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LA SRA. PRESIDENTA:

Reiniciam la sessió amb el debat núm. 13, de totalitat i
globalitat, a l’agrupació de la secció 20, Conselleria
d’Agricultura i Pesca, amb les seccions i entitats afins.

El Grup Parlamentari Mixt-AIPF ha presentat esmenes
parcials al Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes
Balears, núm. 3357, 3358, 3359, 3360 i 3361; als Serveis de
Millora Agrària SA, esmenes 3355 i 3356. 

Per altra banda el Grup Parlamentari Popular ha presentat
esmenes a la totalitat a la secció 20, Conselleria d’Agricultura
i Pesca, núm. 3585; al Fons de Garantia Agrària i Pesquera de
les Illes Balears, núm. 3586; a l’Institut de Biologia Animal de
Balears SA, núm. 3588; als Serveis de Millora Agrària SA,
núm. 3604. També ha presentat esmenes parcials a la secció 20,
al programa 531A, infraestructures agràries de les zones rurals,
núm. 3628, 3630 i 3676; al programa 714B, foment del sector
agrari de les Illes Balears, núm. 3523 i 3524; al programa
718C, programes europeus de pesca, núm. 3745 i 3662; al Fons
de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears, esmenes
núm. 3606, 3609, 3611, 3612, 3616, 3618, 3620, 3624, 3626,
3636, 3638, 3642, 3671 fins a la 3675, i 3719; als Serveis de
Millora Agrària SA, esmenes núm. 3644, 3648, 3651, 3653,
3657, 3659, 3661, 3677 i 3680. És correcte.

Abans de passar a la defensa d’aquestes esmenes agrairia
que ens poguessin comunicar les substitucions.

(Intervenció inaudible)

EL SR. LLAUGER I ROSSELLÓ:

Miquel Àngel Llauger substitueix Gabriel Barceló.

EL SR. JUAN I CARDONA:

Josep Juan Cardona substitueix...

LA SRA. PRESIDENTA:

Ara, ara.

LA SRA. TORRES I MARÍ:

Sí, Maria Torres Marí substitueix Josep Carretero.

EL SR. JUAN I CARDONA:

Josep Juan Cardona substitueix Miquel Jerez.

LA SRA. MORELL I CUART:

Sandra Morell substitueix Joan Huguet.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé...

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Esperança Marí, Marián Suárez.

LA SRA. PRESIDENTA:

Perdó, la faig d’aquesta comissió, perdoni.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

No passa res.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé, així ja comunicades, idò, les substitucions,
passaríem 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:

Gràcies, presidenta. Per passar a defensar les esmenes que
he presentat a aquesta secció, secció vital, importantíssima i
estratègica, maneja molta -com s’ha repetit mil vegades- molta
part o bona part del nostre territori, i per tant evidentment un en
vol presentar moltes i vol intentar disposar de molt de
pressupost, però és evident que la realitat és la que és. Per això
m’avanç als arguments que em puguin donar, tant si és per
accepta-les com si és per rebutjar-les.

Passaré a exposar les esmenes. La primera fa referència a la
protecció del sector pesquer i la nostra fauna marina, referent
a situació i colAlocació d’esculls artificials; es va iniciar un
programa fa algun any de colAlocació d’esculls artificials tant de
cria com de protecció, i estaria bastant bé que es continuàs
aquest programa per tal de millorar la població pesquera a les
Balears, sobretot en aigües interiors, que és allí on té
competències el Govern de les Illes Balears.

Hi ha una altra esmena que fa referència a electrificacions
rurals, que si es vol es pot ampliar a les altres illes, però en
aquest cas concret cit un parell d’exemples de l’illa, també, de
Formentera. 

Quant a tema ramaderia hi ha una esmena referent a
escorxadors. Tots sabem que els escorxadors, penosament,
molts d’ells són deficitaris, i per això el Govern, per exemple,
manté colAlaboració i accions amb els escorxadors de Mallorca,
per exemple, Carn Illa i altres, i per això deman aquí que
assegurem la viabilitat dels que existeixen o del que existeix a
Eivissa i del que existeix a Formentera, que només du cinc anys
de vida, però de molt bona vida, dic jo. Per tant és important
que també donem suport a aquest sector que acaba un poc la
cadena quant a ramaderia abans de passar al consum.

Referent a cooperatives hi ha dues esmenes referents a
aquest sector. Una és per assegurar en general els programes de
viabilitat de les cooperatives d’Eivissa; la consellera va afirmar
aquí que hi havia una partida per a Sant Antoni, 200.000 euros;
jo en els pressupostos no l’he sabuda veure i per això vaig fer
aquesta esmena i no vaig concretar per a Sant Antoni, vaig dir
per a les cooperatives d’Eivissa, cada una de les cooperatives,
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i té un programa de viabilitat, un programa de futur, que tots
aquests programes estan iniciats, tots, alguns més que altres, i
necessiten un suport extra no només per a enguany, sinó potser
també per a l’any que ve o l’altre per continuar endavant amb
els seus projectes. Així mateix també la cooperativa de l’illa de
Formentera, perquè torni a néixer; hi va haver dues
cooperatives antigament i no va anar bé l’experiència, però ara
hi ha gent interessada en refundar-les i per això necessiten un
impuls financer que realment i penosament en aquesta vida
moltes vegades és que fa falta.

Una altra esmena és referent als productes elaborats a les
Illes Balears. Tots sabem que si intentam que la producció
pròpia de Balears, tant sigui ramadera com agrícola o altra, la
puguem promocionar i vendre de la millor manera possible fora
de les nostres fronteres, i dins les nostres fronteres estan
beneficiant el sector primari; per tant aquesta esmena va en
aquest sentit, promocionar els productes autòctons a les Illes
Balears, i si es vol posar una partida més important que la que
jo he posat, evidentment també estic disposat a transaccionar-
la.

I la darrera fa referència al sector que abans havia esmentat
dels ramaders, també, i sobretot a l’illa també menor, l’illa de
Formentera, referent a una associació que és la que més activa
està a l’illa i la que un poc fa de motor de l’agricultura i la
ramaderia a l’illa, i per tant crec que es mereix el suport per
part de la comunitat autònoma com es fa amb altres
associacions de les Illes Balears.

Per ara res més. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. JUAN I CARDONA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Començaríem per les
esmenes de totalitat, que les donam per defensades en els seus
propis termes i que ja debatrem amb més amplitud en el ple
corresponent; i jo crec que valdria la pena agrupar les esmenes,
les 30 i escaig d’esmenes presentades, en una sèrie de blocs.

Per un costat el primer seria el referent a infraestructures,
on s’inclouen propostes per a camins rurals; per a la
construcció d’un trull o tafona, com es diu a Mallorca, per a
l’Ajuntament de Sant Joan per tal de cobrir tota la zona nord de
l’illa d’Eivissa; o un projecte també de construir un anell de
regadiu d’aigües depurades per poder utilitzar el regadiu,
connectar totes les depuradores de l’illa i poder utilitzar l’aigua
amb aigües depurades; o un pla pilot per utilitzar o per instalAlar
telefonia o internet inalàmbric en el món rural; o l’estació
enològica de les Illes Balears; o una planta dessecadora d’alfals
a Menorca; o electrificació rural, etc.; o fins i tot també
l’adquisició de terrenys per fer un projecte de construcció d’un
magatzem regulador d’inputs agrícoles i ramaders a Menorca.

El segon bloc es refereix a mesures que ajudin a palAliar la
crisi del sector ramader i agrícola que s’ha patit en els darrers
mesos, i aquí incloem compensació del sobrecost de

l’alimentació del sector ramader, o compensació per les
pèrdues de renda del sector lacti, i també compensació de
pèrdues de la sequera que es va produir aquest estiu passat en
el sector de cereals.

El tercer bloc afectaria el moviment cooperatiu, on incloem
esmenes per incloure ajudes a algunes cooperatives en concret,
com és la de Sant Antoni d’Eivissa, on hi ha un projecte molt
interessant, començat fa diversos anys, i que totes les
administracions hi han colAlaborat i es tractaria de tancar ja
aquest programa, i per això feia falta una partida importants de
devers 400.000 euros; a part també de transferències a diferents
cooperatives i de fomentar el moviment cooperatiu.

Després el quart grup o el quart bloc tendria relació amb la
promoció i el foment d’empreses agroalimentàries, i la
promoció en general de l’agricultura, com és la promoció de
productes de qualitat, la promoció del formatge menorquí o el
foment d’empreses comercialitzadores de productes
agroalimentaris de les Illes Balears; el suport a denominacions
d’origen o denominacions de qualitat; la creació i el foment de
noves marques de qualitat de productes agroalimentaris.

I ja entraríem dins el cinquè bloc, que faria referència als
problemes que genera la insularitat als nostres ramaders i als
nostres agricultors, i per tant s’estableixen o es proposen ajudes
al transport entre les illes i entre les illes i el continent per tal
d’ajudar o subvencionar el transport d’inputs agrícoles i
ramaders.

El sisè bloc d’esmenes faria referència al foment de nous
cultius i també a la millora de competitivitat, i per això parlam
o proposam partides per a experimentació agrària, per a
assegurances agràries, però també el foment de cultius de
farratgeres amb aigües depurades, o el foment de cultius
destinats a biocombustibles, com pot ser el biodiesel o com pot
ser el bioetanol, que tenint en compte la producció a vegades
excedentària de garrova, per exemple, que permeti produir
etanol a un preu raonable faria que aquests sectors que fossin
més competitius i recuperassin almanco la seva rendibilitat. 

El setè bloc està dirigit únicament i exclusivament a
l’agricultura ecològica i integrada, on proposam una aportació
important per fomentar aquest tipus d’agricultura. També es
proposa, a través del vuitè bloc, una sèrie de mesures de suport
a les agrupacions professionals agràries. La millora de les
condicions de la vida dels pagesos, que implicaria el novè bloc,
es proposen partides per a la rehabilitació d’habitatges rurals.
I finalment, el desè bloc d’esmenes, es refereix a pesca, on
s’inclouen, entre altres, mesures de millora per a les confraries
de pescadors de les Illes.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Cardona. Correspon ara la fixació de
posicions per part dels diferents grups parlamentaris. Eivissa
pel Canvi, Sra. Marí, quan vulgui.
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LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bon dia a tots i a totes. Quant a les
diferents esmenes a la totalitat que es presenten, en veritat dir
que aquest pressupost és un pressupost que no és el que
desitjaríem per a un sector que, encara que es consideri un
sector estratègic, pensam que és un sector que és molt feble i
que sempre viu en un equilibri permanent, i per tant sí que
haurien de ser òbviament uns pressupostos una mica més
optimistes, però així i tot pens que ja en parlarem més, ja
tendrem més oportunitats d’expressar-nos en el plenari.

Quant a tota una sèrie d’esmenes particulars, especificar una
mica la nostra intenció de vot. Començaríem per AIPF, pel
Grup AIPF; la 3358, que fa referència a les electrificacions
rurals, esmentar que òbviament hi votarem en contra perquè les
electrificacions rurals ja estan previstes dins el Pla
d’electrificacions rurals en previsió del 2007 al 2013. També
dins aquest mateix pla de desenvolupament rural també hi ha
les partides necessàries per afrontar els nous reptes de les noves
tecnologies, siguin tant de telefonia o internet, i per tant també
votaríem en contra de l’esmena 3628 d’AIPF i de l’esmena del
Grup Popular 3676, que fan referència a aquests mateixos
punts. També dins aquest nou pla de desenvolupament rural
també es preveu la millora dels camins, i per tant també
votaríem en contra de les esmenes 3524 i 3675, 3676, perdó. I
només especificar que la Direcció General de
Desenvolupament Rural té un pressupost de 13 milions d’euros,
així com va anunciar ja la consellera, i per tant representa
aquesta pujada d’un 40% que pensam que permetrà dur a terme
aquest desenvolupament del món rural.

Així mateix també manifestar la nostra opinió a tota una
sèrie d’esmenes que fan referència a Formentera, la 3360 i la
3361; la 3616 a Sant Antoni, la 3618 a Santa Eulària, la 3620
a Agroeivissa, i la 3638, també com a suport genèric. Totes
elles fan referència a cooperatives o a sistema de cooperatives
de les Illes Pitiüses. Òbviament entenem que aquestes esmenes
tenen en comú la millora del servei de programa de
consolidació o la creació de noves prestacions a les
cooperatives agràries. Per tant des del nostre grup entenem que
s’ha de fer un esforç important per tal de donar suport a aquests
organismes tant des del punt de vista de formació com de gestió
econòmica, i ens agradaria que s’intentàs cercar algun
mecanisme que permetés la millora d’aquests serveis, i per tant
també hi votaríem en contra aquí a la comissió, però ens
agradaria que es pogués estudiar en el debat del plenari.

Quant a l’esmena 3624 pensam que seria més una esmena
a fer a uns pressupostos del Consell Insular d’Eivissa, i que
seria interessant que aquesta iniciativa es pogués dur a terme i
que Sant Joan tengués una instalAlació d’un trull o d’una tafona.

Respecte a l’esmena 3620, que fa referència al projecte de
connexió de les depuradores d’Eivissa per tal d’aprofitar l’ús
d’aigua per rec, al meu entendre aquest estudi, la redacció
d’aquest projecte ja s’està duent a terme, també, en
declaracions de la consellera, per part del Ministeri
d’Agricultura, Pesca i Alimentació. 

I finalment ja no entraríem en més detalls i especificar que
donarem suport a aquests pressupostos presentats pel Govern
de cara al 2008. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Marí. Per part d’Unió Mallorquina, Sr. Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Gràcies, Sra. Presidenta. Des del Grup Parlamentari d’Unió
Mallorquina anunciar el nostre vot en contra de les esmenes
presentades. Consideram que gran part de les intencions que hi
ha darrere les esmenes ja vénen cobertes pels pressupostos que
ha presentat la Conselleria d’Agricultura; podríem parlar del
foment del consum dels productes de les Illes Balears, podríem
parlar d’infraestructures, d’ajudes als pagesos per totes les
situacions que han patit, en especial la pujada dels aliments dels
animals, i per tant consideram que la priorització que fa la
conselleria és més correcta que la proposada per les esmenes i
per aquestes raons votarem en contra.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. LLAUGER I ROSSELLÓ:

Gràcies, presidenta. Per part del nostre grup el vot contrari
serà a l’esmena a la totalitat, amb un debat que ja tendrem en
el plenari, o a les esmenes a la totalitat, i també a les esmenes
parcials. Jo crec que allò important del debat ho reservam per
al plenari. 

Només comentar respecte a aquestes esmenes que hi trobam
a faltar una mica de concreció respecte a quan hi ha esmenes
d’addició, de substitució, concreció del que és la baixa, d’allà
on ho traurien. Jo crec que a altres seccions que vàrem veure
ahir hi havia esmenes que com a mínim tenien la credibilitat
que quan proposaven una addició o una substitució es
comprometien a dir d’on ho traurien, cosa que aquestes
esmenes en la seva major part ho deixen molt obert, i per tant
jo crec que és molt fàcil dir “donaríem més doblers a això”
sense dir d’on els traurien. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. GARCIAS I SIMÓN:

Gràcies, Sra. Presidenta. Igual que els grups predecessors,
l’esmena a la totalitat evidentment la discutirem en el ple, si bé
fer el comentari que, encara que el Sr. Cardona digui que es
defensa pels seus propis termes, és molt breu el motiu pel qual
esmenen a la totalitat el pressupost de la conselleria i de tots els
seus organismes públics; és a dir, que no plantegi la solució...,
que no afronta les solucions necessàries al sector o que els
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pressuposts no s’ajusten a les necessitats del sector és una cosa
molt senzilla, quan ja vàrem veure en comissió que els
pressuposts, en la major part dels casos, continuen aquelles
polítiques, com no pot ser d’una altra manera, que vénen
marcades pel context europeu en què estam immersos.

Dit això, esmena per esmena, tant en concret les d’AIPF
com les del Partit Popular, sí que com ha explicat el Sr.
Cardona s’agrupen en una sèrie de blocs, als quals sí que crec
que convendria matisar algunes qüestions.

Primer de tot, de la lectura de les seves esmenes, com
tampoc no sorprèn per la política agrària duita pel Partit
Popular en legislatures anteriors, la major part de les esmenes
es destina al que podríem anomenar rendes, directament, ajudes
a les rendes directament, que evidentment la renda agrària ha
anat disminuint i tot això, però no és suficient compensar-la
amb ajudes directes, lineals i en qüestions que..., compensació
de sobrecosts d’inputs, de pèrdues de renda del sector lacti, de
subvencionar el transport entre illes i amb el continent,
compensació de pèrdues de la sequera del 2007, i si no és
sequera són vendavals, etc., sempre amb aquesta qüestió, i són
esmenes que pugen a 19.500.000 euros, que no és broma, però
que faltaria veure també d’on els treim.

Sí que m’agradaria que en el torn de rèplica aclarís si
l’esmena a l’increment d’ajudes a agrupacions de productors fa
referència a agrupacions de productors agraris o a
organitzacions professionals agràries, que a l’esmena no m’ha
quedat prou clar, i sí que la diferència és important, perquè sí
bé les agrupacions de productors agraris, que és una
qualificació a empreses ja existents, cooperatives o SAT, i que
això és ajuda a la comercialització, les organitzacions de
productors agraris són els sindicats i les organitzacions més,
diguéssim, sindicals.

Per una altra banda hi ha dues esmenes que jo diria un poc
contradictòries, una al foment dels cultius biocombustibles,
concretament la 3677 del Partit Popular, amb 1 milió d’euros,
quan molt recentment ja s’ha tret la conclusió públicament,
amb uns estudis que han fet per conveni ASAJA i la
Conselleria d’Agricultura, on s’ha vist que no eren cultius que
poguessin ser rendibles a les Illes Balears. I sí que el foment
dels cultius de farratge amb aigües depurades contradiu un poc
l’anterior, i sobretot els de l’agricultura ecològica..., també una
mica mesclat agricultura ecològica amb agricultura integrada
que, si bé poden ser complementàries, no són exactament el
mateix i requeririen, crec, programes separats. 

I en definitiva a unes esmenes faltaria afegir la part
important de cooperatives, que han sumat tant AIPF com Partit
Popular amb un total de 4.850.000 euros que sumen aquestes
esmenes, territorialitzades amb 650.000 euros a Formentera i
3.200.000 euros a Eivissa, i 1 milió d’euros per genèric,
800.000 euros pel suport al cooperativisme en general, sense
especificar, i 200.000 euros a la Unió de Cooperatives
Agràries, quan crec que clarament si un sector, una part
important del sector agrari en aquesta comunitat i que ha donat
exemple al llarg de la història de la comunitat és precisament
el moviment cooperatiu; és el més vertebrat i el més organitzat
a nivell de tota la comunitat, agrupat en un entitat que no està
territorialitzada sinó que, a pesar que cada illa tenguin les seves

cooperatives, sí que gestiona i representa la Unió de
Cooperatives Agràries de Balears, i la projecció que aquesta té
tant a nivell de l’Estat com de la Unió Europea a través de la
Confederació de Cooperatives i del COGECA. Aleshores sí que
crec que sobre aquest punt d’aquí al ple hauríem d’arriba a
algun tipus d’acord, potser per concretar més, però en
qualsevol cas els pressuposts també ho preveuen, tant els
convenis amb la Unió de Cooperatives com les línies amb ajuda
al cooperativisme en general.

I després l’altre bloc que també em sembla important
destacar i comentar és tot el referit a foment de productes de
qualitat, d’empreses de comercialització en productes de
qualitat, denominacions d’origen de qualitat, que les seves
esmenes pugen a 3.600.000 en total però que en qualsevol cas
la conselleria també, tant directament amb la Direcció General
d’Agricultura com amb les empreses públiques, preveu.

I per una altra part tota la part d’infraestructures també
contemplades en el nou PDR 2007-2013, i que per tant
requeriran en tot cas un seguiment de l’execució dels
pressuposts, més que de l’acceptació de les esmenes.

Sí que crec que s’hauria de fer un comentari concret a
l’esmena que vol que s’inclogui una partida concreta per fer
una tafona a l’Ajuntament de Sant Joan de Labritja. Sense
desmerèixer la necessitat que pugui fer falta aquest servei o
aquesta infraestructura a l’illa d’Eivissa, sí que crec que no ha
de ser en cap cas una iniciativa municipal, sinó que amb l’ajuda
de la iniciativa pública, però que a través de qualcuna de les
cooperatives que hi ha a l’illa d’Eivissa es pugui dur a terme
aquest servei i també, com he exposat abans, seria amb el
seguiment concret de l’execució dels pressuposts.

Dit això, anunciar el rebuig a totes les esmenes, tant a la
totalitat com a les parcials, i d’aquí al ple idò intentar que
alguna transacció puguem, en algun cas concret com s’ha
comentat, puguem incloure.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Garcias. En torn de rèplica, Sr. Mayans.

EL SR. MAYANS I SERRA:

Gràcies, presidenta. Més que res agrair el to dels que han
intervengut, i amb el seu to he endevinat intencions que alguna
de les esmenes, tant meves com, supòs, del Partit Popular,
seran votades afirmativament. 

Contestant a algun dels portaveus evidentment a les partides
de baixa i d’alta se segueix el format que està establert per
aquesta cambra. Per tant quan hi ha empreses públiques
s’utilitza el format que toca i punt. Jo crec que és la manera de
tramitar-les i si s’ha d’especificar la baixa o no s’ha
d’especificar, el format evidentment està institucionalitzat per
entregar les esmenes.
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Quant a cooperatives, he endevinat també que el portaveu
del Partit Socialista opina evidentment, com no pot ser d’una
manera, igual que jo i igual que el portaveu del Partit Popular:
són vertaders motors de l’agricultura i la ramaderia a les
Balears i per tant, si el problema és que no s’ha de
territorialitzar i s’ha d’afegir més import pressupostari a
l’esmena tant meva com a la del Partit Popular, estam oberts a
fer una transacció i que s’augmenti aquesta partida incloent les
partides que faci falta incloure, tant de Mallorca, com de
Menorca, com de les altres illes.

I bé, res més. Espera que d’aquí al ple puguem
transaccionar-ne alguna i, si no, continuarem argumentant en el
plenari la setmana que ve.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Mayans. Per part del Grup Popular, Sr.
Cardona.

EL SR. JUAN I CARDONA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Jo abans de res he de
manifestar la postura favorable del Partit Popular o del Grup
Popular a les esmenes presentades per AIPF, que no ho havia
comentat a la primera intervenció.

Dit això, he de fer alguns comentaris o reflexions a les
diferents manifestacions que s’han fet sobre les esmenes
presentades pel Grup Popular. Vegem, quan parlam d’algunes
infraestructures és evident, sabem que el PDR, encara que no
està aprovat definitivament i que previsiblement s’aprovarà a
finals del 2008, contempla infraestructures. El fet és, però, que
en els pressupostos d’enguany bona part de les infraestructures
que contemplam no hi ha consignació pressupostària, almanco
a la memòria dels pressupostos. Per això parlàvem
d’electrificació rural i per això parlàvem de telefonia
inalàmbrica, i per això parlàvem d’algunes infraestructures, fins
i tot de regadiu amb aigües depurades, que no venien recollides
a la memòria i consignades a la memòria del pressupost, i
evidentment durant aquest any és molt possible que no tenguem
els fons del PDR per qüestió burocràtica, per qüestió que
encara no s’haurà acabat d’aprovar. Per això parlàvem
d’aquestes partides específiques, per poder-les afegir al que ja
s’està fent, que no tenim cap dubte que funciona.

Després que a més també val la pena..., jo agraesc a la Sra.
Mayans les seves paraules quan parla del moviment
cooperativista, que deia que s’havia de fer un esforç, i jo esper,
igual que deia el Sr. Garcias que valia la pena revisar o estudiar
les esmenes que presentam respecte de les cooperatives, estam
a la seva disposició i, mirin, podem discutir el que vulguin i
seria magnífic que de cara al plenari poguéssim aprovar
algunes esmenes transaccionals sobre aquesta qüestió.

He de fer una referència abans de seguir parlant d’esmenes,
evidentment, respecte la qüestió de les baixes pressupostàries,
que ho manifestava tan el representant del BLOC com fins i tot
el Sr. Garcias. Miri, nosaltres hem posat les baixes allà on hem
pensat que es podien detreure els sous per poder-los aportar a

les altes. Però d’això no en farem qüestió, els deix triar a vostès
la baixa que vulguin. Jo estic disposat en acabar o quan
vulguin, que vostès em diguin la baixa ha d’anar en aquesta
partida i jo els ho firm, sense cap tipus de dubte. Si el problema
per acceptar les esmenes és la idoneïtat de la baixa, jo les retir
totes i vostès posin les que vulguin. En això, creguin-me, no
tendrem cap problema.

Igual quan parlava el Sr. Garcias que l’agricultura
ecològica, l’esmena referida a agricultura ecològica i
agricultura integrada seria bo presentar-la en dos programes
diferenciats. Sr. Garcias, vostè té la paraula. És a dir, vostè
digui'm quin programa vol, com ho vol i jo li ho firm. Cregui’m
que les propostes que es fan no es fan amb altre ànim que
colAlaborar. Per tant, em pareix que aquestes qüestions, que no
deixen de ser importants, que són qüestions formals, no han de
ser problema perquè nosaltres li posem pegues per ser
aprovades. El que vostè vulgui i com vostè vulgui.

I quan feia referència al biocombustible, jo som conscient
d’allò que estava dient. Mirin, crec que el biocombustible no és
la panacea de res. Crec que és bo de cara a evitar les emissions
de CO2. Però crec que també és bo lligar el que és el medi
ambient, el que és la indústria de transformació amb el medi
rural. Jo parlava fa un moment, si se n’ha donat compte, d’un
producte excedentari i a més, Balears és un dels principals
productors d’Europa, la garrova. I en aquest moment, o de
vegades, ens trobam que hi ha un excés de producció, que els
pagesos no ho poden vendre, no saben què han de fer amb ella
i té uns preus baixíssims. Si li poguéssim treure un rendiment
alternatiu, per una banda el garroví té el seu aprofitament
industrial, la polpa de garrova queda i és apta per produir
bioetanol. Si això fos així, si es pogués fomentar aquest tipus
d’indústria s’estaria garantit la producció de garrova, s’estaria
garantit una renda als pagesos i s’estaria garantint una millora
del medi ambient. Crec que no és dolent.

Ho vull lligar també la producció de biocombustible amb el
regadiu d’aigües depurades. Avui en dia hi ha moltes
discussions sobre l’aprofitament d’aigües depurades per a
productes d’alimentació, que tot té solució, però admetem
aquesta hipòtesi. Molt bé, dediquem-nos a produir altres tipus
de productes que no tenguin aquest problema d’alimentació,
farratge, o bé productes o plantacions que permetin la
utilització, (...), que permetin la seva utilització per a
biocombustible, per fer biodiesel, per exemple. I crec que no hi
és demés provar-ho, crec que són alternatives a l’agricultura
existent i crec que són alternatives que poden permetre una
major competitivitat i sobretot poden permetre una major
rendibilitat. Per això ho proposam i ho defensam. 

Respecte a la tafona, a Eivissa deim trull, de Sant Joan de
Labritja, veurà Sr. Garcias, just compleix el que vostè ha dit. És
a dir, és un projecte que lidera l’Ajuntament de Sant Joan,
efectivament, perquè l’Ajuntament de Sant Joan s’ha
compromès a entregar els terrenys allà s’ha de construir aquest
trull. Però qui ha de dur i ha de gestionar aquest trull és la
Cooperativa de Santa Eulàlia. I la idea crec que és molt bona
perquè si tenim aquesta instalAlació, gestionada per la
Cooperativa de Santa Eulàlia, promoguda com dic per
l’Ajuntament de Sant Joan, bastaria que hi hagués un sol trull,
vostè sap que Eivissa és una illa petita i seria molt bo que



HISENDA I PRESSUPOSTS / Núm. 21 / Fascicle 5 / 13 de desembre del 2007 399

 

només hi hagués una instalAlació, no per res, sinó simplement
per estalviar costos. En aquest moment hi ha dos trulls petits
més particulars, però ens duria que hi hagués una possibilitat
important d’haver-hi un centre bo de producció que permetria
abaratir molts de costos. Aquesta és la idea i jo crec que valdria
la pena que la tenguessin en compte.

I finalment, fer un comentari a allò que deia el Sr. Garcias
sobre les ajudes a les rendes. Efectivament, les ajudes a rendes
estan baixant, quan precisament el sector està mantenint i acab
tot d’una Sra. Presidenta, crec que tardaré menys d’un minuts,
quan el sector està demanant que tenguin ajudes directes per a
això. Però el que es proposa avui, jo no entr en al discussió de
si són millors o no les ajudes directes, no. El que plantejam és
una ajuda excepcional per a un cas excepcional. És conegut que
el sector ramader té una situació crítica aquests darrers mesos,
8, 10, un any, ara no ve al cas el termini. El fet és que hem
tengut una situació crítica, molt crítica durant aquests darrers
mesos. Per tant, el que intentam fer és compensar aquesta
situació crítica, no estam parlant de futur, no estam parlant del
pla de xoc, ni estam parlant de la planificació que s’ha de fer de
cara al futur. Estam parlant del passat immediat i del present.
El que intentam és precisament compensar aquestes pèrdues
que han tengut els pagesos. Aquesta és la finalitat, convendria
no confondre com si això fos una ajuda lineal a rendes.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta i deman disculpes per haver-
me excedit.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé Sr. Cardona. Gràcies a vostè també per la seva
explicació. En torn de contrarèplica algun grup vol intervenir?
Sr. Garcias, quan vulgui.

EL SR. GARCIAS I SIMÓN:

Un breu comentari sobre la part final del Sr. Cardona. Ha
aclarit el tema de Sant Joan de Labritja. És a dir, l’esmena no
és tan clara com l’explicació que ha donat abans i més encara
em reafirm que... És a dir, si l’ajuntament posa aquests terrenys
a disposició, la Cooperativa de Santa Eulàlia té, a través
d’indústries agràries dins les diferents línies i el suport de la
conselleria també a través del foment, tan de cooperativisme
com de la comercialització. Aleshores específicament aprovar
l’esmena no crec que sigui necessari perquè està previst en
qualsevol cas a la pròpia conselleria.

I sobre les rendes, avui mateix surt l’aprovació ahir del
Consell Agrari d’aquests 7 milions d’euros específics a la
situació de sobrecosts de la ramaderia i que la conselleria hi
està fent front. Per tant, tampoc necessàriament via pressuposts
hem de contemplar això.

Res més.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Passam, una volta conclòs el debat, a les
votacions de les esmenes. Votació conjunta de totes elles.

En primer lloc votam les esmenes del Grup Parlamentari
Mixt-AIPF.

Vots a favor?

Vots en contra?

LA SRA. SECRETÀRIA:

Vots a favor 8, vots en contra 9. Per tant, queden rebutjades
aquestes esmenes.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Passam a la votació de les esmenes del
Grup Parlamentari Popular.

Vots a favor?

Vots en contra?

LA SRA. SECRETÀRIA:

Vots a favor 8, vots en contra 9. Per tant, queden rebutjades
aquestes esmenes.

LA SRA. PRESIDENTA:
             

Bé, lamentablement han quedat rebutjades. 

Ara sí passam al debat núm. 14, Conselleria de Comerç...,
volen continuar? Continuam. Es mantenen els mateixos
membres o hi ha algun canvi? Seguim.

A la Conselleria de Comerç, Indústria i Energia, amb les
seccions i entitats afins hi ha presentades esmenes parcials per
part del Grup Parlamentari Mixt-AIPF, a la secció 21, al
programa 724B, promoció i regulació de l’artesania RGE núm.
3395. En el programa 731B, planificació, ordenació i
desenvolupament energètic, esmenes RGE núm. 3397 i 3398.
Institut d’Innovació Empresarial de les Illes Balears RGE núm.
3396. Fires i Congressos de Balears RGE núm. 3394.

Per part del Grup Parlamentari Popular hi ha presentada una
esmena a la totalitat a la secció 21 RGE núm. 3718. I també
esmenes parcials a la secció 21, programa 721A, direcció i
serveis generals de Comerç, Indústria i Energia RGE núm.
3739, 3746, 3738 i 3750. Al programa 723A, promoció
industrial i tecnològica esmenes RGE núm. 3694, 3695, 3728,
3729, 3730 fins la 3733. En el programa 724B, promoció i
regulació de l’artesania RGE núm. 3684, 3685, 3686, 3683 i
3721. En el programa 731C, foment de l’ús d’energies
renovables i de l’estalvi d’energia esmenes RGE núm. 3692,
3693, 3740 fins la 3744. En el programa 763A, ordenació,
reforma i modernització de les estructures comercials esmenes
RGE núm. 3722 fins la 3727, 3736, 3737, 3525, 3541 i 3766.
A l’Institut d’Innovació Empresarial de les Illes Balears hi ha
presentades esmenes RGE núm. 3734 i 3735. I a Fires i
Congressos de Balears esmena RGE núm. 3717.
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Així idò, passam a la defensa conjunta de totes les esmenes.
En primer lloc per part del Grup Parlamentari Mixt-AIPF...

LA SRA. MERCADAL I MERCADAL:

Perdoni Sra. Presidenta, crec que no ha demanat si hi havia
substitucions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí, ho he demanat al principi, si hi havia canvi de membres.
Vostè ha votat a l’anterior votació, o no?

LA SRA. MERCADAL I MERCADAL:

Tenia entès que cada vegada que s’iniciava una sessió es
demanava.

LA SRA. PRESIDENTA:

Avui quan hem començat a primera hora he demanat,
després vostè ha votat i jo he entès que... i abans de començar
he demanat si hi havia canvis de membres, continuam. No hi ha
cap problema a tornar-ho demanar. De totes formes si vostè ha
votat a l’anterior està apuntada i per tant, som els mateixos
membres, ningú no ha sortit ni ha entrat.

Per tant, ara correspon al Grup Parlamentari Mixt-AIPF
explicar les seves esmenes. Sr. Mayans.

EL SR. MAYANS I SERRA:

Gràcies, Presidenta. Les esmenes que he presentat en
aquesta secció, en aquesta conselleria dic el mateix que he dit
a la secció anterior. Si el problema és n’hi hagi alguna que sigui
massa concreta i per acceptar-la s’ha ampliar o s’ha d’ampliar
l’àmbit territorial, és evident que no tendrà cap problema per
ampliar aquest àmbit territorial, o fins i tot ampliar la partida
que jo he posat també a l’esmena.

Ja passant més directament a les esmenes. Fan referència a
foment de l’artesania. El Govern balear, tots els governs i
sobretot l’anterior va donar un impuls molt fort a l’artesania a
l’illa de Formentera, impulsant la creació del mercat artesanal
allà on hi havia abans l’anterior caserna de la Guàrdia Civil,
que ara mateix està en desús. Va fer el projecte, el projecte està
iniciat i basta seguir en la tramitació que s’havia deixat pendent
per impossibilitat temporal, evidentment i destinar-hi la partida
adequada.

Un projecte important i que també es va estendre a altres
illes va ser l’enllumenat públic, millorar l’eficiència energètica.
També hi ha una esmena referent a aquest tema per acabar
d’implantar aquesta eficiència energètica en l’enllumenat públic
a l’illa i només queda un nucli urbà que és Sant Francesc. Per
tant, estaria bé que s’ampliés i que s’acabés aquesta eficiència
i si es vol ampliar a altres illes o a altres municipis, evidentment
cap problema ni un. 

Un tema que també va resultar molt profitós per al sector
turístic, per al sector hoteler, varen ser les auditories
energètiques que es varen fer per tal de donar una visió de com

estava el tema a cada indústria particular i perquè la gent
s’impliqués en l’estalvi energètic i sapigués allà on ha d’influir
i allà on ha d’actuar per disminuir aquest consum energètic.
Se’n varen fer moltíssimes, la gent les va agrair molt. Per tant,
hi ha una esmena referent a aquest tema perquè a totes les illes
es faci una nova versió d’aquestes auditories energètiques i que
varen servir perquè tothom es donés compte d’allà on havia
d’incidir per millorar i no pagar tant de rebut al final de mes.

També hi ha una esmena referida al polígon industrial de
l’illa de Formentera. És l’únic polígon crec jo que avui en dia
que hi ha a Formentera i crec que és l’únic que hi haurà
possiblement en el futur. I fa falta una injecció pressupostària
important per acabar de configurar la seva estructura i acabar
d’urbanitzar-ho perquè compleixi els requisits que avui en dia
es necessiten per a un polígon d’aquestes característiques.

I una esmena importantíssima. Ja ho he dit més d’una
vegada, ho vaig dir a la consellera i ho seguiré repetint les
vegades que facin falta. Una de les 4 illes de les Balears,
Formentera, és l’única illa que no disposa de cap recinte firal
polivalent. I dic polivalent perquè es podria fer servir per
moltíssimes coses, no estic xerrant de la grandària, ni la
dimensió, ni configuració, estic xerrant que serveixi per allò
que faci falta i per tant, seria important iniciar els tràmits per
adquirir primer els terrenys i després començar a fer el
projecte. Per això pos una partida assumible, no pos cap partida
exagerada, una partida assumible de 600.000 euros, per
començar a tramitar tot l’expedient que fa referència a aquest
recinte firal polivalent a l’illa. Gràcies, Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Mayans. Per part del Grup Parlamentari
Popular Sr. Cardona, quan vulgui.

EL SR. JUAN I CARDONA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bé, he de començar com és
natural manifestant-nos sobre les esmenes presentades pel Grup
AIPF, ja deim i així no ens allargam més que tenen el nostre
suport. 

També, crec que són 38 o 39 esmenes que es presenten per
part del Grup Popular a aquesta secció, la secció 21. La de
totalitat queda defensada en els seus propis termes, a efectes de
dur el debat en el ple. I després també he intentat agrupar per
temes o per sectors, o blocs, les diferents esmenes. El primer
bloc fa referència a l’artesania, allà on proposam una partida
per mantenir i desenvolupar un projecte molt interessant per a
l’artesania com és el projecte d’oficis per encàrrec. I després i
ja fent referència al foment de productes de qualitat artesana,
o la creació i foment de marques de qualitat artesana i altres
tipus d’activitat en artesania que jo crec que són absolutament
necessàries. 

També hi ha un segon bloc referit a les infraestructures, tan
públiques com infraestructures colAlectives i que no
necessàriament han de ser públiques. Aquí hi entra la dotació
per fer el projecte del recinte firal obert a Ciutadella, un museu
temàtic de la fusta a Manacor. Museu temàtic de la perla també
a Manacor. O el recinte firal polivalent a l’illa de Formentera.



HISENDA I PRESSUPOSTS / Núm. 21 / Fascicle 5 / 13 de desembre del 2007 401

 

També inclou un conveni amb la Cambra de Menorca per
construir la nova seu de la Cambra d’aquesta illa. Igual que un
conveni amb SEBIME, per a la construcció del Museu de la
Bijuteria de Menorca. Inclou també aquest bloc, proposicions
per modernitzar els mercats municipals o per la gestió del
Museu del Calçat d’Inca, o el recinte firal de Manacor. 

Passaríem al tercer bloc, referent a la planificació i
ordenació de l’activitat comercial i industrial. Aquí inclouríem
esmenes que proposen una partida per finançar el Pla estratègic
de comerç, per a la creació de places d’inspector de comerç i
aquesta proposta supòs que serà acceptada perquè la consellera
de Comerç en la seva compareixença va dir que no sabia com
podia augmentar el sistema d’inspecció per mor que només
tenia un inspector i que a més, no sabia com podia posar el
mateix nivell de sancions que havia posat l’anterior govern. I
com el nostre ànim és sempre de colAlaborar, proposam que es
contractin nous inspectors de comerç i així ajudaran a la Sra.
Consellera a dur endavant aquesta necessitat inspectora, que és
imprescindible dins la nostra comunitat. 

També proposam la creació de dos nous plans d’ajudes, uns
dirigits a l’expansió de les empreses d’indústria tradicional. I
l’altre, ja més específic i molt concret, per ajudar també a les
empreses industrials per l’obertura a l’exterior, especialment a
l’estranger, per comercialitzar els productes fabricats a les Illes
Balears. Aquesta és una estratègia que hem duit especialment,
empreses de Mallorca i de Menorca per poder fer una política
de marca i per poder-se expandir, especialment les empreses
del calçat. Crec que és bo donar suport a aquestes empreses
amb aquest tipus d’inversió perquè crec que és el que garanteix
que aquest sector seguirà sent competitiu. També hi ha una
proposta per finançar la redacció del Pla estratègic de la
indústria.

En el quart bloc ens referim a allò que són els polígons
industrials. Per tant, hi ha una partida específica en què
intentam incrementar les actuals per al trasllat de les empreses
en els polígons industrials, per a la creació de nous polígons a
l’illa de Menorca i també per dur endavant un polígon
industrial a Santa Eulàlia del Riu d’Eivissa.

Hi ha un altre bloc, el cinquè, que es refereix i és un cas
molt específic també quan parlam de la secció 20, les ajudes a
les petites empreses, especialment de comerç, afectades pels
mals econòmics que va causar l’enfonsament del vaixell Don
Pedro a l’illa d’Eivissa. Aquesta proposta surt arrel d’unes
declaracions de la Sra. Consellera de Comerç, quan va visitar
Eivissa, que es va comprometre que s’habilitarien un seguit
d’ajudes per a les petites empreses de comerç i per les petites
empreses industrials que es vessin afectades per aquest fet.

El sisè bloc es refereix a la promoció del comerç interior a
cada illa i presentam una esmena específica amb una quantitat
específica illa per illa, per evitar que després es pugui dir que
una illa queda discriminada respecte l’altra. Parlam de
campanyes de promoció comercial a l’illa d’Eivissa, a
Menorca, a Mallorca i a Formentera, amb assignacions
pressupostàries directes per a cada una d’aquestes illes.

També feim un seguit de propostes a les partides que es
refereixen a la Secretaria General Tècnica de la conselleria, és

una partida de 4 milions d’euros, que ve del fons europeus i que
per tant, són inversions que beneficien els ajuntaments, però
que no necessàriament han de ser qüestions de comerç o
d’indústria.

I finalment en el vuitè bloc hem englobat tot allò que fa
referència a energia. Hi ha una part que es refereix a
planificació, com és el Pla de foment de la biomassa, com a
font energètica, o el desenvolupament del programa
d’implantació de l’energia termoelèctrica i l’hidrogen. O
finalment, el pla de gasificació dels municipis de les Illes
Balears, atès que ja han començat i això és una bona notícia,
una notícia important, les obres d‘instalAlació del gasoducte
entre la península i les Illes Balears. En aquest moment ja
s’estan fent obres a l’illa d’Eivissa i això significa que és
imminent, un any o el que sigui, que Eivissa i Mallorca estaran
gasificades en poc temps, tardarà una mica més Menorca. Per
tant, ja és hora de començar-nos a plantejar la gasificació, no
només per a proveïment elèctric, sinó per a les famílies i per a
les empreses. Per això parlam del Pla de gasificació dels
municipis de les Illes Balears.

A més, també posar partides per al foment del
biocombustible a les Illes Balears i la creació d’una planta de
biodiesel a l’illa de Menorca i una altra a Eivissa, condicionada
evidentment a les dimensions de cada illa, tenint en compte que
a Mallorca ja hi ha una planta de biodiesel. I d’aquesta manera
totes les illes es podrien beneficiar d’aquest combustible que
almanco redueix d’una manera molt important les emissions de
CO2.

Finalment hi ha una proposta que és la finalització del
projecte d’ilAluminació pública, estalvi energètic i de lluita
contra la contaminació lumínica a l’illa de Formentera, només
queda el poble de Sant Francesc per acabar, la resta d’illa està
tot fet. I també una esmena dirigida a la difusió, a través de la
creació de centres d’interpretació d’energies renovables.

De moment és tot Sra. Presidenta. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Cardona. Passam a la fixació de
posicions per part dels diferents grups parlamentaris. Eivissa
pel Canvi Sra. Marí té la paraula.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Gràcies, Sra. Presidenta. De veritat que m’agradaria
començar aquesta intervenció felicitant el Sr. Cardona i el Sr.
Mayans per tota la quantitat d’esmenes i crec que aquesta
secció s’ha convertit quasi en eivissenca i formenterera. 

Quant a les esmenes, molt breument. La 3395 que presenta
AIPF, respecte el mercat artesanal i la 3394 del recinte firal.
Dir que són iniciatives que la conselleria ja té previstes i que
per tant, ja estan en marxa. També m’agradaria fer una petita
reflexió i que després ja ampliarem en el ple. Però pens que és
important que quan es parla de Formentera i d’infraestructures
crec que s’hauria de recordar l’extensió de Formentera. Per
tant, possiblement tot allò que són instalAlacions que poden anar
en diferents espais a la resta d’illes, a Formentera crec que hem
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de començar a parlar sempre d’edificis multifuncionals,
sempre. Per tant, intentar reduir al màxim qualsevol instalAlació,
perquè arribarà un moment en què tota la construcció serà
instalAlació pública. Per tant, reflexionar aquest tema i no
demanar contínuament ampliacions d’instalAlacions. Edificis
multifuncionals Sr. Cardona.

La 3396, referent al polígon industrial. També dir que en el
nostre parer i segons també des del Consell de Formentera
també s’hi està treballant i ben aviat serà un tema solucionat.

Quant al bloc d’esmenes que fan referència al tema de
l’artesania, Santa Eulàlia i Sant Antoni, o en general marques
de qualitat artesana, pensava que tot aquest tema de l’artesania
ja és competència exclusiva dels consells insulars. Per tant,
pens que els consells insulars tenen previst triar tot un seguit
d’actuacions en aquest tema.

I finalment només esmentar el bloc que fa referència a la
Direcció General de Comerç. També entenem que totes
aquestes esmenes ja estan previstes dins les línies d’ajut que es
poden solAlicitar des de les diferents associacions.

Res més. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Marí. Per part d’Unió Mallorquina Sr. Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Gràcies, Sra. Presidenta. Per anunciar el vot negatiu del
Grup Parlamentari d’Unió Mallorquina a les esmenes
presentades. Consideram i coincidim amb la portaveu que m’ha
precedit en l’ús de la paraula, que hi ha moltes de les coses que
es presenten via esmena que ja estan previstes en els
pressuposts, com és el tema del mercat artesanal i el recinte
firal de Formentera. I consideram que hi ha altres qüestions que
és més pertinent que fossin resoltes i assumides pel consells
insulars, degut a les seves competències exclusives en la
matèria. I finalment, hi ha propostes que poden ser interessants
que no formen part de les prioritats de la conselleria per a
l’exercici 2008. Per tant, en tot cas es deixarien per a altres
exercicis pressupostaris, ja que no estan en aquestes prioritats.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Melià. Per part del BLOC Sr. Barceló.

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Gràcies, Sra. Presidenta. En primer lloc i respecte l’esmena
de totalitat, ens reservam de cara al debat. Ara bé, record que
la intervenció del Sr. Cardona en el seu moment quan va
comparèixer la consellera per explicar el pressupost, va
admetre que era un pressupost de continuïtat, similar al que ell
havia fet, amb unes línies similars. Per tant, l’esmena a la
totalitat en tot cas no s’entendria massa en aquest sentit.

Respecte les esmenes parcials del Grup Mixt. Ja s’ha
comentat per altres portaveus el tema del finançament del
mercat i pagès a Formentera ja està previst i també es podrà
utilitzar fins i tot com a recinte firal. També el Partit Popular ha
presentat una esmena en aquest sentit. Per tant, quedaria
contestat en aquest aspecte.

Quant al tema del Pla d’eficiència energètica de
l’enllumenat públic de Formentera, de fet ja es preveu en
aquestes actuacions, dins el Pla d’eficiència energètiques. I les
línies d’ajuda de la Direcció General d’Energia ja contemplen
també les auditories energètiques per als establiments hotelers
de els Illes Balears que també presenta AIPF. I quant al polígon
industrial de Formentera, de moment que li consti a la
conselleria no hi ha demandes en aquest sentit. Respecte del
recinte firal ja ha estat contestat, com he dit abans, aquest
mercat artesanal i pagès que està previst es pot utilitzar com a
recinte firal, es podrà utilitzar quan estigui fet.

Respecte de les esmenes del Partit Popular hi ha tota una
sèrie d’infraestructures d’imitació cultural, interpretació, etc.,
que no correspon exactament a la Conselleria de Comerç,
Indústria i Energia du-les a terme, el centre d’exposició de la
torre de l’església de Sant Antoni, etc., sinó que, en tot cas,
correspondrien a altres administracions o a altres conselleries
o, en tot cas, no estan previstes per la conselleria.

Llavors, a part de totes aquestes infraestructures, pel que fa
a tot el tema d’ajudes que es plantegen, tant en tema d’indústria
com en tema de comerç, són ajudes previstes ja als pressuposts,
a les distintes línies de subvencions i, per tant, tampoc no
tendria sentit que es duguessin a terme. 

Per altra banda, quant als temes que fan referència a
l’energia, es plantegen tota una sèrie de qüestions de biodiesel,
biomassa, etc., etc., que consideram que en aquests moments no
són prioritat per a la conselleria, sinó que s’han de dur a terme
escalonadament i ara hi ha altres energies renovables que han
de tenir prioritat en el seu desenvolupament atès que en aquests
moments estam bastant endarrerits en aquesta qüestió.

El tema d’artesania ja ha estat contestat per altres portaveus,
respecte de la necessitat que s’impliquin altres institucions, com
els consells que en aquests moments tenen les competències.

I pel que fa a altres esmenes que ha presentat el Partit
Popular, com per exemple el Pla de gasificació dels municipis
de les Illes Balears, està previst ja començar un estudi el 2008.

Respecte del tema de l’augment dels inspectors de consum
que es proposa, també des del Partit Popular, hem de recordar
que la conselleria començarà a treballar amb Funció Pública
per tal de fer aquesta ampliació, si és possible, des de Funció
Pública, dur-ho a terme i, per tant, aquestes places d’inspector
s’intentaran crear. 

Pel que fa a les ajudes a les empreses per les pèrdues
generades per l’enfonsament del vaixell Don Pedro, a què feia
referència el Sr. Juan Cardona, en realitat aquestes ajudes les
han de gestionar tant el Consell d’Eivissa com l’Estat i, en tot
cas, la conselleria no ha rebut cap solAlicitud al respecte.
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I respecte de la modernització dels mercats municipals, que
també es una altra de els esmenes presentades pel Partit
Popular, en realitat les línies d’ajuda ja estan contemplades. 

Pel que fa als nous polígons industrials a Menorca per al
2008-2009, està previst ja actuar a Maó i a Alaior, i quant al de
Santa Eulàlia del Riu a Eivissa no hi ha cap demanda en aquest
sentit prevista a la conselleria.

I la darrera de totes ja ha estat contestada, la del recinte firal
polivalent a Formentera.

Per tots els motius exposats, hi votarem en contra.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Barceló. Per part del Grup Parlamentari
Socialista, Sra. Mercadal.

LA SRA. MERCADAL I MERCADAL:

Gràcies, Sra. Presidenta. Per fixar la postura del Grup
Socialista en relació amb les esmenes rebudes, ho faré per
ordre de grups.

En primer lloc, a les cinc esmenes presentades pel Grup
Mixt Agrupació Independent per Formentera, tot i reconèixer
la seva voluntat de proposar millores per a la seva illa amb la
construcció d ‘un recinte firal polivalent, un mercat artesanal i
pagès, un polígon industrial, així com dur a terme una darrera
fase del Pla d’eficiència energètica per a l’enllumenat públic i
auditories energètiques per als establiments hotelers, he de dir-
li que les haurem de rebutjar, i açò per diferents motius.

Les dues primeres propostes, perquè ja està previst finançar,
parcialment amb fons europeus, un mercat artesanal i pagès que
també podrà utilitzar-se com a recinte firal. Aquesta va ser una
decisió presa conjuntament amb el Consell Insular i
l’Ajuntament de Formentera, tal com va explicar la consellera
a la seva compareixença en comissió dia 4 d’octubre
d’enguany.

Sobre el tema del polígon industrial, no consta enlloc que
hi hagi hagut cap petició per part de l’Ajuntament ni del sector
empresarial que són, en aquest cas, els interlocutors naturals. 

I les dues darreres, perquè ja es contempla en aquestes
actuacions, dins el Pla d’eficiència energètica i línies d’ajuda
de la Direcció General d’Energia.

Ara passam a les esmenes presentades pel Partit Popular. HI
ha una esmena a la totalitat on no entraré, ja que tampoc no ho
ha fet el partit proposant a l’espera del debat que es produirà al
plenari. Pel que fa a les esmenes parcials, 38 en total, les
agruparem per grups.

Les núm. 3717 i 3740 són pràcticament duplicades de les
presentades pel diputat formenterenc Sr. Mayans, i la resposta
aniria en el mateix sentit.

Les núm. 3684, 85, 86 i 3721 fan totes referència a
l’artesania. Com sabran els diputats del Partit Popular, amb
l’aprovació de l’Estatut, l’artesania ha passat a ser competència
exclusiva dels consells insulars, i si una cosa té molt clar el
Govern a què el meu partit dóna suport és el respecte
escrupolós a les competències de cada administració sense cap
tipus d’ingerència.

Les 3692, 93, 741 i 744 són propostes de foment i
implantació de diverses energies alternatives: biomassa,
biodiesel, energia termoelèctrica i d’hidrogen, les quals no són
contemplades, de moment, pel Govern. Tal com va explicar la
consellera, les prioritats pel que fa a energies alternatives són,
de moment, altres.

Hi ha també una quantitat important d’esmenes que es
corresponen amb actuacions ja previstes, per tant consideram
que si aquestes actuacions ja estan previstes no correspon
presentar cap esmena, atès que ja existeix la intenció de dur-les
a terme. Es tracta de les campanyes de promoció comercial a
les quatre illes, quatre esmenes, de la 3723 a la 3726, que
proposen, amb el mateix títol, promoció comercial a Mallorca,
Menorca, Eivissa i Formentera; els plans estratègics de comerç,
d’indústria i el pla de gasificació dels municipis; els ajuts per
trasllat d’empreses als polígons industrials per a modernització
de mercats municipals i per a expansió d’indústries
tradicionals. Tot açò són punts que ja estan prevists dins les
actuacions de la conselleria, així com el projecte d’oficis per
encàrrec del qual està prevista la finalització precisament dins
el 2008, i la creació de places addicionals d’inspector de
comerç, que és l’esmena 3727, també està contemplada, com ha
dit algun dels portaveus que m’ha precedit, posant-se a fer feina
en la funció pública perquè ho permeti.

I per acabar amb aquest bloc d’actuacions ja previstes, faré
referència a l’esmena 3734 on proposen literalment “nous
polígons industrials a Menorca”. Aquí suposam que hi ha un
error de transcripció, ja que a Menorca els vuit municipis, tots,
disposen ja de polígon industrial, suposam que es refereixen a
les naus modulars que el Govern té previst construir en
colAlaboració amb altres estaments i a través de l’IDI, en
concret als municipis de Maó i d’Alaior entre l’ant 2008 i 2009.

Dit açò, em referiré al grup d’esmenes que no entren dins
les previsions del Govern per al 2008 i que el Partit Popular,
com si d’una carta als reis es tractés, l’època és molt adequada,
ha presentat a aquest pressupost. Són, també dins de grans
blocs, aquelles que es refereixen a museus, i en concret
proposen el Museu temàtic de la fusta i de la perla a Manacor,
el de la bijuteria a Menorca, i el del calçat a Inca; alguns
centres d’exposicions o culturals, com el de la torre de
l’església de Sant Antoni a Sant Carles de Peralta i a Sant Joan
de Labritja; una proposta d’un polígon industrial a Santa
Eulàlia del Riu que no ens consta que en cap moment hagi estat
plantejat pel sector industrial de la zona; una altra proposta per
dotar el projecte d’un recinte firal a Ciutadella; per a una nova
seu de la Cambra de Comerç a Maó; per crear centres
d’interpretació d’energies renovables; i per obrir botigues a
l’estranger per comercialitzar els productes balears. Jo els diria
que no som a un concurs d’idees, les idees poden ser molt
bones, però ja que discutim de doblers, aquest govern és
conscient que tot allò que es fa, es paga, s’ha de pagar.
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I amb l’esmena que proposen aportar un milió d’euros per
ajudar les petites empreses que van sofrir pèrdues arran de
l’enfonsament del vaixell Don Pedro a Eivissa, aquí hem de
dir-los que el Govern no ha rebut cap solAlicitud al respecte i,
d’altra banda, els competents en la gestió dels ajuts són el
Consell Insular d’Eivissa i l’Estat.

Per acabar, dues esmenes si més no curioses. La 3541, on
proposen una ajuda de 30.000 euros a la Fira d’Alaior. La Fira
d’Alaior és una fira agrícola i ramadera que correspondria a
una altra conselleria, però açò no passaria de ser un error
esmenable, el que ens crida l’atenció és que el Partit Popular
proposa compensar aquest import, és a dir, donar de baixa
despeses de personal, en concret les retribucions bàsiques, de
la Conselleria d’Habitatge i Obres Públiques; si no, llegim la
proposta de baixa, secció 17, programa 511B, subconcepte
10.000.

I la segona d’aquestes esmenes que ens han cridat l’atenció
és la 3766, on proposen 6 milions d’euros per a un recinte firal
a Manacor. Açò també podria ser considerar com una carta als
reis, igual que les anteriors, si no fos perquè rellegint el Diari
de Sessions d’aquesta mateixa comissió de l’any 2003, el
diputat del Partit Popular Sr. Oliver i Mut, que defensava el
pressupost del govern del seu partit, assegurava en aquell
moment que el seu conseller s’havia compromès a construir
aquest recinte firal de Manacor, finançant-lo amb endeutament.
Nosaltres pensam que per un costat no va poder complir el
compromís, però tan de bo que no ho va fer, perquè hagués
estat un endeutament afegit al que ja hem trobat.

També ens ha cridat l’atenció, ja per acabar, que per donar
d’alta aquests 6 milions d’euros dins la Conselleria de Comerç,
Indústria i Energia proposen donar-ne de baixa 4,5 milions de
la Conselleria de Presidència, concretament de la partida
destinada a projectes estratègics del Govern, i 1,5 milions de la
Conselleria d’Economia, Hisenda i Innovació, en concret de la
Direcció de Tecnologia i Comunicació, deixant el pressupost
d’aquestes dues partides pràcticament escorregut.

Ens sap greu no poder acceptar cap de les seves esmenes
pels motius explicats. El nostre grup pensa que el pressupost
d’aquesta conselleria és un bon pressupost, un pressupost que
incrementa el 17,5% el de l’any anterior per damunt de
l’increment global de totes les conselleries del Govern, que està
entorn al 15%, en resum, un pressupost que respon a un
projecte de govern sòlid, prudent i responsable.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Mercadal. Torn de rèplica, Sr. Cardona, vol
fer ús de la paraula?

EL SR. JUAN I CARDONA:

Sra. Presidenta. Sí, faré ús de la paraula. He d’agrair les
puntualitzacions de la Sra. Mayans quan ens parlava que els
edificis havien de ser polivalents, per això, perquè havien de
ser polivalents hem proposat un recinte firal polivalent, i
respecte de la insistència de la polivalència cap a aquest

diputat, no sé si és que la Sra. Mayans estava recordant el
president del Consell de Formentera, on no volien un edifici
polivalent per fer el nou consell, i ara, tenint ja un edifici per al
consell, en volen fer un altre, no sé si es refereix a això o
simplement i senzillament que el subconscient l’ha traïda, però
el fet és que efectivament nosaltres proposam un recinte firal
polivalent, i hi ha hagut altres portaveus que amb molta
amabilitat han dit que es podria fer al centre artesanal, estic
convençut que ho diuen perquè no han visitat el centre
artesanal, perquè el centre artesanal és un edifici de dos cossos
de 80 m2 cada cos; i si hi hem de ficar el centre d’agricultura,
el centre artesanal i a més hi volen fer el recinte firal, no sé com
ho faran, tenint en compte que no es pot construir més que el
que és existent perquè es tracta de restaurar el quarter de la
Guàrdia Civil, antic quarter de la Guàrdia Civil de Formentera.
Però bé, va seu, no?

Sí que és cert que hi ha una qüestió que em preocupa, i és
que confonen les competències amb les relacions de
colAlaboració de l’administració. Efectivament, les
competències d’artesania són dels consells insulars, però no
perquè ho diu l’actual Estatut, sinó perquè hi ha una llei de
transferències del 1999, és a dir les competències d’artesania
són del Consell de Menorca i del Consell d’Eivissa i
Formentera des de l’abril del 1999, i a pesar d’això, des del
1999 fins avui, el Govern de les Illes Balears, crec que molt
ben fet i a més estigués qui estigués al Govern, ha colAlaborat
decididament amb l’artesania i ha aportat diners als consells
insulars. I que s’aportin sous a un consell insular, malgrat
tengui les seves competències privatives, no crec que li llevi
cap mica de valor. I és més, la portaveu del PSOE quan parlava
d’això deia que s’havien de respectar sense cap tipus
d’ingerència les competències pròpies, clar, a mi em ve a la
memòria l’aportació del Govern de les Illes Balears al Consell
de Mallorca de 25 milions d’euros per pagar un deute del
Consell de Mallorca sobre un tema que era d’exclusiva
competència del Consell de Mallorca. Si això fos així, com és
possible que es paguin aquests sous? No, jo crec que el que
toca és que el Govern de les Illes Balears colAlabori, ajudi als
consells insulars en les seves respectives competències, i per
això proposam aquestes iniciatives en artesania.

Hi ha una qüestió a què es referia el Sr. Barceló, del BLOC,
que deia que hi ha una sèrie de solAlicitud d’infraestructura que
eren més de cultura, com la reforma de la torre de l’església de
Sant Antoni i d’altres, que no corresponien a l’administració,
és a dir que no corresponien a aquesta secció. Jo li admetria si
no fos perquè la mateixa secció, la consellera de Comerç,
Indústria i Energia ha sortit en els mitjans de comunicació
comprometent una partida important per ajudar a l’Ajuntament
de Petra a restaurar també un edifici d’aquestes
característiques, i per què?, doncs perquè hi ha una partida que
té una part dins la Direcció General de Fons Europeus i una
altra part, crec que és una partida per important de 4 milions
d’euros, a la Secretaria General Tècnica que són de fons
europeus destinats precisament a aquest tipus de coses. I no
només això, cobreix per exemple al Consell de Formentera el
soterrament dels contenidors de fems que tampoc no tenen res
a veure ni amb energia, ni amb comerç, ni amb indústria.
Simplement i senzillament aquestes propostes s’han fet perquè
del que va explicar la consellera, ens hem temut que no hi ha
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cap inversió d’aquesta partida a l’illa d’Eivissa, i per això fèiem
aquestes propostes, per res més.

Em sorprèn que em diguin que no és prioritat ni està
plantejat dins els projectes de la conselleria activar la utilització
d’energies alternatives o activar combustibles com el biodiesel,
la biomassa o l’hidrogen, i que en tenen altres; jo ho admet de
ver, però és que de tota la resta, tots els projectes estan
paralitzats, vull dir que no avançam en res, no crec que s’hagi
de menysprear cap tipus de font alternativa d’energia que ens
permeti una reducció d’emissió de gasos hivernacle a
l’atmosfera i que ens permeti, a més, generació pròpia
d’energia en aquestes illes que ens garanteixi independència i
seguretat. Jo crec que això és important. 

També volia dir una altra qüestió, les pèrdues quan
presentàvem una solAlicitud d’ajudes als petits comerciants i
empresaris per les pèrdues provocades per l’enfonsament del
Don Pedro no és un caprici, ni és un invent rar, és arran d’unes
declaracions que el juliol d’enguany va fer la consellera de
Comerç, Indústria i Energia a l’illa d’Eivissa, concretament
dins l’Ajuntament de Vila, dient que es comprometia a aportar
aquestes ajudes. Per tant, si no les volen donar, diguin-ho, no
passa absolutament res, però no diguin que és competència del
consell perquè no és veritat, no és veritat, primer comerç és
competència del Govern de les Illes Balears, però és que a més
la consellera, sense que ningú no li ho demanàs, es va
comprometre a aportar aquestes ajudes; i difícilment els
comerciants poden presentar solAlicitud d’ajudes si no els han
obert el termini per presentar-les. Per tant, jo crec que
l’important és complir amb la paraula donada, si ara s’han
replantejat aquest compromís, és una qüestió molt diferent.

Igual quan em comenten que a Santa Eulàlia no hi ha hagut
solAlicituds per fer el polígon industrial de Santa Eulàlia. Mirin,
si l’administració s’ha de moure només per les solAlicituds que
hi ha, anam malament, l’administració té la possibilitat i té
l’obligació d’avançar-se als fets, a les necessitats i plantejar-ho
al seu moment. Jo estic convençut que si ho pregunten a
l’Ajuntament de Santa Eulàlia els dirà que sí, per tant voler-se
excusar, mirin jo el que sent és que està previst o no està
demanat, si està previst, els ho admet, simplement i
senzillament seria bo que ho posassin als pressuposts, perquè
si vostès es llegeixen la memòria de pressupost i llegeixen la
documentació dels pressupost, no veuen absolutament res de
les propostes que ha fet el Partit Popular. Per tant, si vostès
diuen que estan previstes, ja em diran on, perquè a la
compareixença de la consellera tampoc no es va explicar, si no,
creguin, senyores i senyors diputats, que no vendríem amb
aquestes propostes.

I quan parlam de nous polígons a Menorca, parlam de nous
polígons a Menorca, per exemple, Es Mercadal té la previsió de
fer un nou polígon al port, a Fornells, i té previsió d’usar
l’existent, li pos un exemple, i n’hi ha d’altres; Ciutadella no fa
molt ha ampliar el polígon i no estarà molt a haver-lo
d’ampliar, per tant parl de polígons i parl, efectivament, de
naus modulars, però és que naus modulars no basten, no només
s’han de fer les de Maó i Alaior que ja estaven previstes,
estaven compromeses per l’anterior govern, se n’han de fer a
Ciutadella, per tot on faci falta.

Finalment, quan parlava dels museus, ... hi ha hagut una
cosa, la ironia no l’acab d’entendre, la ironia de la portaveu del
PSOE, i li ho dic amb tota honestedat, no l’entenc, quan el
Partit Popular fa propostes, fa propostes seriosament, no fa
cartes ni als reis mags ni als que no ho són, fa propostes
seriosament, i quan planteja els museus, els planteja perquè fan
falta, no és un concurs d’idees per veure qui en proposa de
millors, quan proposam ajudes, una nova línia d’ajudes per
expansió a l’exterior de les empreses de les Illes Balears, és que
amb les línies existents no està prou ben cobert. I em permetrà
que li digui jo que les conec una mica. Quan parlam de les
línies d’adquisició de tendes a l’exterior, li parl d’una previsió
no contemplada a les normes vigents, que ha anat sorgint en els
darrers anys i que en aquest moment es fa necessària, i les
empreses, sobretot del sector del calçat, necessiten aquestes
aportacions perquè soles no hi poden fer front, i és la manera
de garantir aquesta expansió i la competitivitat d’aquestes
empreses. Qüestió distinta és que als senyors portaveus
d’aquests grups no els interessi,
no?

I finalment, i acab ja, amb dues referències que ha fet la
portaveu del Partit Socialista, que desmereix dues propostes, la
de la fira d’Alaior i la del recinte firal de Manacor, bàsicament
perquè les baixes que es proposen no li agraden. Bé, supòs, no
sé si era a l’anterior debat, ja li dic que les propostes que
nosaltres feim no són més que per intentar millorar les coses,
intentar aportar alguna cosa més del que hi ha, per tant si
aquestes baixes no els agraden, canviï-les, les que vostè digui
seran bones per a nosaltres. Si vostè en lloc d’aquestes baixes
les vol colAlocar a un altre lloc, Sra. Diputada, li acceptam,
sense saber on ho vol posar, li acceptam on vostè ho posi.

I respecte de ...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Cardona, vagi acabant.

EL SR. JUAN I CARDONA:

Acab tot d’una, Sra. Presidenta. Respecte del recinte firal de
Manacor li he de dir que és un projecte, no ja del Partit
Popular, sinó que estava contemplat a l’antic PDR aprovat pel
pacte, que era un projecte del pacte que nosaltres vàrem recollir
i que ens agradaria que es dugués endavant.

Moltes de gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Cardona. Contrarèplica dels grups? Sr. Barceló.

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Molt breument. Els temes d’artesania efectivament estan
transferits als consells, i això no vol dir que no se’ls pugui
ajudar, però, en tot cas, sempre d’una manera coordinada i això
no vol dir que no es faci.
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Respecte de totes les qüestions que vostè diu que jo he dit
que no corresponen a aquesta secció i així i tot en algun cas sí
que s’han plantejat, en casos molt concrets a través dels fons
europeus, i evidentment els fons europeus donen pel que donen,
s’ha diversificat, hi ha hagut una sèrie d’ajuntaments, per cert
de tots els colors polítics, que s’han vist beneficiats d’aquests
fons europeus, s’ha procurat, per tant, ser equànimes, i
evidentment els fons quan s’acaben, s’acaben. I això vostè ho
sap tan bé com jo.

Respecte de les energies alternatives, efectivament la
fotovoltaica en aquest moment és la que interessa més, no vol
dir que es descartin les altres, però sí que és ver que quan ens
plantejam la quantitat de feina que hi ha per fer en el tema
d’energies alternatives, ens adonam realment de com estam
d’endarrerits, i jo vull recordar que els actuals responsables de
la conselleria fa uns mesos que han entrat i, en canvi, hi ha
hagut altres responsables que han tengut tota una legislatura per
anar desenvolupant tota una sèrie de qüestions que són ben
necessàries en tota aquesta qüestió que plantejava vostè del
canvi climàtic, però que no s’han posat les bases per anar-les
duent a terme.

També respecte dels nous polígons industrials, totalment
d’acord on faci falta, però sempre amb una planificació, sempre
d’acord amb els recursos disponibles i, efectivament, hi ha ja
tota una sèrie de polígons industrials prevists.

I, per últim, quant a les tendes a l’exterior que vostè diu que
no estan previstes i altres qüestions que no estan previstes, bé,
el que crec que no pretén la conselleria és muntar blufs com
s’han muntat a determinades seus exteriors de la conselleria que
realment tenen “xiringuitos” que no servien per a res i que
només justificaven despeses injustificables i tenir algú allà
colAlocat, en tenim diverses de colAlocades i, en tot cas, s’haurà
de replantejar què es fa de cara a la projecció exterior amb
mesures que realment siguin eficients i no simples “xiringuitos”
com passava fins ara.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Barceló. Sra. Mercadal.

LA SRA. MERCADAL I MERCADAL:

Gràcies, Sra. Presidenta. Molt breument per respondre al
diputat del Partit Popular. En primer lloc, en el tema de
transferències als consells insulars. Sí que estaven transmeses
les competències des de fa una sèrie d’anys, el que passa és que
no estaven dotades pressupostàriament, i nosaltres pensam que
gràcies a l’estatut d’Autonomia, ara no farà falta açò que diuen,
ajudes, sinó que tindran unes dotacions econòmiques dins una
justícia competencial.

El tema d’energies alternatives, ja ho ha comentat el Sr.
Barceló, que m’ha precedit.

I bé, m’acusa d’una certa ironia, jo li diria al Sr. Cardona
que la ironia és una fórmula educada de plantejar discrepàncies
i no em sap greu que em titlli d’irònica; de vegades és una
postura per contradir una certa actitud cínica. De totes maneres,
ah, i quan diu que si no m’agraden les baixes que en proposi

unes altres, no és que no m’agradin concretament, és que li he
fet una explicació -no sé si l’ha captada-, vostès proposen una
baixa a un capítol de personal, de despeses de personal, per tant
fer inversions deixant de pagar personal em sembla una cosa
bastant curiosa.

De totes formes ens satisfà al nostre grup les propostes en
positiu del Grup Popular i deim que moltes coincideixen amb
l’acció prevista de govern, si més no el primer any segurament
que de futur n’hi haurà moltes que anirem de la mà.

Agraïm que se sumin a tot allò que sigui dur endavant
aquesta magnífica comunitat que es diu Balears.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Mercadal. Acabam aquí el debat i passam a les
votacions dels dos grups, de les esmenes presentades.

En primer lloc, votació conjunta de les esmenes del Grup
Parlamentari Mixt-AIPF.

Vots a favor?

Vots en contra?

LA SRA. SECRETÀRIA:

8 vots a favor; 9 en contra. Per tant, queden rebutjades les
esmenes.

Votació conjunta de les esmenes presentades pel Grup
Parlamentari Popular.

Vots a favor?

Vots en contra?

LA SRA. SECRETÀRIA:

8 vots a favor; 9 en contra. Per tant, queden rebutjades les
esmenes.

LA SRA. PRESIDENTA:

Feim cinc minuts de recés i continuam.

LA SRA. PRESIDENTA:

Recomençam la sessió per dur a terme el debat núm. 15, de
totalitat i de globalitat, agrupació de la secció 23, Conselleria
d’Esports i Joventut, amb les seccions i entitats afins.

Hi ha presentades, per part del Grup Parlamentari Mixt-
AIPF, esmenes parcials a aquesta secció, al programa 457A,
promoció i foment de l’esport, RGE núm. 3380, 3381 i 3382.

Per part del Grup Parlamentari Popular hi ha presentada una
esmena a la totalitat, a la secció 23, RGE núm. 3551; i també
esmenes parcials a la secció 23, al programa 323A, protecció
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i foment de la integració i foment de la participació social de la
joventut, RGE núm. 3550, 3548, 3543, 3830, 3764, 3544,
3546, 3547, 3549, 3545 i 3469.

Al programa 457A, promoció i foment de l’esport, hi ha
esmenes presentades RGE núm. 3512, 3511, 3514, 3508, 3510,
3513, 3530, 3529, 3531, 3579, 3509, 3834, 3835, 3527, 3534,
3528,m 3532 i 3533.

I finalment, al programa 457C, direcció i serveis generals
d’esport i joventut, esmenes RGE núm. 3537, 3763, 3767, 3770
i 3771.

Abans de passar al debat, convendria comunicar novament
si hi ha substitucions.

LA SRA. TORRES I MARÍ:

Maria Torres substitueix Josep Carretero.

LA SRA. MERCADAL I MERCADAL:

Margarita Mercadal substitueix Joan Boned.

EL SR. SERRA I TORRES:

Antoni Serra substitueix Joan Huguet.

LA SRA. PALAU I COSTA:

Catalina Palau substitueix Pere Palau.

LA SRA. CASTRO I GANDASEGUI:

Carmen Castro substitueix Miquel Jerez.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé, moltes gràcies. Passam idò a la defensa conjunta
de totes les esmenes del debat. En primer lloc, per part del
Grup Parlamentari Mixt-AIPF, Sr. Mayans té la paraula.

EL SR. MAYANS I SERRA:

Sí, gràcies, Sra. Presidenta. Són tres esmenes bastant
concretes, les quals fan referència a l’esport a l’illa menor de
les Pitiüses i, concretament, i començant per un tema que vaig
tractar en el ple, que li vaig preguntar al conseller, també li vaig
preguntar quan ell va fer la seva compareixença aquí per
explicar les seves línies d’acció de govern, fa referència al
centre de tecnificació esportiva de windsurf; ell va dir que s’hi
estava treballant, que el deixassin treballar i que necessitava
temps i doblers. Jo crec que si s’aprova aquesta esmena, temps
té el que vulgui i doblers també en tendrà, per tant crec que és
una esmena en positiu i que simplement resol una petició
unànime del sector esportiu de l’illa.

Igualment, hi ha una esmena que fa referència a un altre
dels esports punters a Formentera que és el judo i som
conscient que tal vegada demanar ara una centre de
tecnificació, tal vegada mentre treballa amb el de windsurf no

voldrà treballar amb el de judo, per tant deman programa de
tecnificació amb un import de 100.000 euros.

I un altre tema que fa referència a transferències de capital
cap al Consell de Formentera el qual, en definitiva, és qui ha de
coordinar el tema de l’esport a l’illa, conjuntament amb el
govern, i per això deman que se li transfereixi una partida de
300.000 euros, perquè pugui donar suport a tots els clubs
esportius quant a necessitats que tenen tots i cadascun
d’aquests, amb viatges, equipaments, en fi, tot el que necessita
avui en dia un club esportiu per funcionar i que a dures penes
avui en dia poden solucionar les seves necessitats més
peremptòries.

Gràcies, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. PALAU I COSTA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats.
L’esmena RGE núm. 3551, a la totalitat, que presenta el Grup
Parlamentari Popular a la secció 23, Conselleria d’Esports i
Joventut, dels pressuposts de la comunitat autònoma per a l’any
2008 doncs queda defensada amb els seus propis termes.
Passaré idò a defensar les esmenes parcials que també s’han
presentat a aquesta secció 23 del pressupost.

En primer lloc, parlaré de les esmenes relatives a l’àrea
d’esports que toquen els ajuts bàsics de l’acció de la conselleria
i els he dividit en dos grups: un primer grup que seria temàtica
relativa a promoció esportiva, com és tecnificació i esport
escolar, desplaçaments subvencions a entitats esportives i
esdeveniments esportius, i un segon grup que seria el relatiu a
les infraestructures, a instalAlacions esportives, be sigui creació
de noves instalAlacions o be remodelació i reforma de les
existents o també adquisició d’instalAlacions que ara són
privades i que voldríem que fossin adquirides per una institució
pública.

Quant a tecnificació, pensam, ja ho hem indicat altres
vegades, que la tecnificació descentralitzada ha de ser un dels
objectius principals del nou govern durant aquesta legislatura.
Està ben demostrat que els nuclis d’entrenament funcionen molt
bé allà on tenen les condicions òptimes i els requisits per fer-
ho; no hi ha cap necessitat de centralitzar-los a l’illa de
Mallorca o de vincular-los directament a un organisme del
govern. I per això pensam que s’han de crear i s’han de
fomentar allà on hi hagi els esportistes que tenen unes aptituds
o unes capacitats per destacar en l’esport que practiquen. I és
per això que hem presentat una sèrie d’esmenes entorn d’aquest
tema. Per un costat hi hauria un major suport als centres de
seguiment tècnic i esportiu que s’han creat a Eivissa i que duen
quatre anys en funcionament. Pensam que el govern s’hi ha
d’implicar més, hi ha de posar més recursos, però sempre
deixant que aquests centres es mantenguin sota la supervisió i
la titularitat del Consell Insular d’Eivissa, que és qui els ha vist
nàixer.
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Una altra esmena, també continuam amb la mateixa qüestió,
seria per a aquests mateixos centres de seguiment tècnic i
esportiu que funcionen a l’illa d’Eivissa i que tan bons resultats
donen, doncs habilitar-los un espai específic on puguin fer els
seus entrenaments i un espai cèntric, que seria concretament,
proposam en el complex esportiu de Raspallar, el qual és de
titularitat del consell i per tant insular.

Una altra esmena, també relativa a tecnificació, seria
incrementar la dotació que rep el centre de tecnificació que ja
existeix en es Cubells de tir amb arc. La veritat és que bona
part de l’elit nacional del tir amb arc es troba a Eivissa des de
fa anys, s’està fent una feina excelAlent, hi ha un centre de
tecnificació que funciona molt bé i per aconseguir els seus
objectius de tenir esportistes olímpics, la qual cosa crec que es
pot arribar a obtenir sense haver de fer esforços grandiosos, de
cada vegada hi estan més prop, doncs la subvenció que des de
fa anys dóna el Govern balear i que poc a poc s’ha anat
incrementant, doncs també per part del Grup Popular demanam
que hi hagi un compromís reflectit en els pressuposts de fer un
increment a aquesta aportació que es fa del govern al centre de
tecnificació des Cubells de tir amb arc.

I redundant en una esmena que ja ha manifestat el diputat
del Grup AIPF de Formentera, també estam perquè el govern
creï un centre de tecnificació de windsurf a l’illa de
Formentera, on trobam que es reuneixen totes les condicions
perquè aquest centre, que de qualque manera ja està funcionant,
doncs adquireixi millor nivell i millor consistència amb la
implicació del Govern balear.

Passam després a un altre tema, que seria l’esport escolar.
Impulsar la base de l’esport a les nostres pensam que és la
principal obligació de totes les institucions balears, de fet els
consells insulars hi estan molt implicats, és competència seva
organitzar totes les fases insulars, però la part de fases finals,
el que anomenam els Jocs Esportius de les Illes Balears, són
competència del Govern balear, i el que demanam és que el
Govern posi una partida que permeti ampliar el nombre de
modalitats esportives dins el programa balear d’esport escolar.

També una mica en la mateixa línia de foment de l’esport
de base, hi ha una altra esmena que és la promoció de jocs i
esports tradicionals a l’illa de Menorca, per exemple joc
maonès, tro, joc de la bolla, doma menorquina, precisen més
suport institucional o són jocs que desapareixeran i que no
hauria de ser així.

Un altre tema, crec que dels més importants, és la qüestió
dels desplaçaments. L’anterior govern va donar una passa molt
important en aquest aspecte, es varen finançar al llarg de
l’anterior legislatura els desplaçaments dels esportistes entre
illes, a les competicions oficials entre illes, i s’està finançant un
tant per cent dels desplaçaments entre illes i la península dels
equips d’elit que hi viatgen per fer les seves lligues i les seves
competicions, i demanam que es doni una passa fonamental en
aquest sentit i que el Govern també passi a finançar el cent per
cent dels desplaçaments a competicions entre illes i la
península.

I després passam al capítol de subvencions a equips d’elit.
Crec que tots els equips d’elit agraeixen les subvencions que
reben de les administracions públiques, especialment de la
Fundació Illesport, les quals són molt generoses, i a més és el
govern qui té la competència en equips d’elit; però sabem que
sempre les consideren insuficients i pensam, relacionant amb
l’esmena anterior presentada sobre desplaçaments, que si
s’aconseguís per part del Govern balear que es finançassin al
cent per cent aquests desplaçaments entre illes i la península,
doncs deixarien de tenir aquesta mancança de doblers que
sempre tenen i aquesta situació deficitària seria palAliada si es
podien tenir aquests desplaçaments entre illes i la península
coberts que ara no tenen.

Hi ha tota una sèrie d’esmenes, com dic, relatives a
subvencions a equips d’elit i una altra esmena relativa a
esdeveniments esportius. Tots sabem avui en dia la gran
importància que tenen els esdeveniments esportius, no només
són importants per fomentar l’esport autòcton, impulsar-lo, sinó
que són un importantíssim element de promoció turística a les
nostres illes, les Illes Balears són un lloc ideal per a la pràctica
esportiva, pel clima que tenim, per les instalAlacions que tenim,
i acollir grans esdeveniments esportius és una bona manera de
fomentar la imatge de les nostres illes. I no ha de ser només el
Govern balear qui organitzi i promogui aquests esdeveniments,
sinó que, també, per obtenir els millors beneficis, han de poder
fer-ho els ajuntaments de les nostres illes i necessiten recursos.

Passam al capítol d’instalAlacions esportives. No hem
demanat totes les que pensam que farien falta, sabem que el
Govern balear treballa en elaborar un pla esportiu per a aquesta
legislatura, però sí crec que s’ha de fer notar que hi ha una
mancança important d’instalAlacions esportives, sobretot a l’illa
de Menorca, i per això gran part de les esmenes fan referència
a aquesta illa quant a instalAlacions esportives. Una pista de
motocròs, fa falta; també, quant a piscines, hi ha dues piscines
cobertes a l’illa de Menorca per a 8 municipis, la natació és un
esport cada dia més practicat per tota la societat i si comparam
amb l’illa d’Eivissa, en què tenim ara mateix 5 municipis i 6
piscines cobertes i una altra en construcció, que aviat es podrà
inaugurar, crec que la diferència és abismal i que el Govern
balear, per suposat, s’hauria d’implicar també en la construcció
d’aquestes instalAlacions.

També en el capítol de polisportius, tant a Sant Lluís,
Ferreries, Alaior, són instalAlacions que existeixen però que
precisen d’una reforma integral i urgent i que el Govern també
hi hauria de prendre part.

Compra de l’hipòdrom Torre del Ram, sabem que el trot és
un dels principals esports tradicionals de les nostres illes i
Menorca és l’única illa que no té un hipòdrom de caràcter
públic institucional, per tant es fa necessària l’adquisició d’una
instalAlació d’aquestes característiques per promoure aquest
esport a l’illa de Menorca, tal com es fa a l’illa d’Eivissa i a
l’illa de Mallorca.

Adquisició de nous terrenys a l’hipòdrom de Manacor.

També rehabilitació del polisportiu es Castell, també a
Menorca.
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Construcció de la segona fase del centre de tecnificació de
Manacor, la primera fase ha estat desenvolupada pel Govern
anterior. És una instalAlació destinada bàsicament al tennis, és
una instalAlació molt ambiciosa; tots sabem la transcendència
que té el tennis en aquests moments a la nostra comunitat, però
crec que si s’arriba a completar seria una instalAlació els
beneficis de la qual no quedarien només a Manacor i no
quedarien només en el tennis sinó que podrien arribar molt més
endavant.

Reforma del polisportiu Mateu Cañellas d’Inca, el qual
també té un gran nombre d’usuaris i requereix d’una bona
reforma. El mateix pavelló de sa Creu a Inca i el mateix
polisportiu de s’Illot a Manacor.

Pas ara breument al capítol de Joventut. Sabem de la
circumstància competencial que hi ha ara a Joventut des de fa
quasi un any, des de gener del 2007 s’ha fet una nova
distribució de competències; el Consell d’Eivissa i Formentera
les va assumir l’1 de gener d’enguany, el Consell de Menorca
també, mentre que el Govern balear s’ha quedat amb les de
l’illa de Mallorca i també es preveu que, no sé quant, però que
també aquesta legislatura seran transferides al Consell de
Mallorca. Això de qualque manera ha condicionat el sentit de
les esmenes que hem presentat des del Grup Popular i
l’objectiu primordial d’aquestes esmenes és que l’àrea de
joventut no perdi impuls, sobretot en un moment que, per
primera vegada en la història d’aquesta comunitat, hi ha una
conselleria d’Esports i Joventut. Per tant, aquest elevament
institucional que s’ha fet de l’àrea de Joventut pensam que
hauria de quedar ben reflectit en els pressuposts i per això
presentam aquest conjunt d’esmenes, perquè volem garantir de
qualque manera una millora dels serveis que ofereixi el Govern
a la joventut.

Dotar de més recursos per a un millor funcionament dels
serveis d’intercanvi i turisme juvenil; carnet 26 i carnet jove;
increment de les subvencions que dóna el Govern a les entitats
de l’illa de Mallorca, hi ha una tendència a incrementar les
subvencions per part del Consell d’Eivissa i per part del
Consell de -ja acab, Sra. Presidenta-, per part del Consell de
Menorca, i també hauria de ser igual a l’illa de Mallorca.
També demanam un increment del pressupost que rep el
Consell de la Joventut en els mateixos termes que rebia els anys
anteriors, que era d’un 10%. També una partida perquè el
Consell de la Joventut de les Illes Balears pugui solucionar la
seva problemàtica de lloguer de seu. Compra de l’antic cinema
Goya per fer un casal de joves a Manacor. Millor equipament
per a l’Oficina d’Emancipació Jove i també més recursos per
al programa Art Jove 2008.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Palau. Passam a la fixació de posicions
per part dels grups parlamentaris. Per part d’Eivissa pel Canvi,
Sra. Suárez té la paraula.

LA SRA. SUÁREZ I FERREIRO:

Gràcies, Sra. Presidenta. Amb aquesta intervenció volem
anunciar el vot negatiu a les esmenes presentades per AIPF i
pel PP. Pel que fa a l’esmena a la totalitat del Partit Popular ja
farem la defensa corresponent en el plenari.

I en relació amb les esmenes parcials, simplement donarem
els arguments bàsics pels quals rebutjam aquestes esmenes i en
el plenari també els explicarem més àmpliament. Aquestes
raons són bàsicament sis.

Una part de les esmenes consideram que ja formen part dels
objectius de la conselleria i a més estan pressupostats.

Una altra part, consideram que s’han de fer projectes,
perdó, s’estan elaborant projectes d’actuació en relació amb
aquestes esmenes i per tant no es poden reservar partides
pressupostàries per a coses que encara no estan programades.

En tercer lloc, hi ha també algunes esmenes que consideram
que hi ha algunes errades en l’assignació de les partides, estan
assignades a partides incorrectes.

En quart lloc, hi ha altres esmenes que consideram que el
pressupost ja s’està pagant per part d’altres organisme.

En cinquè lloc, i pel que fa al conjunt d’infraestructures,
d’instalAlacions que es plantegen, molt variades i a molts
diversos llocs, ara mateix s’està elaborant per part de la
conselleria el Pla director d’instalAlacions esportives i per tant
consideram que és dins aquest pla que s’ha de valorar, s’ha de
fer el pla, s’ha de valorar quines són les instalAlacions que fan
falta i després s’han de prioritzar i la darrera fase seria ja
l’assignació de partides concretes.

I una sisena, i aquí voldríem simplement afegir una
anècdota que jo crec que és significativa i és que també algunes
de les esmenes presentades realment no són competència de la
conselleria. I vull fer una referència concreta a una esmena que
és la millora del condicionament del campament de Cala
Jondal, aquesta esmena, curiosament, va ser presentada al ple,
en forma de moció, del 29 de novembre d’enguany, just a un
ple que ja s’estava presentant el pressupost del Consell
d’Eivissa per a l’any 2008, i estava contemplada la partida
concreta per fer aquesta millora del campament de Cala Jondal;
en el mateix ple, i tenint en compte que hi havia una partida
concreta assignada, es va demanar al Partit Popular que retiràs
aquesta moció perquè no tenia sentit, perquè ja estava
pressupostada; doncs bé, no es va retirar, el Partit Popular va
tirar endavant la moció i ara també ens tornam trobar amb la
moció diríem amb forma d’esmena. Crec que, home, potser un
exemple de falta de confiança en l’equip de govern del consell
i pens que tal vegada aquesta és la raó, però en qualsevol cas,
crec que és una sostenella y no enmendalla, i jo crec que no té
cap sentit, fins i tot li demanaria que sí, que aquesta en concret
que la retiràs.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.



410 HISENDA I PRESSUPOSTS / Núm. 21 / Fascicle 5 / 13 de desembre del 2007 

 

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Des del nostre grup
parlamentari anunciam el vot negatiu a les esmenes
presentades. Consideram que les esmenes relacionades amb el
tema de la tecnificació ja hi ha partides pressupostàries
previstes a l’Escola Balear de l’Esport, per tant es farà front a
la majoria de les reclamacions que es fan a través d’aquestes
esmenes.

Les ajudes a l’esport escolar també les consideram previstes
a través de les subvencions i ajudes que es concedeixen a les
diverses federacions.

En relació amb les instalAlacions és evident que la
Conselleria d’Esport ha d’elaborar un pla d’instalAlacions, un
pla important que preveurà les inversions a fer; també és
evident però que no totes les instalAlacions esportives han
d’anar a càrrec o les ha d’assumir en part o de manera total la
conselleria, és evident que hi ha molts de pavellons, moltes
piscines, moltes instalAlacions que van a càrrec dels municipis
o que els municipis financen en part a través del corresponent
Pla d’obres i serveis dels consells insulars. Per tant, no tot ha
de correspondre a la conselleria, si bé és evident que la
conselleria ha de colAlaborar en la mesura que sigui possible a
fer les instalAlacions i a ampliar la xarxa esportiva de les
diferents illes de la nostra comunitat.

Per aquestes raons i en relació, finalment, amb el centre de
tecnificació de Manacor, consideram que la conselleria el vol
replantejar, ja ha anunciat que serà un model diferent del que
estava inicialment previst, es manté aquest centre de
tecnificació però es considera que hi haurà un abaratiment dels
seus costs i per tant no té sentit aquesta esmena.

Per aquestes raons, votarem en contra. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, l’esmena a la totalitat, en tot
cas, ens reservam els arguments de cara al plenari.

Quant a les esmenes del Grup Mixt, respecte del programa
de tecnificació de judo i del centre de tecnificació de windsurf,
consideram que es faran a través de l’Escola Balear de l’Esport,
que ja així està previst.

Respecte de les esmenes del Partit Popular, les que fan
referència a joventut, totalment d’acord que hi ha d’haver més
recursos per al carnet 26, per al carnet jove, per al Consell de

la Joventut de les Illes Balears, com proposen, però consideram
que en aquestes qüestions hi ha d’haver una racionalització de
la despesa i hi pot haver també diverses iniciatives, tant de la
conselleria com d’altres conselleries que poden anar a ajudar
també en aquest sentit.

També proposen noves infraestructures que pensam que
estan previstes ja a través del Pla jove. Igual que el tema del
programa cultural Art Jove, pensam que la millora de
l’eficiència amb una racionalització de la despesa permetrà
aquesta millora necessària i que plantegen. Igualment els
recursos per a l’Oficina d’Emancipació Jove des de la
conselleria pareix ser que ja estan prevists.

El campament de Cala Jondal, ja li ha contestat la portaveu
d’Eivissa pel Canvi que és competència del Consell d’Eivissa
i que per tant es farà a través del consell. I igualment que les
convocatòries de subvencions per a instalAlacions juvenils, és
una convocatòria ja prevista per la conselleria.

Pel que fa a les partides d’esport, el programa d’esport en
edat escolar, sembla pel que hem vist que són partides
inadequades les que proposen.

El nucli de tecnificació de tir amb arc a Eivissa està previst
fer-ho a través de l’Escola Balear de l’Esport, igual que el
centre de tecnificació esportiva a Eivissa. I la promoció de jocs
i esports tradicionals a Menorca es farà també a través de les
respectives federacions.

Quant a les propostes que ens fan arribar d’ajudes a l’esport
d’elit, hi estam d’acord, però s’ha de prioritzar sempre l’esport
base. I hem de pensar que tant en el cas del Vive Menorca com
els clubs de bàsquet, com els clubs de voleibol de Ciutadella,
ja hi ha ajudes previstes a través de la Fundació Illesport i en
alguns casos també a través dels consells insulars respectius.

I per altra banda, quant al desplaçament dels esportistes per
a les competicions, hi ha pressupostada una quantitat similar a
la que ja hi havia pressupostada quan vostès governaven, per
tant si és insuficient, en tot cas, ja ho era durant el 2007. I en tot
cas sí que compartim la necessitat que s’han de millorar
aquestes partides, però sempre dins les possibilitats de la
conselleria.

Llavors en fan tota una sèrie de propostes de millora
d’instalAlacions esportives o de noves instalAlacions esportives.
Com ja ha comentat l’anterior portaveu hi ha una sèrie
d’aquestes instalAlacions que no correspondran al Govern sinó
que hauran de correspondre o bé al consell o bé a l’ajuntament
i en tot cas totes entrarien dins el futur Pla d’instalAlacions, el
qual ja està previst per part de la conselleria. I sí que no ens
queda més remei que constatar una qüestió i és que tanta
quantitat d’instalAlacions que ens proposen, bàsicament a Inca,
a Manacor i a Menorca, significa que hi ha un dèficit important
que hem de constatar i que també ens fan pensar si aquests
quatre anys passats es va fer tot allò que es podia fer en matèria
d’instalAlacions esportives i, en general, en matèria de joventut,
vista la quantitat d’esmenes que vostès presenten, tenint en
compte que fins fa dos dies vostès governaven.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Barceló. Per part del Partit Socialista, Sra.
Torres.

LA SRA. TORRES I MARÍ:

Sí, gràcies, Sra. Presidenta. Per anunciar que el nostre grup
votarà negativament en relació amb les esmenes presentades
tant pel Grup AIPF com pel Grup Popular. Explicarem
evidentment en el plenari més abundosament les raons per les
quals votarem, en principi, en contra de totes les esmenes. Però
aprofitaré aquesta sessió per avançar alguns raonaments pels
quals votarem en contra.

En relació amb les esmenes presentades pel Grup Mixt-
AIPF, pel que fa a les esmenes RGE núm. 3380 i 3381, hem de
dir que votam en contra, ja que els programes de tecnificació,
com ja s’ha avançat per part d’altres portaveus, són finançats a
través de l’Escola Balear de l’Esport, al finançament de la qual
ja s’han previst els crèdits necessaris per realitzar les inversions
previstes. 

El mateix posicionament tenim sobre l’esmena RGE núm.
3382, ja que de cara al proper exercici pressupostari s’ha
prioritzat la creació de centres de tecnificació esportiva, entre
ells el de l’illa de Formentera.

En relació a les esmenes presentades pel Grup Popular, en
primer lloc i fent referència a l’esmena a la totalitat, anunciam
que en el plenari ja l’abordarem. I en relació a les esmenes
concretes, votam en contra de les esmenes relatives a temes de
tecnificació, en referència a aquest tema rebutjam les esmenes
RGE núm. 3508, 3510, 3511 i 3513, donat que, ja s’ha dit, que
l’òrgan competent en aquesta matèria és l’Escola Balear de
l’Esport.

També rebutjam les esmenes RGE núm. 3514 i 3530, ja que
seguint la línia marcada per la nova conselleria, els increments
pressupostaris per desenvolupar esdeveniments esportius seran
canalitzats a través dels respectius clubs i federacions.

També en relació a les esmenes 3529, 3531 i 3579. Votam
en contra, ja que els equips esportius als que fan menció, ja
reben l’ajuda corresponent a través de la Fundació Illesport. I
no podem oblidar que aquests pressuposts que pertanyen a una
conselleria recent creada, llavors hem d’entendre que per a
aquest govern aquestes matèries de Joventut i Esport són molt
importants. Hi ha hagut un seguit d’organitzacions, una
voluntat de dotar d’estabilitat el món de l’esport i que es vol fer
de la millor manera possible però tenint en compte, per
desgràcia, l’herència que com ja ha fet referència l’anterior
portaveu, hem hagut de rebre de l’anterior govern.

Pel que fa a l’esmena 3509, cal dir que la partida a la que es
refereix està pressupostada en la mateixa quantitat que ho va fer
precisament el Govern anterior per a l’any 2007. Per tant, no
entenem aquesta esmena.

També rebutjam les esmenes 3834, 3835, 3527, 3528,
3532, 3533, 3534, 3537, 3663, 3767 i 3771, ja que totes les
instalAlacions esportives estaran contemplades, com ja ha fet

menció la pròpia portaveu del Partit Popular, en el Pla
d’instalAlacions que n’avaluarà l’Estat les necessitats i les
prioritats d’actuació.

En relació a l’esmena 3770. Hem de votar en contra també
perquè cal redefinir el projecte de la segona fase del centre de
tecnificació que es fa referència. Diferenciant entre una part de
construcció fonamental per a un centre de tennis i una altra part
de serveis complementaris, les quals aniran contemplades dins
el Pla director d’instalAlacions.

En referència a matèria de joventut, en relació a l’esmena
3550, hem de dir que es millorarà el funcionament dels serveis
que dóna el Consorci Turisme Jove, mitjançant una
racionalització de la despesa. Per tant, evidentment rebutjam
l’esmena presentada.

Rebutjam també la 3544 i 3547 perquè ja està previst un
desenvolupament de les noves tecnologies en la xarxa
d’informació jove i per tant, també s’inclou l’Oficina
d’emancipació.

En relació a la 3546, cal dir que hi haurà una millora en el
programa Art Jove. Per això també rebutjam l’esmena tal i com
està presentada.

En relació a la 3549, la relativa al campament de Cala
Jondal, com han indicat anteriors portaveus, és competència del
Consell Insular d’Eivissa i en conseqüència res més cal dir
sobre això.

I en relació a les esmenes 3545 i 3469, hem de dir que fan
referència a convocatòries que ja estan previstes. 

També votam en contra de les 3512, 3543, 3548, 3764 i
3830 per diverses raons... En definitiva, per no allargar-nos i
per no abundar més i perquè ho comentarem en el plenari, ja hi
farem referència en el plenari.

En conseqüència totes aquestes raons que desenvoluparem
en el plenari, en principi votam en contra de totes les esmenes
presentades pel Grup AIPF i el Grup Popular.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Torres. En torn de rèplica per part del Grup
Parlamentari Popular Sra. Palau.

LA SRA. PALAU I COSTA:

Gràcies, Sra. Presidenta. En primer lloc em referiré al Grup
AIPF, a les seves esmenes perquè no ho havia fet abans i
anunciar que les acceptam i les donam el nostre suport.

En resposta a allò que han comentat els altres portaveus, dir
que hem fet aquestes esmenes perquè trobam que el programa
d’objectius que ha presentat com a introducció la Conselleria
d’Esports i Joventut en aquests pressuposts és molt difús i
pensam que requereix d’una major concreció, d’una major
assignació de partides concretes.
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Pel que em comentava la Sra. Suárez, en relació al
campament de Cala Jondal. El campament de Cala Jondal és
una instalAlació que funciona fa molts d’anys, no s’hi ha invertit
i que necessita una remodelació integral. Això és una cosa
important. Però a més, el Govern anterior va adquirir un solar
annex de 40.000 metres allà mateix, per fer-hi noves
instalAlacions i millorar el campament. Per tant, la partida que
es necessita per a aquesta instalAlació, per a aquesta
remodelació i millora de serveis és una partida important i jo
crec que no s’ha de tenir cap mania, cap problema perquè el
Govern hi colAlabori, encara que sigui una instalAlació del
consell insular. Nosaltres sempre ens ho havíem plantejat
d’aquesta manera, malgrat les transferències hagin estat
assumides pels consells insulars, passa en molts de casos, no
crec que haguem de tenir cap complex perquè el Govern balear
continuï colAlaborant i invertint.

Respecte les manifestacions fetes pel portaveu d’Unió
Mallorquina i crec que també ha estat comentat per altres
portaveus, el tema de tecnificació. Tots vostès em remeten a
l’EBE i jo insistesc que estam per una major implicació del
Govern balear en els centres de tecnificació, en els programes
de tecnificació que estan funcionant o que s’han de crear a les
illes menors, però no pensam que s’hagi de passar sempre
exclusivament per l’EBE. Aquests centres nous poden ser dels
consells, fins i tot poden ser dels ajuntaments i es poden
establir convenis o altres fórmules de participació per part del
Govern balear que no siguin baix el domini de l’Escola Balear
de l’Esport.

Quant a instalAlacions, pensam que a l’anterior legislatura es
va fer un gran esforç en aquesta matèria i esperam que el
Govern actual també s’ho prengui seriosament i sigui capaç de
fer tantes instalAlacions i colAlabori amb els ajuntaments, així
com es va fer abans.

Agraesc el to emprat pel portaveu del BLOC. Ell també
compara aquesta legislatura amb l’anterior quant els comptes.
Em diu que hi ha partides que són similars, però jo crec que no
ens hem de conformar i més, quan s’ha creat una conselleria
específica per a esports i joventut, hem de procurar anar a més.
I si abans es pagaven els desplaçaments entre illes, hem de
lluitar perquè aquesta legislatura puguem arribar a tenir els
desplaçaments entre illes i la península també finançats al
100%.

També m’han arribat a dir que s’havia fet poca feina quant
a instalAlacions esportives, que les nostres esmenes denotaven
moltes mancances a alguna illa. Miri, jo crec que no s’havia
invertit tant mai en instalAlacions esportives com a la passada
legislatura. El que passa és que hi havia un pla D, de
subvencions des de la Conselleria de Turisme i hi va haver
ajuntaments que varen optar per a instalAlacions esportives i
n’hi va haver que no. Per això tal vegada hi ha unes mancances
a unes zones molt més destacades que a unes altres.

I bé, reiter que si el Govern actual ha considerat que esports
i joventut era suficientment importat per crear una nova
conselleria, voldríem que això quedés reflectit i demostrat en
els pressuposts. Lamentam profundament que les propostes i
esmenes del Grup Popular no tenguin el suport dels grups que
donen suport al Govern. Pensam que són aportacions positives,

constructives, que completen la confecció pressupostària i la
capacitat de donar solucions als problemes existents en el
colAlectiu d’esportistes, joves i la societat en general de la
nostra comunitat. I encara tenc l’esperança que d’aquí al ple
vostès s’ho repensin i tal vegada n’acceptin alguna perquè
pensam que el que es podria desprendre que s’aprovés són
absolutament beneficis.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Contrarèplica? No. Donam per conclòs el debat i passaríem
a la votació de les esmenes presentades pel Grup Parlamentari
Mixt. Votació conjunta d’aquestes esmenes.

Vots a favor?

Vots en contra?

LA SRA SECRETÀRIA:

8 vots a favor, 9 en contra. Queden rebutjades les esmenes.

LA SRA. PRESIDENTA:

Votació conjunta de les esmenes del Grup Parlamentari
Popular.

Vots a favor?

Vots en contra?

LA SRA SECRETÀRIA:

8 vots a favor, 9 en contra. Queden rebutjades les esmenes.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies.

Un minut de recés per veure què passa amb el micròfon,
però en principi pareix que va bé. Bé, el micròfon funciona i
podem seguir si a tots els portaveus els sembla bé. Feim els
canvis mentre jo vaig anunciant les esmenes i així no perdem
temps.

Després ja demanaré les substitucions abans d’entrar en el
debat de les esmenes.

Així idò anunciaré el debat núm. 16 de totalitat i globalitat
a la secció 24, Conselleria d’Afers Socials, Promoció i
Immigració amb les seves seccions i entitats afins.

El Grup Parlamentari Mixt-AIPF ha presentat esmenes
parcials a les secció 24 en el programa 313A, centres
assistencials amb les esmenes RGE núm. 3370 i 3371.

Per la seva part el Grup Parlamentari Popular ha presentat
esmenes a la totalitat a la secció 24, Conselleria d’Afers
Socials, Promoció i Immigració, esmena RGE núm. 3817. I a
la secció 73, Institut Balear de la Dona RGE núm. 3507.
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També ha presentat esmenes parcials a la secció 24, RGE núm.
3865 i en el programa 134A, sensibilització i cooperació en el
desenvolupament esmena RGE núm. 3866. En el programa
313A, centres assistencials ha presentat les esmenes RGE núm.
3775, 3776, 3831, 3521, 3837, 3519 i 3520. En el programa
313D, protecció i acció social ha presentat les esmenes RGE
núm. 3818, 3826, 3828, 3798, 3820 i 3825. En el programa
313I, planificació i ordenació social esmenes RGE núm. 3829
i 3827. I a la secció 73 ha presentat esmenes al programa 323C,
promoció, protecció i serveis per a la dona RGE núm. de la
3503 a la 3506. I finalment, a la Fundació d’Atenció i Suport
a la Dependència Residència Joan Crespí, esmena RGE núm.
3864.

Se poden comunicar en aquests moments les substitucions
per a aquest debat.

EL SR. SERRA I TORRES:

Antoni Serra substitueix Joan Huguet.

EL SR. LLAUGER I ROSSELLÓ:

Miquel Àngel Llauger substitueix Biel Barceló.

LA SRA. TORRES I MARÍ:

Maria Torres substitueix Josep Carretero.

LA SRA. CASTRO I GANDASEGUI:

Carmen Castro substitueix Pere Palau.

LA SRA. MERCADAL I MERCADAL:

Margarita Mercadal substitueix Joan Boned.

LA SRA. PASTOR I SÁNCHEZ:

Encarnación Pastor a Miguel Jerez.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. Moltes gràcies. Passam a la defensa conjunta de
totes les esmenes. Per part del Grup Parlamentari Mixt-AIPF té
la paraula el Sr. Mayans.

EL SR. MAYANS I SERRA:

Gràcies, Presidenta. Són dues esmenes, però són dues
esmenes importants i crec que li faran falta a al consellera per
executar els dos projectes que citen les esmenes. Una fa
referència al centre de dia de malalts mentals, alzheimer i
discapacitats. Per qüestions que ara mateix no vull comentar, ja
ho comentaré en plenari, aquest projecte s’ha endarrerit massa
en el temps i per tant, el pressupost que estava previst, quasi 3
milions d’euros, s’ha encarit moltíssim i costarà 1,5 milions
d’euros més si s’ha d’executar com es pensa executar el 2008.
Per tant, aquest milió d’euros que pressupost aquí via esmena,
és per fer front a aquesta despesa extra que costarà aquest
centre de dia, indispensable i vital per a l’illa de Formentera.

I un altre tema que tampoc no hi ha instalAlació a l’illa són
els centres assistits per a la tercera edat. Jo a la reunió que vaig
tenir amb la consellera em va dir que iniciarien els estudis per
veure quina era la realitat assistencial d’aquest tipus a
Formentera i les dimensions que es podrien començar a pensar
per a aquest tipus d’instalAlació. Jo he fet una esmena realista,
crec que és acceptable. No demanam la quantia total d’allò que
pot ser un centre d’aquestes característiques, sinó que demanam
un pressupost real que són 200.000 euros per iniciar el que
sigui, ja siguin estudis, comprar terrenys, o el que sigui perquè
ben aviat aquest centre sigui una realitat a Formentera.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Mayans. Per part del Grup Parlamentari
Popular pot fer la defensa les esmenes el Sr. Serra.

EL SR. SERRA I TORRES:

Gràcies, Sra. Presidenta. Si és possible ens partiríem el torn
d’intervenció entre la Sra. Pastor, defensarà la globalitat i jo
després ho faré de la totalitat.

LA SRA. PASTOR I SÁNCHEZ:

Buenos días Sra. Presidenta, señoras y señores diputados.
El Grupo Parlamentario Popular presenta una enmienda a la
totalidad porque al presupuesto de la Consejería de Asuntos
Sociales, Promoción e Inmigración porque no se ha visto
ningún gesto ni nada positivo con respeto a las enmiendas que
hemos presentado. Por lo tanto, lo enmendamos a la totalidad.

EL SR. SERRA I TORRES:

Gràcies, Sra. Presidenta. La part de la globalitat, totes les
esmenes que ha presentat el Partit Popular, les defensaré una a
una i faré un petit comentari.

La primera de totes i per a mi la més rellevant, és la que fa
referència a la necessitat d’atendre els drets dels ciutadans
dependents de les Illes Balears amb la legislació que hi ha
actualment en marxa i que fa referència al grau 3, nivell 1 i 2 i
grau 2, nivell 2. Avui per avui entenem que no hi ha la dotació
suficient i la dotació es reflecteix en aquesta esmena.

Quant a les mesures de prevenció per a la dependència,
pensam que hi ha dues línies fonamentals. Una que va adreçada
a la discapacitat. La compareixença del dia 15 de novembre, la
consellera va parlar d’un decret que parlaria de l’atenció
primerenca, per tant, prevenció a l’àmbit de la discapacitat.
Però no hem vist cap partida específica en aquesta qüestió un
cost de 400.000 euros, que entenem que podria donar
satisfacció a aquesta qüestió. També un cost de 300.000 euros
per a l’ampliació del programa Ca Vostra, amb una específica
funció relacionada amb l’àmbit de la prevenció de l’àmbit dels
majors. Entenem que seria també necessari incidir en aquests
dos colAlectius i així aquesta qüestió que fa referència, ja dic, a
la prevenció.
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Per altra banda veim mancances fonamentals en els
pressuposts que estan relacionades amb la descentralització,
descentralització de la feina que ha de portar a terme la
Conselleria d’Afers Socials, ha de tenir especialment molt en
compte tots els ajuntaments i també una distribució per poder
arribar amb aquells recursos que faran falta per a l’aplicació de
la Llei de dependència a les diferents comarques i municipis.
Així en aquest sentit proposam una mesura que entenem
fonamental i és un centre de dia per a joves amb greus
discapacitats físiques, amb un cost aproximat de 500.000 euros.
Entenent que no hi ha cap recurs específic d’aquestes
característiques a la part de la comarca de Manacor, amb una
atenció que es fa actualment de la discapacitat psíquica, no de
la física. Per tant, seria necessari un centre d’aquestes
característiques.

També entenem que hi ha una necessitat de promoure nous
centres d’atenció a les persones majors. Veim amb preocupació
que aquesta legislatura que ha començat no té dotació
específica per a l’atenció a les persones majors, amb nous
recursos que no estiguessin prevists a l’anterior legislatura.
Pensam que una primera iniciativa pot ser reformar, ampliar
aquells centres ja existents, com pugui ser la Residència Miquel
Mir d’Inca, amb un cost de 4.306.000 euros i per suposat, en
colAlaboració amb el propietari d’aquesta instalAlació que és
l’Ajuntament d’Inca. Ja dic, per donar compliment a la Llei de
dependència i per crear nous espais per atendre aquest conjunt
poblacional tan important.

Per altra banda també i dins aquest àmbit de millora
d’aquelles qüestions relacionades amb la dependència, veim
que l’illa de Menorca té la necessitat de promoure un centre de
dia de malalts d’Alzheimer, a Ciutadella de Menorca, amb la
plena disponibilitat per part d’aquest ajuntament, per
colAlaborar en el que sigui possible. I jo crec que la iniciativa
que l’ha de prendre el Govern, garantir el dret dels ciutadans de
les Illes Balears per complir amb la Llei de dependència, ja dic,
mitjançant una instalAlació, una prestació i en aquest cas
proposam que sigui una instalAlació a Menorca per al colAlectiu
que tots els científics entenen que és aquell que provoca més
dependència, l’àmbit de l’Alzheimer.

Per altra banda també un projecte que creim fonamental, un
centre per a discapacitats a Ciutadella de Menorca, per aquestes
mateixes qüestions que dèiem anteriorment. Una vegada més,
fent incidència en aquests dos colAlectius, la discapacitat i les
persones majors per poder assolir els objectius que ens
plantejam imprescindibles per a l’any 2008 i següents.

Per suposat també hi ha una altra esmena que fa referència
a una línia de subvencions específica per a ajuntaments, per tal
d’adaptar les platges a la discapacitat. No només pensam en
aquesta atenció concreta, diguem necessària de les persones
amb discapacitats i les persones majors, sinó també de la
possibilitat que totes aquelles persones que tenen mobilitat
reduïda puguin accedir a l’estiu en igualtat d’oportunitats a un
lloc com puguin ser les platges. Era un projecte que ja existia
a la legislatura anterior i entenem que és necessari donar
continuïtat, ampliar fins i tot aquest projecte amb 600.000
euros.

També la convocatòria d’ajuts per als municipis menors,
aquells que tenguin menys de 7.000-8.000 habitants, perquè
puguin donar cabuda i solució a aquelles persones majors que
requereixen estar també prop de ca seva, no desvincular-se del
seu municipi i que puguin tenir un suport per part de les
institucions més pròximes als ciutadans, en aquest cas són els
ajuntaments, una vegada més en compliment de la Llei de
dependència. Però amb aquest esperit de proximitat i afavorint
experiències, com pugui ser la de Binissalem, precisament, amb
un habitatge tutelat que ha funcionat, o altres llocs com Alaró
allà on existeixen també aquests habitatges tutelats i que
entenem que és una iniciativa que va tenir el suport del Govern
anterior i també s’ha de seguir mantenint, però sobretot
ampliant aquesta iniciativa a tots els municipis de les Illes
Balears. Entenem que el cost aproximat per promoure aquestes
infraestructures i també aquesta atenció podria ser d’uns 3
milions d’euros.

El tema de Parkinson és una qüestió que en aquest cas ha de
ser un compromís prioritari per part del nou Govern. No ho
veim reflectit en el pressupost, ens preocupa i sobretot ens
preocupa perquè és en aquest cas eliminar un projecte que ja
existia. Hi havia un projecte que era una residència específica
per a Parkinson, que deixa de tenir aquesta funció, curiosament
després d’uns anys allà on aquest colAlectiu estava realment
immers dins aquesta nova possibilitat. 340 persones que són
membres d’aquesta entitat es veuen avui desemparades i amb
preocupació per l’inexistència d’un recurs específic per a
Parkinson i que ells mateixos hi havien colAlaborat per fer-ho
possible. Entenem que la segona malaltia que crea més
dependència és precisament la de Parkinson i ha de tenir un pla
específic, una acció específica per part del nou Govern i
evidentment s’ha de reflectir corresponentment als pressuposts.
En aquest cas proposam que sigui Manacor, amb aquest efecte
de descentralització que també comentàvem abans.

Quant a altres colAlectius. Hi ha un colAlectiu que són els
sense sostre. És una activitat que es porta a terme,
efectivament, des dels consells insulars quant a l’atenció, però
no així en la planificació. Per això proposam fer un estudi, fer
un pla d’inserció social per les persones anomenades sense
sostre, donat que ja hi ha hagut experiències interessants en el
Consell de Mallorca, molt especialment, també en el Consell
d’Eivissa i Formentera, encaminades a dotar de recursos de
baixa exigència, que ha fet possible èxits importants, com
reduir en més d’un 50% les persones que viuen i que
tradicionalment estan en el carrer, aquells que són anomenats
irreductibles. Per suposat, creim que és important recollir
aquesta experiència. Una feina feta en xarxa amb tot el sector
que pot ser d’utilitat per establir criteris d’acció que facin
possible aquesta igualtat d’oportunitats que dèiem abans, amb
aquells més desfavorits a la nostra societat.

Per últim tres esmenes més. La primera d’elles és la
substitució de la despesa del sou del Delegat del Govern de les
Illes Balears per a la cooperació al desenvolupament. Una
figura que la consellera entén que no està justificada, ho va dir
en declaracions en aquesta pròpia cambra, en aquesta comissió.
I entenem que ho podem destinar a una altra qüestió tan
fonamental com és promoure la responsabilitat social
corporativa. Això que s’ha deixat de fer per part de la
Conselleria d’Afers Socials, això que fa tot el sector social
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privat i públic actualment. Però curiosament el nostre Govern
ha deixat de fer. Entenem que aquest sou, s’entén que és
totalment innecessari per part de la conselleria, es podria
destinar a aquesta funció. I recollir una iniciativa del Govern
anterior que contrasta amb altres voluntats dins el propi Govern
de les Illes Balears per promoure temes de responsabilitat
social corporativa. I en aquest cas recuperar la Fundació Contra
la Violència de Gènere. 

També la creació d’un programa, conjuntament amb els
consells insulars, per al compliment de la Llei 27/2007, de 23
d’octubre, en la qual es reconeixen les llengües de signes
espanyols a l’Estat espanyol i regulen els mitjans de suport a la
comunicació. Aquesta llei comenta la necessitat que les
diferents administracions públiques estableixin mesures en
aquest sentit i constatam que no hi ha en el pressupost cap
mesura específica en aquest sentit i ho veim amb preocupació
perquè és un colAlectiu realment important i dóna la sensació
que és un colAlectiu silenciós quant a les seves necessitats,
pareix que no són enlloc i respecte altres discapacitats són
menys peremptoris, però la manca de possibilitats de
comunicar-se amb el seu entorn ens porta també a una manca
d’igualtat d’oportunitats que fa que la seva normal participació
social sigui gairebé impossible en molts dels casos, si no tenen
el suport específic per part de l’administració. Avui tenim la
legislació oportuna i crec que és necessari que tengui el
corresponent suport per part del Govern.

Ja per últim, l’augment de la partida de renda mínima
d’inserció. Aquí constatam també que vénen temps difícils,
com diuen. La història de la renda mínima d’inserció ens du a
pensar que quan hi ha més problemàtiques econòmiques a la
societat, aquesta renda mínima d’inserció requereix més
necessitats. Realment presentam una mesura molt realista quan
deim que només demanam que es pugi un quart del que va
pujar el Govern anterior, de la mitjana que va pujar el Govern
anterior, de tal manera que allò que es faci sigui donar
continuïtat a aquest compromís d’anar pujant la renda mínima
s’inserció per donar resposta a aquestes necessitats. Necessitats
que s’atenien al 100% per part del Govern anterior. Entenem
que han de seguir sent ateses al 100%. Però això passa sense
cap dubte per un augment almenys d’un quart més de mitjana
del Govern anterior, ja dic també entre altres coses per donar
continuïtat a aquest conjunt de pujades.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Serra. Per fixació de posició intervé per
Eivissa pel Canvi la Sra. Suárez.

LA SRA. SUÁREZ I FERREIRO:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, anunciam que votarem en
contra de les esmenes presentades pel Grup AIPF i pel Grup
Popular. I pel que fa a l’esmena a la totalitat la defensarem en
el plenari.

En relació a les esmenes parcials, comentarem els
arguments que ens duen a votar en contra d’aquestes esmenes.

Faré una diferència entre l’Institut de la Dona i la Conselleria
d’Afers Socials, Promoció i Immigració. 

Pel que fa a l’Institut Balear de la Dona hi ha dos motius
per rebutjar les esmenes. En primer lloc perquè bona part de les
que es presenten consideram que ja estan previstes amb
finançament d’altres institucions o mitjançant convenis,
l’Institut Balear de la Dona amb altres organismes. I en segon
lloc, perquè hi ha unes propostes que en realitat ara mateix
estan en estudi. En concret al Consell de Formentera fa falta
parlar amb el Consell de Formentera, fa falta veure si realment
estan interessats en determinades partides pressupostàries i a
més, tot això depèn de la comissió mixta de transferències.

En relació a la Conselleria d’Afers Socials, Promoció i
Immigració, bàsicament 5 raons. Algunes tenen a veure amb el
fet que es plantegen infraestructures i ara mateix el que està
previst és l’elaboració d’un mapa de necessitats i després una
vegada fet aquest mapa de necessitats s’haurà de prioritzar. Per
tant, no es pot simplement programar i pressupostar així com
així, sinó que ha d’estar argumentat.

En segon lloc i pel que fa al 0,7 és una discussió que ja s’ha
produït aquí, s’ha produït també en el plenari. Nosaltres
pensam que el 0,7 forma part, respectant el conjunt del
pressupost, tot i que no estigui inclòs dins la Direcció General
de Cooperació. Entenem que la cooperació com a tema
transversal que estar atès aquest 0,7%.

Un altre motiu és que algunes de les esmenes presentades
fan referència a coses que ja s’estan fent, que estan planificades
o fins i tot, pressupostades i començant a executar-se. 

La penúltima raó seria que són esmenes que fan referència
a temes que no són de competència de la conselleria.

I la darrera, ho ha comentat el Sr. Mayans, pel que fa al
centre de dia de Formentera. Aquest centre de dia en concret
està pressupost ja dins el Consorci de Recursos Sociosanitaris
d’Eivissa i Formentera, està pressupostat i fins i tot jo crec que
es va anunciar que es faria la licitació d’aquí a molt poc temps.
Per tant, consideram que no fa falta aquesta dotació
pressupostària perquè ja està.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. MELIÀ I QUES: 

Gràcies, Sra. Presidenta. Des del Grup Parlamentari d’Unió
Mallorquina anunciar el vot desfavorable a les esmenes
presentades...

(Remor de veus)

Desfavorable, negatiu a les esmenes presentades, per
deixar-ho clar.
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Dues raons. En relació al desenvolupament de la Llei de
dependència pensam que és evident que és una llei que s’està
posant en marxa i que requerirà del seu temps per veure les
conseqüències econòmiques exactes d’aquest desenvolupament.
Des del departament es considera que les partides
pressupostades seran suficients i evidentment nosaltres hem de
donar confiança als càlculs fets per la mateixa conselleria.

En relació a les infraestructures, nous equipaments, nous
centres, és evident que per una banda manca planificació, i el
primer que s’ha de fer és tenir aquesta planificació i tenir la
corresponent priorització de la seva execució i, a partir d’aquí,
fer les previsions pressupostàries corresponents i, per una altra
banda, també és evident que una part de les infraestructures,
dels equipaments dels centres que es reclamen en aquestes
esmenes ja es troba degudament consignada en el pressupost de
la conselleria. 

Per tant per aquestes raons reiteram que votarem en contra
de les esmenes. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. LLAUGER I ROSSELLÓ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Respecte a l’esmena a la totalitat
durem el debat al plenari. Respecte a les esmenes parcials, en
primer lloc respecte a les del Grup Mixt-AIPF dir que
coneixement el compromís de la conselleria en la millora dels
equipaments socials de l’illa de Formentera i per tant crec que
les actuacions que aquí es demanen en part ja estan previstes i
en part tendran la solució que els pertoqui.

Respecte de les que presenta el Partit Popular només alguns
comentaris; jo crec que allò important també ho durem al debat
del plenari. Moltes d’elles incideixen en una planificació
detallada d’equipaments, de quins equipaments s’han de fer, i
nosaltres pensam que aquesta planificació correspon, i la farà,
a la Conselleria d’Afers Socials, a la qual nosaltres donam
suport i que té tots els coneixements i els recursos i amb la qual
compartim una mateixa òptica, a part que moltes, com ja s’ha
dit, d’aquestes actuacions ja estan previstes i fins i tot
pressupostades. 

Respecte a la qüestió polèmica que ja va sortir a la
compareixença, del sou del delegat de Cooperació, nosaltres el
que pensam és que el fet que aquesta figura, aquest delegat de
Cooperació, tengui ara atribucions noves en matèria de servei
social el que fa és rendibilitzar més i optimitzar més aquesta
figura. Els que haurien d’explicar més si aquesta figura està
justificada o no són els que la varen crear, quan la pràctica ha
demostrat que era una figura innecessària, i el que ara es fa és
dotar-la de noves funcions per rendibilitzar els recursos
humans, que sempre són escassos en una conselleria com la
d’Afers Socials.

De la intervenció que ha fet el representant del Partit
Popular m’ha cridat l’atenció que no fes referència a una
esmena presentada, que és la de completar el 0,7. Jo m’imagín

que després del debat que hi va haver en el plenari sobre presa
en consideració són conscients que això és massa bo de
contestar fent referència a l’execució que hi havia en exercicis
anteriors del 0,7 pressupost; no tot era executat i fins i tot part
d’allò executat era desviat cap a partides que no tenien res a
veure amb la cooperació, i per tant han decidit que més els
valia no fer referència a aquest tema. 

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Llauger. Per part del Grup Parlamentari
Socialista té la paraula el Sr. Coll.

EL SR. COLL I CANYELLES:

Gràcies, Sra. Presidenta. Primer de tot reafirmar el nostre
consentiment a aquests pressuposts presentats per la
Conselleria d’Afers Socials, considerant que amb un increment
relatiu d’un 30% respecte a l’any passat s’han de cobrir les
necessitats dels colAlectius als quals afecta aquesta conselleria.

En qualsevol cas creim que bona part de les esmenes
presentades pel Grup Parlamentari Popular estan formulades
des d’un punt de vista positiu. En aquest sentit la Conselleria
d’Afers Socials té aquest avantatge, que segurament estarem
d’acord amb bona part del fons, però no amb el mètode o amb
la forma per qüestions que ja han comentat altres grups. 

Per tant anunciar que el nostre vot tant a les esmenes
presentades pel Grup Parlamentari Popular com a les d’AIPF
serà, de moment i fins al pròxim plenari, negatiu.

Per distribuir-les en distints grups, a les esmenes de la 3503
fins a la 3506, presentades pel Grup Parlamentari Popular i que
són referents al suport a les diferents institucions en temes
d’igualtat de gènere i suport a la dona, no els donarem suport
a causa que són programes que ja estan implementant les
diferents institucions i consideram que és necessari fer un
estudi de necessitats per posar en marxa nous programes en
aquest sentit; a part, en segons quins programes implicaria
trepitjar el procés de transferències als consells insulars, més
tenint en compte que les quantitats finals poden ser superiors a
les quantitats proposades a les esmenes.

Hi ha un grup d’esmenes, entre les quals hi ha les dues
d’AIPF i les esmenes 3775, 3776, 3831, 3837, 3519, 3520 i
3864 del Grup Parlamentari Popular, referents a centres
sociosanitaris. Creim que és bàsic que es faci una anàlisi de les
necessitats reals i sobretot que es finalitzin les infraestructures
que hi ha en marxa en aquests moments. Creim que ha d’estar
molt ben planificat aquest tema i que podem deixar un espai
molt petit a la lliure improvisació. En qualsevol cas crec que
hem d’estar predisposats a analitzar les necessitats i les
conseqüències en cada cas.

Ja s’ha comentat el tema de l’esmena del 0,7%. Recordar,
com ja s’havia comentat una altra vegada, que el 0,7% s’ha de
complir en el pressupost total de la comunitat autònoma.
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Per una altra banda a les esmenes 3521, 3818, 3828, 3798,
3820, 3825 i 3829, referents a convocatòries de subvencions en
matèria d’adaptació de platges a discapacitats i a elaboració de
plans en favor de l’autonomia personal i de prevenció a la
dependència, no els donarem suport a causa que són mesures o
bé que ja s’estan duent a terme a qualque apartat pressupostat,
són mesures d’obligat compliment, o sigui, són mesures que no
necessiten plans específics a causa d’aquest obligat
compliment, o simplement són mesures que ja s’estan duent a
terme i que simplement es continuaran duent a terme, com s’ha
estat fent fins ara.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Coll. En torn de rèplica, per part del Grup
Parlamentari Popular Sr. Serra.

EL SR. SERRA I TORRES:

Gràcies, Sra. Presidenta. En primer lloc lamentar que quan
hi ha voluntat de portar a terme una mesura hi ha una opció
molt fàcil, que és establir o proposar transaccions, en tot cas
proposar la manera de fer possible aquestes qüestions.

Dels comentaris que he pogut sentit a tots i cadascun dels
grups, el que puc extreure sobretot és la manca de voluntat de
donar, en fi, la importància que entenc que correspon a una
cosa tan seriosa com el compliment de la Llei de dependència,
una qüestió que crec que ens ha de preocupar a tots i que miram
cap a una altra banda quan hem d’establir i posar tots els
mitjans necessaris perquè es pugui complir aquesta llei de
dependència. No es tracta d’un creixement d’un 30% damunt
la partida, això és una manera d’enganar els ciutadans, es tracta
de posar les partides que es corresponen amb el compliment del
grau 3, nivells 1 i 2, i del grau 2, nivell 2, que avui per avui no
estan atesos en aquests pressupostos. Però això serà ja, entenc,
motiu de debat posterior, com correspon.

També entenc que no establir cap pont per parlar-ne ni cap
mesura específica deixa el colAlectiu de Parkinson sense un
recurs específic per poder detectar la seva malaltia, una
malaltia que és considerada potser la segona, si es poden fer
rànquings d’alguna manera de dependència, a nivell mundial,
i que havíem estat capdavanters amb un projecte específic a
tota Espanya i renunciam a aquest fet per, també, en fi, donar
satisfacció al compliment d’uns pressuposts que no compleixen
les expectatives, entenem, dels ciutadans de les Illes Balears.

També es renuncia específicament a donar suport als
ajuntaments en coses tan fonamentals com buscar la manera
d’aprofitar aquesta colAlaboració perquè el Govern pugui
complir els seus objectius d’atenció a la dependència. Estic
parlant específicament de la reforma d’una residència com
pugui ser la Miquel Mir, una residència existent que amb una
petita reforma pot donar suport a aquesta voluntat, entenc, de
compliment de la Llei de dependència que comentàvem abans.
També per no esmentar-les totes -ja les he comentades abans-
tot el que fa referència a l’àmbit de la discapacitat tant pel que
sigui atenció com per l’àmbit de la prevenció.

M’agradaria aturar-me en dues qüestions específiques.
Primer titular: “Dos varas de medir”, una vara de mesurar la
que s’utilitzava en el govern anterior, on no hi havia cap
problema, no hi ha havia, bé, un renouer si no es dotava la
partida del 0,7 com correspon, que entre altres coses cal
esmentar que va ser iniciativa d’un president que es deia Jaume
Matas allà pel 1997, i que avui per avui s’ha convertit en una
forma habitual de funcionar que romp aquest govern de les Illes
Balears deixant de tenir una partida específica que compleixi
els objectius que correspon i parlant d’una difuminació per tot
el pressupost. L’altra qüestió és “calumnia que algo queda”;
encara estic esperant que se m’enviï la factura que
suposadament es pagaven limusines amb el 0,7, encara estic
esperant la factura; curiosament no l’he obtinguda, tot i que
l’he reclamada per escrit i de paraula en diverses ocasions. Per
tant he de dubtar de la paraula d’aquells que diuen que s’han
desviat cap a altres qüestions, entre altres coses perquè estic
convençut que la consellera que avui m’acompanya aquí en
aquesta comissió ha fet tot el que corresponia amb aquest 0,7
i s’ha destinat allà on corresponia i, per cert, en la totalitat de
la seva quantitat, cosa que no està passant amb el futur govern
de les Illes Balears, curiosament.

Per últim, delegat del Govern per la cooperació al
desenvolupament. Miri, no ho dic jo, ho diu la seva consellera
d’Afers Socials el dia 22 de novembre, on diu: “Jo li he de
reconèixer, Sr. Serra, que efectivament és d’estranyar el que
hem fet des de la Conselleria d’Afers Socials en aquest tema”;
per altra banda diu: “Nosaltres qüestionam la necessitat,
efectivament, d’aquest delegat i d’aquesta qüestió que nosaltres
volem promoure”. Són les paraules de la consellera. L’únic que
estic dient amb això és que ho aprofitin, aprofitin aquests
doblers, mostrin la seva voluntat de tarannà i aquestes coses tan
famoses a l’àmbit de l’esquerra, i siguin pràctics i posin en
marxa mesures específiques que donin resposta a les necessitats
dels ciutadans. 

Les nostres esmenes van en aquest sentit. Crec que tenim
encara oportunitat perquè puguin en el plenari mostrar una
voluntat d’atendre aquestes necessitats de l’àmbit de la
prevenció de la discapacitat i les persones majors, de l’atenció
directa a les persones majors i a les persones amb discapacitat,
també d’aquells colAlectius com puguin ser el de Parkinson; per
suposat també, com deia abans, de les persones sordes, de les
quals no han fet esment i precisament fa referència a una
legislació implantada en aquesta legislatura per part d’un
govern, entenem que socialista, a la qual vostès donen
l’esquena amb la seva participació en aquesta comissió i amb
la paraula que vostès han donat avui, que no es correspon, jo
crec, ja dic, amb els interessos dels ciutadans de les Illes
Balears.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Serra. Contrarèplica? No n’hi ha. Per tant... Ah,
perdó, no veia les mans.

EL SR. COLL I CANYELLES:

Simplement per...
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LA SRA. PRESIDENTA:

No, perdoni, perdoni. El Sr. Llauger primer té la paraula.

EL SR. LLAUGER I ROSSELLÓ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, dos detalls molt ràpids, o tres
detalls. Jo crec que del fet de no acceptar aquestes esmenes no
se’n pot derivar la conclusió que hi ha manca de voluntat de
complir la llei de dependència. Jo crec que aquest govern és el
més compromès en el compliment d’aquest objectiu dels que
hem tengut, ha quedat clar a les compareixences, jo crec que ha
quedat clar també amb aquests pressuposts amb la proposta que
ve de la Conselleria d’Afers Socials, i jo crec que quedarà clar
en el futur amb l’acció de govern, i bé, en tot cas ja en parlarem
més en el plenari.

Igualment respecte de les altres dues qüestions a les quals
ha fet més èmfasi el portaveu del Partit Popular: ja en parlarem
en el plenari. És a dir, el fet que a la conselleria anterior es
consignàs amb càrrec al 0,7..., jo no he parlat de limusines, no
n’he parlat en cap moment, però el fet que es consignassin
despeses com cases balears a l’exterior, ja no fa falta treure cap
factura per dir que amb càrrec al 0,7 es consignaven conceptes
que no són cooperació exterior, que nosaltres no entenem que
són cooperació exterior. De passada, de passada podem dir que
com que aquestes partides ara també hi estan però estan fora de
la Direcció General de Cooperació, també el Partit Popular les
hauria de computar per comptar a veure si complim o no amb
el 0,7.

Respecte del delegat, idò també en parlarem en el plenari,
però el que és evident és que si no està justificada o plenament
justificada aquesta figura, qui ha de defensar més la seva
existència són els que la varen crear i no els que l’aprofiten per
fer més feines en aquesta conselleria, tan mancada de recursos
humans.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Llauger. Sr. Coll, ara sí.

EL SR. COLL I CANYELLES:

Ara. No, simplement per reafirmar que dades són dades, i
l’increment del 30% relatiu respecte al pressupost total de l’any
passat és real, sense entrar a valorar les conseqüències. És una
dada més. I després només per deixar clar que tendrem
l’argumentació més extensa en el plenari i que en qualsevol cas
rebutjam que sigui falta de voluntat, i sí és un canvi de sistema
respecte del que havia estat fins ara.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Coll. Ha acabat el debat i per tant passam a les
votacions de les esmenes.

En primer lloc votació conjunta de les esmenes del Grup
Parlamentari Mixt.

Vots a favor?

Vots en contra?

LA SRA. SECRETÀRIA:

8 vots a favor, 9 vots en contra. Queden rebutjades.

LA SRA. PRESIDENTA:

Votació conjunta de les esmenes del Grup Parlamentari
Popular. 

Vots a favor?

Vots en contra?

LA SRA. SECRETÀRIA:

8 vots a favor, 9 en contra. Queden rebutjades les esmenes.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Secretària. 

Entraríem en el darrer debat d’aquesta sessió. Hi ha algun
inconvenient per continuar? Continuam. Vaig anunciant les
esmenes. Si hi ha canvis ho demanaré després d’anunciar les
esmenes presentades.

Debat núm. 17 i últim sobre la totalitat i globalitat a
l’agrupació de la secció 25, Conselleria de Mobilitat i
Ordenació del Territori, amb les seccions i entitats afins. Per
part del Grup Parlamentari Mixt-AIPF hi ha presentades
esmenes parcials a la secció 25 en el programa 513C, ordenació
i inspecció del transport terrestre, esmenes núm. 3367, 68 i 69;
en el programa 514C, regulació, gestió i inspecció del transport
marítim interinsular, esmena 3401.

Per part del Grup Parlamentari Popular hi ha presentades
esmenes a la totalitat a la secció 25, Conselleria de Mobilitat i
Ordenació del Territori, núm. 3422; a Serveis Ferroviaris de
Mallorca, núm. 3423; Consorci de Transports de Mallorca,
núm. 3425; i Serveis d’Informació Territorial de les Illes
Balears, núm. 3424. També hi ha presentades esmenes parcials
a la secció 25, al programa 511C, ordenació del territori i
urbanisme, esmenes núm. 3447 i 3445; al programa 513C,
ordenació i inspecció del transport terrestre, núm. 3443, 3446,
3522, 3440 i 3441; al programa 515A, cogestió aeroportuària
i política de transport aeri, esmena 3444; a Serveis Ferroviaris
de Mallorca, esmenes 3426 fins a la 3433; i a Consorci de
Transports de Mallorca, 3434 fins a la 3439 i la 3442; i,
finalment, als Serveis d’Informació Territorial de les Illes
Balears SA l’esmena 3448.

Hi ha substitucions en aquest nou debat? Per favor, ho
comuniquin.
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LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:

Mabel Cabrer substitueix Joan Huguet.

LA SRA. CASTRO I GANDASEGUI:

Carmen Castro substitueix Pere Palau.

LA SRA. MERCADAL I MERCADAL:

Margarita Mercadal, Joan Boned.

EL SR. LLAUGER I ROSSELLÓ:

Miquel Àngel Llauger substitueix Gabriel Barceló.

LA SRA. TORRES I MARÍ:

Maria Torres substitueix Josep Carretero.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé, moltes gràcies.

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

EL SR. MAYANS I SERRA:

Gràcies, presidenta. Les esmenes que fan referència a
aquesta secció i que presenta aquest diputat són cent per cent
coincidents amb la voluntat que l’equip de govern actual de
Formentera va manifestar al conseller, per tant sobretot el que
fa referència al transport insular. 

I ja concretant-les un poquet més, n’hi ha una que fa
referència al transport ecològic o al transport impulsat amb
mètodes no contaminants, referent al (...) dins el parc natural,
que s’ha demanat o s’ha implantat ja aquest estiu..., es vol
implantar l’estiu que ve, perdó, i s’ha demanat també a la
conselleria que s’impliqui i doni suport a aquesta iniciativa.

Una altra esmena fa referència a un nou model o modificar
el model actual de transport públic, ja no dins el parc sinó a
tota l’illa, referent a augmentar les freqüències, habilitar
minibusos i augmentar els itineraris i les noves zones de servei,
i també es va plantejar al conseller a les reunions que ha tengut
amb l’equip de govern actual.

Una altra esmena fa referència també al transport públic, i
aquest també dins el parc natural, i és recuperar un antic tren
saliner que feia les funcions de càrrega i de transport d’aquesta
sal que es collia a Ses Salines, i recuperar l’antic itinerari que
ara encara està fent-se servir per circular-hi vianants i
bicicletes, i habilitar una via alternativa per accedir a aquest
parc natural. Dins aquesta esmena he de fer una referència
perquè hi ha un error material a la partida d’alta, que hi ha una
partida d’alta que no existeix, i és la..., perdó, el centre de cost
25261 i ha de dir 25201, com diuen les altres esmenes. És un
error que he detectat i que es corregeixi.

I una darrera esmena és la creació del districte marítim de
Formentera, que el ministeri va crear i que la Confraria de
Pescadors de Formentera ha remès cartes jo crec que a totes les
institucions i a totes els representants polítics perquè es doti
econòmicament aquest districte marítim i que comenci a
funcionar d’una vegada per totes. Jo vaig seves aquestes
paraules en via d’esmena i per això la presentam.

Moltíssimes gràcies, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Mayans. Correspon el torn al Grup
Parlamentari Popular; Sra. Cabrer, quan vulgui.

LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats, pel
que fa a les esmenes a la totalitat, tant a la mateixa conselleria
com a les empreses públiques que en depenen, em reservaré el
debat per al proper plenari, i començaria, per tant, la defensa de
les esmenes parcials que s’han presentat, que jo dividiria
bàsicament en quatre blocs. El primer són les presentades a la
secció 25, Conselleria de Mobilitat i Ordenació del Territori
com a tal; en segon lloc les esmenes presentades a l’empresa
pública Serveis Ferroviaris de Mallorca; en tercer lloc, al
Consorci de Transport de Mallorca; i després hi ha només una
esmena relativa a l’empresa pública SITIBSA.

Començam per la Conselleria de Mobilitat, bàsicament la
Direcció General de Transports, Direcció General d’Ordenació
del Territori i Direcció General de Transport Aeri i Marítim.
Bàsicament hem presentat una esmena per tal que s’habiliti una
partida d’almanco, com a mínim, és una quantitat almanco no
tan simbòlica com hi ha ara, que són 6 euros, sinó una un
poquet més elevada, de 10 milions d’euros, per fer front a les
indemnitzacions de les desclassificacions urbanístiques fruit,
precisament, de l’aprovació del decret llei, però sobretot
esperam que s’acceptin les esmenes i la proposició de llei que
ha presentat el Partit Popular, que afecta una sèrie
d’urbanitzables que evidentment hauran d’assumir
indemnitzacions per part del Govern de les Illes Balears, bé via
judicial, bé per ventura via acord que es pugui arribar amb els
promotors.

Pel que fa també a aquesta direcció general consideram que
s’hauria d’habilitar una partida per ajudar els ajuntaments i
obrir una nova convocatòria per ajudar els ajuntaments a
l’adaptació dels plans territorials. En aquest moment ja hi ha
unes subvencions per ajudar els ajuntaments a elaborar les
seves normes subsidiàries, però en aquest moment, on s’han
d’adaptar la gran majoria als plans territorials, sobretot al de
Mallorca, creim que s’hauria de destinar una ajuda per part del
Govern de les Illes Balears.

També, ja passant a la Direcció General de Transport,
presentam unes esmenes per a l’execució del pla de vials no
motoritzats previst en el Pla de transport. No hi ha cap previsió
pressupostària ni d’execució d’obres pròpies per part del
Govern en infraestructures pròpies ni per ajudar els
ajuntaments a la construcció dels carrils bici que estan prevists
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dins el Pla de transport de les Illes Balear i continuar així, idò,
amb una política que ja es va començar l’anterior legislatura.

SolAlicitam també que des de la conselleria es financiï amb
més important l’empresa pública Serveis Ferroviaris de
Mallorca, en concret per a la partida de supressió de passos a
nivell. Ja vàrem tenir ocasió aquí en el plenari, a una proposició
no de llei, d’explicar quin és el nostre posicionament, que fins
ara no s’ha adoptat cap iniciativa en aquesta matèria i les
quantitats no són el que necessita i el que marca el Pla de
transports de les Illes Balears, i per això presentam una esmena
d’addició d’1,5 milions d’euros més per a aquesta supressió de
passos a nivell.

També dins el que és la Direcció General de Transports
creim que, encara que el transport terrestre és vera que és
competència del Consell de Menorca i del d’Eivissa i del de
Formentera, no així a Mallorca, però sí que donada la creació,
ja, a Mallorca del Consorci de Transports de Mallorca, que
creim que és una bona iniciativa per al foment del transport
públic i sobretot per l’abaratiment de les tarifes de transport
públic, que crec que és una passa molt important, idò creim que
aquest model s’hauria de traslladar també a les illes de
Menorca i d’Eivissa i, per tant, solAlicitaria l’ajuda d’una
partida de 150.000 euros perquè ajudin a la creació i al
funcionament d’aquests dos consorcis a les altres dues illes.

I pel que fa ja a la mateixa secció 25, la darrera esmena
seria una esmena relativa a transport aeri. Nosaltres ja hem
manifestat en distintes ocasions que no ens oposam com a tal
que existeixi una direcció general de transport aeri i marítim;
sí que consideram excessiu que allò que abans era una direcció
general ara siguin tres: Direcció General d’Obres Públiques,
Direcció General de Mobilitat i Direcció General de Transport
Aeri i Marítim. I més quan les competències, la gran majoria,
estan en mans de l’Administració de l’Estat. Crec que la
creació d’aquesta direcció general, sense més competències,
està buida de contingut, que allò que implica és creació de
càrrecs, creació de funcionaris, personal, material, estudis, etc.,
que en aquest moment no són necessaris perquè jo crec que
més estudiat no pot estar tot, i més en la situació que estam
empitjorant cada pic més, i per tant creim que aquests doblers,
el que costa aquesta direcció general, que són 460.000 euros,
per ventura seria més positiu que es destinàs a ajudar
directament els ciutadans de les Illes Balears d’una forma o
d’una altra en matèria dels vols.

Passant a l’empresa pública Serveis Ferroviaris de Mallorca
bàsicament hem presentat una sèrie d’afectacions de distints
projectes que no estan prevists dins el seu pressupost, o
almanco no estan relacionats dins el detall d’inversions; és vera
que hi ha el tren fins a Alcúdia, el de Manacor, el desdoblament
Inca-Enllaç, però en canvi hi ha una sèrie de projectes que
nosaltres creim que seria necessari començar a afrontar i que en
canvi no hi ha cap previsió pressupostària. Per tant solAlicitam
que es prevegi una partida de 10 milions d’euros per al
soterrament de les vies del tren al seu pas per Inca; és un
compromís que neix precisament dels partits d’esquerra a Inca,
que el Partit Popular va acceptar i que en aquest moment pareix
que no hi ha voluntat, i darrerament a un plenari a Inca s’ha
tornat a demanar que es faci aquesta inversió i que hi hagi
precisament una partida dins el pressupost del 2008. Per tant

esperam que aquesta esmena sigui acceptada o almanco
transaccionada de qualque forma.

També demanam una partida de 2 milions d’euros per a la
construcció de l’estació d’autobusos a Ciutadella, que està feta
la de Maó però falta l’elaboració de l’estació d’autobusos a
Ciutadella. Una altra per a l’estació d’autobusos a Santa Eulàlia
de 2 milions d’euros; està feta la de Sant Antoni de Portmany
però falta l’estació d’autobusos a Santa Eulàlia. 

També demanam una afectació de 10 milions d’euros
perquè es comenci a electrificar la xarxa ferroviària. No tenim
la xarxa ferroviària electrificada; sí que ho està, evidentment,
el metro, però s’ha d’anar invertint dins aquesta electrificació.
I també demanam que hi hagi una afectació de 300.000 euros,
almanco, per iniciar els treballs del que seria el ferrocarril a
Santanyí i a Felanitx.

També dins aquesta empresa pública, després solAlicitam
també que als passos a nivell hi hagi una afectació d’una
quantitat per la supressió del pas a nivell a Petra; ja vàrem
explicar al plenari que no era tant un pas a nivell concret sinó
com a un pas a nivell ilAlegal, el qual estam obligats, per la
legislació ferroviària, a suprimir.

I després també solAlicitam que hi hagi l’afectació de dues
partides, una de 500.000 euros, perquè s’augmentin les
freqüències i es miri d’implantar els horaris nocturns dins
Serveis Ferroviaris de Mallorca; jo vull recordar que a
l’anterior legislatura es varen comprar 5 unitats de tren més, es
va fer, quan varen arribar aquestes unitats, un augment de
freqüències important tant del tren d’Inca, de sa Pobla, com de
Manacor i Marratxí, i no es varen implantar horaris nocturns,
sí que es posaren marxa molts d’horaris nocturns a determinats
festius els quals varen ser molt ben acollits. Hi havia una
reivindicació d’aquests horaris nocturns, com també que es
continuïn augmentant freqüències, atès que de cada vegada el
transport ferroviari té més demanda, i jo crec que s’hauria de
continuar fent esforços dins aquestes línies.

I el mateix pel que fa al Pla d’intermodalitat, els distints
modes de transport, de fet hi ha un pla propi, les intermodalitats
dins el Pla de transports, on solAlicitam una afectació per
desenvolupar les previsions d’aquest pla, de 3 milions d’euros.

Passant al Consorci de Transports de Mallorca, les esmenes
que hem presentat bàsicament afecten distintes quanties, no
massa elevades pel que és el Consorci de Transports, el
Consorci de Transports té per a l’any que ve un pressupost molt
important, el qual nosaltres compartim; crec que, sense cap
dubte, serà una fita molt important la definitiva integració de la
tarifa, del sistema tarifari, però consideram que per garantir que
es continuïn fent altres actuacions, doncs solAlicitam, per a
increment de freqüències i noves línies de servei de bus a
Mallorca, l’afectació de 500.000 euros destinats a aquestes
millores. Hem de recordar que s’ha de continuar, nosaltres
vàrem posar el bus + tren de tota la comarca de Manacor;
vàrem reobrir un altre pic la línia de l’EMT a Illetes; vàrem
millorar la comarca de Calvià i d’Andratx amb Transabus, o
vàrem implantar el transport, que no existia, a les badies de
Llucmajor, però s’han de continuar millorant els serveis de
transport terrestre.
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SolAlicitam també 300.000 euros perquè es posi un servei de
bus llançadera entre Manacor i Cales de Mallorca, el qual en
aquest moment no està implantat i creim que donaria un bon
servei.

SolAlicitam que es facin convenis amb ajuntaments i
federacions empresarials per tal d’incrementar i millorar la
xarxa de transport públic o millor el tema de la informació.
Hem de pensar que hi ha moltes reivindicacions de vegades de
municipis en què és pròpiament un transport urbà més
competent de la conselleria, però els ajuntaments no tenen els
suficients doblers per posar en marxa pròpies línies urbanes;
podem pensar en Manacor, podem pensar en Marratxí, podem
pensar en Inca i que, per tant, de qualque forma s’hauria
d’intentar ajudar.

Presentam també esmenes per destinar a campanyes de
sensibilització per utilitzar el transport públic i millorar els
punts d’informació.

I, en execució del Pla de transport, perquè es redactin els
plans de mobilitat municipals, comarcals i també un de
metropolità a Palma, previst dins el Pla de transports de les
Illes Balears.

I la darrera esmena fa referència a l’empresa pública
SITIBSA. A SITIBSA hi ha hagut un augment de les despeses
de personal i ha anat en contra, en detriment de la partida
d’inversions, les quals bàsicament són inversions immaterials
d’elaboració de cartografia, i el que volem és que els doblers,
en lloc d’augmentar personal, doncs s’augmenti la partida
d’inversions.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Cabrer. Per fixar posicions, Eivissa pel
Canvi, Sra. Suárez té la paraula.

LA SRA. SUÁREZ I FERREIRO:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, des del nostre grup votarem en
contra de les esmenes presentades pel Grup Popular i per AIPF.
Pel que fa a l’esmena a la totalitat la discutirem en el plenari.

I en relació amb les parcials, donar una sèrie d’arguments
dins els quals s’agrupa el nostre rebuig. Bàsicament quatre
arguments.

Una part de les esmenes presentades pel Grup Popular i
AIPF simplement no són competència de la conselleria.

Una bona part també són esmenes que necessiten estudis
previs els quals o bé s’estan fent o bé s’han de fer.

Una tercera raó serà que aquestes esmenes no coincideixen
amb els objectius i/o les prioritats de la conselleria.

I una darrera raó seria que ja estan pressupostades les
esmenes que es presenten.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Suárez. Per Unió Mallorquina, Sr. Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Sí, gràcies, Sra. Presidenta. També per anunciar el vot en
contra de les esmenes del Grup Parlamentari Unió Mallorquina.
Efectivament coincidim que una part de les esmenes reclamen
a la conselleria uns esforços financers que no li correspon per
competències, que són competències més pròpies d’altres
administracions, tot i que, evidentment, la conselleria hi podria
colAlaborar, però no és la seva finalitat bàsica.

Consideram que l’esmena de les indemnitzacions per raons
de desclassificacions no té un càlcul darrera que la justifiqui, de
fet el principi general en dret urbanístic és la no
indemnitzabilitat, després ja es veurà, segurament serà un
procés llarg aquest de discussions i que segurament no es
resoldrà a l’exercici pressupostari del 2008.

En relació amb els passos a nivells, també s’ha posat de
manifest que hi ha una partida en els pressuposts prevista per
a aquesta finalitat d’eliminació de passos a nivell, una partida
de 2.745.000 euros, per tant una partida que consideram, en
principi, suficient, per anar implantant aquestes mesures
d’eliminació de passos a nivell.

I en relació amb moltes de les esmenes de la xarxa
ferroviària, també és evident i conegut que hi ha una
negociació, un conveni amb el Govern de l’Estat perquè
assumeixi bona part d’aquestes reivindicacions que hi ha
respecte de la xarxa ferroviària.

Per aquestes raons votarem en contra de les esmenes.
Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. LLAUGER I ROSSELLÓ:

Gràcies, Presidenta. Nosaltres també votarem en contra de
les esmenes, tant les presentades per AIPF com pel Grup
Popular, tant la de totalitat, la qual debatrem en el plenari, com
les parcials del debat de globalitat.

Només alguns comentaris, quatre comentaris. Respecte de
fer front a indemnitzacions, crec que en aquests moments no
sabem d’aquestes indemnitzacions ni el quant ni el quan, és a
dir, no sabem a quin moment arribaran ni quina quantitat
tendran i quan arribin ja s’hi farà front, sempre des del punt de
vista que una administració pública ha de defensar els seus
recursos i ha de tenir l’objectiu de preservar el màxim de
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territori en aquest cas, però mirant que els doblers que hagi de
destinar a indemnitzacions siguin els mínims possibles.

Segon Pla de vials no motoritzats, aquesta mateixa esmena
la vàrem ahir a la secció d’Habitatges i Obres Públiques, crec,
per tant el Partit Popular hi té molt d’interès, el que passa és
que la va posant a distintes seccions quan, en realitat, saben que
el Pla director sectorial de transports atribueix la xarxa
cicloturística a Turisme, i per tant ells el que van fent és posar-
la a altres seccions diferents. En qualsevol cas, els portaveus
del Partit Popular insisteixen que es tracta de continuar el que
es va fer a la legislatura anterior; a la legislatura anterior es va
fer qualque cosa, però molt poquet, però és evident que si
s’hagués destinat a això una desena part del que es va destinar
a autopistes tendríem la millor xarxa cicloturística d’Europa.

A Direcció General de Transport Aeri i Marítim crec que la
seva necessitat, ja ho hem discutit en comissió algunes vegades,
però crec que el que hem vist a les distintes preguntes i
respostes que hi ha hagut en aquest plenari sobre les qüestions
que tenen a veure amb transport aeri ja fan veure que el que fa
aquest govern és molt i justifica plenament la creació d’aquesta
direcció general per a un assumpte d’una importància tan
cabdal.

I finalment, respecte d’electrificació de xarxa ferroviària,
òbviament la xarxa ferroviària s’hauria d’electrificar, el que
hem de veure és si totes les actuacions ferroviàries que s’han de
fer ara és que va davant i, en tot cas, la reflexió que faria és si
s’hauria d’haver pensat si és la que va davant abans de soterrar
el tren a la seva entrada de Palma, si ho haguessin pensat en
aquell moment tal vegada ens haguéssim evitat aquest Parc de
ses Estacions amb totes aquelles casetes de vidre, perquè una
estació soterrada amb un tren no electrificat òbviament és una
cosa que no acaba d’anar bé. En aquest moment, en canvi, tal
vegada és prioritari arribar a Alcúdia, arribar a Cala Rajada i,
en tot cas, serà la conselleria qui ho establirà.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. RIBALAIGA I BRIONES:

Gràcies, Sra. Presidenta. Anunciar que votarem en contra de
les esmenes presentades tant per AIPF com pel Partit Popular.
Però també volem dir que agraïm moltíssim la preocupació que
han mostrat els dos partits per millorar el transport públic a
Balears i a Mallorca especialment, perquè moltes d’elles van
dedicades al tren, en el cas del Partit Popular.

A AIPF, en tot cas, comentar que respecte de Formentera
nosaltres entenem que tot el que es demana és perfectament
efectuable o realitzable, només s’ha de tenir en compte que el
competent en aquests moments és el Consell Insular de
Formentera que, en qualsevol cas, si és necessari, si troba que
necessita més recursos doncs pot demanar al Govern balear i a
través d’un conveni de colAlaboració es pot articular qualque

tipus de colAlaboració, la qual crec que és perfectament viable
i factible amb el pressupost que ens proposam aprovar.

Respecte de les esmenes del Partit Popular, bé, en tot cas
comentar l’esmena 3447, la indemnització i desclassificacions
urbanístiques, ens sembla un poc exagerat, sobretot tenint en
compte que amb les previsions que ha fet el Govern no hi ha
cap indemnització a fer, serà en tot cas amb les previsions que
haurà fet el Partit Popular, el qual tampoc no té clar si se li
aprovarà qualque esmena en el procés parlamentari d’aprovació
de la llei. Per tant, segons les previsions del Govern no hi ha
indemnitzacions, per tant no hi ha partida.

Quant a altres esmenes presentades, potser si, bé, a part del
que s’ha dit de les relacionades amb la mobilitat de no
motoritzats, que efectivament el pressupost és a la Conselleria
de Turisme.

Quant al transport ferroviari dir que coincidim amb la
preocupació per la seguretat de passos a nivell, coincidim amb
l’ampliació de línies de tren, amb l’electrificació, amb tots
aquests conceptes coincidim, la diferència és que prioritzam
diferent o tenim un ordre de feina diferent i per tant els diners
estan ubicats de manera diferent. Per reforçar aquesta idea,
només dir, que és el que va dir el conseller a la seva intervenció
aquí presentant el pressupost, que en termes de seguretat i
respecte del pressupost de Serveis Ferroviaris de Mallorca, hi
havia una partida global de 13,9 milions d’euros que
significaven un 87,8% més del que hi havia a l’anterior
pressupost; amb la qual cosa, sense desdir l’anterior pressupost
indica bastant a favor de la preocupació que hi ha en el govern
per als temes de seguretat en transport ferroviari.

Pel que respecte al transport terrestre, la producció
d’esmenes també ha estat substancial i important per part del
Partit Popular, fer alguns comentaris. Respecte del Consorci de
Transports, per exemple, de Menorca, comentar-li a la
consellera que, bé, si s’hagués fet efectiu econòmicament el
conveni que hi havia, segurament Menorca no necessitaria cap
duro al respecte. I se suposa que si s’acompleix finalment el
conveni que hi ha no en necessitarà cap tampoc. Per tant, no sé
en el cas d’Eivissa com està el tema, però sí sabem que el
Consorci de Transports és un tema que hauran de desenvolupar
els diferents consells insulars i que en cas de necessitar recursos
hauran d’explicar-ho i argumentar-ho al govern i en aquest cas,
doncs ja veurem si es fan els convenis corresponents.

Bé, l’estació d’autobusos de Ciutadella encara hauríem de
veure on s’ha de fer, no hi ha ubicació. És molt difícil fer un
conveni per a una estació d’autobusos sense ubicació, a part
que hi hauria d’intervenir el Consell Insular de Menorca, com
sap molt bé la Sra. Cabrer.

Amb els altres temes, els plans de mobilitat comarcal,
colAlaboració amb ajuntaments a millorar la xarxa de transport,
servei de llançadera, millora del servei de bus a Mallorca, o són
activitats que s’estan fent o està previst fer o que requereixen
estudis que s’estan fent, són una sèrie d’activitats que
segurament tindrem ocasió al llarg de l’any de veure com es
realitzen o no i en qualsevol cas tenim tres anys més de
legislatura per endavant per anar acabant totes aquestes coses.
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Jo crec que la Sra. Cabrer sap que no tot es pot fer el primer
any. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Ribalaiga. Torn de rèplica, Sra. Cabrer, quan
vulgui.

LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:

Sí, gràcies, Sra. Presidenta. Molt breument, bàsicament, bé,
en matèria d’indemnitzacions de les desclassificacions és
evident que no sabem la quantitat concreta, però és evident que
hi ha sols que estan prevists els quals ja estan protegits, com
varen dir, que no tendran cap tipus d’indemnització, però
nosaltres que volem omplir en temes reals i en temes
d’urbanitzables concrets, doncs és evident que tard o prest, per
desgràcia, però hi ha uns drets adquirits i evidentment tendran
els seus drets indemnitzatoris. I de vegades no només amb
sentències judicials, sinó que també s’ha arribat a acords en
aquestes matèries i per això preveien de no posar res, almanco
posar qualque cosa. Però bé, crec que era un gest de cara a si
es vol aprovar aquest tipus de mesures, doncs almanco siguin
un poc responsables quant a les conseqüències que en duen,
que és positiva la seva protecció però que també hi ha d’haver
certa previsió com a mínim almanco.

Jo no compartesc que les competències del Pla de vials no
motoritzats siguin de la Conselleria de Turisme. La Conselleria
de Turisme executa una xarxa cicloturística, però bàsicament
és un tema del qual parlam de moltes rutes de tipus turístic,
secundària, per a turistes, etcètera, però hi ha tota una part, les
vies principals, les carreteres principals que no poden
correspondre a la Conselleria de Turisme, podem parlar del
carril bici de la carretera de la Universitat o del carril bici
també existent a la carretera Palmanova-Peguera, els quals es
varen executar; parlam d’aquestes altres previsions a altres vies
o fins i tot als nuclis urbans de gran densitat els quals no
s’atribueixen a la Conselleria de Turisme ni tenen el pressupost
per executar el que preveu el Pla de vials no motoritzats. Per
tant, o es fa d’execució pròpia per part del Govern, i s’ha
d’ubicar o a la Conselleria d’Obres Públiques o a la Conselleria
de Mobilitat o es fa ajudant a institucions competents que ho
han de fer, però que evidentment no tenen aquesta finançació
com podrien ser els ajuntaments.

En matèria de transport aeri, sincerament, donada la situació
d’empitjorament que hi ha en aquest moment, sobretot amb les
connexions amb la península, que és el pitjor hivern que hem
tengut des de fa moltíssims d’anys, doncs sempre pensam que
és millor destinar aquests doblers a ajudar als ciutadans que
tenguin un millor servei.

Del tema de l’electrificació en què se’ns acusa d’haver
construït una estació a un Parc de ses Estacions que ha hagut de
tenir evidentment unes zones per treure els gasos del diesel,
evidentment crec que nosaltres també vàrem heretar, per
desgràcia, una reobertura d’un tren de Manacor amb via única
i sense electrificar, vàrem trobar el que vàrem trobar, el tren
d’Inca no havia estat electrificat mai, però evidentment en el
tren de Manacor tampoc no hi va haver la previsió
d’electrificar-lo. Atès que, evidentment, volíem executar noves

línies ferroviàries, i que Palma ja no suportava més la seva
divisió i els constants passos a nivell i que nosaltres vàrem
considerar urgent afrontar el soterrament, tenint present que
l’electrificació és un tema a llarg termini que s’ha d’anar fent,
però, per tant, no s’ha d’acusar només al Partit Popular de
segons quines coses sinó que cadascú ha d’admetre també els
seus errors.

Lamentam que no se’ns digui res del soterrament del tren
d’Inca, perquè repetesc que fa res, el 30 de novembre del 2007,
tots els partits polítics d’Inca varen aprovar una moció i un punt
era reclamar del Govern de les Illes Balears una habilitació de
partida en el pressupost de la comunitat per a l’any 2008; per
tant, ens agradaria que almanco en el plenari s’arribàs a
qualque transacció.

Pel que fa a l’estació d’autobusos de Ciutadella, és ver que
no hi ha hagut ubicació, pareix que a la fi ens indiquen que n’hi
haurà, per tant seria interessant completar, tant a Eivissa com
a Menorca que és on falta la seva xarxa d’estació d’autobusos.

I respecte del pressupost de Serveis Ferroviaris de
Mallorca, és ver que hi ha una pujada important respecte de
l’any passat, però el major pressupost que hi ha hagut a la
història d’SFM va ser a l’any 2006, per tant parlam d’un
pressupost molt important per a l’any que ve, però és el segon
pressupost en línia d’inversions, el més important va ser l’any
2006, el qual a més es va executar. Ara hi ha aquesta previsió
com a segon pressupost dins la història d’SFM, la qual
evidentment celebram.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Cabrer. Torn de contrarèplica, algun grup en
vol fer ús? Sr. Ribalaiga.

EL SR. RIBALAIGA I BRIONES:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, tres comentaris a la
intervenció de la portaveu del Partit Popular. Segurament en el
plenari tindrem ocasió d’aprofundir en alguna coseta més que
ens haguem deixat aquesta vegada, fins i tot ens mostram
predisposats que ens sedueixi vostè i aprovem qualque cosa,
estam disposats.

No he fet cap comentari del transport aeri perquè crec que
mereix una part i vostè sap perfectament que en aquest no
aclariríem res amb la seva proposta, seria un paño caliente, que
diuen en castellà. Jo aquí la cit a termini que ens posem
d’acord, ens posem d’acord en el bàsic i essencial i anem allà
on faci falta per aclarir aquest tema, tots els patim i segurament
jo més que vostè perquè visc a una illa menor, tots el patim, i,
a més, és insuportable, insostenible i s’hi ha de fer qualque
cosa, posem-nos d’acord, si ens posam d’acord segur que
triomfarem.

I finalment, un comentari, és més una anècdota, no crec que
haguem de fer concursos de quin dels dos partits que governa
o quin dels dos governs fa pressuposts més elevats respecte
d’un lloc o d’un altre, jo he fet un comentari de no desmerèixer
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cap pressupost anterior. Només significar que sí que ens
preocupa el tema de la seguretat en ferrocarrils i evidentment,
si les disponibilitats pressupostàries d’aquesta comunitat
autònoma creixen, hauran de créixer les disponibilitats
pressupostàries d’SFM per eliminar, si és possible, tots els
passos a nivell que hi ha, si és possible. I açò crec que ho
compartim i tampoc no fa falta fer-ne un especial combat de qui
és més i qui és menys. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Ribalaiga. Concloem el debat i passam a la
votació de les esmenes presentades a aquesta secció 25 i en
primer lloc les esmenes presentades pel Grup Parlamentari
Mixt-AIPF.

Vots a favor?

Vots en contra?

LA SRA. SECRETÀRIA:

A favor, 8; en contra, 9. Queden rebutjades.

LA SRA. PRESIDENTA:

En segon lloc, votació conjunta de les esmenes presentades
pel Grup Parlamentari Popular.

Vots a favor?

Vots en contra?

LA SRA. SECRETÀRIA:

A favor, 8; en contra, 9. Queden rebutjades.

LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies, Sra. Secretària. Ara sí ja passaríem a les

darreres votacions, però primer cridaria els portaveus per a una
qüestió d’ordre a la taula. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam a la darrera fase, diguéssim, d’aquesta llarga sessió
i aquesta presidència recorda als grups parlamentaris que a

ponència s’han aprovat 3 esmenes, dues del Grup Parlamentari
Socialista, la 3345, a la secció 11, i la 3346, a la secció 18, i
una tercera, la 3354, a la secció 13, del Grup Parlamentari
BLOC per Mallorca i PSM-Verds.

Els grups parlamentaris que vulguin retornar a les dades
inicials del projecte de llei hauran de defensar els corresponents
vots particulars, els quals seran votats a continuació de les
esmenes. Hi ha vots particulars?

LA SRA. SUGRAÑES I BARENYS:

Sra. Presidenta, els vots particulars queden retirats en
aquest moment.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Per tant no hi ha vots particulars i no
procedeix cap votació.

Finalment, idò, procedim a la votació de totes i cadascuna
de les seccions del Projecte de llei de pressuposts generals de
la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2008,
així com dels pressuposts de les entitats de dret públic, de les
societats anònimes públiques, de les fundacions del sector
públic autonòmic, del servei balear de l’ib-salut, dels ens
públics i de les fundacions de l’ib-salut.

Volen votació separada?

EL SR. TADEO I FLORIT:

Perdoni, Sra. Presidenta, podria tornar repetir què és
exactament el que anam a votar?

LA SRA. PRESIDENTA:

Ara votam totes les seccions, hem votat les esmenes fins
ara, i ara votaríem totes les seccions de totes les conselleries, de
totes les fundacions, de tots els ens públics.

M’indiquen que tradicionalment, per exemple, la secció 2,
Parlament de les Illes Balears, se sol votar per separat, igual
que la Sindicatura de Comptes o el Consell Consultiu o el
Consell Econòmic i Social, i després la resta de conselleries se
solen votar juntes.

EL SR. FIOL I AMENGUAL:

Sra. Presidenta, si em concedeix un minut per ordenar la
votació, hi estam d’acord.

LA SRA. PRESIDENTA:

Perfecte. Idò, un minut de recés.

LA SRA. PRESIDENTA.

Iniciaríem la votació de totes i cadascuna de les seccions
del Projecte de llei de pressuposts, com ja he anunciat abans, de
totes les entitats de dret públic, de totes les societats anònimes
públiques, les fundacions, el Servei Balear de la Salut i de les
fundacions de l’ib-salut.

Sí, senyor ...

EL SR. FIOL I AMENGUAL:

Gràcies, Sra. Presidenta, per una brevíssima explicació de
vot. Per agilitar el debat, direm que votarem als tres primers
que sí i a tota la resta que no, però deixant constància que ens
reservam el dret en plenari de votar que sí algunes de les
seccions posteriors. Però en aquest moment seria molt llarg i
molt complicat especificar-ho, per tant serà un vot afirmatiu a
les cinc primeres i negatiu a tota la resta, amb expressa reserva
que en el plenari puguem canviar el vot a qualque secció i fer-
ho favorablement.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Fiol. Així idò, per una part votaríem els
pressuposts referits a la secció 2, Parlament de les Illes Balears;
secció 3, Sindicatura de Comptes; secció 4, Consell Consultiu
de les Illes Balears; secció 5, Consell Econòmic i Social, i
secció 6, Oficina de Transparència.

Aquestes seccions podem entendre que es voten per
assentiment?

(S’escolten diverses veus que diuen que sí)

Molt bé.

Així idò, la resta de seccions, tota la resta que ja està
presentat i debatut, vots a favor?

Vots en contra?

LA SRA. SECRETÀRIA:

9 vots a favor; 8 vots en contra. Queden aprovades.

LA SRA. PRESIDENTA:

Una vegada conclòs el debat i les votacions, es proclama
dictaminat el Projecte de llei de pressuposts generals de la
comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2008.

Es recorda que els grups parlamentaris poden presentar, en
el termini de 48 hores, mitjançant escrit dirigit a la Molt
Honorable Senyora Presidenta de la Cambra els vots particulars
i les esmenes que, havent estat defensades i votades en
comissió i no incorporades al dictamen, pretenguin de defensar
en el ple.

Una vegada esgotat l’ordre del dia d’aquesta sessió, els vull
agrair la seva colAlaboració i s’aixeca la sessió.
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