els pressuposts, fer esmenes

d’addicció sense proposar la baixa. Així qualsevol.

Francament, pens que això no és seriós i que tècnicament no és

correcte. En definitiva, creuen vostès senyors del Partit

Socialista, creuen senyores i senyores diputats, que mitja

dotzena d’esmenes d’afectació poden justificar una esmena a la

totalitat? La resposta és evident, s’havia de cobrir l’expedient
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i això s’ha fet dignament, però s’havia de cobrir l’expedient.

No he sentit discutir aquí per part dels proposants esmenants

damunt el programa de rehabilitació de zones urbanes de caire

comercial, en la millora de les zones comercials que va

proposar el conseller, el Pla de qualitat del sector comerç,

l’Escola de Comerç, o el Pla d’eficiència energètica amb un pla

d’impuls a les energies renovables, o el Pla economèstics allà

on se pretén..., a més d’un Pla d’impuls de les energies

renovables de 8 milions d’euros en 5 anys.

I per passar a les esmenes a la totalitat de les dues empreses

públiques, dir que també votarem en contra de les esmenes a la

totalitat a Fires i Congressos i l’Institut d’Innovació

Empresarial. El pressupost de l’Institut d’Innovació

Empresarial s’ha fet amb criteris objectius i cada una de les

àrees de qualitat, moda, disseny, promoció industrial i

agroalimentari, desenvoluparan els seus programes, que són els

més adients per a l’IDI i s’aconseguirà d’aquesta manera els

seus objectius d’incentivar les empreses a tenir un millor

desenvolupament de cara al futur. Dir també que els

pressuposts de l’IDI, tot i estar ajustats, són molt similars als de

l’any anterior, però pensam que cobriran els objectius que s’ha

fixat l’empresa. Quant al pressupost de Fires i Congressos dir

que se mantenen també dins el paràmetres de l’any passat, tret

d’una sèrie de modificacions que crec que és important avui

ressaltar. Les aportacions de la comunitat s’incrementen un

14% i és per sufragar les despeses del recinte firal de Menorca

i també les despeses financeres corresponents al préstec per a

la construcció dels nous recintes firals. Hi ha també un

increment per tant, a (...) financeres fins a 10 milions de

pessetes per finançar la construcció dels nous recintes firals de

Palma, Manacor i Formentera. 

Dir al Sr. Sampol que a la passada legislatura el Partit

Popular ja va manifestar que estàvem més a favor de construir

el recinte firal a un altre indret. És cert que se va signar un

conveni amb l’Ajuntament de Palma, jo crec que l’ajuntament

respectuós amb el Govern va signar aquell conveni. Però des

del Partit Popular li vàrem dir per activa i per passiva que no

estàvem massa d’acord en construir un recinte firal amb alçada

a la primera línia i pensàvem que era millor construir-ho a un

altre indret i me remet a les proves que no se construeix allà on

no estava previst. Dir també que hi ha una disminució dels

ingressos, que se deu, com vostè sap a què la Fira

Tecnoturística no se durà a terme aquest any. Aquesta és una

fira biennal, s’ha fet aquest any i per tant, li pertoca dur-se a

terme l’any 2006, no el 2005. Pensam senyores i senyors

diputats que el pressupost de Fires i Congressos són uns

pressuposts que estan ajustats a l’activitat firal i que a més, les

fires que estan programes són les fires necessàries.

Gràcies, Sr. President.

(El Sr. President reprèn la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Oliver. El Sr. Pere Sampol té la paraula.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Gràcies, Sr. President. Bé jo hauré d’insistir en la polèmica

que ja he tengut amb el conseller i per cert, no m’ha contestat.

Hi ha un programa que se diu foment de l’ús d’energies

renovables i de l’estalvi d’energia i en aquest programa

enguany hi ha una disminució de 80.000 euros respecte a allò

que s’havia pressupostat l’any anterior. Per tant, no me facin

combregar amb rodes de molí. Els pressuposts són els que són

i per tant, hi ha una disminució de recursos quant a energies

renovables i me consta perquè no només ara, sinó que abans hi

ha molta més demanda que la quantitat pressupostada.

Aleshores m’estranya que en uns pressuposts expansius en un

14% hi hagi disminució, tal vegada del programa que té més

demanda i en el qual hauríem de fer més èmfasi perquè en tota

la qüestió mediambiental hem de ser especialment sensibles a

les Illes Balears.

Bé respecte les valoracions que ha fet, si hem justificat o no

suficientment l’esmena a la totalitat, això és una opinió

subjectiva que vostè té, jo crec que hem manifestat diferències

importants quant a la manera de gestionar els pressuposts, que

naturalment són els que són i sabem que no poden créixer molt

més. Ara les gastàvem d’una manera bastant distinta i modèstia

a part, pensam que més efectiva. I així ens ho manifesten molts

de sectors que ens diuen que ens enyoren, per ventura ens

regalen les orelles, no ho sé. En tot cas jo demanaria quants de

PP hi ha, perquè me pareix que la institució primera per decidir

on s’ha ubicar el recinte firal és l’Ajuntament de Palma,

maldament el pagui el Govern en el 100%, perquè jo me

n’hauria guardat molt de dir a l’Ajuntament de Palma que si

vols que te pagui el recinte firal l’has de fer aquí. 

No només això, sinó que hi va haver una sèrie de reunions,

vàries, entre l’equip redactor del projecte de façana marítima,

el Sr. Busquets, jo mateix i el conseller de Turisme i gent dels

nostres equips i se va integrar el projecte del recinte firal dins

el projecte de façana marítima. És més, rematava el projecte de

façana marítima, rematava amb el bon sentit de la paraula, és

a dir, que el tancava perquè s’ubicava a una plaça al final de

l’avinguda Joan Maragall que realment li donava un prestigi.

L’ajuntament va participar en el concurs de projectes, jo no, jo

vaig delegar en una altra persona i l’ajuntament va votar a favor

del projecte guanyador que estava previst fer-lo per fases i

deixant per una segona fase les alçades, segons com quedés el

projecte de façana marítima i fent en una primera fase les

oficines de Fires i Congressos i els 16.000 metres de les sales

d’exposicions. No me pareix correcte que vostès des del Grup

Parlamentari Popular desautoritzin l’Ajuntament de Palma. Són

vostès que l’han desautoritzat, no jo. Jo vaig ser respectuós

amb l’Ajuntament de Palma i aquell projecte se va integrar dins

el projecte estrella del Partit Popular la passada legislatura, que

el PP-2 que ha entrat a governar ara el s’ha carregat. M’imagín

que amb gran disgust per part dels promotors d’aquell antic

projecte.

Quant a Fires i Congressos. Vull aprofitar per sortir aquí a

una informació mal intencionada, ara s’ha tornat recuperar

Tecnoturística perquè el Govern anterior no l’havia fet.

Puntualitzem-ho, no ho va dir vostè..., qualcú ho va dir i sinó

s’ho inventaren els diaris, va quedar escrit. La Tecnoturística

que se va fer l’any 2002 feia 3 anys que no se programa perquè

hi havia un problema de recinte firal i ens ho vàrem jugar amb

aquelles cartes a l’aeroport i va sortir, segons els expositors, la
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millor Tecnoturística de la història. Enguany pareix que no ha

sortit tant bé, segurament perquè el moment no és tan bo com

diuen i hi ha hagut per ventura un poquet més de desgana per

part de les empreses que s’han hagut d’incentivar molt més i

quan la vàrem organitzar fa uns anys hi havia molta més

demanda i moltes més ganes que no ara. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Sampol. Sra. Patricia Abascal.

LA SRA. ABASCAL I JIMÉNEZ:

Gracias, Sr. President. Sr. Diputada, cada uno considera lo

que es bueno o no a la hora de terminarse un presupuesto nos

parece correcto o no. Me parece acto de soberbia por su parte

y quiero decirlo así, que venga aquí a decirnos que las

enmiendas no justifican una enmienda a la totalidad. Mire le

voy a decir que por sólo un aspecto sí se justifica esta

enmienda, nuestra industria ha perdido peso dentro del PIB y

hemos perdido puestos de trabajo. Simplemente por ese motivo

justifica una enmienda a la totalidad en estos presupuestos

porque no se están llevando a cabo las acciones necesarias para

impulsar la industria de nuestras islas. Con lo cual lo que usted

nos pide es un acto de fe que el Grupo Socialista no está

dispuesto a ofrecer, así de claro.

En cuanto al tema de las enmiendas, supongo que luego en

el debate a la globalidad las discutiremos. Aquí estamos

hablando sobre la totalidad y creo que hemos expuesto los

motivos por los cuales nosotros entendíamos que este

presupuesto no era suficiente, no iba a permitir llevar a cabo las

acciones y políticas necesarias que requieren las actividades

como son la industria y el comercio. 

En cuanto al tema de la energía lo mismo. Hemos hablado

de energía, mientras se sigue discutiendo de gaseoducto y

cable, que bueno esa discusión más o menos ha llegado a un

fin, hay zonas donde no tienen suministro eléctrico. Y uno de

los puntos de la memoria de esta conselleria es procurar el

abastecimiento. Yo creo que es erróneo, no es procurar, es

promover y dar el abastecimiento, es una exigencia que los

ciudadanos tienen y creo que la administración tiene que

cumplirla. Así que Sr. Diputado, mire lo siento, si no le gusta

nuestras razones ¿qué se le hará? Peor para usted, nosotros

estamos plenamente convencidos de que esta enmienda a la

totalidad está fundamentada, está perfectamente fundamentada

y la seguimos manteniendo y la defenderemos donde sea.

Ahora que usted intente aquí decir que no nos gusta, pues por

eso vamos a votar en contra. Creo que la soberbia no conduce

a ningún sitio y en su caso creo que tiene un poco de exceso de

ello.

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sr. Oliver.

EL SR. OLIVER I MUT:

Gràcies, Sr. President. Vull aclarir al Sr. Sampol que quant

al programa d’energia, verificació i ordenació del

desenvolupament energètic, el programa 731B és millora de

l’estalvi i l’eficiència energètica, i el programa 731C és foment

de l’ús de les energies renovables, i aquests dos programes, Sr.

Sampol, tenen un increment d’un 24,5% respecte a l’any passat.

És important fomentar l’estalvi energètic, i és important també,

com és natural, fomentar l’ús de les energies renovables.

Recinte firal. Miri, el recinte firal jo el remet al Diari de

Sessions de la passada legislatura; en reiterades ocasions aquest

que li parla, aquest diputat, li va fer preguntes respecte d’això,

i quan vostè va presentar el projecte a la comissió jo li vaig dir

que no hi estàvem d’acord; hi va haver un grup, com era també

Unió Mallorquina, que va dir que no estava d’acord en el fet

que es fes un edifici per a un recinte firal amb nou plantes, si no

ho record malament. A més a més nosaltres li dèiem que allà

era un disbarat posar aquest recinte. Si vostès demanen a

l’Ajuntament de Palma per ubicar allà el recinte i l’Ajuntament

de Palma i ve a bé, l’Ajuntament de Palma el que fa, tal vegada,

és el que moltes vegades no es fa, que és lleialtat institucional,

i si el Govern demana per fer el recinte allà i l’Ajuntament està

disposat a canviar les normes perquè així sigui, perfecte, però

no hi ha dos PP, només hi ha un Partit Popular, i jo no

desautoritz en absolut l’Ajuntament de Palma ara, ni ho vaig fer

la passada legislatura. És que hi havia una oposició a aquest

projecte i nosaltres hem defensat sempre que un recinte firal no

ha de ser en alçada i que és millor que sigui modular, tal com

són tots els recintes moderns que hi ha a Europa.

Tecnoturística. Miri, jo m’he limitat a dir que hi havia una

baixa en els ingressos perquè Tecnoturística el 2005 no es feia.

No he dit res més. He dit que s’ha fet el 2004 i com que era

biennal es faria el 2006. Si vostè aquí té la necessitat d’excusar-

se de no sé què, idò té el seu dret a fer-ho, però no digui que jo

he posat excuses dient que feia tres anys que no es feia i que era

culpa seva. No n’he parlat; vostè ho ha dit però jo no.

Miri, Sra. Abascal, insistesc: les esmenes que vostè fa,

6.950.000 euros d’augment sense dir d’on és la baixa, cregui’m

que d’onze esmenes d’addició vuit estan fetes amb aquest

sistema, i després sis esmenes parcials d’afectació. I vostè ara

mateix a la seva rèplica ha dit que la conselleria no está

llevando a cabo las acciones necesarias... Correcte;

precisament per això és el que jo li estic qüestionant; quines

acciones, Sra. Abascal? Vostè no ho diu, vostè es limita a dir

que el Govern no ho fa, però el que jo li deman a vostè és que

digui quines accions, i vostè no n’ha anomenada ni una.

Filosofia, ha vengut a cobrir l’expedient. El Sr. Conseller li va

dir a la comissió quines, i jo avui li he repetit quines va dir i

vostè no n’ha qüestionada cap d’elles.

I miri, quant a energia, que vostè presenta esmenes on diu

“procurar el proveïment energètic”, no és cert, no és cert. Vostè

presenta cinc esmenes d’energia, drets dels consumidors,

soterraments de les línies d’Artà, 2 milions..., millor dit, 30.000

euros per a l’Ajuntament d’Artà, eficiència i estalvi energètic

i també per a energia solar tèrmica. Sra. Abascal, tot això està

previst dins el programa de la Direcció General d’Energia;

vostè no fa més que afectar esmenes que el Govern ja està fent.

És necessari per això presentar una esmena l’oposició? Ha

cobert molt bé el seu expedient. Enhorabona.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Oliver. Fixació de posicions per

Esquerra Unida? No? Molt bé. 

Idò passam al debat número 20, de globalitat, resta

d’esmenes del debat número 19, Comerç, Indústria i Energia.

En primer lloc passam a la defensa conjunta de totes les

esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquerra Unida

i Els Verds a les seccions incloses en el present debat. Té la

paraula el Sr. Miquel Ramon.

EL SR. RAMON I JUAN:

Moltes gràcies, Sr. President. Molt breument per no

martiritzar més els diputats que encara no han pogut anar a

dinar i són aquí. Bé, nosaltres...

(Rialles)

Nosaltres mantenim tres esmenes parcials en aquesta secció.

La primera és una esmena de substitució; és d’1 milió d’euros,

que demanam que s’apliquin a un pla de reindustrialització de

les Illes Balears, donat que, com ja ha dit per exemple la Sra.

Abascal, el pes de la indústria dins l’economia de les Illes

Balears és cada vegada més reduït, és important treballar en

aquest sentit i nosaltres proposam aquest pla de

reindustrialització que, a més, substituïm de la partida -com

feim tantes vegades- de la partida de carreteres. Consideram

molt més important el pla de reindustrialització que les

quantitats que hi ha per al tema de carreteres.

A continuació en tenim una d’addició per una quantitat total

de 250.000 euros, que és per afavorir l’associacionisme dels

artesans i per a la millora de la comercialització dels seus

productes. I l’última, d’1 milió d’euros, és una esmena

d’addició per afavorir les energies renovables.

Això és el que tenim des del nostre grup. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Ramon. En segon lloc passam a la

defensa conjunta de totes les esmenes presentades pel Grup

Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista; el Sr. Pere Sampol té

la paraula.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Gràcies, Sr. President. Passarem a defensar les esmenes

parcials. La primera d’elles fa referència a les actuacions que

estan realitzant en promoció de polígons industrials, petites

promocions, normalment, públiques, tant GESTUR com

l’Institut d’Innovació Empresarial, i llavors proposam que es

continuï una acció que s’havia iniciat per dissenyar aquests

polígons amb uns criteris de sostenibilitat. Això significa

preveure que les naus ja tenguin sistemes d’eficiència

energètica, d’energies renovables, d’estalvi d’aigua, amb

materials reciclables i poc contaminants. També proposam que

dins la convocatòria anual d’ajudes a les empreses se’n faci una

d’específica per incentivar les indústries de reciclatge de

residus a partir d’una constatació: que som una primera

potència mundial en una matèria prima, que són els residus

sòlids urbans. 

A continuació anem al tema de les energies renovables -no

m’agradaria ser pesat en aquestes hores. Clar, aquí hi pot haver

una confusió que tal vegada pot disculpar el conseller, i és que

el programa d’energies renovables estava a Medi Ambient,

l’any passat, i passa ara, personalment pens que amb bon

criteri, a la Conselleria de Comerç, Indústria i Energia. Ara,

amb quin resultat final? Que quan feim el càlcul, i hi ha un

programa que és foment de l’ús d’energies renovables i de

l’estalvi d’energia, passam d’1.297.000 euros a 1.214.000

euros; baixam 83.000 euros, i aquesta és la realitat. No

m’agradaria que em tornin fer el contrari, perquè això són els

pressuposts que han presentat vostès, o és que no coneixen els

seus pressuposts? Aquesta és la realitat; aleshores proposam

incrementar en 500.000 euros la partida d’energies renovables

i d’estalvi d’energia. Per què? Perquè és una necessitat, perquè

hi ha demanda, perquè hi ha molts de particulars i empreses que

presenten projectes i mai no basta el pressupost.

Aquí també proposam que per part de la Conselleria de

Comerç s’estudiï l’impacte del tot inclòs a dins el comerç de

zones turístiques; crec que no fa falta especificar-ho. Proposam

també incrementar la partida destinada a mediambientalitzar el

món del comerç; s’havien fet unes campanyes amb una gran

acceptació per part dels comerciants. Igual que s’ha de

continuar incentivant la relació del català en el món dels

comerços, la supressió de barreres arquitectòniques. I aquí hi

ha tal vegada l’esmena més política, que per ella mateixa ja

justifica part de l’esmena a la totalitat, i és destinar 2 milions

d’euros dels recursos que actualment van a incentivar la creació

de nous comerços a accions colAlectives de modernització i

promoció del comerç. També destinaríem 300.000 euros dels

incentius per crear nous comerços a zones que estan saturades

comercialment a modernitzar mercats municipals, que són

focus d’atracció del comerç a tota la zona.

I em pareix que ja estan substanciades totes les esmenes i...,

farem via perquè la gent que no ha dinat pugui anar a pegar una

mossegada. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Sampol. La Sra. Patricia Abascal té la

paraula.

LA SRA. ABASCAL I JIMÉNEZ:

Gracias, Sr. President. Sr. Diputado, creo que usted ha

cometido un pequeño error a la hora de llevar a cabo el debate,

porque ha mezclado el debate a la globalidad con el debate a la

totalidad. Que eso me pudiera ocurrir a mí, que soy novata, lo

entiendo, pero una persona que se supone que tiene tanta

experiencia como la suya, pues entendiendo... Nosotros

presentábamos y hemos llevado a cabo el debate a la totalidad,

aquí están las iniciativas que nuestro grupo presenta a la

conselleria. Sí tenemos iniciativas; ¿que a usted no le gustan?,

eso es otra cosa y eso lo podemos discutir, pero hay iniciativas,

en total diecinueve. 
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Por lo tanto ahora discutamos sobre el tema de las

enmiendas, que es el de la globalidad, y nos corresponde ahora

discutirlo, y debido al tiempo reducido que tenemos se las voy

a englobar, enmiendas por actividades para poder explicarlas

sin entrar en detalle.

El sector industrial necesita de un esfuerzo importante. Se

ha comentado en el debate anterior, y por este motivo nuestro

grupo ha presentado varias enmiendas. Entre ellas destacamos

al creación de un polígono náutico en Palma para impulsar una

actividad que tiene una trayectoria por tradición importante y

que en la actualidad está estancada. Iniciativa, ¿de acuerdo?

La mejora del sistema administrativo que permita no sólo

agilizar sino reducir los trámites necesarios que obligan al

sector para desarrollar su actividad. No es una demanda sólo

nuestra, sino que es una demanda de todo el sector; no es un

capricho, es algo que se tiene que atender. Iniciativa.

La formación. Es un término muy utilizado pero que no es

efectivo cuando no se tienen en cuenta las necesidades y la

situación del sector al que van dirigidos los cursos.

Consideramos que no es suficiente la dotación de la conselleria

en este aspecto, por lo que reclamamos más dinero para un

tema tan importante. Otra iniciativa.

Suelo industrial insuficiente y subvenciones para empresas

activas que quieren desplazarse a polígonos industriales y no

reciben ningún tipo de ayuda. Si queremos crear zonas

específicas es necesario motivar, y la mejor manera es

ayudando a estas industrias que quieren trasladarse. No es lo

mismo aquellas de nueva creación que quieren instalarse en

polígonos industriales, estamos hablando de industrias que ya

están ejerciendo su actividad y que quieren desplazarse a zonas

o a polígonos nuevos. Por lo tanto ahí hemos incorporado una

iniciativa, una enmienda para que se lleve a cabo la subvención.

Uno de los objetivos de la conselleria es la mejora de los

mercados municipales. Nosotros presentamos una enmienda

porque nos parece insuficiente el dinero destinado a esta

mejora, y queremos que se lleve a cabo en todos los mercados.

Otra iniciativa.

En cuanto al comercio, lo hemos dicho en el debate anterior

y lo repetimos ahora: es insuficiente el dinero destinado; las

necesidades son importantes y si se quiere actuar de verdad,

con implicación, no se pueden destinar tan pocos recursos. La

cooperativa de compras, la supresión de barreras

arquitectónicas y sobre todo la modernización del sector a

través de la formación y de la incorporación de las nuevas

tecnologías requieren de una mayor dotación económica y una

mayor implicación. 

Veo que usted no será el que lleve el debate a la globalidad,

que será otro diputado de su grupo, pero usted ha intervenido

en el de la totalidad hablando de globalidad, por eso me dirijo

a usted, por eso.

(Intervenció inaudible)

No, en este caso lo tengo que personalizar. Usted

personaliza en mí, no personaliza en el grupo, ha dicho todo el

rato “Sra. Abascal”. No entraremos en debate...

EL SR. PRESIDENT:

Per favor, per favor...

LA SRA. ABASCAL I JIMÉNEZ:

...en este tema.

El reciclaje. Es una acción que compete a los

ayuntamientos, pero llevar a cabo campañas para fomentarlo

entre los comercios puede hacerlo la conselleria, al igual que

colaborar con las empresas que lo llevan a cabo para aumentar

la implicación de los ciudadanos.

Hablemos de innovación. Fíjese, nos conformamos con que

se tenga en cuenta el plan de I+D+I del Gobierno central para

transmitirlo a las industrias y a las empresas, y aplicar el 2% en

el sector, así como aplicar de manera efectiva el plan de la

comunidad. Por cierto, se supone que este año se tendría que

haber aprobado un nuevo plan y de momento se sigue

utilizando el anterior. 

Energía. Presentamos cinco enmiendas enfocadas al

fomento de energías alternativas y al ahorro energético. El

suministro energético es deficitario y la aplicación de energías

renovables permitiría reducir este déficit hasta que el gas llegue

a nuestras islas. De momento no hay mucho interés por parte de

la conselleria en incentivar estas energías; por mucho que lo

digan los números son elocuentes y demuestran que sin dinero

no hay actividad.

También hablamos de los consumidores, y hay un tema que

nosotros entendemos que es importante, que se refiere a

recintos feriales. El consistorio de Inca ha solicitado la

construcción de un recinto ferial en el municipio; nosotros

presentamos esta iniciativa porque entendemos que es una

manera de diversificar la economía. Otra iniciativa. Creo que

es positiva en este caso.

Y en cuanto a lo que ha dicho el Sr. Oliver de técnicas

presupuestarias, lo siento, Sr. Oliver, usted lo ha comentado

antes, yo me tengo que referir a usted, lo siento; si no pida la

palabra por alusiones, no tendré ningún problema en ese tema.

Solamente una cosa: técnicas presupuestarias, que si bajas, que

si altas; ese tema se ha utilizado, ese sistema se ha utilizado por

todos los grupos, no se puede tener memoria selectiva; se ha

llevado a cabo cuando ustedes estaban en la oposición, que lo

he comprobado. Y lo que sí es verdad, y en la comisión lo dije,

si hay realmente interés por parte del Grupo Popular de que

alguna de estas iniciativas o enmiendas se aprueben, cosa que

ya sabemos que no es verdad, no sería problema llegar a un

acuerdo en buscar una partida de baja: hay suficientes partidas

de baja para poder llevarlas a cabo, si hubiera interés, pero lo

que está claro es que eso ha sido simplemente una excusa para

decir que no quieren aprobar una sola enmienda, pero nosotros

lo que sí está claro también es que hemos presentado iniciativas

para mejorar esta conselleria. Gracias.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Abascal. Sí, Sr. Oliver?

(Aldarull a la sala)

Té tres minuts.

EL SR. OLIVER I MUT:

Per una qüestió d’ordre, senyor, per alAlusions. A mi em sap

molt de greu, Sra. Abascal, però jo l’altra vegada quan m’he

dirigit a vostè és perquè vostè havia presentat una esmena a la

totalitat, i el debat era entre vostè i jo, perquè jo era el que ha

sortit a rebutjar la seva esmena a la totalitat. Però ara vostè

defensava unes esmenes, unes esmenes que ha de defensar, i

crec que no es pot dirigir a mi d’una manera personal, s’ha de

dirigir en tot cas al grup una vegada que hagi intervengut el

grup. Però escolti, és mentida que el Partit Popular hagi utilitzat

aquesta tècnica de presentar esmenes amb altes sense dir on hi

ha una baixa. Mentida. Mentida! Mentida, i la rept a mostrar-

me-les.

Escolti...

(Remor de veus)

Sí, sí, la seva paraula contra la meva. Proves, li deman

proves. Escolti, que el Partit Popular, el Govern, millor dit, és

el que ha de cercar...

(Continua la remor de veus)

...és el que ha de cercar a quina partida ha d’aplicar la

baixa, aquesta és la seva responsabilitat, aquesta és la seva

dificultat, i vostè d’aquesta manera el que farà serà, el que

vostè farà d’aquesta manera és demostrar a què renuncia si vol

donar una partida d’alta, i no ho fa per la seva comoditat, però

després no em doni la culpa a mi.

Sra. Abascal, vostè -insistesc- ha sortit perquè havia de

complir un expedient i s’ha limitat a fer això. Res més, Sr.

President.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Molina... No per favor, ja..., l’any que ve per aquest

temps.

(Rialles)

Amb tota la simpatia li ho dic. Sr. Molina.

EL SR. MOLINA I FRESNEDA:

Gràcies, Sr. President. Señoras y señores diputados,

intentaré ceñirme a lo que es este debate y no personalizar,

intentaré no hacerlo.

En primer lugar quiero decir que ya no entraré en el tema de

las enmiendas que nos ha llevado este último rifirrafe entre la

Sra. Abascal y el Sr. Oliver, porque se supone que mi

compañero ya les ha dicho por qué no entraremos en él, ¿no?,

porque se supone que es una práctica que es poco legal, y que

si no sabemos de dónde sacamos una partida presupuestaria no

sabemos de dónde tenemos que sacar ese dinero. Por lo tanto

ya no entraré en ello.

(Remor de veus)

Y después decirles que les comentará las enmiendas por

programas. Sobre el programa 323A y en referencia a la 7613

de Esquerra Unida i Els Verds, decir que la conselleria tiene la

dotación presupuestaria superior a la solicitada. Sobre la 8182

del PSM la política de polígonos la lleva el Instituto de

Innovación Empresarial, por lo tanto la enmienda que dirige

directamente a la conselleria no tiene razón de ser. La 8181 del

PSM, la conselleria ya contempla este tipo de ayudas a estas

empresas. Sobre la 7671 del PSOE, quien tiene la competencia

en R+D+I es la Dirección General de Recerca i

Desenvolupament Econòmic, adscrita a otra conselleria. 

En el programa 724B, de Esquerra Unida i Els Verds, la

7614, decir que las solicitudes y demandas del sector se han

recogido en los presupuestos y que por lo tanto la cantidad es

suficiente. Sobre el programa 731B, aquí aceptaremos al 7764

del PSOE ya que, si bien se lleva a cabo, entendemos que

potenciar la información que tiene que recibir el consumidor no

está de más, y en el tema de la liberalización de los sectores

energéticos es muy importante. Sobre la 7615 de Esquerra

Unida i Els Verds no podemos aceptar dar de baja una cantidad

para destinarla a otra partida de fin similar.

La 7695 del PSOE, la conselleria ya está llevando a cabo

este plan y no es cuestión de duplicar los planes. La 7765

decirle que es un estudio que ya está hecho; el Parlament se

pronunció en instar al Gobierno del Estado a modificar el

actual marco retributivo. La 7851 decirle que el ayuntamiento

se puede dirigir directamente a la Dirección General de Energía

y solicitarlo, porque así lo tiene previsto el Govern.

El programa 77 6 3A, la 8185 del PSM, el Grupo

Parlamentario Popular tiene presentada una proposición no de

ley y será el Parlament el que en su momento, no la conselleria,

estudie estos efectos; la del... tot inclòs. Sobre la 8185, la 8186

y la 8189, son actuaciones previstas en las lineas generales de

la conselleria a las que se puede adherir cualquiera. Sobre la

8184 el presupuesto está equilibrado en industria y comercio

familiar como para tener que ir a favor del segundo en

detrimento de la primera. Sobre la 7760 del PSOE decirle que

los sucesivos gobiernos del Partido Popular siempre han

incentivado las cooperativas de compra de los comercios. 

Sobre el programa 731C y la enmienda 8183 del PSM,

decirle que se ha incrementado el presupuesto para ayudas en

el fomento de energías renovables. Sobre la 7696 decirle que

ya se han puesto en marcha los folletos para ahorrar energía en

el alumbrado urbano. El plan para impulsar las energías

renovables está bastante bien dotado y va encaminado

especialmente a la energía solar térmica. Del programa 722A

sobre la enmienda 7755 del PSOE, como continuación de las

actuaciones que se llevaron a cabo en los años 2003 y 2004

viene especificada esta cantidad de dinero en la partida 64.
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Y nada más, muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Molina. Passam al debat número 21, de

totalitat, secció 23, Conselleria de Presidència i Esports, i

secció 73, Institut Balear de la Dona. 

En primer lloc passam a la defensa de l’esmena presentada

pel Grup Parlamentari d’Esquerra Unida i Els Verds a les

seccions incloses al present debat. Té la paraula el Sr. Miquel

Rosselló.

EL SR. ROSSELLÓ I DEL ROSAL:

Sr. President, senyores i senyors diputats, afrontam la

defensa de la nostra esmena a la totalitat amb l’ànim que és la

darrera i amb la poca predisposició de fer-ho a l’hora de la

migdiada però, en fi, no tot pot ser bo.

Començaria amb una brevíssima referència a un tema al

qual la consellera va fer menció a la sessió de compareixença

dels pressuposts, quan va donar una visió global de les xifres

d’aquest pressupost de Presidència, que sense cap dubte

s’incrementen en relació a l’any passat, però ella va parlar d’un

augment de 27,5 milions d’euros que suposa un increment del

42,08 respecte a l’any passat, que així consta en el Diari de

Sessions. Clar, el problema és que ella va fer..., quan va fer

referència a aquestes xifres es parlava de polítiques socials de

serveis socials, no globalment de la conselleria, i bé, dins

aquesta conselleria, com tothom sap, hi ha tota una sèrie de

capítols que no tenen a veure amb polítiques socials i que

representen l’increment més important de la conselleria. Sense

anar més enfora, la Direcció General d’Esports passa de

5.379.000 euros a 14.580..., bé, vull dir milions, això dels

euros, sí, ja ens entenem; es triplica en relació a l’anterior. O un

altre capítol important com són les cases exteriors dins la

Direcció General de Joventut -després m’hi referiré- que passa

de 347.000 a 1.574.000. Clar, si anam sumant tot això ens

trobam que hi ha un increment molt important. Nosaltres xifram

l’increment en 8.427.000 euros i no en 27 milions d’euros.

Dit això també volia dir que la nostra esmena a la totalitat

no es basa fonamentalment en xifres, no es basa

fonamentalment en la distribució econòmica de la despesa, sinó

que es basa més en la forma de fer i d’executar aquesta política.

En definitiva, quan parlam de pressupostos no parlam només de

quines quantitats s’atribueixen a cada política, sinó de quina

forma d’executen aquestes polítiques, de com es fan aquestes

polítiques, i nosaltres tenim discrepàncies de com entendre

l’activitat que es desenvolupa des de la Conselleria de

Presidència en relació a aquest tema.

Per començar, i només una dada, evidentment discrepam,

i ho hem dit altres vegades i senzillament és la nostra obligació,

per això som aquí, per donar a conèixer els nostres arguments,

de la quantitat que s’atorga al tema de l’equip ciclista, que és

el que incrementa de forma que triplica pràcticament el

pressupost de la Direcció General d’Esports. És una concepció:

una gent creu que és millor dedicar això, fer aquest increment

important en aquest tema, mentre per exemple es baixa la

despesa a l’Oficina del Defensor del Menor; jo crec que és

millor pujar una mica aquesta que no allò altre. De totes formes

comprenc que no estic comparant, perquè no pretenc incorporar

aquesta quantitat a la defensa del menor, ni molt manco, però

és un element de filosofia amb el qual discrepam.

També discrepam en un element que em pareix important;

em pareix important perquè s’ha fet gala des del Govern del

manteniment del 0,7% en el pressupost de cooperació i a mi no

em surten els comptes, a mi em surt un 0,52%, perquè

evidentment el percentatge de despesa a cooperació

internacional, és a dir, el 0,7 tradicional, s’aplica normalment

a la despesa, no descomptant el deute. Per tant estam parlant

d’un increment del 0,52% tenint en compte que em pareix que

ja ha entrat a la cambra una llei de cooperació, i si no està a

punt d’entrar, que fa bandera del 0,7%, una llei feta per vostès,

pel Govern del Partit Popular. Em pareix un mal precedent que

l’any que entra aquesta llei i que pretén per llei assentar un

principi amb el qual coincidim no s’apliqui en els primers

pressupostos que vostès presenten.

També discrepam de la concepció que tenen vostès del pla

de residències de Tercera Edat. Nosaltres no creim adequada

aquesta política que duen vostès a terme per la qual els

ajuntaments cedeixen sòl públic perquè es construeixin

residències de Tercera Edat, majoritàriament de persones

malaltes, persones que necessiten assistència -en aquest

concepte sí que hi estaria clarament d’acord-, perquè al final les

places públiques d’aquesta residència suposin un 50%

aproximadament; no sé si és un 60, però és igual, una part,

segons les bases que hem estudiat i que ens semblen

inadequades i que no coincidim amb aquesta filosofia. Se’ns

podrà increpar que l’argumentació des del punt de vista de la

seva forma d’entendre, i des de la nostra forma d’entendre

aquest no és el criteri adequat; no és el criteri adequat utilitzar

sòl públic dels ajuntaments per fer unes residències a les quals

una part, la meitat pràcticament, de les places per poder entrar

hauran de pagar més de 250.000 pessetes al mes. Pens que les

persones que han de pagar aquesta quantitat i que les empreses

que, evidentment, si financen una residència serà per treure un

guany, perquè lògicament no crec que ho facin per un altre

criteri, s’hagin de beneficiar d’un sòl públic, crec que hi ha

altres sistemes de fer polítiques concertades que no donant

d’entrada el sòl públic. 

Tampoc no coincidim en temes de la política de joventut, ja

he fet referència abans que la pujada espectacular de la

Direcció General de Joventut és sobretot a cases exteriors, des

de 147.000 euros a 1.574.000 euros. La primera qüestió que jo

no entenc és què fan les cases exteriors a la Direcció General

de Joventut, no ho he entès mai, és un tema que ja ve d’abans,

i no ho entenc, no ho entenc, però bé, sense cap dubte no es pot

interpretar que això siguin pressuposts destinats a la política de

joventut.

Tot i això baixa el concepte de subvencions i sobretot

canvia el criteri de subvencions, en lloc de primar les

subvencions a les associacions, es prima la subvenció a

l’individu, a la persona que demana una subvenció per a unes

determinades activitats concretes, i aquí ja tornam a topar amb

una confrontació de forma d’entendre la qüestió. Nosaltres

pensam que és absolutament important el suport a

l’associacionisme en tots els sentits, no només en joventut. I en
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aquest sentit ens preocupa que hi hagi una baixada, no tenen

vostès molt content el Consell de la Joventut en aquest tema, i

em preocupa la manca d’activitat de tots els òrgans de

participació que dimanen de la conselleria, com el Consell de

Cooperació, Fòrum d’Immigració, etc.

Aniré ràpid perquè se m’acaba el temps. En el tema de

menors, un altre any ens anuncien el centre terapèutic, sembla

que aquesta vegada es farà, d’acord, però opten per fer un

centre terapèutic devora es Pinaret, opten per un model de

prevenció que està molt antiquat, per un model de fer un

macrocentre, concentrar-ho tot, quan això és una filosofia

abandonada a Espanya i als països europeus fa molt de temps.

Mentrestant, no sé com està encara l’aplicació de la llei penal

del menor, que falta un centre semiobert a nivell de Mallorca,

i falta un centre obert i semiobert a nivell de Menorca i

d’Eivissa, i a la vegada manquen, en la nostra opinió, mesures

preventives de mig obert, manquen projectes de prevenció del

delicte i de la inserció. Ens sembla molt greu que s’hagi suspès

el programa Dalias que tenia un resultat, al nostre parer, molt

greu.

Pel que fa a polítiques de família, confio que no s’hi estirin

en el que va significar el personatge, l’estrella del Congrés

Internacional de Família que varen fer vostès perquè,

evidentment, això escora de forma espectacular cap a

plantejaments molt conservadors, tot el que serien els

plantejaments de política de família.

En definitiva, i amb això acab, crec que manca tota una

sèrie de polítiques de planificació que es van prometent una

darrera l’altra, Pla d’Immigració, Pla Jove, Pla d’exclusió

social, etc., als quals, en tot cas, a la rèplica em podré referir.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Rosselló. Ara ja passam a la defensa de

l’esmena presentada pel Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista. Té la paraula la Sra. Mascaró.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Moltes gràcies, Sr. President. Pot semblar estrany, tal

vegada, al Govern i al grup que li dóna suport, que presentem

una esmena a la totalitat a una secció que crec que és la que

més puja dins els pressuposts, crec que puja devers un 42%,

però, com que aquesta secció, la Conselleria de Presidència i

Esports, sobretot Esports, inclou tot el que fa referència a

benestar social i com que la consellera ha manifestat en

diverses ocasions que el seu pressupost demostra que aquesta

govern, el Govern del Partit Popular fa una aposta important

per als temes socials, nosaltres no ens podíem estar de dir que

això no és així, que l’aposta del Govern en temes socials no és

tan important com la consellera ens vol explicar. És cert que els

pressuposts creixen, però el creixement d’aquesta conselleria

és molt desigual i, fins i tot, hi ha algun programa que decreix,

que baixa considerablement. Simplement donaré un parell de

dades que ho demostren.

La Direcció i Serveis Generals de Presidència i Esports, una

direcció general que bàsicament és de gestió administrativa,

augmenta el 70% del seu pressupost; la Direcció General

d’Esports puja el 171%, passa de 5,3 milions a 14,5,

pràcticament triplica el seu pressupost. Foment i relacions amb

les comunitats balears radicades a l’exterior té un increment de

més del 353%, el pressupost per a Relacions amb les

comunitats balears a l’exterior quasi quintuplica el seu

pressupost, passa de 347.000 euros a 1,5 milions, i començam

a entendre el perquè, el director general de Joventut hi fa molta

de feina per allà. En canvi, hi ha partides, hi ha programes com

Sensibilització i cooperació per al desenvolupament que dins

una conselleria que puja més del 42% només puja el 9%, però

dins aquest mateix programa de cooperació la partida que va

destinada a subvencionar entitats que treballen en cooperació,

que duen a terme programes de solidaritat amb el tercer món,

aquesta partida té una rebaixa de més del 27%, això són aquests

pressuposts tan solidaris. 

En Joventut baixen les quantitats destinades a joventut

d’aquestes illes, tot i que dins el programa, dins la memòria

dels pressuposts hi ha tant d’interès a fer feina amb la joventut

de les nostres illes i fomentar l’associacionisme, globalment

només la rebaixen un 4,75%, però és curiós d’un pressupost

que puja més del 42%, que baixi una direcció general un 4,75,

però és que damunt tot això, la quantitat que anava destinada a

ajudes i subvencions per a associacions juvenils i entitats que

treballen amb joves, passa de 800.000 euros el 2004 a 200.000

el 2005, té una rebaixa del 75%. I curiosament, tot el de la

joventut de les nostres illes se’n va al programa, s’incrementa

al programa de Comunitats balears a l’exterior, deu ser per això

que el director general de Joventut és més per allà que per aquí.

Passa més temps per Amèrica del Sud, per Uruguai, per

Argentina, deu ser per preparar les transferències d’aquestes

subvencions.

Però això no és tot, Sra. Consellera. L’Oficina de defensa

dels drets del menor, amb un director general que es va estrenar

públicament defensant amb tanta força els alumnes de l’escola

de Son Sardina, que després no l’hem vist més que a qualque

foto de qualque acte del Partit Popular, aquest programa baixa

un 27%, baixen les partides per defensar els drets del menor, un

27%, dins una conselleria que puja més del 42%. I també

baixen, en un 12%, les partides de les oficines de l’ajuda a les

víctimes del delicte, i això que fan comptes obrir-ne més,

d’oficines.

Aquesta és, Sra. Consellera, la sensibilitat social del Govern

al qual vós pertanyeu? El pressupost de la Conselleria de

Presidència i Esports sí que ha crescut, és cert, però no

precisament pel caire més social. Aquests pressuposts no

demostren gaire preocupació social per part del govern, són uns

pressuposts poc socials, poc operatius i que tenen molt

d’autobombo i d’autopromoció i crec que justifiquen plenament

l’esmena a la totalitat que hi hem presentat.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Mascaró. Finalment, es passa a la defensa

conjunta de les esmenes presentades pel Grup Parlamentari
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Socialista a les seccions incloses en el present debat. Té la

paraula la Sra. Aina Salom.

LA SRA. SALOM I SOLER:

Primerament, Sr. President, senyores i senyors diputats, vull

agrair el suport que he rebut i que estic rebent per part de tots

els membres de la Cambra, de qualsevol signe polític, en la

situació personal que estic vivint en aquest moment. El meu

agraïment és molt especial cap al meu grup perquè el PSIB

m’ha facilitat molt la meva feina, i no pot ser més comprensiu

de cara al repte amb el qual m’estic enfrontant. Tampoc no vull

oblidar tots els mitjans de comunicació i tots els periodistes pel

seu suport, i sobretot la dignitat amb la qual he estat tractada.

Gràcies a tots i de tot cor.

Però hem d’anar per feina, Sra. Consellera, i hauré de

començar la meva intervenció amb una petita reflexió de

caràcter general. Els comptes públics que vostès presenten

tenen una escassa sensibilitat social i presenten un nul

plantejament sobre el que és el desenvolupament sostenible,

atenent la destinació que, de forma previsible, tendran les

partides d’endeutament que han contret. Però si anam al seu

pressupost, Sra. Consellera, com deia, la constatació que

s’evidencia és llampant, miri, la inversió social, els recursos

assignats, el benestar social són limitats, i el gruix de

determinades assignacions de recursos es fan de manera molt

frívola. Li posaré un exemple que és el més cridaner i també el

més impactant: la partida de la Fundació Illesport que, segons

tenim entès, aglutina la part considerable de doblers destinats

a un equip ciclista. Des de la perspectiva de la promoció social,

ni tan sols vol considerar la turística com vostès ho volgueren

vendre, té impactes nuls, Sra. Consellera, impactes zero en

promoció social sobre la població. Vostès deixen l’esport de

base amb molt poques cobertures, i aquest esport és fonamental

per a moltes famílies d’aquesta comunitat, però no tenim cap

inconvenient a continuar abocant recursos per potenciar aquest

equip d’elit, cosa que, li ho reconeixeré, estaria bé en el cas que

tenguéssim recursos abundants i que ens en sobrassin.

Aquesta manca d’inversió social contrasta amb els exercicis

del govern anterior, en un context de pèrdua de renda de la

nostra comunitat autònoma. Segons un recent informe de la

Fundació de les caixes d’estalvi, Balears ha retrocedit en

riquesa en relació amb la resta de l’Estat i de la Unió Europea

i no ens hem d’enganar, i vostès tampoc, ho ha fet entre els

anys 95 i 2003, o sigui amb plena era Aznar, en uns moments

en què vostès, aquí i allà, governaven junts, amb una única

excepció, que va del juny del 99 al maig del 2003. Aquesta

caiguda comporta tot un seguit de problemes que li vull

enumerar de manera sintètica per veure si ho podem esmenar.

Un, estam a la cua dels habitatges de protecció oficial

enllestides per comunitats autònomes. Dos, l’esforç salarial per

accedir a un habitatge sobre el salari és del 53% a les Illes

enfront d’un 39% a la resta d’Espanya. El nostre índex de

desenvolupament humà, Sra. Consellera, que és un indicador de

les Nacionals Unides per mesurar el benestar social d’una

població, ens situa en el sisè lloc de totes les comunitats

autònomes, o sigui tres esglaons per davall de la nostra xifra de

renda. I així podríem anar multiplicant dades, però una de les

causes centrals de tota aquesta situació que acab d’esmentar, ha

estat el continu oblid que vostès presenten cap a tot allò que

afecta els sectors socials més necessitats i tot allò que enriqueix

la cohesió social d’una societat. I això ha estat així des del

Govern de les Illes Balears com des de la Moncloa quan vostès

governaven.

La nostra comunitat ha de menester majors dotacions

d’inversions dins la xarxa social, i la resposta que s’obté és

brutal. Per exemple, Sra. Consellera, presenta un descens d’un

75%, i ho he dit ben bé, un 75% de les subvencions al Consell

de la Joventut, amb un argument molt peregrí, Sra. Consellera,

que només representa el 3% del jovent. Jo aquí li puc fer una

pregunta, una qüestió bàsica, el Sr. Michael Douglas, Sra.

Consellera, quanta gent representa? Esper que recapaciti, esper

que aquest despropòsit aposti per la gent de la seva generació,

Sra. Consellera, estaria molt bé que acceptàs en aquest punt una

esmena i capgiràs aquesta manca de sentit comú cap al nostre

jovent.

Tenim altres factors que urgeixen més recursos, Sra.

Consellera. Primer, les transferències als consells i també als

ajuntaments per al seguiment i l’avaluació del Pla de la

immigració, aquest és un tema transcendental a la nostra

comunitat i que si observam el que fa l’efecte cridada que

tendran totes aquestes obres faraòniques que vostès

planifiquen, suposarà encara tenir més tens el problema dels

immigrants. Els programes preventiu del delicte juvenil i el

suport necessari als adolescents amb conflicte social, aquest

punt és un altre de gran significació, Sra. Consellera, que

urgeix de solucions expeditives que s’haurien de veure

clarament incrementades i al seu pressupost, Sra. Puig, no hi

són. El suport econòmic a les persones que es troben al llindar

de la pobresa de la nostra comunitat, dades recents de l’Institut

Nacional d’Estadística constaten que efectivament hi ha una

reducció d’aquests nivells, però no és menys cert que el

problema analitzat també molt recentment per un treball de dos

professors de la Universitat de les Illes i publicat per la

Fundació Banc de Bilbao-Vizcaya Argentaria, indica que

aquest creixement econòmic a les Illes, espectacular, ha fet

augmentar la desigualtat de la renda. Què vol dir això? Això

vol dir que s’ha incrementat el nombre de famílies que viuen en

una situació precària i no veim en el seu pressupost, Sra. Puig,

cap mesura concreta que intenti palAliar aquesta situació.

El paper de l’Institut de la Dona, és una institució molt

important i que malauradament té, en aquests moments, una

escassa presència social, tot el contrari del que passava la

legislatura anterior, quan l’Institut de la Dona assolí una

rellevància crucial dins l’àmbit d’organització, dins àmbits de

formació i també de conscienciació. Li dic això perquè si tenim

en compte tant la situació laboral de la dona, a Balears, com el

greu problema de la violència domèstica, crec, Sra. Consellera,

que caldria que fes una aposta molt més clara i decidida per

aquest institut, i llançar de manera notable tot el seu

protagonisme. Li diré que, per fortuna, el nou de l’institut

apareix amb gran rellevància i de forma clara en el decurs de la

Universitat d’Estiu de Gènere que cada any organitza un

colAlectiu de dones de la UIB per tractar temes importantíssims

que afecten el món de la dona i el seu entorn. Valdria la pena

que continuàs amb unes experiències similars a aquesta i que

això implicàs, com és clar, una aposta pressupostària més
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evident, més convincent, més ferma que la que vostè ens

presenta al seu pressupost de l’any 2005.

Però a més, vostè, té la partida d’inversions que no és gens

ni mica transparent. Miri, el capítol 6 mostra una estructura que

és el que caracteritza aquest pressupost de tota la comunitat

autònoma per a l’any 2005. Em referesc, ni més ni menys, que

al pes que presenten totalment irracional les inversions

immaterials del seu negociat. Miri, el 49% de totes les

inversions que vostè pensa fer són immaterials, és una xifra

molt important ja que fa preveure, no fa falta ser massa llestos,

un transvasament pressupostari d’aquest capítol 6 a altres

capítols, sense que puguem tenir cap ni una claredat expositiva.

En concret, per exemple, vostès presenten que tenen 3,3

milions d’euros dins les inversions immaterials dins la Direcció

General de Cooperació, si reserven tant per a la cooperació,

perquè no ho expliquen amb més claredat, amb més

transparència. Hi ha un altre cas semblant, que és la Direcció

General de Joventut on presenten, ni més ni menys, que

656.000 euros en inversions immaterials que valdria la pena

conèixer, atenent el retall que vostè mateixa ha fet

desproporcionat a les subvencions per als nostres joves.

Però una de les proves més tangibles de la venda de fum

que ens fa, Sra. Consellera, ...

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sra. Salom, per favor.

LA SRA. SALOM I SOLER:

... és que dirigeix un pla de família que ha llançat als quatre

vents com si vostè hagués fet un ou de dos vermells. Tot aquest

programa detallat presenta, val a dir-ho, signes d’interès i

inclou també mesures fiscals, però miri, Sra. Consellera, hi ha

un greu problema en tot això i sol ser el modus operandi de tots

vostès, no existeix una memòria econòmica que assigni al Pla

de família els recursos de manera assenyada i periòdica i que

permeti conèixer a la ciutadania de quines magnituds estam

parlant. L’he cercada per tot, a la pàgina web del Govern, a la

documentació pertinent, i res, les seves respostes davant tot

això són, i li ho agraesc, poc ambigües, perquè vostè diu, i la

cit textualment, que és impossible calcular el cost perquè hi ha

moltes iniciatives i la suma final suposarà quantitats

astronòmiques. Això ho va dir vostè. Idò miri, Sra. Consellera,

el primer que hauríem de fer és comprar un telescopi perquè si

ens hem de fixar com a objectiu el que vostè proposa, no

tendrem plans de família que ens (...) les estrelles, la lluna, els

astres, i tot ai això no tendrem cap recurs ni un que ens serveixi

per pujar ni tan sols les costes de Xorrigo, li ho dic sincerament

i en un to tranquil.

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Salom, jo també li dic amb tota sinceritat que hauria

d’anar acabant.

LA SRA. SALOM I SOLER:

Sí, ja acab. Només per acabar vull parlar de les relacions

que es poden establir amb l’Euroregió mediterrània. Li posaré

dos exemple i acab, molt curt. En primer lloc, el cas de

l’IMEDOC suposa, segons la declaració d’objectius de la

Direcció General de Relacions Europees i per a la

Mediterrània, un eix d’actuació important malgrat depengui del

Centre Balears-Europa, seria important que vostè em concretés

des de la seva conselleria molt més els nivells de colAlaboració

amb aquesta geografia insular, que pot esdevenir fonamental

com un factor de pressió pel que fa a xarxes culturals,

universitàries i socials. I, en segon lloc, i acabam, el cas de

l’EURAM, l’Euroregió de l’Arc Mediterrani, té ja expressions

precises a l’àmbit organitzatiu, social, econòmic i cultural,

vostès no han dit ni una sola paraula de compromís ferm sobre

aquesta iniciativa que ha reunit no fa pocs dies a Barcelona un

important contingent de polítics, d’empresaris i d’economistes

i li he de dir, Sra. Consellera, que no hi havia ningú que

representàs el nostre Govern de les Illes Balears. La seva

vocació mediterrània sembla ser, més aviat, teòrica, ja que

semblen atrapats en una dialèctica agressiva d’un PP nacional

cap a tot allò que signifiqui unitat estratègica de regions.

Ja per acabar, vull acabar amb una frase dita per

l’Organització Mundial de la Salut, que diu: “La salut és un

estat complet del benestar físic, del benestar mental i del

benestar social i no només l’absència de molèsties i malalties”.

Idò bé, Sra. Consellera, davant aquest pressupost que tenim de

l’any 2005, he de dir que no es posa remei per corregir la

malaltia de la descohesió social de la nostra societat.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Salom. Té la paraula la Sra. Consellera de

Presidència.

LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA I ESPORTS

(Rosa Maria Puig i Oliver):

Gràcies, Sr. President. Sra. Salom, si m’ho permet, les

primeres paraules meves seran per a vostè. La veritat és que el

seu coratge és un estímul per a tots nosaltres i l’anim que

continuï amb la seva lluita personal a pesar de les nostres

discrepàncies, per tant, moltes gràcies per la seva intervenció.

La veritat és que intentaré respondre les preguntes, moltes

ja demanades a la comissió o n vaig comparèixer, la Comissió

d’Hisenda i Pressuposts, i fins i tot alguna ja són repetició de

les mateixes preguntes i si haguéssim tengut una mica de temps,

en el Diari de Sessions les veuríem contestades, però com que

jo no tenc cap problema, ho tornaré a fer. A mi em sorprèn, em

sorprèn moltíssim i sobretot dels partits dels quals ve aquesta

esmena a la totalitat, que vostès me la presentin amb uns

arguments que, a més, em diguin que la meva conselleria que

es dedica als temes socials, no té un increment important de

pressupost, té un 42,08% d’increment, i els temes d’esports,

Direcció General d’Esports, per posar un exemple, crec que

estava a la conselleria de benestar social, si no ha canviat, a la

passada legislatura, per tant estaven contemplats dins els

pressuposts globals del que era l’anterior legislatura i, per tant,

continuen actualment dins aquesta conselleria. La veritat és que

l’objectiu general que nosaltres ens hem marcat amb aquest

pressupost és millorar la qualitat de vida de tots els ciutadans
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d’aquestes illes, dels menors, dels joves, de les dones, de les

persones majors que comptaran amb recursos, de les persones

amb discapacitat, de les famílies nombroses, de les famílies

monoparentals també, en definitiva, de la població en general

de les nostres illes. I sembla ser que aquest objectiu a vostès no

els agrada massa. I recordaré la xifra, perquè crec que és

important, una de les conselleries que més augmenta en aquest

govern és precisament la destinada als serveis socials, amb un

increment d’un 42,08%, i és cert que, a més, amb molta

satisfacció, la Direcció General d’Esports augmenta el seu

pressupost, però també és cert que l’augmenta de forma molt

considerable la Direcció General de Serveis Socials i la

Direcció General que està destinada a aquesta institució que

denominam Família i als menors infractors. I això demostra que

tots aquests colAlectius són realment prioritaris per a aquest

govern i demostra una consolidació dels serveis socials en

aquesta comunitat autònoma.

I una puntualització important. D’aquest 42% del

pressupost global, que al final són 92 milions d’euros en

aquesta conselleria, hem de tenir en compte que els dos capítols

que més augmenten precisament són els capítols 4 i 7, per tant

el capítol 4 destinat a ajudes i prestacions directes a tots aquests

colAlectius, i els capítols 6 i 7 destinats a inversions per a

construcció de centres de dia, per a construcció de residències,

per a centres de discapacitats, per a centres per a menors

infractors, en definitiva podríem dir que un 70% d’aquest

pressupost va destinat a aquests dos capítols. És a dir, de cada

10 euros, 7 van destinats directament a tots aquests colAlectius.

Vaig tenir l’oportunitat quan vaig comparèixer als

pressuposts de poder fer un detall molt exhaustiu de totes

aquestes partides i de tots els colAlectius a què anaven

destinades, i no ho vull tornar a fer avui perquè crec que va

quedar suficientment explicat, i si alguna cosa no hi va quedar,

aquí som per contestar. Però sí que m’agradaria personalitzar

una mica aquestes ajudes cap a aquests colAlectius. Parlant, per

exemple, de la Direcció General de Serveis Socials a la qual

vostès no fan massa referència, dediquen les seves

intervencions a parlar de la Direcció General d’Esports i de

l’equip ciclista, que no tenc cap inconvenient i, a més,

respondré. Però a la Direcció General de Serveis Socials sí que

vull que ens hi aturem perquè parlam de colAlectius com són les

persones majors i les persones amb discapacitats. Li vull dir

que, per exemple, en aquest pressupost al qual vostès esmenen

a la totalitat, hi ha un import de 5 milions d’euros que van

destinats a la construcció d’un centre per a discapacitats físics,

com és el centre Joan Crespí que em sembla que aquestes

persones i els seus familiars, sobretot, esperen que algú el

construeixi des de l’any 99, un centre que ara ja està licitat i

que començarà la seva construcció, si tot va bé el gener o el

febrer del 2005, per tant està pressupostat en 5 milions d’euros

dins aquests pressuposts. A més, hi ha altres temes importants

per a les persones amb discapacitat com podrien ser, per

exemple, el Pla de platges accessibles que vàrem posar en

marxa l’any passat o el Pla d’acció per a les associacions de les

persones amb discapacitats. Recordar que aquí, per sort, tenim

un teixit associatiu important que s’encarrega d’aquestes

persones amb discapacitat, que hi ha centres ocupacionals, que

hi ha centres residencials, que hi ha centres de dia, però que,

per degràcia, fa anys que no reben una inversió important per

poder modernitzar tots aquests centres. Aquest govern és el que

ho fa ara, amb una ordre que acaba de ser publicada amb 2,5

milions d’euros i que es veurà incrementada durant l’any 2005

i l’any 2006, per tant una inversió important destinada a

aquestes persones amb discapacitat, a més, evidentment, dels

centres bases i altres tipus d’activitats destinades a aquestes

persones amb discapacitat.

De persones majors, un pla de residències, que jo estic

d’acord que possiblement vostès no ho comparteixin; i ho he

d’entendre així perquè vostès, quan estaven en aquest govern,

no varen crear cap plaça residencial, ni una, ni pública, ni una,

únicament el que varen fer va ser inaugurar la residència de

Felanitx. Per tant, aquest govern ha hagut de fer un esforç

important, per això posa en marxa un pla de residències per a

l’illa de Mallorca i, a més, també, hi ha un conveni firmat amb

el Ministeri de Treball i Assumptes Socials del mes de març de

l’any 2003, amb una inversió de 50 milions d’euros, destinada

a centres especialitzats per a les tres illes, per a Mallorca, per

a Menorca i per a Eivissa, per tant una inversió important.

A més d’això, en aquest pressupost vostès hauran vist que

hem doblat les aportacions, per exemple del pla gerontològic;

o que hem doblat també el pla de prestacions bàsiques, que són

aquestes ajudes que reparteixen els ajuntaments de les nostres

illes; o també inversions importants amb els programes de

protecció i acció social, amb un import de 3,9 milions d’euros,

destinats a posar experiències pilot en marxa, com poden ser els

localitzadors per a malalts d’Alzheimer, i vostès m’estan dient

que això no és invertir en serveis socials.

Família. Aquesta institució, que aquests darrers anys ha

estat oblidada, que jo, supòs que vostès ho recordaran més que

jo, perquè molts d’aquests diputats eren a aquesta cambra quan

el president Antich va anunciar l’any 99 que faria un pla de

família, no el va fer, l’hem hagut de fer nosaltres, el vàrem

aprovar el novembre d’aquest any, novembre de l’any 2004. I

això que quan jo vaig comparèixer a la Comissió de Pressupost

encara hi havia determinats grups polítics que eren escèptics

que poguéssim aprovar aquest pla de família. A vostès l’únic

que se’ls ocorre és entrar en el congrés i en els ponents, però és

que jo crec que l’important d’aquest pla de família, que no té

una dotació pressupostària estricta perquè evidentment està

sotmesa a variacions, segons els programes que es puguin posar

en marxa, però que n’hi ha de reals i d’importants i que fins i

tot pertanyen a aquesta conselleria i a la Direcció General de

Família, dotada, només per a aquest pla, amb 1 milió d’euros,

programes tan importants com poden ser bon escoleta, que es

va posar en marxa l’any passat, o fins i tot també les ajudes que

es posaren en marxa per a la compra de llet i de bolquers, per

a parts múltiples i adopcions múltiples, o el nou programa que

vàrem preveure per a les famílies monoparentals. En definitiva,

moltíssims més que estan dotats pressupostàriament i en el que

hi ha hagut aportacions de la resta de conselleries i a finals

d’any, a finals de l’any 2005 podrem saber exhaustivament què

és el que s’ha destinat per part d’aquest govern a la institució

de la família.

Me parlen també que han desaparegut programes destinats

a la prevenció del delicte; és que la Direcció General de

Família i de Menors Infractors, concretament les mesures

judicials i les mesures de prevenció del delicte, augmenta un

60%, que està distribuït amb la Fundació Estel, a la qual es
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dediquen, per primera vegada 3 milions d’euros; és la primera

vegada que aquesta fundació està ben dotada i que vostès saben

que és la fundació que realment gestiona els centres de menors

infractors, com són Es Pinaret i Es Fusteret.

Però és que, a més, hi ha altres temes importants, com és el

Centre Terapèutic que vostès me parlen d’un macro projecte o

d’un macro complex, jo no ho he dit mai això. Jo he dit que

havíem començat un expedient d’expropiació d’uns terrenys

que estan just al costat del centre d’Es Pinaret i que, per tant,

serà una construcció independent i és un centre terapèutic que

s’ha de construir per poder dur a terme el compliment de la Llei

5/2000, que és la llei del menor.

Com aquest altres exemples, com la posada en marca del

primer pis d’emancipació per part d’aquesta comunitat

autònoma, que ha començat l’any 2004. A programes

importants, com podrien ser també els de formació d’aquests

professionals que fan feina a aquesta Direcció General. I el

Dalias, a mi també m’hagués agradat que hagués continuat

aquest programa, el problema és que vostès saben que el Dalias

es nodria de fons europeus i vàrem trobar un conveni firmat,

però fora cap dobler. Per tant, hem hagut de substituir aquest

programa per la creació d’un programa nou de prevenció de la

violència a les aules, dotat amb la partida 64.000 amb 500.000

euros. Per tant, mesures de prevenció del delicte hi són en

aquests pressuposts.

Me parlen també dels joves. Jo, a la meva compareixença

de pressuposts ho vaig explicar, i a més després aquí, amb les

compareixences que avui hi ha hagut supòs que hi ha una mica

de confusió, perquè després m’han parlat de 600 i busques de

mils d’euros que no sabien el que eren; són les partides que van

destinades a les convocatòries de subvencions de totes les

associacions juvenils. I és que no sé si vostès confonen el

Consell de la Joventut amb totes les associacions de joventut,

perquè el Consell de la Joventut, per primera vegada, passa de

tenir un augment d’un 4% a un 9%, un increment històric, no

l’ha tengut en la història. Enguany, a l’any 2005, el té en

aquests pressuposts.

I les ajudes destinades a les associacions, a l’any 2004

varen ser, en total, 690.000 euros, aproximadament, i per a

l’any 2005 són 700.000, dividides en distintes partides. Per

tant, totes aquestes associacions rebran el seu import. El que

passa és que vostès no me parlen de l’increment que hi ha hagut

d’inversions pròpies a la Direcció General de Joventut, perquè

jo ho assumesc, jo vaig dir que volia un canvi d’aquesta

política i és que la vull fer, i qualcú m’ha dit que jo estic amb

aquesta generació i precisament jo la vull fer, perquè sé quins

són els problemes que tenen els joves avui en dia; pugen vostès

mateixos aquí i ho diuen, és l’habitatge i és l’ocupació, per tant

el pressupost, l’increment de pressupost d’aquesta direcció

general va precisament destinat a la població juvenil en

general. Això no significa que retalli la resta, significa que faig

més polítiques de joventut amb actuacions directes o indirectes

o adreçades que els joves de les nostres illes puguin tenir la

seva primera ocupació; i un exemple ho serà la Fira de Joventut

que es durà a terme durant el mes de febrer. I la veritat és que,

com sempre, quan poses en marxa un programa que és nou no

saps mai si funcionarà, però almenys la nostra intenció hi és.

Me parlaven també de temes com l’Institut de la Dona. Jo

no sé si recordaran vostès que a l’any 2004 aquest institut va

tenir un augment important, va començar l’Institut de la Dona,

si no ho record malament, amb un pressupost aproximat de 70

milions de pessetes, i actualment té 3,3 milions d’euros, amb un

increment a l’any 2004 d’un 50% i amb un increment d’un 10%

per a l’any 2005. Per tant, actuacions se’n fan, i enguany s’ha

decidit apostar, per exemple, per l’ampliació del personal que

fa feina a l’Institut de la Dona perquè consideram que hi ha

moltes dones que no poden anar de 8 a 3 a un institut i que per

això hi han d’anar en horaris d’hora baixa, etcètera.

S’incrementen distints tipus de programes.

Més preguntes, l’Oficina dels Drets del Menors, home,

evidentment jo crec que vostès s’han de ficar en l’única

direcció general que ha baixat el seu pressupost i jo realment

els entenc, però és que jo vaig explicar que la baixada d’aquest

pressupost era precisament del capítol de personal, que passava

a ser assumit per la secretaria general. I que, d’aquesta Oficina

de Drets dels Menors no es llevava en absolut cap tipus

d’actuació ni de programa que es pogués dur endavant. I a més,

també a la meva compareixença, vaig fer un detall exhaustiu,

que jo crec que en aquests moments seria repetitiu, per tant,

crec que va quedar suficientment explicat.

Me demanaven també el tema de les cases balears. És cert,

tenen un increment important, justificat, perquè jo entenc també

que nosaltres en aquesta illa defensam molt sempre el colAlectiu

d’immigrants i, a més, ho hem de fer així, perquè són persones

que han arribat a un país que realment s’han d’integrar i que

possiblement tenen més dificultats que els que ja vivim en

aquesta terra; i no hem d’oblidar mai que les persones que se’n

varen anar de les nostres illes i se’n varen anar per ventura a

Argentina, a la República Dominicana o a qualsevol altre lloc

del món, allà no són més que immigrants i que, per desgràcia,

en aquests moments tenen una situació bastant desfavorable per

la situació que viu el seu país. Per això, jo, des de la nostra

conselleria, hem decidit posar en marxa un programa

sociosanitari que començarà l’any 2005 i d’aquí ve aquest

increment de pressupost per a les cases balears.

L’Oficina de Víctimes del Delicte baixa, sí, baixa perquè el

punt de trobada ha passat a formar part de la Direcció General

de Família. Me diuen que pareixem mags perquè n’hem de

posar en marxa tres més enguany. Jo crec que de vegades basta

mirar l’exemple, enguany n’hem obertes dues, hem obert

Calvià i Muro i l’any que ve està previst que es pugui obrir la

de Menorca, la d’Eivissa i una altra a Palma. I així serà.

I per acabar, acabaria la meva intervenció parlant d’esports.

Un 171% incrementa aquesta direcció general, de la qual

evidentment no puc més que expressar la meva satisfacció.

L’equip ciclista, jo crec que moltes vegades es frivolitza amb

coses que no hauria de ser així, moltes vegades crec que és per

desconeixement; jo l’he defensat moltíssimes vegades i crec

que en temes publicitaris, en temes de promoció ja està tot més

que demostrat. A mi el que m’interessa demostrar realment i

comprovar són els èxits esportius que ha tengut aquest equip;

crec que moltes vegades aquí es frivolitza per desconeixement,

però jo crec que el més important que hem fet en esports a la

Direcció General d’Esports durant aquest any 2004 ha estat

proporcionar que tots els esportistes federats puguin tenir els
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desplaçaments gratuïts a les nostres illes quan hi hagi

competicions entre illes; això afecta actualment 8.000

esportistes, la qual cosa significa que estan subvencionats més

de 12.000 vols durant l’any. I jo crec que aquesta ha estat la

nostra gran aportació d’esports durant l’any 2004 i que seguirà

així durant l’any 2005. Això implica, evidentment, un esforç

considerable, però sabem que ajudam als clubs i que ajudam a

les federacions perquè tots aquests pressuposts que s’havien de

destinar a sufragar aquests costs els poden destinar ara a

promocionar i a fomentar el seu esport.

Per tant, crec que he explicat aquest pressupost i realment

crec que és un pressupost que té noms i llinatges, són tots els

ciutadans de les nostres illes; és un pressupost que demostra

que aquest govern consolida els serveis socials d’aquesta

comunitat autònoma amb un increment d’un 42%.

(El Sr. Vicepresident primer substitueix el Sr. President en

la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera. En torn de rèplica intervé,

en primer lloc, el Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els

Verds. Té la paraula el Sr. Rosselló.

EL SR. ROSSELLÓ I DEL ROSAL:

Sr. President, senyores i senyors diputats. Sra. Consellera,

crec que vostè ha explicat molt bé els pressuposts, segons la

seva concepció, i jo he explicat molt bé perquè estic en contra

d’aquests pressuposts i perquè present una esmena a la totalitat;

li he dit que no era per números, li he dit que no era per

despesa, li he dit que era per concepció i filosofia de feina.

Miri, l’exemple més clar és això de l’equip ciclista, vostè diu

que està sobrat i clarament demostrat que és un èxit, que

funciona i que tal i qual; el Sr. Flaquer, lògicament, hi està

d’acord, però jo hi estic en contra i serà difícil que ens posem

d’acord aquí, només això ja me bastaria per presentar una

esmena a la totalitat, perquè clar, miri, aquests pressuposts, des

del meu grup, són rebutjables per tres grans eixos: per la

política d’autopistes i carreteres, per la política d’IB3 i per

l’equip ciclista. Encara que en tota la resta hi estigués d’acord,

aquests tres grans arguments polítics me durien a mi a rebutjar

aquests pressuposts.

El mateix pens d’aquesta -si guanyam el Tour el convidaré

a sopar, Sr. Font, si guanyam el Tour el convidaré a sopar, però

mentrestant permeti’m que jo utilitzi els arguments que

consideri per rebutjar els pressuposts i en concret els

pressuposts d’aquesta conselleria.

Senzillament, seria inútil repetir tot el que he dit abans, però

podria repetir tot el que he dit abans; no és que hagi fet

preguntes, tot el que ha explicat la Sra. Consellera ho va

explicar a la compareixença i jo ho vaig entendre perfectament

i ho vaig apuntar i ho tenc clar, però no coincidim en el

concepte, amb la forma que tenen d’afrontar el tema de les

residències, no hi estam d’acord, no creim que sigui la fórmula

adequada. No estam d’acord amb la forma que fomenten

l’associacionisme a nivell de polítiques juvenils i de quina

forma fomenten la participació. No estam d’acord a fer un

centre terapèutic devora el centre d’Es Pinaret, encara que

estigui separat per una paret, però que està clarament junt i que

va en contra dels criteris pedagògics moderns, ho miri per on

ho miri, i a nosaltres no ens pareix bé. No ens pareix bé, no he

parlat a la meva intervenció anterior del pla d’escoletes del qual

vostè ens va parlar ja inicialment quan vàrem començar aquesta

legislatura, que encara no l’hem vist en lloc, ni l’estudi sobre la

necessitat de 0 a 3 anys, que tampoc no l’hem vist; ni què passa

amb la guarderia que s’havia de fer en el polígon, que s’havien

de fer a determinades bandes.

En definitiva, discrepam de la forma de gastar els doblers,

no, quan un discuteix de pressupost no discuteix només de

quins doblers es gasten o no es gasten, sinó de quina forma es

gasten, de quina forma es fa política de família; quina

concepció es té de la política de família, quina concepció es té

d’altres tipus de polítiques.

I miri, acabaré i no consumiré tot el temps i així acabam

abans, que tots estam cansats i perquè, a més, el debat és el que

és, està al nivell que està, jo no l’he intentat camuflar ni l’he

intentat amagar, jo no li he dit a vostè que no pugi el pressupost

d’aquesta conselleria, no només no li he dit, sinó que li he dit

la xifra exacta que puja, que la tenc aquí, i a més la xifra que

puja globalment la conselleria i la xifra que puja específicament

polítiques socials, serveis socials, la sé, la tenc i l’he dita; sinó

que discrep de la forma de gastar això.

Miri, és ver que l’Institut de la Dona ha pujat en despesa, de

forma substancial. La meva modesta opinió i cadascú opina el

que pensa, és que crec que ha perdut moltíssim en pes polític

dins aquesta societat.

Res més. Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Pel Grup Parlamentari PSM-

Entesa Nacionalista, té la paraula la Sra. Mascaró i Melià.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Moltes gràcies, Sr. President. Sra. Consellera, parlava que

algunes preguntes, hem fet repeticions de les preguntes que

havíem fet a comissió, jo no n’he sentides gaire de preguntes i

per part meva no n’he feta ni una; simplement li he argumentat

que sí que és cert que la seva conselleria puja, però que no és

cert que pugi la part social. Per tant, no millorarà el benestar

global d’aquesta comunitat, sí que millorarà el dels ciclistes, sí

que ajudarà al transport dels equips esportius, però no la part de

benestar social.

Heu dit vós que creix el capítol 4, el de subvencions, només

en esports i en les cases balears a l’exterior, perquè a l’Oficina

del Defensor del Menor no és cert que només baixi el personal,

desapareix el capítol 4, zero; les subvencions de les oficines del

defensor del menor a les entitats que treballen amb menors,

zero, no existeix, ha desaparegut del programa i n’hi havia

l’any passat.
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Baixen 2,1 milions d’euros de capítol 4 de la Direcció

General de Cooperació. Baixen, que estan precisament dins la

Direcció General de Serveis Socials, per tant de baixar baixen,

baixen la part social, Sra. Consellera.

El Centre Joan Crespí és ver que el té en el pressupost, però

també li tenia l’any passat, no és nou, és repetició.

Moltes feines amb discapacitats, Sra. Consellera, però el

Centre Base per a Discapacitats de Menorca quasi puja una

cosa ridícula comparada amb l’increment espectacular de la

seva conselleria.

Pla de família, ja m’agradaria a mi poder parlar del pla de

família, perquè a mi m’agrada parlar de les coses que conec, i

el desconec. Fa més d’un any que vós parlau del pla de la

família i encara que no vos heu dignat a enviar-lo als grups

parlamentaris, el vos hem demanat dues vegades. I si el pla de

família és aquella cosa que hi ha penjada a Internet, Sra.

Consellera, sí que n’haurem de parlar, perquè dins el pla de

família i tot hi ha ajudes a les empreses dels transports, si és

allò el pla de família. Per tant, esperarem que vos digneu a

enviar-lo per a realment poder-ne parlar.

Més polítiques de joventut. Fareu la vostra política de

joventut, però més no, la vostra; perquè baixau les partides

destinades a fer polítiques de joventut i el que sí és ben cert és

que coincideix la baixa de capítol 4, aquest que dèieu vós que

increment, de joventut, coincideix exactament amb el que puja

amb les cases balears a l’exterior, que encara no entenem què

fa dins la Direcció General de Joventut, això supòs que després,

quan surti el Sr. Pastor a dir que està en contra de l’esmena a la

totalitat, per ventura ens podrà donar qualque senya de què hi

fa allà dins.

El programa sociosanitari, perquè si realment aquestes

ajudes a cases balears a l’exterior són per fer el que vós deis,

programes sociosanitaris, què fa dins la Direcció General de

Joventut, per què no està dins Cooperació, per què no està dins

Serveis Socials? Per tant, aquí qualque cosa falla.

I res més, crec que l’aportació, la gran aportació,

evidentment, d’aquesta conselleria són els esports; coincidim

amb vostè, no estam d’acord que sigui un pressupost social, sí

amb un pressupost esportiu. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Pel Grup Parlamentari

Socialista, té la paraula la Sra. Salom.

LA SRA. SALOM I SOLER:

Gràcies, Sr. President. Sra. Consellera, jo sí que li he fet

preguntes concretes i no me n’ha contestada ni una. Per

exemple, jo li he demanat concretament: el 49% d’inversió

immaterial si podia especificar i concretar per a la ciutadania i

per a tots nosaltres que som a aquesta cambra, què són

exactament i a què es refereixen? Perquè el que ens temem és

que dia 2 o dia 3 de gener aquest 49% d’inversions immaterials

que vostè té li fugiran i ja saben tots, més o manco, allà on es

dirigirà.

Diuen que nosaltres no vàrem fer el pla de família; bé,

vàrem fer altres plans, però després, donat l’èxit que va tenir,

per exemple, li posaré un cas concret: el pla sociosanitari

estava amb un desenvolupament del 57% i a principis de l’estiu

una consellera va sortir i va dir que estaria acabat el setembre;

som a Nadal i encara no tenim pla sociosanitari i varen rebutjar

el que es va fer, el que s’havia pagat amb doblers de tots els

ciutadans per part del pacte de progrés, d’una forma transversal

amb benestar social i sanitat.

Però també li he de dir la veritat, Sra. Consellera, no

pretenia ni la més mínima rectificació, jo li he demanat si es

podien esmentar algunes coses, la partida del 3% dels joves,

etcètera; li he fet unes preguntes quant a política exterior, no

me n’ha contestada ni una, no sé si no ho duia escrit. Les

necessitats socials que hi ha a les illes, al parer del PSIB, són

uns eixos molts clars, Sra. Consellera, miri: una, potenciar la

xarxa social de les nostres illes, joventut, esport base,

associacionisme, no equips d’elit perquè els tenguem mania; jo

li he dit, si els recursos sobren, endavant, quan els recursos són

pocs i hem de recórrer, com hem recorregut a un endeutament

històric, que no me mira, però jo estic segura que vostè no

dorm.

(Algunes rialles)

Dos. Cobertura de necessitats socials bàsiques: educació,

habitatge, sanitat i serveis socials. Enfortiment dels nostres

referents culturals; potenciació d’infraestructures de caire

social, escoletes, no les escoletes que vostè m’ha contestat amb

preguntes escrites que, a més, me contesta que cada empresa

posarà les condicions que els doni la gana, quan jo li deman

quines condicions i quins requisits vostè demanarà, me diu les

que l’empresa vulgui. Be, de fet el batle de Calvià ja s’ho està

passant molt bé perquè du els seus fills gratis, els altres no, els

altres ho han de fer d’una altra manera.

Escoletes, instalAlacions esportives, infraestructures

esculturals. Cinquè: llançar polítiques efectives que facilitin la

integració efectiva de la dona dins el món laboral, cultural i

associatiu, això no hi és. Enllaçar la nostra comunitat amb

altres realitats econòmiques i culturals sobre fonaments de

respecte mutu i colAlaboració transparent. Amb tot això

l’objectiu estratègic d’aquesta administració pública hauria de

ser anivellar el desequilibri existent entre el que representa un

creixement econòmic i la desigualtat social que vostès generen.

I això és que vostès no fan.

Vostès, al contrari, s’endeuten de forma històrica, això sí

que és històric, no el seu pressupost, l’endeutament que vostès

han fet és històric en aquesta comunitat autònoma, amb un

objectiu únic: xarxa viària agressiva cap a un territori que és

fràgil i que és escàs; mentre que tot allò que afecta una xarxa

social i la cohesió d’una societat ho deixen de costat, i no ho

tracten de manera més que insuficient. La improvisació, en

molts camps, és l’acció política que els caracteritza, Sra.

Consellera, i dins l’àmbit social això queda ben demostrat.

Dels eixos que jo li he plantejat abans, tindrà vostè, Sra.

Consellera, molt serioses dificultats per a, amb les dades del

seu pressupost, emplenar un àlbum.
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I per acabar, com vulgui Sra. Consellera, en aquest format

parlamentari ja sabem que qui governa sempre té la darrera

paraula, però els números, Sra. Consellera, són molt caparruts

i els números que vostè ens presenta ens delaten que a tota la

xarxa social vostès no li donen cap importància ni una. Gràcies,

Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. En torn en contra té la

paraula el representant del Grup Parlamentari Popular,

senyor..., ai, perdó, perdó! Sí, sí, té la paraula la Sra.

Consellera, Sra. Puig Oliver.

LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA I ESPORTS

(Rosa Maria Puig i Oliver):

Gràcies, Sr. President. Està clar que tenim distintes

concepcions dels serveis socials d’aquestes illes. Diuen sempre

que les comparacions són odioses, però de vegades no queda

més remei i sobretot quan qualcú ha tengut l’oportunitat de

governar; està clar que no tenim la mateixa concepció, vostès

tenien la concepció de no ajudar les nostres persones majors

d’aquesta comunitat. Saben que les persones majors en aquesta

comunitat i a la resta de l’Estat i a la resta de països del món,

per sort, de cada vegada viuen més anys i ho fan amb major

qualitat de vida, però necessiten recursos i necessiten, entre

d’altres coses, recursos assistencials. Això ho he de recordar

perquè vostès en quatre anys no varen fer ni una sola plaça.

Aquest govern què fa? Una per una: Santanyí, Marratxí,

Capdepera, Calvià, Montuïri, Sant Joan, Inca i Pollença, per

ara, publicades en el butlletí.

(Aldarull a la Sala)

Centres especialitzats: Joan Crespí, adjudicat; això és la

diferència, adjudicat, les obres comencen el gener-febrer de

l’any 2005. Residència d’Alzheimer a Marratxí. Hospital

Militar, comprat per aquest govern, residència i centre

especialitzat d’Alzheimer. Centres especialitzats a Eivissa:

adjudicada Santa Eulàlia, aquella que era a la Llei de

transferències que vostès varen fer, adjudicada. Sant Antoni de

Portmany, Sant Joan de Labritja, signats els convenis de cessió

de terrenys; això és la diferència d’aquest govern.

6 milions d’euros perquè els municipis de la nostra

comunitat autònoma puguin construir els seus centres de dia,

adjudicats fa pocs dies. En total 16 centres de dia per a la

nostra comunitat; 14 a Mallorca i 2 a Menorca; 13 d’aquests

finançats el cent per cent per aquest govern, això són els serveis

socials d’aquesta comunitat autònoma.

Discapacitats. La veritat és que crec que no val la pena

crispar aquest debat, al final d’aquí a un any, d’aquí a dos anys

veurem els resultats, 2 milions i busques que s’inverteixen

actualment i 7 i busques que queden per a l’any 2005 i l’any

2006, demostraran la diferència de concepció que pugui tenir

un govern cap a aquestes persones o que pugui tenir el govern

que deia que tenia la bandera dels serveis socials d’aquesta

comunitat autònoma.

Pla de guarderies o conciliació de la vida laboral i familiar.

Bé, hi ha diferència de concepció, un pot fer una llei de paritat,

i l’altre el que pot fer és crear un bon escoleta que ajuda les

dones d’aquesta comunitat autònoma, ...

(Aldarull a la Sala)

..., que ajuda les dones d’aquesta comunitat autònoma, no

una llei de paritat que ajudarà set o vuit dones d’aquest

Parlament i la qual crec que és el menys important, sinó que

hem d’ajudar 3.300 famílies que han arribat l’any 2004 i 5.000

famílies que arribaran ...

EL SR. PRESIDENT:

Per favor, Sra. Consellera, perdoni un segon. Els pregaria,

per favor, per favor, que si algú vol parlar que surti, però que

puguem escoltar el que diu la Sra. Consellera. Pot continuar.

LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA I ESPORTS

(Maria Rosa Puig i Oliver):

Gràcies, Sr. President. Bon guarderia, 3.300 famílies l’any

2004; 5.000 l’any 2005. Guarderia d’ASIMA, 600.000 euros,

100 places a punt d’inaugurar-se, d’aquí quinze dies la veurà.

Línia 900.000 euros, perquè les empreses que vulguin es

puguin presentar, enguany n’hi haurà una altra. Això és la

política de conciliació de la vida laboral i familiar que fa aquest

govern.

El pla de família, vostè pot dir el que vulgui, el pla de

família està fet amb consens amb totes les associacions que fan

feina en temes de família i es treuen les ajudes concretes que

ajudaran aquesta institució de la nostra comunitat autònoma,

sigui quina sigui la seva tipologia, és indiferent, a nosaltres no

ens importa.

Ca Vostra, 2,5 milions d’euros per a l’any 2005; targeta

bàsica, 1,9. Renda mínima, 2,7; l’any 2003, li recordaré, en el

pressupost del pacte de progrés, eren 10 euros, la renda

mínima; 2,7 milions d’euros.

(Aldarull a la Sala)

Aquesta és la diferència de la política social d’aquest

govern i la veritat és que amb un increment d’un 42% i 92

milions d’euros me donaria per estar aquí contínuament

desglossant tots els pressuposts. Pla de prestacions bàsiques, ja

li he dit, doblat, 5,3 milions d’euros, perquè a més crec que les

me sé de memòria els pressuposts de la Direcció General de

Serveis i els que afecten les polítiques socials d’aquesta

comunitat autònoma. I per tant, i perdoni que, ja li he dit a un

principi, jo estic tremendament orgullosa que la Direcció

General d’Esports pugi, però també hi estic igual o més que els

serveis socials d’aquesta comunitat autònoma es vegin

consolidats amb aquest govern del Partit Popular.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments i aldarull a la Sala)
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(El Sr. President reprèn la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera. Torn en contra, té la

paraula el Sr. Antoni Pastor.

EL SR. PASTOR I CABRER:

Moltes gràcies, Sr. President. Crec que aquests pressuposts

es defensen per ells mateixos, és a dir, de vegades les xifres són

molt fredes, però sense doblers i sense recursos és molt difícil

fer polítiques socials. Per tant, crec que un pressupost que puja

92,9 milions d’euros, amb un increment del 42,8%, demostra

la voluntat d’aquest govern a l’hora de fer polítiques socials. La

veritat es que jo quan escoltava en aquest cas tots els portaveus

dels grups de l’oposició, els he de donar l’enhorabona, és a dir,

la capacitat d’imaginació per presentar una esmena a la

totalitat, la veritat és que per a vostès no té cap límit ni un,

perquè han hagut de cercar i recercar motius per justificar el

que crec, baix el meu criteri, és injustificable.

Jo ja li vaig dir, Sra. Consellera, a la comissió que en aquest

cas, com a polític que ha estat a l’administració autonòmica i

que ara està a l’administració local, sentia enveja sana, una

enveja sana cap a vostè, de la manera més ben entesa, perquè

crec que té una de les millors conselleries. És una de les

conselleries que tracta les persones i sempre colAlectius més

desfavorits i els més dèbils, i això en política, després dels

anys, te n’adones que és el més important. Joventut,

discapacitats, menors, família, immigrants, emigrants, són

aquests colAlectius que necessiten les administracions per poder

dur una vida digna i una vida de cada dia amb més qualitat de

vida.

Hem de dir que aquest govern té projecte, és un govern que

té projecte. Que aquest pressupost té recursos i sobretot que hi

ha persones, com vostè, capacitades per dur endavant aquestes

polítiques. Aquests pressuposts demostren, Sra. Consellera, que

els temps canvien, un pressupost que contempla i possibilita fer

polítiques per a discapacitats. Aquests recursos que vostè ha

mencionat, aquests recursos que enguany, d’aquests 2 milions

i mig d’euros que ha posat en marxa i d’aquests 7 milions que

hi posaran l’any que ve, possibilitaran recursos per a noves

residències, recursos per a la rehabilitació dels actuals centres

de dia, tallers ocupacionals i totes aquestes infraestructures, a

part de les ajudes que necessita un colAlectiu que ens preocupa

a tots.

Centre de dia de grans discapacitats, centre de Joan Crespí,

a l’any 98 es va començar, ha passat estona, no s’havia fet

absolutament res. L’únic que es trobarà vostè, o que es va

trobar vostè va ser una piscina, amb això sí que hi varen pensar,

poca cosa més, 5 milions d’euros perquè enguany, amb aquest

projecte adjudicat, molt prest pugui ser una realitat.

Família, pla de família. És important i necessari tenir un pla

integral de tot un govern, no d’una conselleria, de tot un

govern. I ho ha dit vostè, jo li vaig recordar en aquest cas a la

comissió, es va prometre en el debat d’investidura, quatre anys

i no es va fer res.

Joventut, amb un pressupost de 5,3 milions d’euros, es

prepara un nou estudi sociològic importantíssim per realitzar

aquest nou pla jove, per actualitzar-lo i sobretot per intentar

veure quines són les mancances dels nostres joves i què és el

que més ens demanden. I a més, amb dues línies importants i

clares, vostè hi ha fet referència: ocupació i habitatge. Sempre

són les màximes preocupacions dels nostres joves.

Cooperació, un 7,2% d’increment. Aquesta direcció general

compta amb 13,4 milions d’euros. I també el portaveu

d’Esquerra Unida ho deia, que amb aquesta llei que s’aprovarà,

esperem, en aquest Parlament quedarà garantit el 0,7% de tots

els governs que passin per la institució del Govern.

Una bona cosa: s’han recuperat el micro projecte i el macro

projecte, aquestes dues línies, i a més vostè continua amb els

macro projectes, amb aquestes realitzacions que molt prest es

veuran fetes de Vicenç Ferrer, de Cáritas, Creu Roja, Intermón.

Jo vull recordar que es varen criticar aquests grans

projectes, és a dir, a l’anterior govern no hi eren i jo vull

recordar tot allò que es va dir, quan record que es va fer un

hospital, en aquest a la República Dominicana, l’Hospital

d’Igüey, deien que era un hospital per a turistes; supòs que

d’aquest govern o l’anterior govern varen tenir l’ocasió de

visitar-lo i se n’adonaren de la necessitat que era.

Esports, 14,6 milions d’euros, amb una línia important i

clara, gratuïtat total dels viatges entre illes. I un que coneix el

món de l’esport se’n dóna compte de l’important que és aquesta

línia, de l’important i de la línia que tenen els clubs esportius a

l’hora de poder dur endavant les seves polítiques i que els

nostres joves i que els esportistes que juguen i que practiquen

l’esport a la nostra comunitat tenguin moltes més facilitats i

molts més recursos. També hi ha una línia d’esportistes que, de

qualque manera, subvenciona els viatges a la península.

I passarem a la Fundació Illesport, 7,4 milions d’euros. Els

temps canvien, Sra. Consellera, aquell temps on, una vegada

que els clubs havien acabat la temporada i no havien cobrat un

sol euro de subvenció, han acabat. Recordarem el Basquet Inca

o el Basquet Menorca, havien acabat la temporada i encara no

havien cobrat una pesseta del Govern, això posava en perill la

continuïtat dels clubs esportius d’aquesta comunitat. Els temps

canvien, grans esdeveniments esportius, enhorabona per la

política que vostè du endavant en aquest tema. Ho podem

recordar, podem recordar els quarts de final de la Copa Davis,

que varen possibilitar de qualque manera, amb l’ànim que

varen donar, en aquest cas, els ciutadans d’aquestes illes, que

després poguessin guanyar la final de Sevilla.

Equip ciclista. A vostè la criticaran per l’equip ciclista

perquè l’han fet una bandera, però me cregui que crec que és un

dels projectes i un dels encerts que ha posat en marxa aquest

govern, per uns motius molt clars: promoció, promoció de les

nostres illes a l’exterior. És clar, tenim un equip que du el nom

de les nostres illes, però sobretot és un mirall per als nostres

joves; el concepte de l’esport d’elit no només és una persona o

uns esportistes que guanyen molts de doblers i que juguen un

dia, són el mirall dels més joves que de qualque manera es

decideixen a practicar l’esport. Clar, després hi ha èxits

esportius, perquè evidentment és important. Això és el
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currículum de l’equip ciclista de les Illes Balears, els en citaré

un parell: Isaac Gálvez, primer lloc a la setena etapa de la Volta

a Catalunya, primer lloc a la primera etapa de Catalunya. Iván

Gutiérrez, primer lloc, campió d’Espanya de contra rellotge.

Aitor Osa, primer lloc París-Niça, general de muntanya. Paco

Mancebo, tercer a la Volta d’Espanya. Tercer lloc, per equips,

a la general de la Volta d’Espanya. N’hi ha més, Denis

Menchov, primer lloc a la París-Niça, a la setena etapa, segon

lloc, a la París-Niça, tercer lloc a la contra rellotge per equips

al Tour de França, etcètera. Si això no són èxits esportius,

doncs miri, que m’ho defensin els que no hi creuen o sobretot

els que no en tenen ni idea del que és el món de l’esport. A

més, millorarem, és a dir, ja han anunciat un altre fixatge, en

Valverde, enhorabona perquè crec que millorarà la qualitat,

millorarà el nom de les Illes Balears i sobretot el durà arreu de

tot el món.

Institut de la Dona, vostè ho ha dit, a l’any 2004 ja va tenir

un notable augment d’un 50% i enguany puja un 10%, amb una

dotació de 3,3 milions d’euros, a una de les àrees que crec que

hauríem d’intentar trobar el màxim consens entre totes les

formacions polítiques. El vàrem trobar quan vàrem posar en

marxa l’Institut de la Dóna, el Grup Parlamentari Popular no es

va oposar perquè pensàvem que era una eina que podia ser

bona per defensar el dret de les dones en un tema tan important

com és la igualtat d’oportunitats, però sobretot en una lacra que

té la nostra societat, com són les víctimes per maltractaments.

Per tant, jo demanaria en aquest cas, Sra. Consellera, que

cercàs el consens, jo crec que de cada vegada hi és més, però

crec que és important que facem un esforç en aquest cas.

Immigració, es planteja ja l’elaboració d’un nou pla; es fa

un nou estudi sociològic, però també s’hi posen més recursos.

L’anterior govern es va trobar un pla fet i el vàrem aprovar,

amb els vots del Partit Popular. I la dotació econòmica, jo els

vull recordar en aquest cas als membres que avui són a

l’oposició, que el Grup Parlamentari Popular va haver de

presentar una proposta de resolució allà on es reconeixia que

no hi havia prou finançament per dur aquest pla, i tots vostès ho

varen reconèixer, era un pla sense cap tipus de recurs i que no

es podia dur endavant. Vostès varen aprovar que s’incrementàs

la dotació econòmica i no ho varen fer mai. Aquest govern

dóna més recursos per a aquest cas, no un problema, jo crec

que el tema de la immigració no es pot tractar com a un

problema sinó que s’ha de tractar des del caire positiu com a

fenomen nou, que hi hem de conviure i que hem d’intentar

integrar-los.

Residències, persones majors. Vostè ho ha dit, aquí es pot

pujar i es pot criticar en aquest cas la manera de gestionar o els

nous criteris que vostès poden tenir amb aquest pla de

residències. Que no pensin o que no donin l’opinió els

ajuntaments, els ajuntaments estam molt contents, Sra.

Consellera, perquè tenim molts problemes; tenim els problemes

que les nostres persones majors avui no tenen una plaça de

residència i això no només és el problema de la persona major,

sinó que és el problema de la mateixa família. Per tant,

enhorabona per aquest pla de residències, tant de bo

l’administració pogués comprar els terrenys, pogués mantenir

aquestes 16 residències, perquè seria fantàstic. Jo crec que s’ha

de tenir imaginació i sobretot no s’ha de tenir por, els nostres

majors no poden estar a una llista d’espera de més de 1000

persones durant quatre, sense que es mogui un dit i sense que

es posi un sol euro de recursos per a noves places assistencials,

això no és just; que avui pugin i a sobre encara critiquin aquest

pla de residències.

Malalts d’Alzheimer, un altre tema important que crec que

hem de cuidar i que vostè s’ha posat a fer feina. L’únic que es

va fer va ser inaugurar el centre de dia de la Bonanova que li

havia deixat l’anterior Govern, ni una sola plaça de centre de

dia, ni una sola plaça de residència durant quatre anys. Per tant,

tranquils a l’hora de criticar les noves polítiques d’aquest

Govern.

No té sentit una esmena a la totalitat, les diferències són a

la vista. Jo crec que quan de qualque manera valoram un

pressupost, s’ha de mirar d’on venim i cap on anam, i jo crec

que el Sr. Jaume Font ho va dir molt clar ahir: estan desvirgats,

estan desvirgats, han passat pel Govern, han demostrat com

gestionaven els serveis socials d’aquesta comunitat autònoma,

ho sabem com fan feina.

(Remor de veus)

Però hi ha una diferència molt clara, n’hi havia que es

pensaven que perquè creaven una conselleria amb el rètol de

benestar social havien fet les feines; es pensaven, perquè

l’anterior govern, el que va sortir l’any 99, no tenia una

conselleria específica de benestar social, no feia polítiques

socials.

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sr. Pastor, per favor.

EL SR. PASTOR I CABRER:

Jo crec que això -sí, Sr. President, ja acab- ha quedat

demostrat: un, crearen una conselleria de benestar social i vostè

i aquest govern fan polítiques de benestar social.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments i aldarull a la Sala)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Pastor. Pel Grup Parlamentari Esquerra

Unida i Els Verds, el Sr. Miquel Rosselló té la paraula.

EL SR. ROSSELLÓ I DEL ROSAL:

Sí, molt breument, perquè sense cap dubte parlam

llenguatges diferents i a més utilitzam el guió habitual, s’espera

el darrer torn per convertir el debat en un túnel del temps i

parlar del passat. Però bé, és igual, jo no hi entraré perquè no

crec que sigui ni l’estil ni la necessitat.

Doncs sí, Sr. Pastor, jo puc opinar que el pla de residències

no és adequat i puc no estar d’acord amb el pla de residències,

i puc pensar que les residències s’han de fer d’una altra manera.

Evidentment, vostè pot pensar el contrari i pot pensar el

contrari, però, per això seiem a bancs diferents.
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I no me parli de centres de dia ni dels que es varen fer

perquè en poden parlar quan vulgui i on vulgui de centres de

dia.

De la mateixa forma que no hem de parlar de l’equip

ciclista i no hem de parlar dels criteris aquests. Vostè en

defensa un i me pot treure totes les medalles que vulgui i tot el

que vulgui, jo, la veritat, reconec que no hi entenc, però és

igual, reconec que és molt important el ciclisme, però discrep

d’aquesta concepció i d’aquesta despesa i seguiré discrepant,

senzillament.

EL SR. PRESIDENT:

Un poc de silenci per favor.

EL SR. ROSSELLÓ I DEL ROSAL:

No passa res, perquè aquest és el debat que tenim. No

m’han dit vostès damunt el 0,7, és ver, molt positiu que la llei

ho digui, els pressuposts d’enguany no són el 0,7, són el 0,52,

esperem que després de la llei sigui el 0,7.

I per una altra banda, entram, ens tenen acostumats vostès,

en aquesta conselleria i d’altres, a parlar dels temes que

tendrem com si ja estiguessin fets: el pla jove, està a punt, però

no està ara, i han passat dos anys. El pla d’immigració, va

caducar l’octubre d’enguany i estarà, jo no ho dubt que estarà,

però no està; no el venguin com qui està. El pla d’escoletes, fa

un any i mig que en parlen, jo no n’he vist cap de pla

d’escoletes, encara no n’hi ha cap. El pla contra l’exclusió

social, on està, d’aquest ni en parlen. Per tant, senzillament

diguin que fan vostès unes polítiques socials determinades,

evidentment no creuen en la planificació com a un element

fonamental d’aquestes polítiques socials i discrepam

d’elements de fons que ens du lògicament a defensar

posicionaments diferents i a defensar pressuposts diferents.

Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Rosselló. Per part del PSM, la Sra.

Mascaró té la paraula.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Gràcies, Sr. President. Sr. Diputat, imaginació que hi posau

vós, que sense mirar-se el pressupost es creu amb tota la fe del

món el que li conta la consellera i la meitat de les coses no són

certes.

Joventut, ocupació i habitatge, on? A quina illa? O a sud-

Amèrica? Perquè la veritat és que la partida d’ajudes a la

joventut baixa 600.000 euros, a la nostra joventut, però

incrementa a les cases balears a l’exterior.

Micro projectes i macro projectes, aquestes dues paraules

que els agraden tant a vostès, les ajudes als micro projectes

també baixen, són les partides 4, de cooperació, també baixen.

Esports, està molt bé que tenguin vostès, quan hi ha molts

de duros està molt bé que es puguin fer tots els esports, jo no

els critic la seva política d’esports, només és que els deman que

posin el mateix interès i els mateixos doblers que posen a

l’esport, amb els grans esdeveniments esportius, als temes de

caire més social; perquè a mi no me pareix gaire just que la

promoció de les nostres illes a l’exterior s’hagi de pagar de

serveis socials, no dic que no s’hagi de fer, sinó que s’hagi de

pagar de serveis socials. Per tant, més recursos, no ho sé.

Residències, amb quatre anys el pacte de progrés no en va

fer cap. Jo crec que sí que en va fer qualcuna, però i en els 16

anys anteriors quantes en varen fer de residències per a

persones majors, de residències per a malalts d’Alzheimer, de

centres de dia, de places per a la gent gran, quantes en varen fer

els 16 anys anteriors? L’herència d’ara no només és de quatre

anys, és de 20, Sr. Pastor.

Serveis socials, d’una altra banda, és qualque cosa més que

residències per deixar-hi els infants o els majors; és ajudes a

domicili, és més serveis perquè puguin caminar tranquils pels

carrers, són moltes coses per fer el seu dia a dia, perquè ho

puguin fer dins la seva barriada, dins el seu poble, abans de

tancar-los a una residència. No dic que no s’hagin de fer, dic

que també s’ha de fer.

El pla de família, del pla de família de moment només

sabem el bon guarderia i ho sabem perquè ens ho ha dit la

consellera, perquè per escrit encara no ens ho han contestat;

3.500 famílies varen rebre el bon guarderia, una ajuda d’unes

50.000 pessetes. Amb 50.000 pessetes, a la majoria de les

guarderies no es paga ni la quota d’un mes; no seria millor

invertir en guarderies públiques on poguessin garantir places

per als infants un any, una setmana i dia a dia durant molt de

temps?

D’on venim i on anam Sr. Pastor? No fa quatre anys que

camina aquesta comunitat, en fa més de 20, i vostès hi eren

bastant abans dels quatre darrers.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Mascaró. Pel Grup Socialista, té la

paraula la Sra. Aina Salom.

LA SRA. SALOM I SOLER:

Gràcies, Sr. President. Sr. Diputat, Sr. Pastor, ja intuíem

tots els que érem aquí que vostè donaria la raó a la Sra.

Consellera i que trobaria perfecte i meravellós el seu

pressupost. Parla que els clubs esportius no cobraven i altres

coses, bé, ens ha fet tota la travessa de l’equip ciclista, que

també, la veritat no crec que ens interessi, ni tan sols a vostès,

el número. 

Li he de recordar una cosa, la targeta bàsica la varen

començar a pagar el setembre d’enguany, han estat les persones

que menys capacitat econòmica tenen, les més perjudicades i

que tenen poc més de tres mesos, ni arriben, per gastar aquests

220 euros que vostès han estat tot un any enredant aquesta gent,
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perquè aquesta gent silenciosa no protesta, perquè aquesta gent

silenciosa és gran, té 80 anys i no sap on ha d’anar a protestar.

Miri, des del Partit PSIB, nosaltres volem que tots els

esforços en aquest terreny del social siguin importants. Dins

benestar social tots els esforços són transversals, val la pena

que remarquem quins recursos i quines àrees són prioritàries.

Són prioritàries dins el món educatiu, amb problemes molt

greus en aquesta comunitat autònoma, i com revela ni més ni

manco, fa poc, l’Anuari d’Educació, publicat per la Caixa

Colònia. Dins el món de la sanitat, amb unes transferències que

foren mal dotades per vostès quan governaven a Madrid i que

ara són motiu de queixa, però que abans les consideraven

meravelloses i les defensaven a ultrança. Dins els terrenys

associatius suposa enfortir una cohesió social, ho he dit abans,

és importantíssim dins una comunitat autònoma la cohesió

social, un factor que ja sé, vostès badallen, no els importa gens.

El jovent ha de menester una atenció en tots els camps i a

diferents activitats que abasten la cultura, l’esport i la formació;

i per suposat que la investigació i el desenvolupament és una

peça clau per incrementar la productivitat de la nostra

economia en una infraestructura que capacita el nostre capital

humà. Nosaltres, des del PSIB, apostam per aquestes

infraestructures físiques necessàries per a la nostra comunitat

autònoma, amb criteris estrictes de sostenibilitat. Però

remarcam i ho vull fer aquí emfatitzar, amb una rellevància

crucial per a la nostra economia i per a la nostra societat,

d’aquestes infraestructures silencioses, com les ha anomenat

amb una feliç expressió el Sr. Guillem López Casasnovas i que

vostès, senyores i senyors diputats, infraestructures que no fan

el renou que a vostès els agrada i els redueix, els sedueix; els

sedueixen les excavadores, els sedueixen les grues, els

sedueixen les autopistes, però aquestes no són una base

essencial per a la construcció per a la permanència d’una

societat avançada i moderna.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Salom. Té la paraula el Sr. Antoni

Pastor.

EL SR. PASTOR I CABRER:

Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Rosselló, quan li he dit

que vostès no podien parlar de residències, m’ho agafi així com

ho deia, jo dic que no parlen de residències perquè durant

quatre anys la seva gestió de govern no fa fer ni una sola plaça

de residència. Vostès poden venir aquí, criticar i dir tot el que

vulguin, perquè aquí hi ha el Parlament, perquè aquí hi ha la

tribuna i vostès tenen tot el dret del món, una altra cosa és que

jo entengui que estiguin més o manco legitimats per fer-ho; és

a dir, crec que, com que la seva acció de govern es va marcar

per l’absència de polítiques en el tema de residències per a

persones majors, ara venir a dir aquí que a vostès no li agraden,

bé, ho digui, si vostè queda content de dir-ho me pareix

perfecte. Però ho fan sense cap tipus de credibilitat ni una.

0,7, clar, és que a vostès els surten els comptes del 0,7

depenent de si estan en el Govern o a l’oposició. Clar, a

l’anterior legislatura a nosaltres tampoc no ens sortia el 0,7 i

vostès tossuts que tossuts que era el 0,7; és a dir, ho haurem de

mirar bé, a veure si és que no sabem sumar. Però jo record aquí

debats amb la seva consellera anterior, en aquest cas, i els

comptes a nosaltres no ens sortien, i m’imagín que a vostè

tampoc.

El pla jove no està, estam parlant de pressuposts Sra.

Mascaró, estam parlant del debat de pressuposts, és farà, li hem

dit que ja hem comanat un estudi sociològic, que és previ al pla

jove; i evidentment, quan hi hagi l’estudi sociològic fet, s’hagin

tret les conclusions, amb aquestes conclusions es farà el pla.

Vostè diu que li agradaria que els doblers que es destinen

a l’equip ciclista es destinassin a altres esports; no es lleva un

sol euro de cap esport ni un ni de cap federació ni una ni de cap

modalitat esportiva ni una per donar-lo a l’equip ciclista. Tots

els clubs esportius tenen més recursos que quan governava el

pacte de progrés, tots els clubs esportius d’elit cobren

puntualment i tots saben el que cobraran dins la temporada que

pressuposten. Per tant, nosaltres també hem viscut aquí debats

que érem el mes de juny que ens havíem d’anar de vacances,

els clubs ja havien tancat la temporada i encara no havien

cobrat cap tipus d’ajudes, vostè no era aquí. Però escolti, vostè

representa un grup que sí que governava, per tant també és

responsable.

Els 16 anteriors, l’equip de govern, el Partit Popular no va

fer cap residència ni una: Sra. Mascaró, sap quan varen venir

les transferències de l’IBAS a aquesta comunitat autònoma?

Què me conta vostè? Li hagués demanat a Felipe González que

hagués fet més residències en aquesta comunitat, no era culpa

del Partit Popular, les transferències no eren aquí, Sra.

Mascaró. És a dir, ho demani, perquè vostè en aquest moment

ha ficat la pota, les transferències crec que varen venir a l’any

96, per tant, a partir del 96 es varen posar a fer polítiques en

aquest cas de residències.

No ens interessa l’equip ciclista? Sra. Salom, ens interessa

i molt i a més el defensam. I no me parli de transferències mal

dotades que encara recordam la llei de transferències que va

aprovar en aquest Parlament als consells insulars i que va

aprovar un partit, Esquerra Unida, i les va aprovar malament i

les va aprovar amb una guerra política que tenia amb Unió

Mallorquina i que perjudicava tots els ciutadans de l’illa de

Mallorca. Per tant, senyors, no me parlin en aquest cas de

transferències.

Vostès tenen un problema i tenen el problema de les

banderes, vostès tenen un problema de banderes, que els

independents ara han entregat una bandera a Zapatero, vostès

també tenen problemes de banderes, li han caigut totes les

banderes, la bandera de l’ecologisme el Sr. Font li ha tomat a

terra, vostès ja no pinten res, en aquest cas, en la defensa de

l’ecologisme.

(Algunes rialles i remor de veus)

Vostès duien la bandera de la cultura i de l’educació, més

inversió que mai en temes d’educació en aquesta comunitat

autònoma. Vostès duien la bandera de la sanitat, de la sanitat

pública, cap problema ni un, pau social en els hospitals i
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hospitals que funcionen. I a vostès els quedava la bandera de

serveis socials i aquest govern també els ho ha tomat. Per tant,

seguesc mantenint que vostès tenen un problema de banderes.

Moltíssimes gràcies i molts d’anys.

(Aplaudiments i aldarull a la Sala)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Pastor. Passam al darrer debat d’avui,

que és debat número 22, de globalitat, de resta d’esmenes del

debat número 21, Presidència i Esports. En primer lloc, passam

a la defensa conjunta de totes les esmenes presentades pel Grup

Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds a les seccions incloses

en el present debat. Té la paraula el Sr. Miquel Rosselló.

EL SR. ROSSELLÓ I DEL ROSAL:

Sr. President, senyores i senyors diputats, surt aquí per

defensar les esmenes del meu grup amb un gran esperit

esportiu, no per al debat que hi ha hagut esportiu fa un moment,

sinó perquè si tenim en compte que a hores d’ara només duim

una esmena aprovada, s’ha de tenir esperit esportiu per sortir a

aquestes hores a defensar les que me queden, però jo som

corredor de fons i aquí som a defensar el que faci falta fins al

final.

(Algunes rialles, remor de veus, alguns aplaudiments i

aldarull a la Sala)

Per tant, bromes a part, perquè ja a aquestes hores no queda

més remei que fer-ne alguna, les nostres esmenes són diverses

i no les puc enumerar totes perquè no me donaria temps i a més

estic convençut que el diputat corresponent ja les ha estudiat,

però van en la línia de major aportació a la protecció, a

l’Oficina de Defensa del Menor, una; a desenvolupar

programes preventius de delicte juvenil, una altre; a la idea

d’un centre de menors a Eivissa, per al compliment de la Llei

penal del menor, si no es pot a les dues illes, almenys començar

per una, després ens quedaria Menorca.

Un altre bloc d’esmenes que van en relació amb projectes

de cooperació internacional que nosaltres consideram

importants, com la lluita contra la pobresa i la fam al Brasil i

altres països.

També defensam una esmena per a més despesa a l’Oficina

de Víctimes del Delicte.

Una altra, i tota una sèrie d’esmenes que tenen com a

objectiu l’increment de la despesa en temes socials. Una mica

seria el resum de la filosofia, a pesar del debat que hi ha hagut

abans, no és el moment de repetir-lo.

Jo crec que aquests pressuposts són uns pressuposts on

nosaltres pretenem donar la nostra opinió, detraient de partides

que van destinades a carreteres o d’altres, despeses per

increment el PPB, per incrementar el centres d’estades diürnes,

per incrementar el tema de l’escoleta infantil de Maó i etcètera,

tota una sèrie d’esmenes que van totes en la mateixa direcció i

que per abreujar ho deixaré així i esperaré l’opinió del diputat

corresponent del Grup Popular.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Rosselló. Per part del PSM, té la paraula

la Sra. Mascaró.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Gràcies, Sr. President. Si me permet una llicència abans

d’entrar a les esmenes, Sr. Pastor, estic totalment d’acord amb

vostè, que en aquella banda hi ha més banderes que en aquesta.

Banderes.

I entrant ja dins el programa de les esmenes, hi ha dues

esmenes que van de canvis d’ubicació de programes, perquè

entenem que si realment el foment i les relacions amb les

comunitats balears a l’exterior són programes de cooperació

amb els residents descendents de Balears que viuen per sud-

Amèrica, en lloc de dependre de la Direcció General de

Joventut, haurien de passar a dependre de la Direcció General

de Cooperació, això no costa un duro al Govern, simplement és

canviar d’ubicació el cap que comanda i ens pareixeria una

mica més normal.

Després les Oficines d’Ajuda a les víctimes del delicte

també pensam que hauríem de dependre de Serveis Socials i no

de les Relacions amb la Mediterrània, que crec que és allà on

estan ubicades ara.

Després hi ha dues esmenes dins l’apartat de cooperació i

solidaritat, una que demanam afectar 220.000 euros per al Fons

Mallorquí de Solidaritat; crec que signaren un conveni

plurianual però s’ha signat per la mateixa quantitat que rebien

els altres anys i nosaltres pensam que el Fons Mallorquí fa una

feina de cooperació i de solidaritat amb el Tercer Món molt

bona i que s’hauria de poder dur a terme tot el seu programa. I

l’altra cosa que demanam és una addició, que s’afegeixin

100.000 euros a una partida que hi ha per ajudar aquelles

entitats que treballen amb immigrants. Jo no estic d’acord amb

el representant del Partit Popular en el fet que hi hagi suficients

doblers per a immigrants, i sí que hi ha moltes associacions que

ajuden a la inserció laboral, social i educativa dins la nostra

societat i haurien de tenir ajudes per part del Govern.

Després hi ha unes partides que són més municipalistes.

Nosaltres pensam que els ajuntaments al final són les entitats

més properes als ciutadans, les que al final se’ls carreguen

quasi totes les tasques, i les seves gestions van amb uns

pressuposts molt minsos, i demanam 1 milió d’euros en aquesta

partida destinada a protecció i acció social perquè es pugui

repartir entre tots els ajuntaments de les Illes; demanam

750.000 euros més també per als ajuntaments que vulguin posar

en marxa centres d’acollida per a dones que pateixen

maltractaments, que hi ha ajuntaments que en posen i n’hi

hauria més que en posarien si hi hagués suficient dotació

econòmica. I després demanam també que es creï el

subconcepte 4600, amb 130.000 euros, per a programes que
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afavoreixin la integració social de les persones immigrades. Per

tant aquestes serien les més municipalistes.

Després dins l’Oficina del Defensor del Menor demanam

afectar una partida de les destinades a inversions no materials

de 20.000 euros per intensificar i incrementar les campanyes de

prevenció d’abusos a menors. Darrerament van sortint molts de

casos i és necessari sensibilitzar tant els menors com els que els

envolten en el fet que això s’ha de prevenir i que també s’ha de

denunciar quan se sap qualque cosa d’aquestes. Demanam

també la creació dins l’Oficina del Defensor del Menor, perquè

ha desaparegut, hi era els altres anys, hi era també el 2004 però

no hi serà el 2005, d’una partida per a ajudes a entitats que

treballin en defensa dels drets dels menors; pensam que és bàsic

que aquelles associacions que hi fan feina hi puguin continuar

fent feina i ajudar així a aconseguir els objectius marcats per la

mateixa Oficina de Defensa dels Drets dels Menors.

I dins joventut demanam incrementar una partida de

136.000 euros, un poc més de 136.000 euros, perquè el Consell

de Joventut de les Illes Balears pugui ser realment el Consell de

la Joventut de les Illes Balears. Si no hi ha prou doblers al final

els de Menorca, els d’Eivissa i els de Formentera tenen molt

difícil poder participar i creim que és bàsic que hi participi

tothom. Ja sé que qualque diputat del Partit Popular creu que

aquests darrers anys aquest consell de la Joventut havia estat

esmorteït, i així ho va dir a comissió, però nosaltres no

compartim aquesta mortaldat que havia dit ell -havia dit una

altra paraula però ara no la record- i sí que pensam que s’ha de

potenciar. També dins joventut demanam incrementar aquestes

partides que anaven a ajudes a associacions juvenils i a entitats

que treballen amb joves, tant en oci, com en temps lliure, com

en altres activitats que s’ha rebaixat, demanam que s’apugin.

Demanam també, llavors, dues afectacions que ens han

demanat des de Menorca: transferir 100.000 euros al Consell

de Menorca per donar suport a la creació d’una xarxa de casals

joves; i també 36.000 euros més donar suport al programa d’oci

juvenil del Consell de Menorca.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Mascaró. Finalment es passa a la defensa

conjunta de les esmenes presentades pel Grup Parlamentari

Socialista. Té la paraula la Sra. Aina Rado. 

LA SRA. RADO I FERRANDO:

Senyores diputades, senyors diputats, el Grup Socialista

presenta a la Conselleria de Presidència més de seixanta

esmenes i per tant, i en previsió de no poder-les explicar totes,

voldria que quedassin clars els eixos que ens han duit a

presentar aquestes esmenes, en definitiva els eixos que ens les

han inspirades, i que serien, per una banda, reduir la

discrecionalitat que nosaltres trobam que hi ha en moltes

partides d’aquests pressuposts. Per una altra banda, la

descentralització cap a ajuntaments i consells; creim que és

important dotar de recursos aquestes administracions que, com

tots vostès saben, són les més properes als ciutadans i per tant

a aquelles que primer recorren tots els ciutadans davant

qualsevol contingència. Però sobretot pretenem amb aquestes

esmenes que aquests pressupostos siguin més inspirats en la

justícia social i no tant en la beneficència, ja que creim que

moltes de les propostes que ens du la consellera avui aquí tenen

més caire benèfic que de justícia social.

Començant per les que fan referència a joventut presentam

nou esmenes. La primera pretén que es millori la xarxa

d’instalAlacions juvenils, i les set següents van en el sentit de

construir o millorar diversos centres o casals per a joves, com

podrien ser el d’Eivissa, el de Manacor o el de Felanitx.

Especial referència vull fer a l’esmena 7774, que pretén tornar

les subvencions a les associacions dins aquesta conselleria de

joventut; vostès per justificar aquesta baixada ens han dit que

els associats només representen un 3%; Sra. Consellera, jo això

no sé si és així, però difícilment aquest 3% augmentarà si vostè

a sobre els baixa les subvencions. Per tant convendria que s’ho

pensassin. S’ha d’estimular creim nosaltres aquest

associacionisme i les partides destinades als joves per donar

cobertura a les seves iniciatives creim que haurien de pujar i no

baixar, com han fet vostès.

Pel que fa a cooperació presentam vuit esmenes, tres d’elles

en el sentit d’explicar més bé quins seran exactament els fons

de cooperació de les illes de Mallorca, Menorca i Eivissa-

Formentera. Ens agradaria que quedàs reflectit als pressuposts

d’una manera clara i definida. L’esmena 7781 vol establir una

partida concreta destinada al poble saharià, a causa no sols de

la seva problemàtica específica, sinó també per l’especial

relació que té aquest poble amb aquesta comunitat autònoma i

també amb aquest parlament; altres vegades havia aparegut

aquesta partida i ara ha desaparegut. Els projectes amb les

administracions dels països empobrits creim que són

interessants, i també han desaparegut de dins els pressupostos

del 2005, i per esmenar això presentam l’esmena, valgui la

redundància, 7780. 

Passant al programa 313A tres esmenes que no són -la

7771, la 7772 i la 7773- no són ni d’augment ni de disminució

de partides, sinó que són de concepció política, creim. Es

refereixen, com vostè pot imaginar, al tema de les escoletes de

0 a 3 anys; l’etapa de 0 a 3 anys nosaltres estam convençuts,

nosaltres i moltíssima altra gent, tots els tècnics en aquests

temes, en una etapa educativa i no assistencial, Sra. Consellera,

i per tant han de passar a dependre d’Educació. He sentit dir a

alguna diputada crec que un d’aquests dies que ens deia que ho

intentarien negociar; jo en principi crec que això ha de ser fàcil,

perquè, que jo sàpiga, el conseller d’Educació també és del seu

partit, és del Partit Popular, i per tant és una qüestió que no

crec que tengui massa problemes, sinó que sols és una qüestió

de voluntat política per fer-ho. Esperam que la tenguin. Les

esmenes 7801, 7803 i 7802 pretenen l’equiparació de les

inversions de les escoletes de Mallorca i de Menorca; les

escoletes, l’escoleta, més concretament, de Mallorca ha tengut

una inversió molt superior a les de Menorca i a nosaltres ens

agradaria que això quedàs compensat. 

Ja em pareixia a mi que no ens bastaria el temps perquè

aquesta és una conselleria extensa, i per tant, per fer referència

a totes les esmenes, el temps sempre queda una mica curt. Però

sí que m’agradaria fer-li dues pinzellades de dues coses;

deixaré les altres esmenes, que en definitiva han estat

defensades en comissió, del tema del Pla de família. Sra.
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Consellera, li hem dit que vostè fa estona que du el Pla de

família i vostè cada vegada ens diu que el Sr. Antich ja el va

prometre la primera legislatura. Si nosaltres, el Sr. Antich

hagués fet un pla de família com el que vostè ha fet, almanco

pel que sabem pels diaris, perquè com li deia també una altra

diputada per molt que l’hem demanat no el tenim, el que tenim

són les referències dels mitjans de comunicació, com li deia

n’haguéssim pogut fer un cada any, o dos, perquè evidentment

un pla de família que una de les qüestions estrella que proposa

una conselleria sigui fer itineraris cicloturístics per Mallorca,

a mi em pareix molt bé que facin esport les famílies, però com

vostè comprendrà això no és una qüestió per entrar a un pla de

família. Ens ha dit també que tenia l’acord de totes les

associacions de família. Jo no sé si totes, d’Acción Familiar sé

segur que la té.

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sra. Rado, per favor.

LA SRA. RADO I FERRANDO:

Sí, ja només un momentet. En el tema de..., no puc deixar

de dir-ho perquè el tema de l’equip ciclista, que aquí ja se n’ha

parlat molt, de l’equip ciclista, a mi em pareix molt bé que

tenguin un equip ciclista, no hi tenc res a dir, hi ha afeccionats

en el seu partit, des del Sr. Rajoy crec que el Sr. Matas també,

per tant molt bé, però crec que no l’hem de tenir aquí. Si vostès

volen fer promoció de les Illes posin-lo a IBATUR o a un altre

lloc, però no dins una conselleria. Aquests duros han d’anar per

a l’esport, per millorar l’esport i per donar suport als esportistes

d’aquestes illes.

El tema de l’Institut de la Dona com a mínim creim que

vostès han estat molt poc ambiciosos. També li ho han dit, ha

perdut pes polític aquest institut. El tema de l’abonament

guarderia que ja han posat en aquesta conselleria creim que

s’hauria de treure, no crec que siguin les dones que hagin de

pagar les guarderies, no és una qüestió de dona, però val, crec

que això s’hauria de discutir amb més profunditat perquè crec

que ho tenen bastant mal entès, perquè com li deia al principi

la qüestió de benestar o justícia social no la tenen massa clara,

sobretot, Sra. Consellera, i no se’n rigui, després de veure la

foto que ha aparegut avui en els mitjans de comunicació en què

la consellera d’Agricultura regalava peixos a l’Institut de la

Dona, no sé si per a les dones maltractades o per a qui, però,

Sra. Consellera, això és una vergonya.

Gràcies.

(Aldarull a la sala)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Rado. Per fixar posicions té la paraula la Sra.

Maria Binimelis.

LA SRA. BINIMELIS I AMENGUAL:

Gràcies, Sr. President. Senyors i senyors diputats, per fixar

posicions el Grup Parlamentari Popular, una vegada estudiades

les esmenes dels grups parlamentaris, els he de dir que

acceptarem dues esmenes i farem una transacció si vostès

l’acceptem. 

Acceptaríem l’esmena 7566 del Grup d’Esquerra Unida i

Els Verd, que fa referència a l’Oficina de Protecció i Defensa

dels Drets dels Menors perquè pugui complir adequadament els

objectius prevists. Nosaltres acceptarem aquesta esmena perquè

nosaltres també apostam fort pels drets i per la defensa dels

menors.

Respecte a l’esmena 8125 del Grup PSM-Entesa

Nacionalista, que fa referència a incrementar i intensificar

actuacions per a la prevenció d’abusos a menors, també la

votarem a favor...

EL SR. PRESIDENT:

Un poc de silenci, per favor, si són tan amables.

LA SRA. BINIMELIS I AMENGUAL:

...ja que des de la direcció general de l’Oficina del Menor

un dels seus objectius primordials és intensificar les seves

actuacions per a la prevenció d’abusos a menors.

L’esmena 7784 del Grup Parlamentari Socialista nosaltres

voldríem proposar transaccionar-la. Nosaltres consideram

encertada la creació del subconcepte 49000 de transferència a

l’exterior per complir l’objectiu 3 del programa d’enfortiment

de les relacions exteriors del Govern de les Illes Balears, però

la quantia amb la qual s’hauria de dotar hauria de ser de 30.000

i no de 50.000. La nostra proposta seria crear el subconcepte

49000 de transferències a l’exterior per complir l’objectiu del

programa d’enfortiment de les relacions exteriors del Govern

de les Illes Balears amb una quantia de 30.000 euros que

sortiria del subconcepte 64000. 

La resta d’esmenes no les podem acceptar. Tenint en

compte l’envergadura d’aquesta conselleria i en tan sols cinc

minuts no és massa temps per poder explicar perquè no

acceptarem la resta de les esmenes. Així i tot m’agradaria

esmentar...

EL SR. PRESIDENT:

Un poc de silenci, per favor.

LA SRA. BINIMELIS I AMENGUAL:

...algunes raons del perquè no. Mirin, les esmenes 7822,

7854, 7901, 7911, 7919, 7818, 7820, 7821..., mirin, senyors

diputats, no les podem acceptar mai, perquè nosaltres no volem

discriminació i això significaria una subvenció normativa,

nominativa, que podria discriminar altres ajuntaments que

també volguessin construir o ampliar o reformar residències o

centres de dia. 

L’esmena 7797, la construcció d’un alberg, no seria

competència del Govern, seria competència del consorci de

turisme jove. 
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Amb l’esmena 7792 demanen contribuir de forma decidida

en els desplaçaments dels esportistes de les Illes Balears. Ja ho

ha dit la consellera: miri, actualment els desplaçaments dels

esportistes de les Illes Balears estan coberts al cent per cent. 

L’esmena 7935, que fa referència a una transferència per a

la construcció d’un centre d’alzheimer no es pot acceptar, no es

pot acceptar perquè no està acreditada documentalment. Per

altra banda, mitjançant la conferència sectorial en matèria de

serveis socials prevista a la Llei 14/2001, de 29 d’octubre, es

discutiran aquestes suposades diferències, en el seu cas

proposaran les mesures a adoptar. 

Quant a l’esmena 8127, que fa referència al Consell de

Joventut, els he de dir que per a l’any 2005 està previst un

augment d’un 9% que, per altra banda, en el 2004 ha vist

satisfet el seu deute històric de 20.000, se’ls ha cedit material

tècnic, desplaçaments, etc. 

Per l’esmena 8117, que fa referència al Fons Mallorquí de

Solidaritat, els vull dir que el Fons Mallorquí de Solidaritat ha

presentat un programa plurianual que ha estat finançat en un

cent per cent. Quant a les esmenes que fan referència a la

immigració els he de dir que al pressupost ja es contemplen les

partides adients per dur endavant el programa per a la seva

integració. Pel que fa referència a la 7573 per als projectes de

cooperació als campaments de refugiats saharians, els he de dir

que els projectes ja tenen una dotació específica a la

convocatòria de subvencions.

Pel que fa referència a les esmenes 7580 i 7581, 7578 i

7579, tampoc no les podem acceptar perquè amb els

pressuposts del 2005 es garanteix el funcionament de les

escoles infantils. 

Les esmenes que fan referència a la violència de gènere els

he de dir que l’Institut de la Dona ja té una xarxa d’acollida de

dones víctimes de violència de gènere. Així i tot l’esmena

7602, que demana la creació d’un fons de garantia social per a

dones maltractades, ens sembla que garantir un cobrament de

la dieta d’alimentació durant el tràmit de la separació no ens

sembla adequat, donat que encara s’està tramitant en el Senat

la llei integral contra la violència de gènere. 

Per acabar hi ha una sèrie d’esmenes que fan referència a

reduir l’aportació a l’equip ciclista de les Illes Balears. Mirin,

l’equip de govern ha fet una forta aposta per l’equip ciclista, ho

han defensat diferents vegades, i el grup parlamentari també hi

dóna suport. 

Dit això i per manca de temps ja no em queda més que

felicitar tots els membres de la conselleria per la confecció tan

encertada d’aquest pressupost, que com s’ha dit abans ja amb

un augment d’un 42,08% respecte a l’any passat sense cap

dubte donarà una resposta definitiva a tot l’àmbit de benestar

social, realment, com ha dit la nostra consellera, un pressupost

amb noms i llinatges per a totes els ciutadans de les nostres

illes.

Moltes gràcies.

(Aldarull a la sala i alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Bé, acabat els debats de totes les esmenes

presentades i mantingudes a les diverses seccions, procedeix

passar a la votació de la resta d’esmenes i votació de seccions

pressupostàries.

Començarem, senyores i senyors diputats, per votar el debat

número 19 de totalitat secció 21, Conselleria de Comerç,

Indústria i Energia; entitat de dret públic 88, Institut

d’Innovació Empresarial de les Illes Balears; i societat anònima

01, Fires i Congressos de Balears. 

Senyores i senyors diputats, passam a la votació.

25 vots a favor, 31 en contra, cap abstenció. Per tant queden

rebutjades. 

Passam al debat número 20 de globalitat, resta d’esmenes

del debat número 19, Comerç, Indústria i Energia. Els he de dir

que hi ha una esmena acceptada, la 7764 del Grup Socialista.

Per tant aquesta podem entendre que s’aprova per assentiment,

i per tant podem passar a la votació de la resta. Passam a

votació.

24 vots a favor, 31 en contra, cap abstenció. Per tant queden

rebutjades. 

Passam, senyores i senyors, al debat número 21..., que és de

totalitat, secció 23, Conselleria de Presidència i Esports, i

secció 73, Institut Balear de la Dona. Senyores i senyors

diputats, passam a votació.

25 vots a favor, 31 en contra, cap abstenció. Per tant també

queden rebutjades. 

Sra. Portaveu del Grup Socialista, se li ha fet un oferiment

de transacció a l’esmena 7784. Per tant vostè té la paraula.

LA SRA. SALOM I SOLER:

Gràcies, Sr. President. Acceptarem els 30.000 euros, que

n’havíem demanat 50.000 i..., menos da...

(Rialles)

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. Moltíssimes gràcies, Sra. Salom. Per tant recordaré

que la 7784 està transaccionada, i estan acceptades les esmenes

7566 d’Esquerra Unida i Els Verds i 8125 del Partit Socialista-

Entesa Nacionalista. Per tant aquestes tres queden aprovades

per assentiment i ara passam a votar la resta. Passam a la

votació del debat número 22.

25 vots a favor, 31 en contra, cap abstenció. Per tant queden

rebutjades. 

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 al 2005, així com

als pressuposts de les entitats de dret públic i de les societats
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anònimes públiques, i també els dels ens públics Servei Balear

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

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

la tramitació d’aquest projecte de llei.

Si cap grup no demana votació diferent passaríem a votar

conjuntament les seccions: secció 02, Parlament de les Illes

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

Consell Consultiu de les Illes Balears. Els sembla correcte?

Passam a votació.

Per unanimitat. 

A continuació passarem a votar la secció 05, Consell

Econòmic i Social. Podem passar a votació.

53 vots a favor, cap en contra i 3 abstencions. Per tant

queda aprovada.

Seguidament votaríem conjuntament la resta de seccions:

entitats de dret públic, societats anònimes públiques, Servei

Balears de Salut ib-salut, i Gestió Sanitària de Mallorca, així

com totes les seccions: secció 11, Conselleria de Relacions

Institucionals, de Turisme..., en fi, vostès tenen tota la relació.

Els sembla correcte?

Molt bé, idò, senyores i senyors diputats, passam a votació.

31 vots a favor, 25 en contra, cap abstenció. Per tant queden

aprovades. 

Finalment, en aplicació de l’article 24.6 de l’Estatut

d’Autonomia i de l’article 134.4 del Reglament d’aquesta

cambra, procedirem a la votació computada de forma separada

dels parlamentaris elegits per cada illa. Per tant procedirem a

la votació.

Senyors diputats de l’illa de Mallorca que votin a favor? Bé,

podem votar, si els sembla bé. Passem a votació. Votem, si els

sembla bé tornarem... Bé, és igual. Tornam a votar. Podem

votar... Està bé? Escoltin-me a mi, per favor. Votem, passem a

votació de forma electrònica.

Vots a favor, de Mallorca? 17 vots a favor... Només són

vots a favor, vots a favor. No, vostè escolti’m: deman vots a

favor. 

Ara passam a votar vots a favor de l’illa de Menorca. Passin

a votació, vots a favor de l’illa de Menorca. Votin, per favor.

6 vots a favor.

Ara, senyores i senyors diputats de l’illa d’Eivissa que votin

a favor, poden passar a votació. D’Eivissa. Per favor... Eivissa.

7 vots a favor.

Vots a favor de l’illa de Formentera.

(Petit aldarull a la sala, remor de veus i rialles)

Un vot a favor.

Total de vots afirmatius, 31 vots. 

Senyors diputats de les illes d’Eivissa, Menorca i Mallorca

que votin en contra o s’abstenguin, passin a votació.

25 vots en contra. 

Aquesta presidència, en conseqüència, entén que es

compleix la majoria necessària i per tant proclama aprovada la

Llei de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les

Illes Balears per a l’any 2005.

Es faculta els serveis jurídics de la Cambra per fer les

correccions i les modificacions tècniques necessàries per tal

que la llei en qüestió tengui una redacció coherent.

Per tant, moltíssimes gràcies, senyores i senyors diputats, i

abans d’acabar els voldria desitjar unes bones festes del Nadal

en nom propi i de tots els membres de la Mesa, molta salut i

molt especialment als nostres diputats la Sra. Aina Salom i el

Sr. Francesc Quetglas.

Molts d’anys a tots.

(Aplaudiments)
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