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LA SRA. PRESIDENTA: 

Senyores i senyors diputats. Reprenem el debat núm. 7 de
globalitat, agrupació de la secció 15, Conselleria de Medi
Ambient, amb les seccions i entitats afins. Ara és el moment de
comunicar si hi ha substitucions.

LA SRA. SOLER I TORRES:

Sí, jo substituesc el Sr. Joan Huguet. Catalina Soler.

EL SR. VICENS I MIR:

Bartomeu Vicens substitueix Josep Melià.

LA SRA. LLINÁS I WARTHMANN:

Isabel Llinás substitueix Miquel Jerez.

EL SR. LLAUGER I ROSSELLÓ:

Miquel Àngel Llauger substitueix Gabriel Barceló.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. En aquest moment procedeix ara a presentar
les esmenes parcials que ha presentat el Grup Parlamentari
Mixt-AIPF, a la secció 15, Conselleria de Medi Ambient, en el
programa 443B, qualitat ambiental, control de la contaminació
i assessoria mediambiental la RGE núm. 3393. En el programa
443C, gestió de residus la RGE núm. 3390. Als programes
533E, gestió sostenible de la caça RGE núm. 3389. Agència
Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental RGE núm. 3392.
I espais de natura balear esmenes RGE núm. 3388 i 3391.

També el Grup Parlamentari Popular ha presentat esmenes
parcials al programa 443B, qualitat ambiental, control de la
contaminació i assessoria mediambiental les RGE núm. 3622
i 3623. En el programa 443C, gestió de residus la RGE núm.
3627. Al programa 443K, canvi climàtic, qualitat de l’aigua i
contaminació atmosfèrica RGE núm. 3625, 3605, 3607. En el
programa 443L, espais de rellevància ambiental, Xarxa Natural
2000 esmenes RGE núm. 3716, 3761, 3603 i 3602. En el
programa 512A, DPH, protecció i control directiva marc de
l’aigua, esmenes RGE núm. 3538 i 3614. En el programa
514A, ordenació del litoral esmenes RGE núm. 3600 i 3608.
En el programa 533A, conservació i millora del medi natural,
esmenes RGE núm. 3610, 3613, 3615, 3617 i 3619.  En el
programa 533B, planificació forestal RGE núm. 3621. En el
programa 533D, gestió d’espais naturals protegits, parcs
naturals, àrees recreatives i finques públiques, RGE núm. 3601
i 3629. En el programa 533E, gestió sostenible de la caça, RGE
núm. 3539 i 3599. Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat
Ambiental, de la RGE núm. 3631 a la RGE núm. 3637, 3639,
3640, 3641, 3643, 3645, 3646, 3647, 3649, 3650, 3652, 3654
fins la 3658, 3660, 3666, 3667, 3668, 3669, 3670, 3715, 3760
i 3777. I finalment a Ports de les Illes Balears esmenes RGE
núm. 3663, 3664, 3665, 3765 i 3778. 

Supòs que no n’he deixat cap. I passam a defensar les
esmenes per part dels grups parlamentaris presentants.

Per part del Grup Parlamentari Mixt-AIPF té la paraula el
Sr. Mayans.

EL SR. MAYANS I SERRA:

Gràcies, presidenta. Les esmenes que he presentat en
aquesta secció crec que són 5. La primera d’elles fa
referència..., hi havia un acord, un compromís de finançament
per part del Govern balear per fer un centre de descontaminació
de vehicles a Formentera, l’única illa que ara mateix no disposa
de cap centre per donar de baixa vehicles i s’ha de recórrer a
convenis puntuals i transportar-los cap a Eivissa. Hi havia un
acord i esper que es pugui materialitzar i per això he consignat
600.000 euros per aquest concepte.

Un altre tema important i que també tenc constància que
l’equip de govern del Consell de Formentera..., per això he
posat aquí transferint el pressupost al Consell de Formentera i
per això deia que l’equip actual té intenció d’executar i dur a
terme el tema de deixalleries, construcció de deixalleries a
l’illa. Per tant, hem consignat una alta de 500.000 euros.        
                                                     

Referent també a vedats de caça. El tema dels vedats de
caça és un tema important, sobretot gestionar-los correctament,
perquè és una afició que comparteix molta gent, però no només
això, sinó que també ajuden a sostenir i a conservar el medi
natural allà on es practica aquest esport. Per tant, també
conjuntament amb les associacions de caçadors i clubs
esportius, he consignat una partida i crec que és assumible, de
60.000 euros perquè entre tots puguem ajudar a aquesta gent
perquè faci la seva important tasca.

Un tema també molt important a les illes petits i sobretot a
la mar que l’envolta és el tema de les depuradores. He
consignat una partida de 300.000 euros per acabar el tractament
del fang, es va deixar enllestit i sé que s’està duent a terme. Per
tant, per acabar i posar en funcionament la centrífuga de fangs
per acabar el tractament terciari i secundari, els dos junts, que
ara mateix fa la depuradora de Formentera.

Dos temes més referents a espais públics a Formentera. La
tanca d’allà dins que va comprar el Govern, juntament amb Can
Marroig. Són zones importants d’esplai, zones de gaudi per a
tots els formenterers. I aquí he consignat una partida de
400.000 euros per acabar les iniciatives que es varen començar
i dur a terme quant a circuits de senderisme i àrees recreatives.

Igualment també en el Parc Natural de Ses Salines. Sé que
el Govern balear té un acord amb el ministeri, es varen repartir
els projectes per executar-los conjuntament i sobretot el que fa
referència a l’illa és el circuit hídric de Ses Salines. Per tant,
també s’ha disposat d’1 milió d’euros perquè, conjuntament
amb el ministeri, es pugui enllestir aquest tema de recuperar el
circuit hídric de Ses Salines de Formentera.

Gràcies, presidenta.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Mayans. Per part del Grup Parlamentari
Popular té la paraula la Sra. Soler.

LA SRA. SOLER I TORRES:

Moltes gràcies, presidenta. En primer lloc vull aprofitar per
donar-li l’enhorabona per la presidència d’aquesta comissió,
així com agrair la tasca que havia fet fins aleshores el President,
però que almenys s’ha tornat a la normalitat democràtica
d’aquesta cambra parlamentària.

Bé, en primer lloc estam en una secció allà on el Partit
Popular no ha presentat esmena a la totalitat i no ha presentat
esmena a la totalitat per ser conseqüents i coherents amb
l‘exposició del pressupost que va fer en el seu moment el
conseller de Medi Ambient i que va dir textualment que aquests
pressuposts eren uns pressuposts continuistes i que tendrien
més marge de maniobra en els propers pressuposts, però que
l’objectiu d’aquest any era, en la mesura del que sigui possible,
continuar allò començat per no perdre esforços, ni feina feta,
perquè jo crec que això és important. 

Per tant, les esmenes que ha presentat el Grup Parlamentari
Popular van en aquest sentit, per seguir amb la feina
començada i per seguir amb la feina feta, s’han presentat un
total de 57 esmenes. De les 57 esmenes n’hi ha 15 d’addicció,
41 d’afectació i 1 de substitució. Si consideram molt important
que no entenem el tarannà polític d’aquests 6 partits que
governen, és la de substitució que presentam dotada
d’1.265.200 euros, del programa 533E i que és la transferència
de caça als consells insulars de Mallorca, Menorca, Eivissa i
Formentera. És a dir, el que no es pot fer és que quan s’està a
un lloc programar o entendre una política i quan s’està a l’altra
no. Per tant, nosaltres entenem que és fonamental fer la
transferència així com pertoca de caça als consells insulars.

Per resumir les d‘addicció, en tenim dues que creim que són
importants, una amb una dotació suficient per poder seguir
implantant el Pla hidrològic nacional. I l’altra per augmentar els
fondeigs ecològics, perquè com ha manifestat el seu conseller
en roda de premsa ja ho ha fet, volen augmentar els fondeigs
ecològics. Per tant, nosaltres demanam més partida
pressupostària per aquest tema.

I quant a afectació, en presentam una que és de restitució de
pedreres i zones degradades en el seu entorn natural. Una per
a nosaltres molt important, l’adquisició de terrenys compresos
entre el recinte firal d’Es Mercadal i l’abocador de la Penya de
l’Indi. Una ampliació dels espais naturals protegits, tenint en
compte que s’ha d’estar d’acord amb els propietaris, a la seva
compareixença el conseller de Medi Ambient va manifestar que
volien seguir en aquesta línia de comprar més espais naturals
protegits. Entenem que la partida pressupostària que hi ha
establerta no és suficient per poder seguir amb aquesta línia.
Per tant, ampliam aquesta partida.

Després demanam millorar l’EDAR d’Artà amb 1.050.000
euros. Una EDAR nova a Orient, una nova a Sa Calobra amb
1 milió d’euros. Una EDAR nova a Alaró, així com a molts
altres municipis. El que pretenem és millorar la qualitat de les

aigües residuals de cada un dels municipis i que a més, puguin
emprar el sistema terciari que és el que s’està implantant per
tot. Després una EDAR nova a Sant Carles d’Eivissa i una a
Santa Eulàlia. 

Com no, duim una esmena important per a nosaltres, a més
del que ha succeït recentment, construir un aparcament a les
Fonts Ufanes, perquè encara no sabem si els periodistes varen
poder pujar a veure les Fonts Ufanes o varen haver de quedar
a baix i només varen pujar els polítics. Això no ho tenim clar.
Per tant, entenem que si hi hagués un aparcament públic allà,
està clar que tothom hi podria anar així com cal a veure les
Fonts Ufanes i ha estat a més, motiu de comentaris a tots els
mitjans locals.

També demanam el cobriment del torrent de Manacor, una
promesa electoral feta per tots els partits polítics, a la qual
entenem que el que hi ha pressupostat no és suficient. Fer el dic
a Cala en Busquets, el concurs d’idees. El passeig per a
vianants de Sant Antoni a Eivissa. El port de Fornells i el port
esportiu de Porto Cristo. Per tant, entenem que per poder seguir
amb aquesta línia continuista, com va dir en el seu moment, el
conseller de Medi Ambient, totes aquestes esmenes al cap i a
la fi fan referència a la millora de cada un dels municipis de
Balears, amb unes partides que consideram que són insuficients
així com estan previstes. 

Per aquests motius hem presentat aquestes 57 esmenes.
Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Soler. Per fixar la posició dels diferents
grups parlamentaris, per part d’Eivissa pel Canvi, Sra. Suárez,
quan vulgui.

LA SRA. SUÁREZ I FERREIRO:

Gràcies, Sra. Presidenta. Molt breument, bé el nostre grup
votarà en contra d’aquestes esmenes. És cert que en el plenari
explicarem els motius amb detall, però ara simplement
comentaria alguna de les raons generals en les que es podrien
agrupar les esmenes que seran rebutjades.

Un bon grapat d’elles tenen a veure que aquestes esmenes
ja estan contemplades en els pressuposts. Altres que depenen
de finançament exterior. Altres perquè suposen desajusts, o
desequilibris entre diferents programes. També algunes que el
que fan és disminuir partides de determinats conceptes que des
del nostre punt de vista impedirien que es poguessin complir els
objectius de la conselleria. També, altres perquè estan en estudi
o depenen d’acords que no són dins la conselleria. En penúltim
lloc altres perquè la conselleria té prioritats diferents de les que
planteja l’esmena. I finalment, altres perquè són partides que es
fan necessàries per poder amortitzar préstecs.

Per tant, aquestes són algunes de les raons generals i ja ho
explicarem amb més detall al ple. Moltes gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Suárez. Per part d’Unió Mallorquina, Sr.
Vicens.

EL SR. VICENS I MIR:

Gràcies, presidenta. Simplement per dir que el nostre grup
votarà en contra perquè simplement ens pareixen correctes els
pressuposts.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Vicens. Per part del BLOC, Sr. Llauger.

EL SR. LLAUGER I ROSSELLÓ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Per part del nostre grup també hi
haurà un vot contrari i també l’explicació més detallada
arribarà en el plenari. De totes maneres per fer alguna
referència a algunes de les que ha seleccionat la portaveu del
Partit Popular. Dir que amb això crec que exemplificarem una
mica, perquè entenem que no han de tenir el nostre suport. Per
posar un exemple, dir que la transferència de caça als consells
insulars arribarà en el seu moment i arribi el seu moment,
òbviament es recollirà en el pressupost. 

El tema dels fondeigs ecològics exemplifica moltes esmenes
d’aquí, vull dir que són coses que són positives, són coses que
estan bé. Però s’hauria de saber explicar d’on es treu la partida
perquè en aquest cas volen fer fondeigs ecològics donant de
baixa partides de neteja del litoral, o per exemple volen dotar
de mitjans aeris la lluita contra incendis, llevant de la gestió de
residus, la part de gestió que té el Govern , residus perillosos,
està en una situació de molta precarietat.

L’aparcament de les Fonts Ufanes. Abans de posar-hi un
pressupost hauríem de veure si per part de l’Ajuntament de
Campanet hi ha com a mínim planejament municipal preparat
perquè es pugui fer allà un aparcament.

I respecte de totes les qüestions d’EDAR, depuradores,
colAlectors, etcètera, jo crec que són esmenes d’afectació, (...)
en el detall i crec que a les esmenes no hem de substituir la
planificació detallada a les actuacions en matèria de sanejament
que ha de fer la Conselleria de Medi Ambient.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Llauger. Per part del Partit Socialista, Sr.
Garcias.

EL SR. GARCIAS I SIMÓN:

Gràcies, Sra. Presidenta. En el mateix sentit que els grups
que m’han precedit, formam part i donam suport al Govern, el
nostre grup també rebutja aquestes esmenes i en el plenari ja
farem l’exposició adequada. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. En torn de rèplica Sr. Mayans? No. Sra.
Soler.

LA SRA. SOLER I TORRES:

Jo la veritat, després de la meva experiència i ser el primer
pic, veure que demanen tant de consens per part de l’equip
governant i no accepten cap esmena, és un fet totalment
lamentable. Jo m’imagín que també en el plenari ens podrem
explicar detalladament. Jo entenc que en cap cas han volgut
millorar els pressuposts d’aquesta conselleria, cosa que el seu
conseller a la seva exposició va manifestar que estava totalment
d’acord amb una feina continuista i poder millorar, en
colAlaboració amb tots. 

Lament profundament que no es puguin acceptar esmenes
com és la transferència de caça als consells insulars, quan això
han predicat per activa i per passiva i la major part dels partits
polítics que formen part d’aquest govern ho duien en els seus
propis programes electorals i ara no recullen absolutament res.
És una llàstima que ens omplim les boques de parlar de
fondeigs ecològics, facem rodes de premsa i les partides
pressupostàries previstes siguin totalment insostenibles per
poder dur aquests fondeigs ecològics. És fàcil vendre fum i és
molt difícil dur-ho a la pràctica.

Per tant, lament sensiblement el seu rebuig a aquestes
esmenes i esperam que en el plenari tal vegada puguem arribar
a qualque acord. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Soler. Contrarèplica d’algun grup? No.

Idò passam a la votació d’aquestes esmenes. Votació
conjunta de les esmenes del Grup Parlamentari Mixt-AIPF.

Vots a favor?

Vots en contra?

LA SRA. SECRETÀRIA:

8 vots a favor i 9 en contra.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Secretària. Votació conjunta de les esmenes
del Grup Parlamentari Popular.

Vots a favor?

Vots en contra?

LA SRA. SECRETÀRIA: 

Vots a favor 8, vots en contra 9, cap abstenció.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Donam per conclòs aquesta part del debat.

El pròxim debat és la secció 16, si volen continuar, hem
d’esperar? Esperam 5 minuts.

EL SR. BONED I ROIG:

Sra. Presidenta, demanaria un petit recés perquè hem de fer
un canvi de portaveu.

LA SRA. PRESIDENTA:

D’acord. Recordar que havíem dit que si podeu avisar els
diferents portaveus que han d’intervenir.

LA SRA. PRESIDENTA:

Reiniciam la sessió. Per favor, senyores i senyors diputats,
reiniciam la sessió amb el debat de totalitat i globalitat a la
Conselleria d'Interior amb les seves seccions i entitats afins. Per
part del Grup Parlamentari Popular s'han presentat esmenes a
la totalitat a la secció 16, Conselleria d'Interior, núm. 3415; a
la secció 78, Escola Balear d'Administració Pública, 3416;
Gestió d'Emergències de les Illes Balears, SA, 3417. També
s'han presentat esmenes parcials a la secció 16, Conselleria
d’Interior, al programa 121C, direcció i serveis generals
d’Interior, amb les esmenes núm. 3540, 3577 i 3572; al
programa 121J, gestió en matèria de joc, núm. 3573; al
programa 222A, seguretat en els edificis administratius de la
CAIB, núm. 3574; al programa 222B, activitats classificades i
espectacles, núm. 3568; al programa 222C, actuació de
policies, núm. 3518, 3516 i 3575; al programa 223,
emergències, núm. 3517 i 3576. També a la secció 78, Escola
Balear de l’Administració Pública, al programa 121G, Escola
de les administracions públiques, núm. 3569.

Abans de passar al debat agrairia que ens comunicassin si
hi ha substitucions.

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

Sí, Sra. Presidenta. Eduard Riudavets substitueix Biel
Barceló.

EL SR. COSTA I SERRA:

Josep Maria Costa, Joan Boned i Roig.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Esperança Marí, Marián Suárez.

EL SR RODRÍGUEZ I BARBERÁ:

José María Rodríguez a Joan Huguet.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Passam ara a la defensa conjunta de totes
les esmenes presentades pel Grup Parlamentari Popular. Sr.
Rodríguez.

EL SR. RODRÍGUEZ I BARBERÁ:

Volem indicar que l’esmena a la totalitat la deixam per fer-
la en els seus termes en el ple del Parlament.

LA SRA. PRESIDENTA:

Pot continuar, si vol, amb les esmenes parcials.

EL SR. RODRÍGUEZ I BARBERÁ:

Molt bé. En primer lugar, buenas tardes, señores diputados
y diputadas. La enmienda 3540 se trata de intentar poder
construir en Alaior un cuartel para la policía local. Es evidente
que a partir del mes de marzo de este año la comunidad
autónoma ya tiene posibilidad de tener competencias en
seguridad, y lógicamente sería un buen inicio intentar empezar
a ayudar a los municipios, como también el anterior gobierno
hizo con Ciudadela, para poder mejorar la estación de policía
local.

La enmienda 3577 es una partida presupuestaria para poder
cumplir aquellas ambiciosas aspiraciones que dijo en su
comparecencia en la comisión la consellera de Interior, que iba
evidentemente a ampliar las instalaciones de la conselleria y es
necesario para ello recursos. La enmienda 3572 es para también
la inversión anunciada por la consellera; lógicamente quería
mejorar el sistema informático y para ello es preciso hacer
inversiones no sólo en software sino también en hardware, y
por lo tanto es preciso también dotar de una partida para poder
hacer porque no existe en el presupuesto esta partida
presupuestaria.

La enmienda 3573 es atender la mejora de la gestión
administrativa del servicio de juego, que anunció también la
consellera en la comparecencia, y que lógicamente no tiene
partida presupuestaria en el servicio de juego, y lógicamente si
hay que hacer mejoras es evidente que tienen que hacerse a
base de o bien personal o bien instalaciones que hacen falta, es
necesario, inversiones necesarias. 

La partida 3574 es atender, como también anunció, la
mejora del servicio de coordinación y vigilancia de las
instalaciones autonómicas, y para ello hace falta invertir
también en instalaciones y en ampliación de personal.

La partida..., la enmienda 3568 es la creación de una partida
para..., lógicamente la Ley de actividades clasificadas tiene un
despliegue de un reglamento que ha de hacerse extensivo a los
municipios y a las personas, y lógicamente hace falta crear una
partida para poder hacer estos cursos, para poder hacer aunque
sea un folleto explicativo de lo que es la ley nueva, pero
lógicamente hace falta una partida que no existe tampoco en
ningún capítulo en el departamento.
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La 3518, en Menorca, y por desgracia, se ha cerrado la
única instalación que había autorizada para hacer prácticas de
tiro, y lógicamente -ahora se está construyendo y terminando el
cuartel de la policía local en Ciutadella- sería conveniente
poder habilitar una partida para construir una instalación que
sirviera para toda la isla y que lógicamente ahora carecen para
hacer prácticas que, según indica la Ley de policía, tendrán que
desplazarse a Ibiza o a Mallorca porque en Menorca no hay
actualmente instalaciones de este tipo.

(Intervenció inaudible)

Pues habrá que hacer también una partida para Ibiza.

La enmienda 3516 es lógicamente una partida para intentar
continuar con el proyecto de mejora de infraestructuras de
transporte para los policías locales, coches y motos. Hace ya
tres y cuatro años que se terminó esta inversión y lógicamente
creo que es un momento de poder empezar a renovarla y
ampliarla en sus justos términos, porque hay municipios que en
un momento dado no pudieron acogerse a ella y ahora sería
conveniente que se acogiesen. 

La partida, la enmienda 3575 es evidente que todavía hay
competencias en interior de los municipios y que para poder
atenderlas es preciso contar con presupuesto, y se propone
ampliar la partida en esta cantidad.

Y por último la enmienda 3517 es para establecer una línea
de subvención a los ayuntamientos de cara a los socorristas de
playa. Es un instrumento muy importante para salvar vidas y
lógicamente sería una cuestión nueva; la consellera dijo que iba
a continuar con la mejora de la seguridad en las playas, sería
una buena actuación el poner esta línea de ayudas a los
municipios para poder sufragar algo la plantilla de socorristas
que hay en todas las Islas Baleares y que tanto bien están
haciendo para salvar vidas.

La enmienda 3576; hay un interés, ya el anterior equipo de
gobierno también lo hizo ya en la isla de Menorca, de iniciar un
centro de (...) del 112. La consellera anunció que también
quería hacerlo en Ibiza y Formentera y es lógico que para ello
tengamos una partida presupuestaria y ésta es la que creemos
que hay que hacer para poder hacer instalaciones
descentralizadas del 112 tanto en Menorca como en Ibiza y
Formentera. 

Y por último la 3569 es también voluntad siempre de todos
los grupos parlamentarios que tanto en Menorca como en Ibiza
haya una instalación de la Escuela Balear de las
Administraciones Públicas. Lógicamente en Menorca ya existe
un proyecto y un local que no sé si está ya cedido del todo o no.
En Ibiza sería preciso cuanto antes poder contar con ello, pero
para poder hacer estas instalaciones es preciso hacer
inversiones en mobiliario en un sitio y a lo mejor en Ibiza, si no
se cuenta enseguida con el edificio adecuado cedido por el
municipio, como es el caso de Maó, habría que alquilar un
local. Por lo tanto es también dotar una partida que posibilite
a la conselleria el poder hacer esta importantísima mejora de
tener sede propia tanto en Menorca como en Ibiza.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Rodríguez. Per fixació de posicions per
part dels grups parlamentaris, Eivissa pel Canvi, Sra. Marí.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Bé, bona tarda i gràcies, Sra. Presidenta. De les primeres
esmenes que presenta el PP, les esmenes a la totalitat, les tres
esmenes que hi ha, òbviament també ja farem totes les nostres
argumentacions en el plenari. Sí que hauríem de dir, per
introduir una mica el tema, que si ens haguéssim de regir en
principi per les xifres dels pressupostos que se’ns han presentat
òbviament potser fins i tot hi hauríem d’acabar votant a favor,
òbviament pel desfasament que hi ha d’un pressupost del 2008
al que hi havia el 2007. Però clar, atenent que tot el que
representa la baixada sensible d’aquest pressupost és fruit de la
reorganització de la conselleria, per tant òbviament hi votarem
en contra, però, bé, ja en parlarem més en el debat del plenari.

Quant a les esmenes parcials, entenem que tant la 3557 com
la 3540, que fan referència a noves instalAlacions, pensam que
dins el pressupost del 2008 la conselleria ja recull aquestes
noves instalAlacions. Així mateix a la 3572, que és una partida
que va destinada a tot el que és la millora dels processos
informàtics, pens que la consellera Leciñena ja en la seva
compareixença va remarcar i va fer molt d’incís ja en aquesta
partida pressupostària, sobretot perquè va dir que era molt
important de cara a la coordinació d’allò que són els diferents
cossos de seguretat de les Illes Balears.

També després, en referència a la 3573 i a la 3574, que
parlau de millora de la gestió administrativa, de la millora dels
serveis de vigilància, és a dir, que es va repetint el concepte de
millorar tota una sèrie de serveis, entenem que aquests
pressupostos, que augmenten, encara que sigui amb aquell
decalatge que hem comentat abans, que pugen aquest 10%, per
tant dins aquest 10% que milloren els de l’any anterior, per tant
pens que recullen aquest concepte de millora d’aquestes
partides. 

També així mateix a la 3516, aquella que va destinada
també a la renovació de cotxes, de motocicletes, etc., també
entenem que dins aquest pressupost de l’any 2008 hi ha tot el
programa d’actuació de policies, ja permet també l’augment
d’aquest programa, també permetrà continuar ja amb el tot el
programa que ja dúieu desenvolupant també a l’anterior
exercici.

I també la 3517 i la 3576, que són també dos punts de què
ja vàrem parlar a bastament a la compareixença de la
consellera, que són aquest que heu esmentat també de
vigilància de platges, i ampliació i millora del servei de l’112,
són dues partides que afectarien la Direcció General
d’Emergències, i revisant una mica també la compareixença
aquesta direcció general és la que més augmenta, en quasi un
27% respecte de l’any anterior; per tant jo pens que podrà
afrontar amb tranquilAlitat tant el que és el Pla de vigilància de
platges com l’ampliació i la millora dels serveis de l’112.
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I ja finalment, per acabar, l’esmena que heu presentat, la
3569, que és la que parla de les instalAlacions de l’escola de
l’EBAP, jo pens que en aquests moments ja es va firmar el
conveni amb l’Ajuntament de Ciutadella i que també ja estan
a punt de firmar-se els convenis amb Maó i Eivissa, i per tant
hi votarem en contra.

Per tant en general donarem suport a allò que són els
pressupostos presentats pel Govern per a aquest exercici del
2008. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Marí. Per part d’Unió Mallorquina, Sr. Vicens
quan vulgui.

EL SR. VICENS I MIR:

Gràcies, presidenta. Simplement per dir que el Grup d’Unió
Mallorquina votarà en contra de les esmenes a la totalitat i de
les parcials per les raons que en el seu moment ja exposarem en
el ple, i perquè el pressupost ens pareix correcte.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Vicens. Per part del BLOC, Sr. Riudavets.

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

Gràcies, Sra. Presidenta. Molt breument, per anunciar des
del primer moment el nostre vot contrari a totes les esmenes,
tant parcials com globals, presentades pel Partit Popular a la
secció 16. Bé, de fet podria argumentar una per una el nostre
posicionament, però vist la rapidesa amb què estam funcionant,
crec que fins i tot seria estrany. Sens dubte no és voluntat de la
presidenta, però crec que ja és la tònica i la seguiré. 

Només dir i fer una valoració global quant al nostre parer,
i és que ens sembla que no s’adiu per res l’esmena a la totalitat
presentada pel Partit Popular amb la pobresa que després es
reflecteix a les esmenes parcials. Les esmenes parcials no
reflecteixen una contradicció, sinó que simplement la gran part
d’aquestes esmenes demana que es faci allò que la consellera
d’Interior va dir que faria. De fet a la pròpia justificació de les
esmenes es llegeix textualment “atendre les inversions
necessàries a fi de complir les previsions anunciades per la
consellera d’Interior”, és a dir, esmenes fetes per fer, per
demanar allò que ja s’ha dit que es feia i que ja està
pressupostat, esmenes sens dubte que jo crec que s’han fet amb
una certa alegria i sense massa aprofundiment, i sobretot tenint
en compte que després s’assignen unes xifres que estan
consignades a la babalà, al nostre punt de vista sense  rigor ni
seriositat. 

Per si açò no bastava després ens trobam amb una esmena,
que trob que és la 3575, que fa referència a fons municipals,
quan tots sabem o hauríem de saber que tot el que fa referència
a aquest apartat dels pressupostos ara per ara està dins la
Conselleria de Presidència i no dins la Conselleria d’Interior.

I ja per acabar després ens trobam amb un seguit d’esmenes
que demanen inversions concretes a municipis, que sincerament
des del nostre grup parlamentari pensam que són esmenes fetes
en funció d’una possible posterior roda de premsa per anunciar
que el Govern s’ha negat a fer aquestes inversions en els
municipis. Són inversions que jo no dic que no siguin
necessàries, però algunes ultrapassen el que és la
responsabilitat del Govern, i d’altres ja estan pressupostades i
previstes.

Per tant jo crec que són unes esmenes parcials força pobres,
que no s’adiuen amb l’esmena a la totalitat, i que per tant
simplement crec que ja està prou demostrada la necessitat de
votar en contra.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Riudavets. Per part del Grup Parlamentari
Socialista, Sr. Costa.

EL SR. COSTA I SERRA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Seguint la línia dels que m’han
precedit votarem en contra de les esmenes a la totalitat i pels
arguments que ja exposarem.

De totes maneres expressar que en un pressupost hi pot
haver dos tipus de..., i de les esmenes que es plantegen s’arriba
a una concreció del que és el fet quotidià de la tècnica
pressupostària d’una conselleria; per tant convendrà amb mi el
portaveu del Partit Popular que hi ha una tècnica pressupostària
molt millor que la concreció: són les modificacions que en un
moment determinat es poden realitzar per determinades
qüestions que es plantegen, com per exemple el hardware de la
conselleria. Per tant em pareix..., i ho dic amb tots els
respectes, una mala tècnica aquest tipus d’esmenes per mor que
condicionen molt la forma d’executar un pressupost d’una
conselleria, i s’ha de deixar el seu titular que es realitzi el
funcionament instrumental d’una conselleria segons els criteris
que ha dissenyat la mateixa conselleria, i que no sigui el mateix
parlament que arribi a entrar a una dinàmica tan concreta del
que és una part instrumental del poder executiu, entrar allí. 

Per tant pens que aquest tipus d’esmenes, totes s’han de
rebutjar. Ja va ser la consellera la que va dir que considerava
que per les raons instrumentals el pressupost és més que
suficient, i vostès han incidit en aquest tipus d’esmenes
respecte a l’EBAP, als serveis de coordinació i seguretat de
policia.

M’atendré a un altre tipus d’esmenes que vostès plantegen,
que també tenen una mala tècnica. Probablement tots els grups
alguna vegada l’hem tingut però sí que ho vull posar de
manifest, que és la tècnica de la territorialització de les
esmenes, i per exemple això ho posa en evidència el tema del
camp de tir de Menorca, o subvencions per a instalAlacions per
a quarters de la policia local. Crec que s’ha de tendir a uns
criteris molt més objectius; si hi ha una preocupació pel tema
dels camps de tir, idò evidentment que som d’Eivissa però està
en la mateixa situació que el de Menorca; per tant crec que
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hauríem de tenir la bondat i la generositat, perquè som
parlamentaris de les Illes Balears, que quan es fa aquest tipus
de mesures responguin més a un concepte de la mateixa
problemàtica i del mateix tractament, perquè si s’aprovàs
aquesta esmena, per exemple, després ens trobaríem amb una
situació discriminatòria cap a una altra illa.

I el mateix que ja li han exposat amb el tema del quarter
d’Alaior de Menorca; crec que, a part que està dins l’àmbit
d’una altra conselleria, és veritat que estam en una situació molt
dolenta dels quarters de les policies locals a les Illes Balears i
que probablement mereixeria un debat més profund que el que
ara podem tenir, però crec que sí que seria bo que des del
Govern de les Illes Balears s’arribi a acords amb els diferents
ajuntaments de les Illes per millorar un servei com són els
quarters de les policies locals, que crec que no responen a les
necessitats que avui tenim. 

Crec que d’alguna manera he contestat les línies per les
quals ens oposarem a l’aprovació de les esmenes presentades
pel Partit Popular. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Costa. Torn de rèplica per part del Grup
Parlamentari Popular, Sr. Rodríguez.

EL SR. RODRÍGUEZ I BARBERÁ:

Gracias, Sra. Presidenta. Yo he de hacer una protesta
porque yo creo que esto no es un debate de enmiendas
presupuestarias. Salvando la intervención de la Sra. Marí, del
Grupo Mixto, que sí que ha explicado las enmiendas, me da la
impresión que el resto de grupos parlamentarios o no han
entrado en el estudio de las enmiendas, o no han querido entrar
y han hecho un "pasa tú" y esto no es un debate parlamentario
de enmiendas en comisión. Yo quiero que quede mi protesta en
acta y recogida en el Diari de Sessions para que esto (...) que
nunca ha ocurrido así. En anteriores gobiernos, en anteriores
debates parlamentarios, se entraba a discutir las enmiendas.

Yo, Sra. Marí, le agradezco su intervención. Mire, el
presupuesto no recoge..., evidentemente recoge inversiones,
pero no recoge las inversiones que dijo la consellera; no es
posible que con 400.000 euros se puedan hacer todas las
inversiones que dijo la consellera, y sólo hay éstos. No puede
ser que se ponga el 112 en Menorca y en Ibiza, y escuela de la
EBAP en Menorca y en Ibiza; no es posible, esto. Es verdad
que hay un acuerdo con el Ayuntamiento de Mahón para ceder
un local, pero este local se tiene que adaptar y se tiene que
equipar, y en Ibiza habrá que hacer lo mismo y a lo mejor
posiblemente alquilar un local, y eso no se puede hacer sin
dinero, eso se tiene que hacer con dinero y por eso hemos
hecho las enmiendas. Lógicamente tal. Creo que esto es así.

La Dirección General de Emergencias aumenta; no en
inversiones, ¿eh?, no en inversiones; en inversiones disminuye,
y ahí está el presupuesto para mirarlo; por eso hemos hecho la
enmienda, para (...) inversiones. 

Y lógicamente la EBAP, como he dicho anteriormente, el
convenio está con Mahón pero hay que hacer el proyecto, que
está redactado, y lógicamente luego hay que equiparlo. En Ibiza
todavía inclusive no tenemos ni siquiera el convenio con el
municipio de Ibiza, que había voluntad de hacerlo, yo lo dejé
que había que hablar con el actual presidente del consell insular
cuando era el alcalde de Vila, pero todavía no ha habido el
ofrecimiento, y lógicamente yo lo que pretendía en aquel
momento era posiblemente iniciar con un local alquilado para
luego trasladarnos a un local más definitivo, pero para ello
hacen falta inversiones que necesitan de presupuesto. 

No obstante le agradezco su intervención porque, de los
grupos, la única que he visto que ha estudiado las enmiendas.

Yo el PSM me parece muy bien el plan que el Sr. Riudavets
ha cogido de un maestro que enseña a un profesor y no aprueba
nunca; nunca aprobamos, nunca lo hacemos bien, siempre lo
hacemos mal, y esto, como el ser de magisterio imprime
carácter, pues nunca aprobamos el tema éste, pero yo le refiero
a usted, Sr. Diputado, que si efectivamente no tiene
competencias la Conselleria de Interior con los municipios, la
partida 76A ¿qué hace aquí?, que tiene 1.032.000 euros. Si no
tiene competencias que se las quiten; sí que tiene competencias;
usted no se ha estudiado el presupuesto y ha dicho esto porque
no lo ha visto, pero sí que tiene competencias; no las que tenía
antes porque se las han quitado pero sí que tiene competencias
en muchísimos aspectos de municipal, en muchísimos aspectos,
entre otros de control de legalidad, entre otros, de control de
legalidad, y lógicamente policías locales. Por lo tanto si hemos
puesto una enmienda es porque tiene competencias y porque
creemos que lo que dijo aquí la consellera no se recoge en los
presupuestos. 

Y lógicamente, Sr. Costa, mire, nosotros no hacemos
enmiendas territoriales. ¿Tendrá una diputada de este
parlamento derecho a hacer una enmienda para su municipio?,
¿lo tendrá? Eso no es una (...) de campanario, es enmienda al
presupuesto porque cree que el Govern puede tener una línea
para ayudas a su municipio y para eso lo pide, por eso es
diputada, porque solamente faltaría esto. Pero cuando hemos
pedido una sala de tiro para Menorca es porque no hay
ninguna; si hubiéramos tenido conocimiento de que también
habían cerrado la de Ibiza, que no sé cuándo la han cerrado,
también lo habríamos pedido. Yo aquí pido instalaciones del
112 en Menorca y en Ibiza, y pido instalaciones de la EBAP en
Menorca y en Ibiza; no hago la enmienda de campanario, hago
enmiendas de las necesidades que creo que tiene la Conselleria
de Interior.

Y lógicamente por esto me sabe mal que ustedes o no se las
han estudiado o no han querido debatirlas, y esto pues mire
usted, puedo debatirlo yo, que vengo con otro tema en el Grupo
Popular, o cualquier diputado nuestro. Para esto no importa
poner un horario, sino uno detrás de otro van haciendo un
rosario las enmiendas y ustedes diciendo que no, pero esto no
ha ocurrido aquí y, quiero que conste en acta, en ningún otro
período parlamentario, en ninguno. En los anteriores períodos
se decía el fundamento de las enmiendas y se decía por qué no
a las enmiendas. Ahora, (...) ¿es perfecto?; ya sabemos que es
perfecto, lo han hecho ustedes, es perfecto; el nuestro es
imperfecto y por eso ponían ustedes enmiendas y teníamos que
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admitirlas, pero el de ustedes es perfecto y además es
inmejorable.

Sra. Presidenta, muchísimas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Rodríguez. En torn de contrarèplica, Sr.
Riudavets.

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

Gràcies. Jo només per dir que no reconec al Sr. Rodríguez
cap credibilitat per donar lliçons a cap diputat d’aquesta
cambra. Vostè no..., aquest diputat que seu aquí era aquí a tots
els debats parlamentaris de la legislatura passada i vostè no hi
era, i a mi se m’han passat centenars d’esmenes dient-me
simplement no perquè el Govern diu que no. Per tant que quedi
també en acta que el que diu el Sr. Rodríguez no és cert i ho
podem constatar amb els diaris de sessions de les comissions
de l’any passat. A més aquest diputat, com vostè ha dit que els
seus diputats tenien dret a fer les esmenes que volien, aquest
diputat té el dret a contestar com li doni la realíssima gana i
com vulgui. 

I en un altre sentit: jo no he entrat en les esmenes concretes
perquè crec, i ho he dit clarament, que de la pròpia pobresa, del
propi (...) que estan fetes, la pròpia inanitat amb què estan
redactades no val la pena ni entrar-hi. Amb açò ja queda definit
el meu vot contrari i torn reafirmar, Sr. Rodríguez, que vostè de
lliçons a nosaltres, ni una.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Costa. 

EL SR. COSTA I SERRA:

Bé, els debats pressupostaris a vegades s’allarguen i per tant
tenen moments més freds i més calorosos, però jo el que pens,
i per això he demanat la paraula, i en la mateixa línia que es
plantejava crec que és un error voler dar lliçons de com s’han
fet en aquesta cambra els debats de pressupostos en aquesta
comunitat autònoma. Però..., i si de cas repassi-ho i hi vagi, Sr.
Rodríguez, i veurà com es feien: perquè ho diu el Govern i
punt. I els que hem estat aquí a l’oposició sabem perfectament
com s’exercita el poder des del partit que vostè representa.

Però perquè vegi que li contestaré d’una forma diferent li
accept la invitació que m’ha fet i li contestaré una per una,
perquè no m’ho tornarà a dir, a mi, però com que jo pens que
l’alternança es produeix i esper que es doni, encara que sigui
que vostè i jo estiguem fora jo li recordaré que hi ha formes
diferents. Per tant..., i a més li demostraré que vostè sí que fa
un tipus d’esmenes pressupostàries que des d’un punt de vista
tècnic són totalment..., preferesc més no qualificar-ho, però
arribar a un parlament de les Illes Balears per plantejar si s’ha
d’incrementar o no el hardware d’una conselleria,
probablement s’han vist moltes coses aquí, però aquest també
és per posar-la dins un marc.

Però vostès plantegen..., l’esmena..., li he dit que li
acceptava la invitació i anirem una per una. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Costa, recordi que té 5 minuts, en aquest torn. Bé, 4.

EL SR. COSTA I SERRA:

Sí, quan vostè consideri (...) temps l’haurem esgotat, però
no puc admetre que un grup parlamentari plantegi això al Grup
Parlamentari Socialista. Per tant el Grup Parlamentari
Socialista...

(Remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Silenci, per favor.

EL SR. COSTA I SERRA:

...contestarà totes les esmenes, mentre el temps duri.

(Intervenció inaudible)

Perdó? 

(Rialles)

L’esmena 3417 planteja la manca de previsions
econòmiques necessàries per a l’empresa pública de la
Conselleria d’Interior. Recordar al Sr. Rodríguez que ja es va
expressar en aquesta comissió que es considerava que eren
suficients i hi ha hagut respecte al pressupostos anteriors un
creixement superior al 14%.

Respecte al quarter d’Alaior crec que ja li havia contestat,
però aprofundint més en aquesta qüestió dir que es considera
que no és un objectiu prioritari avui una instalAlació concreta a
un municipi concret, i que probablement hauria d’anar dins un
marc d’una millora en els diferents quarters que es puguin
produir, que tenguin els ajuntaments a les Illes Balears, i per
tant que s’obrís una dinàmica de convenis.

Respecte a la proposta de l’esmena 3577, que diuen que
s’ha d’incrementar per millorar el funcionament de la pròpia
conselleria d’Interior, ja ho he expressat abans, que es
considera que ve cobert pels pressupostos i pel que ja he
expressat anteriorment crec que millor que ningú sap el que és
la pròpia conselleria i la secretaria general tècnica d’aquesta
conselleria les necessitats que es tenen. Del hardware ja no en
parlarem més. Estam parlant d’una partida de 175.000.

Respecte a l’esmena 3573, que vostès fan referència al joc,
coincidesc amb vostè que probablement és un servei que s’ha
de millorar i esper que amb els pressupostos que hi ha es pugui
millorar un servei que avui, per al sector i per tant per als
usuaris d’aquest servei, és deficient.



378 HISENDA I PRESSUPOSTS / Núm. 21 / Fascicle 4 / 12 de desembre del 2007 

 

Respecte als serveis de vigilància de la comunitat autònoma
ja ho havíem expressat, però vull recordar que hi ha hagut un
increment pressupostari, que per tant és el pressupost de la
comunitat autònoma que major pressupost té de la història i té
un increment respecte a l’anterior d’un 4,11%.

Respecte a la pista de Menorca ja li he contestat amb
aquella resposta que vostè ha considerat que no era digna o que
no se li havia donat una resposta com li corresponia a vostè
com a portaveu d’un grup parlamentari.

Respecte a la línia de subvencions per a cotxes, he de
recordar que l’actual pressupost té un increment del 17%
respecte a pressupostos anteriors. Per tant si tan deficitari es
trobava en altres ocasions el portaveu també tenia l’oportunitat
d’haver pogut fer aquest increment.

I respecte de l’esmena de línies de socorrisme, coincidim
amb el plantejament que vostè ha realitzat, però a través dels
pressuposts que té i a través de Protecció Civil ja es considera
que tenen dotació suficient i que també ha tengut un increment
superior al 13% respecte de pressuposts anteriors.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Costa, si vol anar acabant o si troba que n’hi ha alguna
més que ...

EL SR. COSTA I SERRA:

Idò ho don per acabat. He procurat donar-li resposta d’una
forma cordial i parlamentària, i esgotat el temps no puc seguir
amb la línia explicativa. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Costa. Conclòs el debat, passarem a la
votació de les esmenes presentades pel Grup Parlamentari
Popular.

Vots a favor de les esmenes?

Vots en contra?

No hi ha abstencions.

LA SRA. SECRETÀRIA:

Vots a favor, 8; en contra, 9; abstencions, cap.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. El pròxim debat és el debat núm. 9 de la
secció 17. Hem de continuar o hem d’esperar algú? Esperam
cinc minuts.

LA SRA. PRESIDENTA:

Senyores i senyors diputats, començarem amb el debat núm.
9, de totalitat i globalitat, agrupació de la secció 17, Conselleria
d’Habitatge i Obres Públiques, amb les seccions i entitats afins.
Hi ha presentades per part del Grup Parlamentari Mixt AIPF

esmenes parcials a l’Institut Balear de l’Habitatge, núm. 3379,
i també hi ha presentades, per part del Grup Parlamentari
Popular, esmenes a la totalitat secció 17, Conselleria
d’Habitatge i Obres Públiques, 3467; a l’Institut Balear de
l’Habitatge, 3468; i també esmenes parcials a la secció 17,
Conselleria d’Habitatge i Obres Públiques, al programa 431B,
arquitectura, habitatge i protecció del patrimoni, núm. 3490,
91, 92, 93, 3461, 62, 63, 3488, 3489, 3494, 3499, 3500, 3498,
3502, 3799, 3464, 3465 i 3526; al programa 511B, Direcció i
serveis generals d’habitatge i obres públiques, núm. 3466; al
programa 513D, infraestructures bàsiques, núm. 3495, 96, 97,
3751, 3757, 3758, 3501, 3800 i 3801; a l’Institut Balear de
l’Habitatge, esmenes núm. 2449, 2450 fins a la 3460. Suposo
que són totes. Per tant, correspondria ara que comunicassin si
hi ha substitucions.

LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:

Sí, Mabel Cabrer substitueix Joan Huguet.

LA SRA. CASTRO I GANDASEGUI:

Carmen Castro substitueix Pere Palau.

EL SR. LLAUGER I ROSSELLÓ:

Miquel Llauger substitueix Gabriel Barceló.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Perdó.

Isabel Llinàs substitueix Miquel Jerez. Molt bé.

Passam ara a la defensa conjunta de totes les esmenes del
debat. En primer lloc, per part del Grup Parlamentari Mixt
AIPF, Sr. Mayans.

EL SR. MAYANS I SERRA:

Sí, gràcies, presidenta. És una esmena referent a construcció
d’habitatges de promoció pública a l’illa de Formentera tant de
venda com de lloguer. Aquesta esmena, per l’import, és
importantíssima, i engloba no només la construcció, com és
evident, sinó també la compra de terrenys i solucionaria o
ajudaria a solucionar el tema de compra per part de gent que
estigui de manera més definitiva a l’illa, o de lloguer, per part
de gent que ve a treballar ocasionalment o provisionalment a
l’illa de Formentera. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Mayans. Per part del Grup Parlamentari
Popular, Sra. Cabrer.

LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats. Pel
que fa a l’esmena a la totalitat, tant a la secció pressupostària
com a l’empresa pública que en depèn, l’Institut Balear de
l’Habitatge, em reservaré el seu contingut per al debat en
plenari de la setmana que ve. I passaré a la defensa de les



HISENDA I PRESSUPOSTS / Núm. 21 / Fascicle 4 / 12 de desembre del 2007 379

 

esmenes parcials presentades a la secció 17, bàsicament als
programes d’obres públiques, de promoció del patrimoni i
d’habitatge i a l’empresa pública Institut Balear de l’Habitatge.
En total són aproximadament unes 40 esmenes que jo crec que,
gran part, són constructives i tracten, en definitiva, de millorar
els pressuposts de la conselleria per a l’any que ve en un tema
tan sensible com és el tema de l’habitatge.

Començaria, en primer lloc, per la part d’obres públiques.
Efectivament, en aquest pressupost queda evident que ja les
competències són residuals pel que fa al Govern de les Illes
Balears, ja que els nous convenis amb l’Estat que s’han signat
per part dels consells insulars, no obstant això hi ha un acord
que el Govern pagarà la part a què han de fer front els consells
insulars amb l’Estat i en aquest sentit hi ha aquesta previsió
pressupostària. Nosaltres hem presentat unes esmenes, sobretot
referides a l’illa de Menorca, per tal que en aquests convenis hi
hagi una afectació de partides de 3 milions d’euros per a la
construcció de tercers carrils a la carretera general de Maó a
Ciutadella, que és una carretera amb molt de trànsit i amb un
índex de perillositat elevat, i també 3 milions més pel que seria
el condicionament de la carretera d’Es Migjorn Gran a
Ferreries.

Pel que fa a altres tipus de carreteres, es delimitaran
efectivament als convenis, però hi ha després el que serien les
carreteres municipals on hi havia o s’han estat pagant durant la
legislatura passada una sèrie d’inversions, de convenis, de plans
10 entre el Govern i distints municipis de les Illes, a resultes
d’una convocatòria que es va fer de subvencions. Nosaltres
creim que s’hauria de tornar a convocar i habilitar una partida
pressupostària, una general de 3 milions d’euros perquè es
puguin presentar els distints ajuntaments per a condicionament
de vies municipals, i després a part concretam una sèrie
d’inversions que creim necessari que es puguin començar a
afrontar a partir de l’any que ve. Una seria subvencionar
l’Ajuntament d’Eivissa, de Vila, per tal que el primer cinturó
de ronda es pugui transformar i condicionar com avinguda
municipal; una altra faria referència a la ronda de
circumvalAlació de Sa Cabaneta de Pòrtol i de Marratxí; la
reforma del camí de Son Ametller a Marratxí; la reforma del
camí de Sant Jordi, també a Marratxí, estam parlant d’un
municipi amb moltíssima pressió circulatòria sobretot a causa
del creixement d’habitants que ha tengut; després solAlicitaríem
l’habilitació d’una partida per subvencionar l’Ajuntament de
Manacor per tal que després de la construcció de la variant
nord de Manacor, l’antiga carretera es pugui construir el que
seria un bulevard o un passeig on es pogués combinar
bàsicament el que seria el trànsit rodat, però sobretot ja tipus
passeig, carril bici, etc. 

I, en general, unes subvencions a tots aquests ajuntaments
on s’ha substituït la carretera que passava per dins el poble per
variants, podem parlar de Son Ferriol, de Sant Llorenç, etc., i
creim que s’hauria de fer un esforç perquè aquestes antigues
carreteres es puguin transformar en passejos ja dins el poble.

També i ja per acabar, en matèria de carreteres, ni a aquesta
conselleria ni tampoc a la Conselleria de Mobilitat no hem vist
cap esforç pressupostari en el que seria complir el Pla de
transport, quant als vials no motoritzats, és a dir la construcció
bàsicament de carrils bici a les distintes carreteres de les Illes.

Jo vull recordar que sí que es va fer aquest esforç l’anterior
legislatura, amb la construcció de determinats carrils bici, en
compliment del Pla de vehicles no motoritzats i, per tant,
consideram que dins aquesta conselleria s’hauria de preveure
una partida de 3 milions d’euros per invertir en la construcció
de carrils bici.

I passaria ja a la part d’habitatge. En primer lloc, em
centraria en la part d’ajuts, i després ja miraríem el tema de la
construcció d'HPO prevista dins l’empresa pública IBAVI.

Pel que fa a habitatge, jo distingiria entre dos tipus d’ajuts,
els generals en matèria d’habitatge, i després altres
competències també previstes dins aquest programa
pressupostari relatiu a barreres arquitectòniques, on
efectivament es fa un esforç important dins aquest pressupost,
o al que serien les rehabilitacions en generals que abans no
depenien de la Conselleria d’Obres Públiques, sinó que estaven
previstes dins la Conselleria d’Educació.

Quant a les esmenes presentades per a ajuts a habitatges en
general, en primer lloc jo en destacaria una molt important que
és per augmentar la partida d’ajuts en generals a famílies amb
4 milions d’euros, atès que hi ha hagut una davallada important
en aquesta partida, pràcticament a la meitat, de 7 milions
d’euros a 3 i busques, i es tractaria de tornar a aquesta partida
la seva quantitat inicial i, per a això, hi preveim un augment de
4 milions d’euros. Efectivament, és cert que aquesta partida té
caràcter ampliable, segons el text articulat de la llei de
pressuposts, no obstant això, el fet que sigui ampliable és un
concepte que significa que es pot ampliar però a càrrec del
dèficit pressupostari, per tant, si no es fa ara aquesta pujada,
significa que no hi ha un esforç real en ajuts per part del
Govern de les Illes Balears, que s’ha minvat aquesta partida i
que a començament d’any ens trobaríem que ja estaria
esgotada, amb la qual cosa segur que hi hauria retards en els
pagaments de subvencions i, en qualsevol cas, crec que si tenim
una conselleria d’habitatge, no és normal que la partida més
important que és la d’ajuts, tant per a compra, per a
rehabilitació, per a lloguer, etc., estigui minvada pràcticament
a la meitat respecte de l’exercici anterior.

Altres esmenes que presentam d’addició o d’afectació, una
de 4 milions d’euros, bàsicament consideram que en aquest
moment s’ha d’afrontar, intentar assegurar la pujada del tipus
d’interès de les hipoteques joves, en aquest moment és un dels
problemes més importants que tenen els ciutadans de tota
Espanya, també els de els Illes Balears, en especial a les Illes
Balears on l’habitatge és molt cas, són aquestes pujades del
tipus d’interès que afecten greument l’economia, i jo crec que
el Govern tendria suficient aval financer per intentar trobar o
millorar la hipoteca jove, assegurant aquesta pujada del tipus
d’interès amb alguna assegurança, amb algun conveni amb les
entitats bancàries, però evidentment tendria un cost que
s’hauria d’assumir per part del Govern de les Illes Balears.

També hem afegit una sèrie de partides de menor
importància, bàsicament en temes de promoció, difusió,
informació del nou codi tècnic de l’edificació, que va entrar en
vigor l’any passat i que és un tema que preocupa molt tot el
sector de la construcció; també consideram que abans de
plantejar el Govern la construcció en sòl rústic, àrees de
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transició com s’ha plantejat, hi ha hagut un debat important en
aquesta matèria i distints posicionaments, s’hauria d’esgotar
sempre el sòl urbà i urbanitzable en primer lloc i, per tant,
s’hauria d’estudiar clarament aquesta ocupació de sòl, per tal
d’evitar aquesta darrera mesura.

Després també presentam una partida per intentar
sensibilitzar els propietaris perquè treguin al mercat els
habitatges buits. La realitat és que el principal problema que
tenen avui per avui són els temes dels desnonaments, etc., i no
és tant competència del Govern com de l’Administració de
l’Estat, però també s’hauria de fer una campanya en aquest
sentit per tal de sensibilitzar.

També dins el programa d’ajuts, presentam una sèrie
d’esmenes en matèria de barreres arquitectòniques, simplement
d’afectació, hi ha partida tant pel que seria suprimir barreres en
edificis del Govern, per tant creim que s’hauria d’especificar
quant es destinarà a cada illa, com també per subvencionar els
ajuntaments de les Illes Balears perquè puguin ells llevar les
barreres arquitectòniques en els seus municipis. Jo crec que
valoram positivament que hi hagi aquest esforç en barreres
arquitectòniques, i també, pel que fa a la partida de
rehabilitacions, solAlicitam també ajuts per al que seria la
rehabilitació del barri de Sa Penya d’Eivissa o ajudes per
l’Ajuntament d’Es Migjorn Gran.

I ja per acabar faria referència a l’Institut Balear de
l’Habitatge. Tal i com vaig venir ocasió de manifestar a la
compareixença del conseller, dins l’Institut Balear de
l’Habitatge hi ha una continuïtat pressupostària bastant
semblant, crec que són aproximadament 60 milions d’euros,
tant per a la construcció de nous habitatges, en règim de lloguer
o en règim de compravenda, com per la compra de sòl, a la
compra de sòl sí que ha augmentat la partida de 13 milions
d’euros a 18, però bé, realment , l’important és trobar aquest
sòl, i bàsicament les esmenes que presentam són totes
d’afectació. Jo crec que no està territorialitzada la inversió dins
el que seria el pressupost, el tom corresponent a la
territorialització i ens agradaria que tant el que és la partida de
construcció de nous habitatges es distingís per a les illes de
Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera, com també pel que
seria la compra del sòl urbà urbanitzable, que també hi hagués
aquesta afectació d’aquesta partida de 18 milions d’euros per
a cadascuna de les Illes. 

I bé, jo crec que en general aquest és el contingut de les
esmenes que hem presentat. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Cabrer. Correspon ara la fixació de
posicions per part dels diferents grups parlamentaris. Per
Eivissa pel Canvi, Sra. Suárez, quan vulgui.

LA SRA. SUÁREZ I FERREIRO:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Pel que fa a l’esmena a la
totalitat ho explicarem durant el debat, i les esmenes parcials
també les explicarem amb més detall al debat del plenari, però
voldríem fer un parell d’observacions.

En primer lloc, ens crida l’atenció que aquestes esmenes
que presenta el Partit Popular afecten pràcticament el 70% del
pressupost de la conselleria, amb la qual cosa donen un poc la
sensació que quasi quasi es voldria refer el pressupost de la
conselleria, nosaltres vam defensar aquest pressupost com
adequat perquè responia als interessos i als objectius del
Govern i, per tant, en coherència no podem donar-li suport.

En relació a per què rebutjarem les esmenes parcials, hi ha
bàsicament tres arguments. En primer lloc, perquè una bona
part de les esmenes que es fan ja estan previstes o
pressupostades dins el pressupost de la conselleria; en segon
lloc, perquè hi ha algunes partides que estan mal referenciades
des del nostre punt de vista; i després, una tercera raó és que
són esmenes que no tenen en compte de qui és la competència,
hi ha una equivocació, diríem, en la competència, són
competències que correspondrien a altres institucions, ja sigui
a ajuntaments o a consells o fins i tot a altres conselleries.

Bàsicament aquests són els tres arguments pels quals
rebutjarem les esmenes i en el plenari explicarem les diferents
esmenes com s’agrupen segons aquests arguments.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Suárez. Per part d’Unió Mallorquina, Sr.
Vicens.

EL SR. VICENS I MIR:

Gràcies, presidenta. El Grup Unió Mallorquina, tant a les
esmenes a la totalitat com a les parcials, votarà en contra per les
raons que el Grup Unió Mallorquina explicarà quan trobi
oportú. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Vicens. Per part del BLOC, Sr. Llauger?

EL SR. LLAUGER I ROSSELLÓ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, respecte de l’esmena a la
totalitat és evident que si el grup que la fa la defensarà al
plenari, també serà al plenari on la contestarem, però, en
qualsevol cas, el vot serà contrari.

Respecte de les parcials, el vot serà contrari tant a les del
Grup Mixt AIPF com a les del Partit Popular, supòs que el
debat important també el tendrem al plenari, però per avançar
alguna cosa jo diria respecte de totes aquelles que fan
referència a eliminació de barreres arquitectòniques, quasi totes
són d’afectació per concretar una mica on es farà cada actuació,
però jo crec que una vegada que la mateixa esmenant ha
reconegut que hi ha un esforç en aquest sentit, i a més un esforç
que ha estat explicat pel conseller, aquí, cada vegada que ha
comparegut, jo crec que és també la conselleria a qui li toca
detallar on ha d’anar cada una de les partides, però té tots els
mitjans, els recursos i els estudis per valorar on ha d’anar cada
part.
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Una cosa semblant respecte del que són inversions de
l’IBAVI. L’IBAVI té un capítol per a inversions molt important
i jo crec que és a l’IBAVI a qui correspon fer la seva
planificació i no que nosaltres ara, amb esmenes d’afectació,
diguem quant ha d’anar a Mallorca, Menorca, Eivissa i
Formentera, quant ha d’anar a nova inversió, quant a d’anar a
ajudes per a lloguer.

Respecte de tot el que fa referència a camins i carreteres,
crec que la competència bàsica és dels consells en el cas de
carreteres i d’ajuntaments en el cas de camins i carrers i, per
tant, s’ha de respectar aquesta atribució de competències que
s’ha completat una vegada que el cas de carreteres ja s’ha
passat completament als consells.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Llauger. Per part del Grup Parlamentari
Socialista, Sr. Carretero.

EL SR. CARRETERO I NIEMBRO:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bones tardes, senyors
diputats i diputades. Quant a les dues esmenes a la totalitat
presentades pel Partit Popular, evidentment se’n donarà
resposta una vegada escoltats els arguments al plenari, però sí
que els puc avançar que hi votarem en contra bàsicament a
causa de l’herència d’endeutament rebuda i l’absoluta manca de
sòl que fa que el pressupost sigui el millor i el més ben dotat
possible.

Entrant ja a les esmenes parcials, i esperant donar una
resposta suficientment digna a la categoria d’aquesta comissió,
no faré esment a cadascuna, però sí que donaré resposta quant
als blocs. 

Hi ha un primer bloc que fa referència a eliminació de
barreres arquitectòniques a edificis del Govern, on el Partit
Popular el que fa és proposar un repartiment per les illes d’1,5
milions d’euros a Mallorca, i 0,5 a Eivissa, Menorca i
Formentera. Em resulta una mica curiosa aquesta igual dotació
de l’illa de Formentera que a Menorca i a Eivissa, atès que la
presència d’edificis del Govern no crec que sigui la mateixa,
però en tot cas es rebutja, ja que la dotació importantíssima, de
més de 3 milions d’euros es distribuirà segons les necessitats de
cadascuna de les illes que es desprengui dels estudis pertinents.
I dins aquest mateix bloc també hi ha una sèrie d’ajudes a
ajuntaments de les illes per a supressió de barreres
arquitectòniques on una vegada més el Partit Popular l’únic que
proposa és un repartiment idèntic a l’anterior a cadascuna de
les illes i, pels mateixos motius, també es rebutja ja que es farà
una convocatòria pública d’ajuts als ajuntaments amb una
partida pressupostària de 2.600.000 euros, dels quals 1.580.000
són per al 2008 i la resta per al 2009.

Ja passant a un segon bloc d’esmenes presentades sobre
infraestructures bàsiques i xarxa viària, val a dir que la primera
d’aquestes, que és subvencionar el Pla 10 de carreteres
municipals, ja hi ha una anualitat fixada per al 2008 fruit dels
convenis que estan signats i que, per tant, es mantenen en vigor,

i després es fa una petició o una afectació concreta de partides
en la construcció del bulevard de Manacor, embelliment de
variants, carrils bici dins l’esmentat Pla de vehicles no
motoritzats, reforma del Camí Sant Jordi i del Camí de Son
Ametller a Marratxí, ronda de circumvalAlació a sa Cabaneta,
transformació del primer cinturó en avinguda a Eivissa,
condicionar la carretera es Migjorn a Ferreries i el tercer carril
a la carretera de Menorca. Totes aquestes no hi ha cap dubte
que són millores necessàries, però que seran rebutjades per part
del nostre grup pel respecte institucional i fins i tot legal, ja
que, de conformitat amb les Lleis 16/2001 i 5/1999, aquestes
esmenes entrarien dins les competències pròpies del consell
insular i ajuntament respectivament.

Un tercer bloc fa referència a l’Institut Balear de
l’Habitatge on s’han presentat 12 esmenes per part del Partit
Popular i una d’AIPF a Formentera, i aquí es proposa també,
una vegada més, un repartiment per illes i també per tipologia
d’habitatges o fins i tot per aquells que han d’estar destinats a
la venda o al lloguer. També proposen una distribució per illes
dels imports destinats a rehabilitació i fins i tot adquisició de
sòl urbà, urbanitzable per construir nous habitatges.

Una vegada més, i amb els mateixos arguments, es rebutgen
totes aquestes esmenes, ja que l’IBAVI té un important
pressupost per a inversions de 37 milions d’euros que
s’executarà amb una distribució per illes o per tipologia en la
mesura de les possibilitats d’aquest institut i de les aportacions,
evidentment, que siguin capaces de fer cadascuna de les illes o
cadascun dels municipis. El nostre grup, a més a més, vol posar
de relleu l’important esforç que es pretén donar a la promoció
pública de l’habitatge, el qual, a més d’aquest instrument
pressupostari, doncs es pensen tirar endavant d’altres
instruments no menys importants.

Després hi ha un petit bloc de propostes que són bàsicament
de promoció i difusió pel que fa al nou codi tècnic de
l’edificació, o a estudis sobre l’ocupació del sòl per evitar
construccions en rústic, o també la sensibilització per treure
habitatges buits del mercat. Aquestes campanyes publicitàries
estan previstes pressupostàriament, es té la intenció de dur-les
a terme i per tant tampoc no donarem suport a aquestes
esmenes.

I ja per acabar, hi ha tota una sèrie d’esmenes que també es
poden comentar, com és la reactivació dels barris, hi ha una
importantíssima convocatòria que es convocarà, amb unes
aportacions de 12 milions d’euros per als pròxims exercicis.

Quant a les ajudes per a protecció del patrimoni, també es
contemplen convocatòries, en aquest cas per 3 milions d’euros.
La petició que es fa de la rehabilitació del barri de sa Penya a
Eivissa, ja hi ha un conveni signat amb el ministeri i
l’ajuntament i, a més a més, gràcies a aquests dos plans
anteriors, a aquestes dues convocatòries anteriors que he
esmentat, l’Ajuntament d’Eivissa també hi podrà participar si
considera adient que sigui per a aquest barri.

Quant a la construcció de l’Ajuntament des Migjorn, aquí
l’únic que fan és restar de la transferència al consell insular, i
crec que també, des del respecte institucional, i donat que la
competència està transferida al consell insular, ha de ser
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aquesta institució i també el propi Ajuntament des Migjorns els
que han d’executar les inversions segons creguin convenient.

Quant a l’esmena que insta a igualar les ajudes en habitatge,
val a dir que ja eren de 3 milions d’euros; es mantenen amb una
petitíssima reducció en aquests 3 milions d’euros, amb aquesta
important clàusula que apareix en el capítol 7 dels pressuposts,
que fan que sigui una partida ampliable i incorporable, amb tota
la intenció política que açò sigui així. I permeti que li digui que
resulta curiós, almenys curiós, vista la gestió de govern de
l’anterior partit polític que ara es preocupi tant pel dèficit
pressupostari en aquesta o en altres qüestions.

Quant a l’assegurança que proposen per a una pujada
previsible de tipus d’interès per a la Hipoteca Jove, ja el nostre
grup parlamentari ha manifestat en repetides ocasions que es va
prometre, i així es farà, millorar les condicions d’aquest tipus
d’hipoteca, una d’aquestes podria ser aquest tipus
d’assegurances, però ja hi ha negociacions molt avançades en
millores per a aquest tipus d’hipoteques.

I ja per acabar, la darrera esmena és la subvenció o ajudes
per eliminar barreres arquitectòniques, tant a discapacitats com
a comerços, que el Partit Popular solAlicita; en el primer cas,
per a discapacitats, ja estan previstes; i en el segon cas, per a
comerços, no és competència d’aquesta conselleria.

I per tant, per tots els motius expressats no donarem suport
a les esmenes del Partit Popular i tampoc en aquest cas a AIPF.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Carretera. En torn de rèplica, Sra. Cabrer.

LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Molt breument, en primer lloc
agrair en aquesta ocasió que la gran majoria dels diputats doncs
sí s’han preparat la intervenció i la rèplica a les esmenes del
Grup Parlamentari Popular, per tant crec que és el que hi ha
d’haver i ha de tenir sentit dins la Comissió d’Hisenda.

Dir que no compartim la part que es rebutgin totes les
esmenes en un tema tan important i tan sensible com és
l’habitatge, i jo mateixa he posat de manifest que moltes
d’aquestes eren d’afectació, perquè hi havia una continuïtat
quant al pressupost de l’IBAVI, o en altres aspectes. No
compartim que se’n rebutgin algunes per manca de
competència del Govern, crec que evidentment si hi ha unes
partides per a convenis municipals en matèria de carreteres és
perquè hi ha competència i, evidentment, estic convençuda que
els consells insulars, els quals no han estat capaços de poder
afrontar amb els seus pressuposts el conveni de carreteres amb
l’Estat, no els vull ni contar per ajudar als municipis a arreglar
els seus carrers municipals, aquesta és la realitat. Que vostès no
ho vulguin fer per altres motius pressupostaris del Govern de
les Illes Balears ho podria entendre almenys, el que no puc
entendre és que es digui que és per manca de competència
perquè no ho compartim.

I sí que crec que he de dir que no és cert que la partida
d’ajuts a l’habitatge a les famílies sigui igual que l’any passat;
l’any passat el pressupost inicial va ser de 7,3 milions d’euros,
segur que a aquestes alçades de l’exercici pressupostari s’ha
gastat més en matèria d’ajuts perquè evidentment segur que 12,
15 milions d’euros s’han gastat, però clar, davallar aquesta
partida de 7,3 a 3,6 quan parlam d’una conselleria ja només en
matèria d’habitatge, crec que és donar un mal exemple de punt
de partida. Per tant, crec que sí, i demanaria que si en aquesta
partida pressupostària es fes un esforç per part del Govern de
les Illes Balears perquè pugui ser acceptada en el plenari,
perquè crec que si tanmateix la partida s’ha d’anar ampliant que
sigui amb pressupost propi del govern i no amb una partida
ampliable, la qual tendrà problemes d’execució pressupostària
després la pròpia Direcció General d’Habitatge.

I en general, tot el que siguin afectacions per illes, que ja he
explicat en matèria d’IBAVI o en matèria de barreres
arquitectòniques, doncs simplement demanar un poquet
d’esforç en aquesta àrea perquè es pugui arribar a qualque
acord o a qualque transacció en el plenari, perquè crec que
realment són temes que ajudarien a la millora del pressupost de
la conselleria.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Cabrer. Torn de contrarèplica, qualque grup
el vol emprar? No.

Per tant, idò, acabat el debat passaríem a les votacions de
l’esmena del Grup Parlamentari Mixt-AIPF.

Vots a favor?

Vots en contra?

LA SRA. SECRETÀRIA:

A favor, 8; en contra, 9; cap abstenció.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Secretària. Votació conjunta de les esmenes
del Grup Parlamentari Popular.

Vots a favor?

Vots en contra?

LA SRA. SECRETÀRIA:

8 a favor; 9 en contra; cap abstenció.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Iniciaríem el debat núm. 10, relatiu a la
Conselleria de Salut i Consum, hi ha qualque inconvenient per
seguir?
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EL SR. FIOL I AMENGUAL:

Gràcies, Sra. Presidenta. Demanaria la suspensió per cinc
minuts.

LA SRA. PRESIDENTA:

Cinc minuts i començam.

LA SRA. PRESIDENTA:

Reprenem la sessió amb el debat núm. 10, de totalitat a la
secció 18, Conselleria de Salut i Consum. El Grup Parlamentari
Popular ha presentat esmenes a la totalitat a la secció 18,
Conselleria de Salut i Consum, RGE núm. 3678; també a la
secció 60, Servei de Salut de les Illes Balears, RGE núm. 3679,
i a Gestió Sanitària de Mallorca, RGE núm. 3697; Fundació
Hospital Comarcal d’Inca, RGE núm. 3698; Fundació Hospital
de Manacor, RGE núm. 3699; Fundació Hospital Son Llàtzer,
RGE núm. 3700.

Abans de passar al debat, agrairíem ens comunicassin si hi
ha substitucions.

LA SRA. CASTRO I GANDASEGUI:

Carmen Castro substitueix Pere Palau.

EL SR. HUGUET I SINTES:

Cristóbal Huguet substitueix Misericòrdia Sugrañes.

LA SRA. LLINÁS I WARTHMAN:

Isabel Llinás substitueix Miguel Jerez. Gràcies.

EL SR. LLAUGER I ROSSELLÓ:

Miquel Àngel Llauger substitueix Gabriel Barceló.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Passam ara a la defensa conjunta de totes
les esmenes del debat de totalitat pel Grup Parlamentari
Popular, Sra. Castro.

LA SRA. CASTRO I GANDASEGUI:

Sí, gràcies, Sra. Presidenta. L’esmena a la totalitat es
defensarà en el plenari.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Tal i com estava previst a l’ordre del dia
aquí, que hi ha com a dos debats, per tant no sé si qualque grup
vol intervenir, passaríem directament a la votació d’aquesta
esmena a la totalitat i després passam a les esmenes parcials.
Per tant, procedim a la votació conjunta de les esmenes del
Grup Parlamentari Popular a la totalitat de la secció 18.

Vots a favor?

Vots en contra?

LA SRA. SECRETÀRIA:

Vots a favor, 8; vots en contra, 9; cap abstenció.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Procedim idò ara al debat núm. 11, de globalitat,
a la secció 18, Conselleria de Salut i Consum, amb les seccions
i entitats afins.

Per part del Grup Parlamentari Mixt-AIPF s’han presentat
esmenes parcials a la secció 18, al programa 411D, planificació
de l’assistència sanitària, RGE núm. 3387. Perdó.

(Remor de veus)

Bé, per tant, perquè quedi constància al Diari de Sessions,
repetiríem la votació referida al debat núm. 10, que era la
votació sobre la totalitat o esmena a la totalitat de la secció 18.
Si ho vol repetir, Sra. Secretària?

LA SRA. SECRETÀRIA:

A favor, 7; en contra, 9.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. Per tant, així, continuaríem amb l’enunciació de
les esmenes parcials presentades pel Grup Parlamentari Mixt-
AIPF. Al programa 413E, Pla autonòmic de drogues, RGE
núm. 3383; al programa 443E, protecció i defensa del
consumidor, RGE núm. 3386; a la secció 60, Servei de Salut de
les Illes Balears, esmenes RGE núm. 3384 i 3385.

Per part del Grup Parlamentari Popular hi ha presentades
esmenes parcials a la secció 18, Conselleria de Salut i Consum;
al programa 411A, direcció i serveis generals de salut i
consum, RGE núm. 3681 i 3487; al programa 411T,
planificació de l’assistència sanitària, RGE núm. 3840, 3578,
3580, 3682, 3841 i 3535; al programa 413B, programes de
salut pública, RGE núm. 3773; al programa 413C, sanitat
ambiental i alimentària, esmenes RGE núm. 3843 i 3844; al
programa 413E, Pla autonòmic de drogues, esmena RGE núm.
3816.

Pel que fa referència a la secció 60, Servei de Salut de les
Illes Balears, al programa 000A, nous i programes i no
classificats, esmena RGE núm. 3819; al programa 411B,
administració i serveis generals, esmena RGE núm. 3842; al
programa 412A, atenció primària de salut, esmenes RGE núm.
3774, 3689, 3691, 3855, 3839, 3850, 3851, 3852, 3854, 3772,
3848m, 3853, 3856, 3861, 3862, 3849, 3857 fins a la 3860. I
al programa 412T, atenció especialitzada, esmenes RGE núm.
3838, 3846, 3845, 3687, 3847, 3863, 3690 i 3688.

Passaríem ara a la defensa conjunta de totes les esmenes,
per part del Grup Parlamentari Mixt-AIPF, Sr. Mayans quan
vulgui.
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EL SR. MAYANS I SERRA:

Gràcies, presidenta. Les esmenes que he presentat fan
referència, la primera de totes coincideix amb una esmena del
Partit Popular, fins i tot amb l’import, però crec que és una
qüestió que des dels dos grups hem considerat vital i necessari,
per a Formentera va ser un avanç importantíssim, va ser un
abans i un després l’hospital que hi ha a l’illa; evidentment un
hospital nou, cada vegada té més serveis i té més possibilitats,
però al dia d’avui hi ha coses encara que no es poden fer ni
executar a Formentera, per tant es demana amb aquesta esmena
una residència, no només per als malalts de Formentera i els
seus acompanyants, sinó també per als de Menorca i d’Eivissa,
perquè es faci una residència annexa al nou hospital que es farà
aquí a Palma, a Mallorca, perquè puguin venir a fer l’operació
i els postoperatori aquí i ser acompanyats com pertoca.

Una segona esmena fa referència a un pla de drogues a
Formentera. Hi ha poques alternatives i poques coses que
puguin fer sobretot en temporada baixa, i els joves, de vegades,
i tal vegada no tan joves, cauen dins aquest món tenebrós i
aquest món perillós de les drogues, i per tant necessita un
impuls important. Jo sé que això també és constant a altres illes
tal vegada, però a llocs petits l’evidència és molt més
important. Es va fer una iniciativa bona, crec jo, i vaig dir-ho
així al conseller, muntant un punt telemàtic per fer
reclamacions al consumidor, a l’Oficina del Consumidor, crec
que el següent pas és l’Oficina del Consumidor a l’illa, tal com
tenen també altres illes, i per exemple amb l’esmena 3386 així
ho pos de manifest.

Hi ha dues esmenes crec que vitals també per completar el
que deia abans de l’Hospital de Formentera, l’adquisició d’un
mamògraf per a aquest hospital i d’un TAC. Ara mateix hi ha
proves per a les quals s’ha de derivar el malalt a l’Hospital Can
Misses per a llavors fer-li el diagnòstic i la visita a
l’especialista a Formentera, una cosa totalment incongruent i
que crec que l’avanç que va suposar l’hospital quant que hi ha
proves que es necessita fer un TAC o una mamografia, enviar-
lo a Eivissa per a llavors passar visita a Formentera a
l’especialista, crec que és totalment inconcebible amb l’hospital
que tenim.

I llavors, felicitar el Partit Popular i evidentment li donaré
suport a unes esmenes també que fan o intenten fidelitzar els
especialistes de les illes a Eivissa i Formentera perquè no se’n
vagin una vegada que tenen el seu lloc de feina, i augmentar
també les dietes per als desplaçats que han de sortir fora de les
illes menors.

Gràcies, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Mayans. Per part del Grup Parlamentari
Popular intervendrà la Sra. Castro.

LA SRA. CASTRO I GANDASEGUI:

Gràcies, Sra. Presidenta. Hem presentat tot un seguit
d’esmenes per millorar els pressuposts presentats per la
Conselleria de Salut i Consum per tal de garantir un servei

sanitari de qualitat, perquè pensam que amb aquests
pressuposts no es garanteix.

En primer lloc, volem parlar de dues esmenes, una de 50
milions, d’addició, per tal de garantir que la sanitat sigui una de
les prioritats del Govern, perquè perd pes global dins el
pressupost general de la comunitat, i així s’igualaria amb un
37,5% del total del pressupost, igual que va ser en el 2007. I
una altra és que el pressupost d’atenció primària, augmentar-lo
en 52 milions d’euros, la qual cosa equivaldria al 16% del
pressupost total de salut, tal com va prometre el conseller de
Salut en el seu programa electoral.

I després hi ha temes més concrets, en general les esmenes
que presentem volen millorar la sanitat, apropar la sanitat a
l’usuari i millorar les condicions dels professionals sanitaris. Hi
ha un bloc d’esmenes que van encaminades a superar el tema
de la insularitat, seria millorar el tema de les dietes dels malalts
que s’han de traslladar d’Eivissa, Menorca i Formentera a
Mallorca.

Així mateix, coincidim amb el Grup Mixt-AIPF en el tema
de crear una residència a Son Espases per als malalts i familiars
que s’han de desplaçar de Menorca, d’Eivissa i de Formentera,
per palAliar així la doble i la triple insularitat que pateixen. I
també augmentar el concert amb la clínica de Menorca, a
Ciutadella, per evitar trasllats a Maó i també a Mallorca.

Després, presentem una esmena per millorar el finançament
del Defensor de l’Usuari que baixa en aquests pressuposts. I un
bloc d’esmenes, com deia, per apropar la sanitat als ciutadans
amb el tema dels centres de salut; presentem projectes de nous
centres de salut, com són els de Sant Joan a l’illa d’Eivissa, al
municipi de Sant Joan, i Sa Colomina també, al municipi de
Vila, a l’illa d’Eivissa, i altres a l’illa de Mallorca.

Després, altres projectes que estan alentits, estan
començades i a punt d’obrir, però no s’acaben de posar en
marxa. Així mateix, una millora dels mitjans humans a atenció
primària, una ampliació de l’Hospital de Manacor i 1 milió
d’euros per començar el finançament del nou hospital que es
vol construir a l’illa d’Eivissa; que, donat que el Sr. Conseller
ens va confirmar a la seva explicació dels pressuposts a la
Comissió de Salut, que no hi havia finançament fins l’any 2009,
nosaltres pensem que s’ha de començar el finançament d’aquest
hospital amb aquests pressuposts.

Després hi ha tot un bloc d’esmenes que són noves
prestacions, com la vacuna contra el càncer de cèrvix, la
vacuna contra el virus del papilAloma humà; la creació d’una
unitat de codi genètic, per lluitar contra el càncer amb millors
condicions; una sèrie de mesures en salut pública, com és la
creació d’un laboratori de referència en salut pública i la
creació de l’agenda de seguretat alimentària.

I molt important també és el bloc de les esmenes
encaminades a millorar les condicions professionals dels
sanitaris. Ja hem parlat moltes vegades en plenari i també a la
Comissió no permanent de Salut de la importància de fidelitzar
els professionals sanitaris perquè no se’n vagin, sobretot de les
illes d’Eivissa, Menorca i Formentera, però també de Mallorca,
i posem unes partides per dur a terme la carrera professional;
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un plus de fidelització; fomentar la investigació, amb una
esmena per fomentar la Fundació Cimera d’investigació de
malalties respiratòries.

I en general aquestes són les esmenes que hem presentat.
Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Castro. Correspon ara fixar posicions
per part dels grups parlamentaris. Eivissa pel Canvi, Sra.
Suárez, quan vulgui.

LA SRA. SUÁREZ I FERREIRO:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bé, com hem comentat en
altres debats, serà en el plenari quan ens estendrem sobre les
raons per les quals rebutjarem aquestes esmenes, però sí que
voldria avançar que bàsicament hi haurà cinc raons per les
quals rebutjarem aquestes esmenes. Aquestes cinc raons són, en
primer lloc que algunes de les esmenes presentades no són
competència de la Conselleria de Salut, en alguns casos són
competències d’altres conselleries i d’altres són competència
dels ajuntaments.

Una segona raó és que es presenten esmenes que ja estan
pressupostades.

Una tercera és que es plantegen serveis que nosaltres
considerem que, o bé no hi ha demanda social, o no són,
simplement, necessaris.

Una quarta raó, sobretot pel que fa a infraestructures, és que
o bé no es consideren prioritàries o no estan incloses dins el Pla
d’infraestructures 2008-2010.

I una cinquena raó que seria que són projectes interessants,
valuosos, però que s’estan estudiant i per tant no es poden
avançar partides pressupostàries, s’han d’estudiar, s’ha de
veure si són prioritàries o no, i després s’haurien de
pressupostar.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Suárez. Per part d’Unió Mallorca, el Sr. Melià
té la paraula.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Gràcies, Sra. Presidenta. També des del Grup Parlamentari
Unió Mallorquina anunciar el nostre vot desfavorable a
aquestes esmenes. No coincidim que el departament de salut
perdi pes, de fet consideram que l’increment d’un 10% en el
departament més important del Govern de les Illes Balears és
un increment molt significatiu i molt important, fruit de la
preocupació que té aquest govern en relació amb la matèria de
la salut.

I també consideram que les previsions de nous centres de
salut, en concret 12 centres de salut, que se’ns anunciava per
part del conseller a la presentació del pressupost, és una
inversió en noves infraestructures i equipaments sanitaris molt
substanciosa, igual que l’aportació i la previsió d’inversió en
matèria d’atenció primària també la consideram molt important
i encertada. I per tant hem de suportar el pressupost i no les
esmenes, és evident que som davant una àrea que sempre s’hi
pot invertir més i que sempre s’hi pot fer més, però és evident
també que els recursos són limitats i que s’ha de prioritzar i la
priorització dels pressuposts de salut la consideram correcta i
encertada i per aquestes raons votarem negativament les
esmenes. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Melià. Per part del BLOC, Sr. Llauger, té la
paraula.

EL SR. LLAUGER I ROSSELLÓ:

Gràcies, presidenta. També per anunciar un vot contrari a
les esmenes tant del Grup Mixt-AIPF, com del Partit Popular.
Ens crida l’atenció sobretot la presència de dues
macroesmenes, per dir-ho així, en relació amb la seva quantia,
la de 50 milions, “per no perdre pes”, ja ho ha explicat el
portaveu anterior que hi ha un augment molt important en el
pressupost d’aquesta conselleria del 10% i que per tant això
demostra el compromís del govern al qual donam suport amb
l’atenció sanitària a la ciutadania.

Igualment ens crida l’atenció la de 52 milions per a millora
de l’atenció primària, quan també aquesta és una àrea on hi ha
un augment molt important i a més una àrea on el conseller,
amb les seves compareixences, ja ha explicat repetidament, i
nosaltres ho compartim, que ha de ser una actuació prioritària
i que fins ara nosaltres pensam que no ho havia estat.

Respecte de totes aquelles esmenes que són d’afectació,
d’addició, segons els casos, que parlen de nous centres de salut
o de reformes de centres de salut a Son Servera, Bunyola, es
Molinar, Santa Ponça, Maria de la Salut, Alaró, Sant Joan,
Andratx, Cala d’Or, etcètera, la majoria ja estan prevists, ja
estan inclosos i, en tot cas, aquesta tasca de detall de la
planificació de l’actuació sanitària nosaltres donam el suport a
la que faci el Govern i no som partidaris d’establir-la des d’aquí
amb esmenes parcials al pressupost.

Un detall finalment per acabar, respecte de l’Hospital de
Can Misses d’Eivissa ens crida l’atenció que hi hagi una
esmena d’1 milió d’euros per a la construcció d’un nou hospital
i també hi hagi 1 milió d’euros per a la reforma de l’actual,
quan el que s’ha fet a Mallorca, respecte de Son Dureta,
semblava que la doctrina del Partit Popular era que l’hospital
existent i que ja tenien previst substituir no s’hi havia de fer cap
reforma, la qual cosa l’ha conduït a l’estat de precarietat
absoluta en què es troba actualment.

Moltes gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Per part del Grup Parlamentari Socialista, Sr. Carretero.

EL SR. CARRETERO I NIEMBRO:

Gràcies, Sra. Presidenta. Tot i no ser el portaveu de sanitat
del meu grup parlamentari, intentaré donar la resposta més
rigorosa que pugui a aquestes esmenes presentades tant per
l’AIPF com el Partit Popular.

Evidentment, votaríem a favor de totes les esmenes ja que
la sanitat no és una qüestió de lluita política, però vostès
comprendran que en el nostre cas i atès que donam suport al
Govern, hem d’actuar amb responsabilitat i d’acord amb els
recursos disponibles. Val a dir també que en aquest tipus de
despesa sanitària s’ha d’intentar aplicar racionalitat quant a
aquesta despesa, ja que se’n du bona part dels recursos de la
nostra comunitat.

Quant a les esmenes d’AIPF, i sentint-ho molt, votaren que
no a totes elles. La primera d’elles per no tenir competències
quant a la construcció d’habitatges a Son Espases; evidentment
i com a resident a una illa menor, és un tema que ens afecta,
que ens preocupa, però no és aquesta la conselleria que té les
competències, en tot cas, però, el Govern és una qüestió que té
damunt la taula.

No està previst actualment en els pressuposts el cas del
mamògraf i del TAC a Formentera; sí, però, que són unes
inversions que es faran en el moment que es consideri necessari
i convenient, i hi ha el compromís de donar-li corresponent
resposta pressupostària si així es considera.

I en unes altres qüestions tampoc no votarem a favor, per
estar ja contemplades i previstes en els pressuposts i per tant
per tractar-se d’activitats sobre les quals es té la ferma
convicció d’actuar. És el cas del pla de lluita contra el consum
de drogues, el qual evidentment també tindrà efectes a l’illa de
Formentera o la creació d’una oficina d’atenció al consumidor
també per ser molt estimada a l’illa de Formentera.

Quant a les esmenes del Partit Popular, ja han comentat
aquí els portaveus que m’han precedit que s’ha fet un
importantíssim increment d’un 10% en el pressupost. I el que
sí és indiscutible és que aquests pressuposts incrementen la
qualitat sanitària de les nostres illes.

I pel que fa a les esmenes, tampoc no donarem un vot
afirmatiu a cap de les presentades en aquest tràmit
parlamentari, per diferents motius. El primer motiu i més
important, quant a volum d’esmenes presentades, és perquè ja
són contemplades en el pressupost de la conselleria, és el cas de
la dotació que nosaltres consideram suficient per al Defensor
de l’Usuari, o la dotació d’un nombrós llistat d’infraestructures
sanitàries que es proposen via esmena, però que ja estan
contemplades i és té la plena decisió de posar en funcionament,
m’estic referint a l’ampliació de l’Hospital de Manacor; un
laboratori de referència; centre de salut a Son Servera,
Bunyola, es Molinar, per cert aquest inaugurat recentment a un
local insuficient, però que ja es té previst ampliar amb un de
nou; el nou centre de Santa Ponça, el nou centre de Maria de la

Salut, l’adaptació del local cedit per l’Ajuntament de Palma,
per traslladar el centre sanitari d’Establiments, el centre de
salut d’Alaró. Iniciar el centre de Sant Joan d’Eivissa, Sa
Colomina a Andratx, Son Amonda a Inca, Cala d’Or a
Santanyí, el Terreno a Palma, iniciar l’hospital d’Eivissa, i les
reformes de les consultes i del bloc quirúrgic de Can Misses.

Tot aquest llistat de peticions són ja inversions
contemplades en els pressuposts i que es pensen tirar endavant
i quasi quasi jo demanaria que fossin retirades pel Partit
Popular.

També estan contemplades altres qüestions, com és la
vacuna del papilAloma humà o càncer de cèrvix, o l’increment
de les dietes per a desplaçats que han de rebre assistència fora
de la seva illa o fins i tot la revisió del catàleg ortoprotèsic.

No donarem suport, per altra banda, a un parell o tres
d’infraestructures que se solAliciten senzillament perquè no
estan contemplades en el Pla d’infraestructures bàsiques 2003-
2010, és el cas del centre de salut des Banyer a Alaior, el nou
centre de salut de Manacor o el de Son Roca a Palma.

Hi ha també tota una sèrie de qüestions que es consideren
cobertes a l’actual projecte de pressuposts o que estan pendents
d’una possible negociació i d’un estudi que justifiqui la seva
necessitat i que quantifiqui el seu cost; seria el cas de
l’increment del complement de destí per als especialistes que
fan feina a les illes menors o el plus d’insularitat per retenir
professionals a Eivissa, a Menorca o a altres indrets de les
nostres illes.

Per acabar ja, es consideren per part d’aquest grup
parlamentari també cobertes amb l’actual dotació i vists els
recursos limitats que hi ha disponibles, qüestions com la
seguretat alimentària de la qual es demana una agència; els
programes de lluita contra el tabaquisme; l’atenció primària en
general i el seu increment de professionals; la implantació
gradual de la recepta electrònica; l’horari del PAC de Manacor;
l’atenció a Can Picafort; el personal de la unitat bàsica
d’ERICA a Marratxí; el centre d’investigació Cimera o, ja per
acabar, la posada en marxa de la unitat del codi genètic per a la
lluita contra el càncer.

És per tots aquests motius que no votarem a favor de cap de
les esmenes presentades pels dos partits de l’oposició, donant
així suport al projecte de pressuposts presentat per aquesta
conselleria.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Carretero. En torn de rèplica, pel Grup
Parlamentari Popular, Sra. Castro, quan vulgui.

LA SRA. CASTRO I GANDASEGUI:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, després de les intervencions
dels diferents grups en què alguns d’ells han comentat que en
el plenari defensaria amb més profunditat el tema, esper que
d’aquí al dia del plenari s’ho estudiïn amb una mica més
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d’afecte, i ja que tots han dit arguments per votar a favor, com
que en sanitat sempre es pot fer més, en qüestió de
responsabilitat, fins i tot el portaveu del PSOE ha dit que ell
votaria a favor de totes les esmenes; jo els agrairia que d’aquí
al plenari s’ho miressin amb afecte i sobretot coses que jo crec
que no han agafat el sentit de les nostres esmenes. Perquè no
puc entendre que diputats de les illes menors, com la portaveu
del Grup Mixt o del PSOE no votin a favor les esmenes
presentades tant pel Grup AIPF com pel Grup Popular referides
a fer un annex a l’hospital de Son Espases per als malalts i
familiars que es traslladin de les illes menors, que no són
habitatges, això és evident que no són habitatges, és
simplement un annex perquè puguin descansar o puguin estar
més còmodes, perquè tots sabem què és desplaçar-se a una illa,
sobretot quan un no està en perfecte estat de salut.

I bé, en general només dir això, que sent que els grups,
ningú no voti a favor, a pesar dels arguments que han dit que sí
que serien per votar a favor.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Castro. Torn de contrarèplica, Sra.
Suárez.

LA SRA. SUÁREZ I FERREIRO:

Gràcies, Sra. Presidenta. Simplement és per fer una
autocorrecció, abans he parlat del Pla d’infraestructures 2008-
2010; m’he equivocat, és 2004-2010, i voldria que constàs en
acta. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Suárez. Sr. Carretero, havia demanat la
paraula.

EL SR. CARRETERO I NIEMBRO:

Gràcies, Sra. Presidenta. Només per contestar a la portaveu
del Partit Popular, li puc assegurar que m’he mirat totes i cada
una de les esmenes amb tota l’estima que he pogut. I tot i que
ho he fet contra-rellotge i fins i tot a les hores que tenia previst
de descans, ja que com he manifestat, m’ho han passat a darrera
hora.

També li puc assegurar que he entès perfectament el sentit
de totes i cada una de les esmenes. I tot i que reiter que jo
donaria el meu vot afirmatiu en temes de sanitat,
indubtablement, sempre i quan vostè entengui el sentit amb el
qual he fet aquesta expressió i és que si els recursos fossin
ilAlimitats. 

El nostre grup té una especial preocupació per a la despesa
sanitària, a la qual vull reiterar que s’ha de posar la màxima de
racionalitat, ja que d’altra manera detreim recursos que, jo que
he estat a moltes compareixences i a molts de debats aquí, si
alguna cosa ha quedat demostrat és que són escassos.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Carretero. Acabam en aquest punt el debat i
passaríem a les votacions de les esmenes.

Primer de tot, votació conjunta de les esmenes presentades
pel Grup Parlamentari Mixt-AIPF.

Vots a favor?

Vots en contra?

LA SRA. SECRETÀRIA:

A favor 7, en contra 9.

LA SRA. PRESIDENTA:

Votació conjunta de les esmenes presentades pel Grup
Parlamentari Popular.

Vots a favor?

Vots en contra?

LA SRA. SECRETÀRIA:

7 a favor, 9 en contra.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Seguidament tenim el debat núm. 12, relatiu
a la Conselleria de Treball i Formació. Volen algun descans?
Podem continuar? Continuam?

Continuam idò ja que és el darrer i així acabarem d’hora.

Entenem que no hi ha cap canvi en la composició dels
membres d’aquesta comissió. Per tant, no hi ha més
substitucions de les que s’havien comunicat.

Anunciaré les esmenes presentades pel Grup Parlamentari
Popular, esmenes a la totalitat a la secció 19, Conselleria de
Treball i Formació, RGE núm. 3420. A la secció 76, Servei
d’Ocupació de les Illes Balears, RGE núm. 3421. També hi ha
esmenes parcials presentades a la secció 19, Conselleria de
Treball i Formació, en el programa 315A, direcció i serveis
generals de Treball i Formació, esmenes RGE núm. 3807, 3808
i 3809. Als programes 315B, salut i prevenció de riscs laborals,
esmenes RGE núm. 3811 i 3813. En el programa 322C,
planificació estratègica de l’ocupació, esmena RGE núm. 3815.
En el programa 324A, Pla integral de formació per a
l’ocupació, esmena RGE núm. 3814. A la secció 76, Servei
d’Ocupació de les Illes Balears també hi ha esmenes en el
programa 322D, foment i gestió de l’ocupació de les Illes
Balears, esmenes RGE núm. 3803, 3806, 3802, 3805 i 3804.

Passam seguidament a la defensa conjunta de totes les
esmenes del debat. Per part del Grup Parlamentari Popular, Sr.
Huguet, té la paraula.
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EL SR. HUGUET I SINTES:

Moltes gràcies, presidenta, senyores i senyors diputats.
Òbviament les esmenes a la totalitat les defensaré, per la millor
disponibilitat de temps i d’espai de preparació, davant el ple.
Ara faré la defensa de les esmenes parcials.

Aquestes, globalment pensades, l’únic que pretenen és
complir uns compromisos en inversions, un que va referit al
Centre Nacional de Formació que s’ha d’ubicar a Mallorca, a
la ciutat de Palma, ja hi ha el projecte fet, hi ha les previsions,
però hem vist que només hi havia 600.000 euros per a
inversions a la Direcció General de Formació, o de Polítiques
Actives, com es diu ara. Per tant, el que demanam és, encara
que l’hem assignada a Secretaria perquè ho havíem fet fins ara
així, que hi hagi una dotació major.

L’altra és els locals compromesos amb els sindicats, la
3808. I l’altra també d’inversions està referida a una
transferència de capital per a la construcció de la seu de la
Fundació Laboral de la Construcció. He de dir que la 3809 hi
ha un lapsus, no de (...), segurament d’ordinador, perquè diu:
“transferència de capital a la formació laboral”, ha de dir “a la
Fundació Laboral de la Construcció”, com ja segurament han
advertit els senyors diputats i diputades.

La 3811 és una d’afectació, per les dades que dispòs, han
tengut molta eficàcia les accions directes d’informació, també
compartides amb la Fundació Laboral de la Construcció, tan
d’hoteleria, com de construcció, directament dic als
treballadors i treballadors i als propis empresaris i els resultats
han estat molt positius en els centres allà on açò s’ha fet. Per
tant, demanam l’afectació en aquest sentit.

L’elaboració de material formatiu i informatiu, naturalment
serveix per a aquestes campanyes i demés. I també la creació,
açò era una cosa que teníem prevista i em sembla que val la
pena que es continuï amb la idea i el projecte, de desenvolupar
un sistema informàtic de prevenció en matèria de salut i
accidents laborals per entregar de manera gratuïta a les petites
empreses. Estimular i premiar, aquesta seria una actuació nova,
aquelles empreses que tenen actuacions i mesures addicionals
a les legalment exigibles per tal d’estimular la prevenció en
aquest sentit.

La següent, la 3813, el que fa és assignar els recursos que
estan prevists per pagar la directora o director general de
responsabilitat social de les empreses, que els assignin a salut
laboral perquè hi hagi més tècnics. Hi poden posar 2 tècnics
amb aquests recursos. I vull fer aquí un incís, crec que la
responsabilitat social de les empreses, és una estratègia
d’Europa que ve una mica d’enrera i que està regulada a una
comunicació de la pròpia comissió al Parlament, al Consell
Econòmic i Social, etcètera, no fa falta que es faci..., a més amb
420.000 i busques d’euros, des d’una direcció general nova.
Crec que els recursos i els objectius es poden aconseguir
perfectament amb una distribució d’aquests recursos que són
les esmenes que ara he iniciat i que ara continuaré explicant. És
a dir, sí amb l’objectiu, però no amb l’estructura administrativa
i burocràtica que s’aplica en aquests pressuposts.

La següent, el que fa és utilitzar també recursos d’aquesta
direcció general, la 315C, perquè els utilitzi per crear una xarxa
municipal per estendre la implantació i el coneixement sobre
responsabilitat social de les empreses a través dels ajuntaments.
Per tant, capítol 4 de la direcció general 322C, que és
planificació estratègica.

La següent, la 3814, seria per a un projecte d’inversió
immaterial de 180.000 euros, a executar des de la Direcció
General de Formació, amb un projecte d’inversió immaterial
que permeti també els objectius europeus per a la
responsabilitat social de les empreses.

La 3803 és utilitzar el capítol 2, previst a la Direcció
General de Responsabilitat Social per al Servei d’Ocupació,
que veu disminuïdes les seves necessitats, la seva disponibilitat
de capítol 2, quan les seves necessitats creixen necessàriament
perquè ja venien molt justes amb les partides del pressupost
anterior, que eren fins i tot més altes que les previstes en aquest
pressupost.

I finalment, també per a la secció 76, parcials que l’únic que
fan és donar compliment a la disposició de la Llei de creació
del Servei d’Ocupació de les Illes Balears, allà on diu
clarament que el desenvolupament de la formació ocupacional
s’ha de fer a través del Servei d’Ocupació de les Illes Balears.
No fa falta, supòs, però recordaré que aquest és un servei que
està participat en els seus òrgans de govern, tan en executiva
com en plenari, pels agents econòmics i socials, els ajuntaments
i els consells insulars, a part de més representants d’altres
institucions del Govern i que per tant, la formació ocupacional
que forma part inseparable d’un itinerari per a inserció laboral,
la formació ocupacional no té sentit si no hi ha orientació,
informació, formació i finalment la pròpia inserció. Per tant,
separar-ho, com sembla que es fa i a més, no ho he pogut
comprovar perquè les actes de les reunions de la comissió
executiva i del plenari no m’han arribat, a pesar que estan
demanades fa dos mesos. Però sembla que a més, amb
discrepàncies clares i manifestes dels agents econòmics i
socials sobre aquesta divisió pressupostària.

Fins aquí i moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Huguet. Per fixació de posició Grup
Parlamentari d’Eivissa pel Canvi, Sra. Suárez, quan vulgui.

LA SRA. SUÁREZ I FERREIRO:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Anunciam el nostre vot en
contra de les esmenes presentades pel Partit Popular.
Bàsicament per quatre arguments. En primer lloc perquè una
bona part d’aquestes esmenes ja estan pressupostades dins la
conselleria. 

En segon lloc perquè hi ha un problema de prioritats, és a
dir, vostès el que fan en algunes ocasions és llevar diners
d’unes partides i posar-los en altres que en realitat la
conselleria considera que són prioritàries. Per tant, estaríem
parlant que hi ha diferents criteris de prioritat entre allò que
vostè fa quan fa l’esmena i el que fa la conselleria. 
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En tercer lloc perquè algunes de les esmenes presentades no
coincideixen amb els objectius generals de la direcció general
corresponent.

I una quarta raó, que té a veure de fet amb una explicació
que ha donat vostè respecte la nova Direcció General de
Responsabilitat Corporativa. Jo crec que, com que des del
Partit Popular es té l’esquema de la conselleria anterior,
algunes esmenes diríem que demostren una certa confusió
respecte les competències de les diferents direccions generals
dins la conselleria actual. 

Aquestes quatre raons bàsiques seran les que després en el
plenari desenvoluparem i relacionarem amb les esmenes
concretes que vostè ha presentat. 

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Suárez. Per part d’Unió Mallorquina,
el Sr. Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Gràcies, Sra. Presidenta. També per anunciar el vot negatiu
a les esmenes del Grup Popular. Consideram que el pressupost
del departament de Treball és un pressupost que és molt
continuista en relació a l’exercici passat, no hi ha un gran
augment, sinó que es mantenen les línies de passats exercicis.
Consideram que les partides d’inversió són suficients i no té
sentit que siguin augmentades, ja que si la conselleria les ha
pressupostat d’aquesta manera és perquè considera que els
números que ha fet són suficients per fer els pagaments
corresponents. Consideram que la priorització de les necessitats
de la conselleria també són més correctes les que ha fet el propi
departament. 

I en relació a la Direcció General de Responsabilitat Social
Corporativa, pensam que hem de donar l’oportunitat que això
comenci a funcionar i intentar tenir l’experiència de veure com
funciona i com tira endavant aquesta nova direcció general.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Melià. Per part del BLOC, Sr. Llauger, té la
paraula.

EL SR. LLAUGER I ROSSELLÓ:

Gràcies, presidenta. Respecte el debat a la totalitat,
lògicament si el proposant es reserva per al plenari, nosaltres
també el reservam per al plenari.

I respecte les esmenes parcials, anunciar també el nostre vot
contrari, de suport a la tasca de Govern i de suport a la proposta
de pressuposts que ve per part del Govern. Anunciar també que
el debat en la seva major part el durem en el plenari.

Només apuntar sobre el tema que ha centrat part de la
intervenció, el tema de la Direcció General de Responsabilitat
Social Corporativa. Efectivament, 400.000 euros
aproximadament la converteixen en una espècia de mini-
direcció general. El que passa és que jo destacaria la creació
d’aquesta direcció general, l’aposta per la responsabilitat social
corporativa. Nosaltres pensam que això no ha de ser una moda,
no ha de ser tampoc una cosa decorativa, un detall o un petit
retoc, sinó que ha de ser la introducció d’una nova cultura
empresarial i també ha d’afectar a tots els agents socials. Per
tant, nosaltres som partidaris de mantenir aquesta direcció
general, que existeixi aquesta direcció general. I pensam que en
futurs exercicis pressupostaris podrà tenir un pressupost més
important i que ja no farà que haguem de dubtar de si és
necessari o no la seva existència.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Llauger. Per part del Grup Parlamentari
Socialista, Sr. Ribalaiga.

EL SR. RIBALAIGA I BRIONES:

Gràcies, Sra. Presidenta. En primer lloc comunicar al
portaveu del Grup Popular que tal vegada no obtindrà de mi les
respostes que es mereixeria, ja que no som el portaveu del
nostre grup en aquest tema i hem de disculpar la portaveu
perquè no ha pogut venir per raons de feina. Així i tot, intentaré
d’alguna manera explicar per què el nostre grup s’oposarà o
votarà en contra de les esmenes presentades i que segurament
en el plenari obtindrà explicacions més detallades d’aquestes
motivacions.

Jo diria que un poc en el sentit de la intervenció de la Sra.
Suárez, no estam davant discrepàncies quant a la feina a fer,
estic segur que l’ex-conseller compartiria amb nosaltres moltes
de les feines que realitzam en tema de salut laboral, en tema de
prevenció de riscs, en temes de responsabilitat social
corporativa. I segurament les discrepàncies estan en la forma,
com organitzar la conselleria amb les partides, on les colAlocam
i les prioritats que donam a uns o a uns altres a les coses a fer.
Jo crec que les discrepàncies estan més bé aquí que no a un
altre lloc, però com he dit abans, jo no dominava el tema
profundament com per poder dir ara partida per partida, com
vostè ha mencionat, quina és la circumstància concreta. En
alguns casos estam agafant doblers d’una partida i els posam a
una altra i per tant, és vestir un sant per desvestir-ne un altre. 

En altres casos és una qüestió, com ha dit el Sr. Llauger,
que s’ha volgut crear una mena de direcció general destinada
a la responsabilitat social corporativa i per tant, les partides
estan a un lloc diferent en les que vostè pensava que es
trobarien. Són qüestions d’aquest tipus.

Jo li agraesc l’atenció que m’ha prestat i li deman disculpes,
una vegada més, per no poder estar a l’alçada del debat que
mereixeria.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Ribalaiga. Torn de rèplica, Sr. Huguet, quan
vulgui.

EL SR. HUGUET I SINTES:

Moltes gràcies. Agrair totes les intervencions, però
especialment la del Sr. Ribalaiga, naturalment les excuses que
vostè m’ofereix jo les accept, encara que jo necessàriament he
de fer una observació general. És a dir, a la comunitat
autònoma hem crescut en xifres importants de persones d’alta
a la Seguretat Social de mitjana enguany respecte l’any passat.
Però hem crescut també a un ritme important, entorn al 8%, el
nombre de persones aturades. Aquesta és la conselleria que
conjuntament contemplades les seccions 19 i 76 ha crescut
menys. Poca cosa més d’1 milió d’euros.

Per tant, des de la perspectiva que aquí s’ha manifestat,
encara que es reserven per al ple, d’organització administrativa,
burocràtica de l’administració del Govern de les Illes Balears,
ho puc entendre. Però des de l’acció cap als ciutadans afectats
per les polítiques d’aquestes dues seccions, no ho puc entendre.
Per respecte als membres del plenari del SOIB, no he fet
esment especial, perquè ells han aprovat un pressupost amb les
xifres que els havien aportat.

I les altres esmenes no van en contra dels objectius, en
marquen de prioritaris, simplement per intentar fer reflexionar
els responsables de la conselleria, perquè a pesar de l’increment
des del mes de juny de l’atur, no veig que hagin rectificat, han
prorrogat el Pla d’ocupació que nosaltres havíem aprovat 2005-
2007. I no veig signes de rectificació per intentar aturar o
millorar l’activitat econòmica i reduir l’increment de l’atur. Per
tant, amb aquest ànim estan fetes. No estic en un tràmit
burocràtic dins el Parlament, estic parlant de coses importants

Respecte la responsabilitat social corporativa, o de les
empreses, com es diu a Europa, deixin-me dos segons per
llegir-los els objectius que hi ha a la direcció general, a la seva
memòria. Activitat 1, elaboració d’una enquesta. Activitat 2, un
catàleg d’empreses de les Illes Balears. Activitat 3, un estudi
exhaustiu de les empreses de responsabilitat de les illes.
Següent, una guia de bones pràctiques. Següent, tres jornades,
una a Mallorca, una a Menorca i una a Eivissa. I finalment,
unes jornades de divulgació en els ajuntaments i les fundacions.
Açò són els objectius. No els vull cansar, però volen que els
llegeixi la comunicació de la Comissió Europea respecte d’açò
i de l’aliança que es va crear l’any passat? Res a veure amb els
objectius que tenen aquí. És a dir, no venim a complir un
tràmit, si qualcú no vol venir i li cedeix a vostè la paraula,
perfecte, però jo no em sent en aquest Parlament amb la poca
responsabilitat de complir un tràmit. Intentem fer les coses bé.
Els mateixos doblers, simplement aplicats a altres direccions
generals poden aconseguir els objectius més coherents amb la
Unió Europea.

Per tant, gràcies per les seves intervencions. Però vull
deixar constància que no està fet per complir un tràmit la feina
que jo he fet.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Huguet. Torn de contrarèplica, Sra.
Suárez.

LA SRA. SUÁREZ I FERREIRO:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, jo simplement voldria fer una
referència a aquesta darrera intervenció del Sr. Huguet. Vostè
diu que no ha vingut aquí a complir un tràmit i jo li dic que
tampoc i la meva intervenció en absolut té a veure amb el
compliment d’un tràmit. Nosaltres hem donat els arguments que
consideram oportuns per rebutjar les seves esmenes. Jo crec
que tampoc no hauria de decidir vostè si això és complir un
tràmit o no.

Després una segona observació i que té a veure amb la
primera part de la seva intervenció. Quan ha dit que des que ha
començat augmentar l’atur, resulta que vostè observa que la
conselleria no pren mesures adients. Home! Jo crec que
l’augment de l’atur no és una cosa que es produeix de sobte a
partir d’un moment determinat i que coincideix amb l’arribada
d’un Govern. Vostès tenien uns objectius de lluita contra l’atur
i l’evolució del mercat laboral es veia venir des de fa mesos.
Per tant, jo crec que aquesta acusació de falta de previsió per
part d’aquest govern jo crec que simplement és injustificable.
Vostès ho haurien d’haver previngut. D’altra banda,
institucions i òrgans com pot ser el Centre de Recerca
Econòmica, o com pot ser fins i tot les previsions que feia el
Consell Econòmic i Social, veien que passaria això.

Per tant, jo li diria que rebaixés un poc el to en aquest
sentit. Simplement això. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Algun grup més vol intervenir en torn de contrarèplica? Sr.
Llauger.

EL SR. LLAUGER I ROSSELLÓ:

Gràcies, presidenta. A les altres seccions no havia fet ús
d’aquest torn, però voldria fer un comentari breu. No sé si de
la meva intervenció s’ha pogut treure la conclusió que
considerava la intervenció de cap altre grup com un pur tràmit,
o si és que donava a entendre que la meva ho era. Ni una cosa
ni l’altra. Ni consider una altra intervenció de cap altre
portaveu un tràmit, ni la nostra tampoc. L’únic és el debat
important el reservam per al plenari, com fan tots els grups.

I respecte la qüestió de la responsabilitat social corporativa.
Reiterar una mica el que havia dit abans, el fet d’elevar aquests
programes a categoria de direcció general, per a mi és un signe
de donar-li importància, d’apostar perquè això sigui una cosa
que creixi en el futur. I en el futur, lògicament, hi podrà haver



més objectius que s’afegiran a aquest, més en consonància amb
les línies de política europea i que nosaltres amb això hi estam
i li donam suport.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Llauger.

Acabat idò el debat, passam a les votacions, concretament
les esmenes del Grup Parlamentari Popular.

Vots a favor?

Vots en contra?

LA SRA. SECRETÀRIA:

8 a favor, 9 en contra, cap abstenció.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies a tots els diputats i diputades. 

Se suspèn la sessió fins demà matí a les 10.00.

Gràcies.
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