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LA SRA. PRESIDENTA:

Senyores i senyors diputats, reprenem la sessió i en primer
lloc demanaria si es produeixen substitucions.

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Sí, Sra. Presidenta. Simó Gornés substitueix Gaspar Oliver.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Esperança Marí, Josep Melià.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Antoni Alorda en substitució de Gabriel Barceló.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Cristina Rita, Aina Crespí.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Donam coneixement que el Grup
Parlamentari Popular ha presentat a la Mesa de la Comissió
d’Hisenda i Pressuposts un document de reparació d’errades a
les esmenes. Entenent que tots els grups en tenen coneixement
i accepten aquest document de reparació i per tant, queda
aprovat per assentiment. És així? Molt bé, moltes gràcies. 

Per tant, passaríem al debat número 4 de totalitat, agrupació
de la secció 13, Conselleria d’Educació i Cultura, amb les
seccions i entitats afins. 

Per part del Grup Parlamentari Popular hi ha tres esmenes a
la totalitat, una a la Conselleria d’Educació i Cultura, núm.
10742, una a l’Institut d’Estudis Baleàrics, 10743, i una altra a
l’Institut Balear d’Infraestructures de Serveis Educatius i
Culturals, núm. 10744. 

Per a la defensa conjunta de totes les esmenes del debat, té
la paraula per part del Grup Parlamentari Popular el Sr. Gornés
per un temps de deu minuts.

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Gràcies, Sr. Presidenta. És just per fer un petit esment, una
presentació breu d’aquestes tres esmenes. Hem presentat
aquestes tres esmenes a la totalitat perquè entenem que els
pressuposts tant de la conselleria com de l’IBISEC com el de
l’Institut d’Estudis Baleàrics no donen compliment a allò que
entenem que necessita la nostra comunitat autònoma. En
qualsevol cas, remetem el debat d’aquestes tres esmenes a la
totalitat al Ple que tindrà lloc la setmana que ve. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Gornés. Torns a favor? No. Per tant,
passaríem als torns en contra. Per part del Grup Parlamentari
Mixt dos, vol intervenir? Té la paraula.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Molt breument. En primer lloc, vull
comentar que aquestes esmenes a la totalitat que presenta el
Partit Popular les discutirem al Ple del Parlament, per tant, ens
reservam la nostra opinió per fer-la efectiva durant la discussió
que tendrem al plenari. Així i tot, vull deixar constància que
som conscients que la pujada d’un 5,7% del pressupost
d’educació respecte al 2008 és una pujada que no resulta
suficient per totes les mancances que arrossega el sistema
educatiu a les Illes Balears. Aquestes són tan nombroses que de
tota manera convé fer un calendari de prioritats per assumir-lo
entre tots. 

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Marí. Per part del Grup Parlamentari
BLOC per Mallorca i PSM-Verds, té la paraula el Sr. Alorda
per un temps de deu minuts.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Des del nostre grup estam
bàsicament d’acord en la breu, en allò que hem intuït, de la
defensa que es fa de l’esmena a la totalitat en el sentit que és
insuficient i que el pressupost d’Educació i Cultura hauria
d’augmentar, però no en la conseqüència en què això derivaria
i és que ens quedaríem sense pressupostos ni en la possibilitat
que després, dins l’entorn que tenim i amb les finances actuals,
es pugui fer un esforç molt superior al que ha fet el Govern amb
aquest augment d’un 6%, quan realment a nivell general es
rebaixen pressupostos. 

Per tant, com que el mateix ponent ha decidit, mantenint una
tradició parlamentària, de derivar el debat cap al Ple, allà, a les
costes de Xorrigo del Ple ens veurem. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Alorda. Per part del Grup Parlamentari
Socialista, té la paraula la Sra. Rita, per un temps de deu minuts.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bon dia, senyors diputats, senyores
diputades, aquest grup no comparteix els arguments del Partit
Popular sobre les esmenes a la totalitat. Efectivament, ningú no
pot estar content mai amb els pressupostos d’Educació i
Cultura, sempre demanam més i sempre voldríem més, però
l’any passat, és una secció que va pujar quasi un 16% i enguany,
idò li ha tocat un poc menys per donar prioritat a altres
conselleries també molt importants.

També anunciam ja que el nostre vot serà desfavorable a
aquestes esmenes a la totalitat, però malgrat això també pensam
que deixaríem per estudiar l’argumentació, per explicar la nostra
argumentació al Ple. Gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Rita. En torn de rèplica, vol fer ús de la
paraula? No.

Per tant, passaríem a la votació de les esmenes a la totalitat
a la secció 13. Disculpin un moment.

M’informa la lletrada que hi ha un diputat de més per part
del Grup Socialista, per tant, algú...

(S'escolten veus de fons)

Molt bé, per tant així són els membres correctes. 

Passam ara sí a la votació de les esmenes a la totalitat
presentades pel Grup Parlamentari Popular.

Vots a favor?

Vots en contra?

EL SR. SECRETARI:

4 vots a favor, perdó, 5 vots a favor; 8 en contra. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, queda rebutjada per tant aquesta esmena a la
totalitat.

Passaríem al debat número 5, de globalitat, agrupació de la
secció 13, Conselleria d’Educació i Cultura, amb els seccions i
entitats afins. 

Rectificam el total de les votacions, hi ha hagut 5 vots a
favor i 9 vots en contra. Perquè en quedi constància a l’acta
d’aquesta sessió. 

Com dèiem, continuam amb el debat número 5, s’han
presentat esmenes parcials per part del Grup Parlamentari Mixt
1 AIPF a la secció 13, Conselleria d’Educació i Cultura, al
programa 421C, planificació educativa i règim de centres
escolars, núm. 10852, 10853 i 10854; i al programa 455A,
promoció i serveis de cultura, núm. 10851.

Per part del Grup Parlamentari Popular, s’han presentat
esmenes parcials a la secció 13, Conselleria d’Educació i
Cultura, núm. 10757; al programa 421A, Direcció i Serveis
generals d’Educació i Cultura, núm. 10164 i 10323; al programa
421B, ordenació general del sistema educatiu, núm. 10754; al
programa 421C, planificació educativa i règim de centres
escolars, núm. 10641, 10643, 10647, 10649, 10661 i 10755; al
programa 421D, innovació i formació del professorat, núm.
10744; al programa 423A, beques i ajuts, núm. 10362, 10753,
10636, 10638 i 10640; al programa 423B, altres serveis a
l’ensenyament, núm. 10324; al programa 455A, promoció i
serveis de cultura, núm. 10358, 10361, 10659, 10765, 10792,
10775, 10322, 10763, 10766, 10756, 10767, 10770, 10771,
10804, 10326, 10327, 10764, 10328, 10795, 10796 i 10772; al
programa 455B, planificació i normalització de la llengua
pròpia de les Illes Balears, esmenes núm. 10758, 10759 i 10325;
a la secció 71, Institut d’Estudis Baleàrics; al programa 455C,

promoció de la cultura de les Illes Balears, núm. 10752; a
l’Institut Balear d’Infraestructures i Serveis Educatius i
Culturals, esmenes núm. 10321, 10760, 761, 762, 10768, 10769,
10773, 10774, 10793 i 10797.

Per a la defensa conjunta de totes les esmenes del debat té la
paraula per part del Grup Parlamentari Mixt un AIPF el Sr.
Mayans per un temps de cinc minuts.

EL SR. MAYANS I SERRA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Les esmenes parcials que he
presentat a aquesta secció són bastant semblants per desgràcia
a les que vaig presentar l’any passat. 

La primera fa referència al conservatori, és evident que una
vegada que els dos consells tenen plena autonomia, de les dues
illes pitiüses, el que es fa avinent és que cada una comenci a
funcionar de manera autònoma dins les seves possibilitats. En
aquest aspecte, l’esmena va en aquest sentit. És un ens que
funciona perfectament, té un grapat molt gros d’alumnes, cada
vegada n’hi ha més, per tant, també té un edifici propi i té,
necessita dic jo, la seva autonomia sense dependre d’altres
direccions. No obstant això, s’ha de dir que per ara, evidentment
funciona i funciona bé. Amb aquesta esmena simplement es
demana que se li doni suport i que es potenciïn les extensions
del conservatori a l’illa i en tot cas, amb una esmena ulterior idò
que s’independitzi. 

Dues esmenes de formació professional, una a formació
professional inicial, l’altra a formació professional. Molts
d’alumnes han de fer a distància estudis que no poden fer a
l’illa, necessiten llavors professors que els facin de tutors i tenen
problemes per aconseguir-los, a més, els exàmens han de ser
fora, fins i tot d’Eivissa, gent que se n’ha d’anar a examinar a
Barcelona. Per tant, es demana que s’ampliïn els estudis de
formació professional a l’illa.

I l’esmena més important a nivell pressupostari, però no més
important a nivell de totes les esmenes que he presentat, és el
tema del museu. La consellera ens va dir l’any passat que es
feien gestions amb el Ministeri de Cultura per a una aportació
d’aquest ministeri per a aquest projecte concret. Hi va destinar
l’any passat 24.700 euros, ens va semblar una xifra ridícula i
enguany apareix exactament la mateixa xifra als pressupostos.
Crec que aquest projecte és un tema ja que camina ja des del 98
a la Llei del patrimoni i crec que no es pot dilatar més, o sigui,
està la fundació creada, està el solar avinent i disposat que sigui
construït aquest museu, hi ha una entitat financera que hi posa,
a més, una partida importantíssima per a la seva construcció. No
sé què esperam. Per tant, el que demana aquesta esmena,
concretament, és que es faci una aportació única o plurianual
perquè aquest museu pugui ser realitat, almenys el seu
començament, durant l’any 2009. 

Gràcies, presidenta.



824 HISENDA I PRESSUPOSTS / Núm. 43 / Fascicle 2 / 10 de desembre del 2008 

 

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Mayans. Per part del Grup Parlamentari
Popular té la paraula el Sr. Gornés per un temps de deu minuts.

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Gràcies, Sra. Presidenta. Tot just, les primeres paraules són
per anunciar el vot favorable de les esmenes del Grup AIPF i
per presentar, tot i que sigui d’una manera resumida, el nombrós
conjunt d’esmenes parcials que hem presentat als programes
d’Educació i Cultura de la secció 13.

Al programa 421A, hem presentat una esmena per tal de
rehabilitar la Comandància Militar d’Eivissa per a la seva
reconversió en centre universitari i també hem presentat
esmenes per subministrar els ajuntaments de Menorca per al
manteniment dels subministres de les escoles infantils de 0-3
anys amb un milió d’euros.

Al 421B, volem incrementar en 30.000 euros la dotació
pressupostària per a les aules de primera acollida. 

Passam al 421C on volem disposar d’una..., perdó, aquest
programa és allò que fa referència a l’escrit de correcció de les
esmenes que fan referència concretament als colAlegis d’Eivissa,
passen a l’IBISEC. En tot cas, ens n’ocuparem al final del
debat, però bàsicament són un conjunt d’infraestructures
educatives molt necessàries per a l’illa d’Eivissa i que entenem
que almenys disposar, afectar una partida d’un milió d’euros
perquè comencin aquests colAlegis públics, entenem que és molt
necessari. 

El programa 421C, l’esmena 10661, proposam disposar de
300.000 euros per a l’Escola oficial d’idiomes d’Eivissa i
l’esmena 10755, per firmar convenis entre la Fundació ESADIB
i els consells insulars d’Eivissa, Menorca i Formentera per
organitzar els cursos de teatre.

Al programa 421D proposam afectar 30.000 euros per tal
d’articular una campanya informativa de prevenció del mal
d’esquena entre els escolars. Al 423A, la Direcció General de
Planificació i Centres Educatius, proposam afectar 600.000
euros per a ajudes al transport als estudiants universitaris de les
illes d’Eivissa, Menorca i Formentera. En el mateix sentit,
l’esmena 10753 proposa 600.000 euros per a beques per a
estudiants de les illes de Menorca i d’Eivissa. 

També al 423A, l’esmena 10636, es tractaria d’afegir uns
60.000 euros més per ajudes als centres d’estudis avançats
d’Eivissa. També al 423A compte amb una esmena d’un milió
d’euros per tal d’augmentar la partida per a l’adquisició de
llibres de text i que realment sigui una partida que impliqui la
gratuïtat o que vagi cap a la gratuïtat, fugint un poc dels models
implantats recentment per part de la conselleria.

El programa 423B, implica l’habilitació d’una partida de
300.000 euros per a la construcció del conservatori de música
a Menorca. Sabem que és una partida inicial, però almanco que
quedi consignada aquesta afectació per tal que en un futur
immediat puguin començar aquestes obres.

Açò serien de forma conjunta les principals esmenes, no
totes perquè per falta de temps és impossible, les esmenes que
hem presentat a les direccions generals, als programes
d’educació.

Quant als programes de cultura, hi ha una esmena genèrica,
de fort caràcter simbòlic, amb la qual plantejam la cessió de la
gestió dels museus de titularitat estatal als diferents consells
insulars i que actualment estan gestionats per la comunitat
autònoma. Sabem que hi ha acord presos ja durant aquesta
legislatura respecte a això, alguns molt concrets que afecten
concretament al museu de Menorca, però entenem que el
Govern hauria de mantenir viva aquesta reivindicació i per açò
plantejam aquesta esmena.

Al programa 455A també proposam la transferència al
Consell Insular d’Eivissa dels centres culturals, una
transferència de 60.000 euros per a la transferència també al
Consell Insular d’Eivissa d’ajudes per a l’edició de
l’Enciclopèdia d’Eivissa i Formentera que, com tots vostès
saben, és una obra ingent i de gran interès científic i cultural.
També plantejam 2 milions d’euros d’aportació del Govern al
Consorci Eivissa Patrimoni de la Humanitat, sense cap dubte
aquest segell que va implicar la declaració d’una part del casc
antic d’Eivissa com a Patrimoni de la Humanitat, entenem que
s’ha de potenciar molt més encara. 

L’esmena 10765, al mateix programa, implica aplicar una
partida per dotar de personal la Casa de Cultura, creim que és
necessari també, ben igual que augmentar la partida del capítol
1 del Museu de Menorca per equiparar-lo als pressupostos de
l’any passat. No entenem aquesta baixada que s’ha produït, la
consellera a la compareixença no va respondre, per dues
vegades, la pregunta que se li va plantejar respecta a això. Per
tant, hem entès que aquesta esmena és més que necessària.

També volem que el Govern assumeixi la gestió del Museu
de la Sabata d’Inca; que aporti 500.000 euros també als
ajuntaments per sufragar el 33% del cost de manteniment de les
escoles municipals de música i dansa.

Aquí faria un incís, perquè hi ha una esmena repetida i
retiraríem, Sra. Presidenta, l’esmena 10763, 10763, està
repetida.

Després afegiríem 60.000 euros per tal que no es redueixin
els ajuts a la creativitat cultural; 150.000 euros també en forma
d’esmena per a inversions en el Museu de Mallorca; 2000.000
euros per a la reforma del Casal de Cultura d’Inca; 725.000
euros per a la reforma de l’antic Convent de ca ses Monges de
Marratxí; 550.000 euros per a la reforma de la Casa de Cultura
de Ca don Magí; 1 milió d’euros per a l’adquisició de l’edifici
d’Es Sindicat de Felanitx; 200.000 euros -és cert, una partida
modesta però, bé, almanco per començar- per millorar la
infraestructura de les biblioteques municipals de Menorca. 
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L’esmena 10328 implica una partida de 500.000 euros per
a la rehabilitació del Teatre Principal d’es Born de Ciutadella,
una obra necessària i amb les quals entenem que no només les
institucions de Menorca sinó també el Govern de les Illes
Balears, com una de les parts interessades que aquesta
infraestructura pugui sortir endavant, idò de qualque manera és
una forma que el Govern de les Illes Balears ajudi i aporti
perquè aquesta infraestructura es pugui dur a terme.

També l’esmena 10795 planteja l’habilitació d’una partida
d’1 milió d’euros per a l’adquisició de patrimoni històric a
Menorca. La 10796 implica també una partida per a la Fundació
del Teatre Principal de Maó, tal i com es contempla per a la
Fundació del Teatre Principal d’Inca; entenem que aquestes
dues fundacions s’haurien d’equiparar i si surten partides
específiques per al Teatre Principal d’Inca, per a la Fundació del
Teatre Principal d’Inca, idò també han de sortir partides
específiques per a la Fundació del Teatre Principal de Maó. 

La partida 10758 té un error, no són 6.000 euros, són
60.000; no sé si es pot corregir d’alguna manera però bé...
Sabem que és important per la nostra banda afectar una partida
per a la promoció del lèxic propi, que empram només aquí a les
Illes Balears, en els mitjans de comunicació; entenem que és
una forma de potenciar la riquesa dialectal, la riquesa lingüística
de les nostres illes. I ben igual també una altra partida en el
mateix sentit per als anglicismes vius de Menorca, i d’aquells
que es pugui recuperar; recentment vam poder veure com
reputats lingüistes plantejaven la necessitat que aquests
anglicismes propis de Menorca puguin ser incorporats com a
paraules vives pròpies del català de les Illes Balears.

Un segon... Com vaig de temps, Sra. Presidenta? 

LA SRA. PRESIDENTA:

Ara està damunt els deu minutets justos. Just té un minutet,
dos minutets com a màxim.

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Si em dóna un minut, acab. Un segon...

Sí, també plantejam esmenes per a -entrant ja dins el
programa de l’IBISEC- construcció de noves instalAlacions
educatives en Es Mercadal, eliminació de barreres
arquitectòniques als centres escolars, un centre d’educació
infantil i primària a Manacor, la construcció d’una nova escola
d’una línia en substitució de l’escola Pere Garau de Son Macià,
per a l’institut d’Algaida, adquisició de sòl per a noves
instalAlacions educatives amb 1 milió d’euros, un nou institut al
municipi d’Inca, que s’habiliti una partida perquè l’IBISEC
redacti el projecte per a la creació d’una nova escola de primària
en el municipi de Maó i, finalment, una partida d’1 milió
d’euros, també, per a l’escoleta de 0 a 3 anys d’Alaior. 

I amb açò acab la meva intervenció. Gràcies, Sra.
Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Gornés. Ara correspon als torns en
contra. Per part del Grup Parlamentari Mixt dos, Sra. Marí té la
paraula per un temps de cinc minuts.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Quant a les esmenes parcials
voldríem fer les següents consideracions: en primer lloc, i pel
que fa a les esmenes d’AIPF, la número 10852 reconeixem que
seria molt interessant poder invertir en el Conservatori de
Formentera i aconseguir que fos autònom del Conservatori
d’Eivissa, però entenem que en aquests moments no és una
inversió prioritària; allò important realment és que el
conservatori ara per ara funciona i en realitat també hi ha un
altre element important, que és el nombre d’alumnes que en
aquests moments té el Conservatori de Formentera i que fa
difícil ara per ara aquesta separació. Malauradament, però, crec
que en temps de crisi s’han de prioritzar unes coses enfront
d’unes altres. 

De la mateixa manera, pel que fa a l’esmena sobre el Museu
de Formentera, també consideram que la quantitat que apareix
resulta del tot excessiva per una primera partida per tirar
endavant allò que seria el museu. Entenem que s’hauria d’haver
fet d’una manera esglaonada a través dels diferents pressupostos
d’aquesta comunitat. 

Quant a les esmenes parcials que presenta el Partit Popular,
agrupades totes les que fan referència a infraestructures
educatives com un dels blocs més importants de les esmenes
que s’han presentat, així serien la 10641, 10643, 10647, 10649,
10661, 10761, 10762, 10768, 10773, 10774 i 10793, que van
des de la creació de l’escola a Cala de Bou a Eivissa fins a
l’Escola d’Idiomes també d’Eivissa, l’escola de Manacor,
l’escola de Son Macià, el nou institut d’Inca, un nou colAlegi de
primària a Maó, etc., (...) totes les reformes com l’Institut
d’Algaida, el colAlegi públic Llevant d’Inca, etc., entenem que
una de les grans mancances que té el sistema educatiu són les
infraestructures, però d’aquesta manera veim que la conselleria
ha creat dos plans d’infraestructures educatives, el primer ja en
funcionament i el segon que està elaborant-se, per tant allà on
s’han prioritzat les necessitats, s’han prioritzat els centres que
s’han de construir amb tota una sèrie de criteris de la mateixa
conselleria. Per tant avui en dia tenim el Pla d’infraestructures
2008-2009 i actualment s’està elaborant el 2010-2011. Pensam
que seria més productiu en aquests moments i també més
productiu per a la societat de les Illes Balears en general
colAlaborar amb la conselleria amb aquest nou pla
d’infraestructures, més i més si tenim en compte que la majoria
d’aquestes ja hi estan previstes.

Després tenim un minibloc de tres esmenes que sí que
havíem observat la diferència de quantitat de 60.000 a 6.000
euros. Són la 10758, 10325 i 10759. Són esmenes que podríem
titular de l’apartat dialectològic d’aquest pressupost, i aquesta
diputada òbviament entén que seria molt més productiu
augmentar les dotacions econòmiques per la UIB pogués fer
aquesta feina, la Universitat de les Illes Balears, però que són
completament innecessàries i irrellevants quan des de la mateixa
universitat és una feina que ja s’està fent. També podríem dir
que potser es podrien aportar algunes partides a l’Institut
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d’Estudis Eivissencs o bé a l’Institut Menorquí d’Estudis, o a
altres entitats, però totes aquestes ja s’ocupen a bastament
d’aquestes qüestions.

També tenim dues esmenes per a beques per a transport per
a estudiants; també recordar que el Consell d’Eivissa i el de
Menorca ja preveuen aquests ajuts. L’esmena 10362, ajudes de
transport per a estudiants universitaris, també queda resposta
tenint en compte que la conselleria hi dedica prop d’1 milió
d’euros, al transport d’universitaris, com ahir mateix en el
plenari se’ns va recordar. 

Per tant, coherentment amb tot això que hem comentat,
votarem en contra de les esmenes presentades pel Grup Popular.
Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Marí. Per part del Grup Parlamentari
BLOC per Mallorca i PSM-Verds té la paraula el Sr. Alorda per
un temps de deu minuts.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Per part del nostre grup en aquest
tràmit de ponència no donarem suport a les esmenes
presentades, esperant si hi pot haver alguna aproximació de cara
al ple o alguna transacció. Moltes d’elles són aportacions
positives però que en bona mesura el que fan és afectar els
recursos que estan previstos d’una manera general dins els
pressupostos però que no estan negats dins ells, per exemple les
primeres d’AIPF sobre el conservatori o la formació
professional; no és que sigui una qüestió només que es faci o no
es faci, senzillament és que no està precisat que sigui
estrictament dins la tasca de Formentera, però crec que hi ha un
compromís d’aquest govern, del Govern, per tirar endavant
aquests projectes o consolidar aquestes actuacions, i per tant
s’han de dur endavant.

La qüestió del museu, com s’ha comentat, és la més
delicada, la més potent. El projecte està en revisió i aquest
museu, malgrat avui no votarem a favor d’aquests 5 milions
d’euros que se’ns plantegen, record que és bastant més del
doble, quasi el triple del que tenia previst el projecte el 2003,
però creim que sí que s’haurà de fer una reflexió i complir
aquest compromís que hi ha de dur a terme el museu en la línia
que marqui el nou patronat.

Respecte de les que fa el Partit Popular, hi ha una primera
que no hem entès, l’afectació dels museus..., la cessió dels
museus de l’Estat, que la vol articular com una esmena
pressupostària d’afectació. La veritat és que no hem entès la
mecànica que ens planteja el Grup Popular i per tant no la
votarem a favor. 

Quant a aquelles en matèria d’educació, en 0 a 3 hi ha hagut
un augment o una afectació per part d’una esmena introduïda en
ponència d’1 milió d’euros; trobam que és també una aposta en
positiu que d’alguna manera recull la demanada que se’ns feia
des de les esmenes del Partit Popular. En primera acollida i en
transport hi ha hagut un augment, sempre és discutible si podria
haver estat més; en qüestió de transport és especialment delicat
que assumim tots els costos de la pluriinsularitat des de la

mateixa comunitat autònoma, és evident que hem d’implicar
l’Estat en els costos de la insularitat, per no perjudicar
evidentment els usuaris, que són els darrers que en tenen cap
culpa, s’augmenta en un 6,5% aquesta partida, i com a mínim hi
ha aquest gest d’anar corregint aquesta situació de dificultat que
porta el caràcter d’arxipèlag del país. 

El tema dels llibres està enfocat d’una altra manera, ens
duria a un debat molt llarg de com s’ha de garantir la gratuïtat,
i per tant no hi entraré. 

El tema que recull més esmenes em dóna la impressió que
és el del Pla d’infraestructures. En comptes de fer un debat
sobre el pla s’ha optat per una esmena colAlegi públic per
colAlegi públic, prioritzant-ne uns respecte dels altres. Nosaltres
entenem que s’ha fet un esforç de posar un pla per a l’any 2008-
2009 i s’està elaborant el 2010-2011, i crec que és en el si
d’aquest pla en el qual hem de tenir el debat més enllà de les
esmenes puntuals, que evidentment no es podran recollir amb
aquest format. També és quasi quasi la mateixa idea de l’Escola
Oficial d’Idiomes a Eivissa o el Conservatori de Menorca, que
sí que hi és però hi havia un interès d’afectar.

Les escoles de música també tenen una partida i més que ja
cercar un percentatge és senzillament incrementar o mantenir
aquest esforç dins l’educació musical, que és insuficient com ho
són tots els recursos que té Cultura i en general els pressupostos
que gestiona el país.

En matèria de cultura l’ESADIB hi havia qualque proposta
d’augment; ja augmenta la partida de l’ESADIB. També
augmenta el personal que tenen els casals culturals, per tant
tampoc no donarem suport a l’esmena en aquest sentit.
Augmenta el pressupost de la direcció general i la promoció
exterior, per tant..., per ventura no al gust que voldríem tots
inclòs el Partit Popular, però sí que hi ha un augment i per tant
nosaltres el saludam.

Respecte de les inversions que ens plantegen en el museu i
a l’arxiu són imprescindibles, però precisament en el moment en
què hi ha un compromís del ministeri, amb el que ha costat
arrabassar-lo que siguin dins aquest any i que es duguin a terme,
sembla ser que tots els esforços han de ser fer complir la paraula
donada pel Sr. Molina i que es duguin a terme aquestes
inversions, més que aportar-ne de pròpies.

Bé, ja dels modismes evidentment podríem fer un especial.
Creim que és molt important, si no és per fer secessionisme
lingüístic és molt important defensar la riquesa dialectal de la
llengua catalana, però la veritat és que ja hi ha institucions que
ho fan i crec que es té prou present dins la televisió. A nosaltres
ens preocupa que el nivell del català a la televisió, sobretot amb
les plataformes digitals i fins i tot amb totes les ofertes que hi ha
de totes les cadenes de cable i d’oferta de tota mena de paquets
televisius, la llengua catalana queda minoritzada i aquest
element, els dels modismes, també ens interessa, però la veritat
és que dins el gran oceà de llengües diferents a la catalana que
figuren a les televisions és un tema que creim que no mereix
que tengui un punt específic d’esmenes d’afectació als
pressupostos.



HISENDA I PRESSUPOSTS / Núm. 43 / Fascicle 2 / 10 de desembre del 2008 827

 

Altres esmenes jo crec que també confonen el que és la tasca
estrictament de la Conselleria d’Educació respecte d’altres
conselleries del Govern; per exemple la Comandància de Vila
és difícil que sigui una inversió directament de Cultura del
Govern; també el Centre d’Estudis Avançats no pareix que sigui
residenciat estrictament a la Conselleria d’Educació i Cultura,
com tampoc Patrimoni de la Humanitat. N’hi ha una que és clau
sempre, de respecte a les competències dels consells, que són
els titulars de les competències en cultura, tot i que hi ha una
tendència a mirar el Govern perquè els consells, efectivament,
tenen un dèficit de finançament enorme, però això no ens pot fer
oblidar que en matèria de patrimoni, de centres de cultura, de
biblioteques els competents són els consell i que per tant el gran
debat està a la secció 32 i aconseguir un sistema de finançament
real, adequat dels consells, o més que transferències del 32 que
fos directament d’ingressos propis en comptes de transferències
d’altres administracions.

Respecte del darrer grups, les de caràcter municipalista -
diguem-ho així- o aportacions nominals a cada un dels
municipis, destaca el Museu d’Inca o el Casal de Cultura a Inca,
també, despeses a Marratxí, despeses a Felanitx, a Maó, a
Ciutadella... Creim que és difícil fer-ho amb despeses o amb
previsions cas per cas. N’hi ha una, que és la del Teatre
Principal d’Inca, que com s’ha apuntat és una circumstància
específica en la qual el Govern va voler entrar dins la fundació
propietària del teatre i per tant és copropietari del teatre, el que
sorprèn és que es demanin 3,6 milions d’euros d’un cop al
Govern quan l’Ajuntament d’Inca ha estat absolutament
incapaç, i em dol com a ciutadà de la ciutat, de liderar un
projecte absolutament necessari per a la ciutat, que mentre
tothom té un espai d’arts escèniques al voltant i qualsevol poble,
pràcticament, de l’illa, la ciutat d’Inca hagi quedat enrere i no
hagi tengut el coratge i la capacitat de posar-ho com una
actuació prioritària. Ja veurem en els pressupostos de
l’Ajuntament quins són els doblers que hi han posat per a
enguany, em confondria molt si estarà molt per davall de la
previsió que ens diu en aquest moment el Partit Popular, i en
qualsevol cas el mateix batle em confessava despús-ahir que no
s’ha pogut fer absolutament res en tot aquest temps perquè el
Pla general prohibeix les obres del projecte; record que el Pla
general és de l’any 2005, no entraré en el gran debat del teatre
però comprenguin que és una qüestió que ens afecta als que som
d’Inca i que hem fet feina també perquè aquest projecte tiràs
endavant.

Una darrera proposta municipal que no compartim, i crec
que ja és un clàssic de les esmenes del Partit Popular, és que
sigui el Govern que compri el sòl per als equipaments escolars.
El sòl es dóna a través de les..., l’han d’aportar els ajuntaments
i hi ha el mecanisme per dotar-se de sòl que són els patrimonis
municipals del sòl. Crec que hem d’entrar dins una altra cultura
d’aprofitar de l’urbanisme totes les cessions que es lliuren en
compte de dedicar-les a tasques que no són pròpies d’un
patrimoni municipal del sòl, i així tendríem realment els espais
que necessitam. Intentar-ho resoldre amb doblers de tots els
ciutadans a través de compra de sòl per part del Govern no ens
sembla adequat, ens pareixeria un greuge greu respecte dels que
sí havien fet els comptes, que són un grapat d’ajuntaments, que
sí que s’han dotat d’aquests recursos, i per tant, perquè no
participam d’aquest greuge, votarem en contra, fins i tot en
aquest cas no ja per qüestió monetària sinó filosòfica, d’aquesta
esmena del Partit Popular.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Alorda. Per part del Grup Parlamentari
Socialista té la paraula la Sra. Rita per un temps de deu minuts.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Gràcies, Sra. Presidenta. El Grup Socialista ha estudiat amb
deteniment les esmenes que s’ha presentat a aquesta secció del
pressupost, jo diria fins i tot algunes vegades amb més
deteniment que els diputats que les han elaborades, perquè veig
que la majoria són les mateixes ja que es van presentar en el
pressupost del passat exercici i només d’aquesta manera
s’entenen també alguns errors d’altes i baixes de partides. Per
tant la nostra postura també serà en general la mateixa que el
passat exercici.

Analitzarem primer les presentades per AIPF, que són tres
a l’apartat d’educació i una a l’apartat de cultura. Com no
podria ser d’altra manera totes tenen com a motiu l’illa de
Formentera. Les tres referides a educació demanen l’ampliació,
la millora i la potenciació de serveis ja existents, com és la
formació professional, els programes de qualificació inicial i el
Conservatori de Música, l’escola municipal de Música, i la
conselleria ja ens ha comunitat que té en estudi aquestes
necessitats dels nous serveis de formació professional a totes les
Illes Balears, perquè és cert que a totes les illes, en una
comunitat com la nostra, insular, no tenim tota l’oferta a cada
una de les Illes, i que té per a l’any que ve, per tant, aquesta
necessitat d’ampliar els estudis. Per tant també es farà a
Formentera. De tota manera el que es demani, ja siguin
ampliacions, siguin millores, sigui potenciació, significa que el
diputat no pensa que hi hagi una mancança real d’un servei
educatiu, sinó que aquest és millorable, cosa que pensam tots de
tots els serveis. També ha de pensar, Sr. Diputat, que si estam
en política és per millorar, per fer avançar els projectes.

Quant a l’esmena RGE núm. 10852 sobre el Conservatori i
l'Escola Municipal de Música de Formentera, sabem que la
conselleria estudia la possibilitat de separar el Conservatori de
Música d’Eivissa i Formentera, per la qual cosa, ens reservam
la definició del nostre vot sobre aquesta esmena, ara la votaríem
desfavorablement, però ens reservam poder canviar de vot o
transaccionar-la de cara al plenari del Parlament.
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L’esmena referida a cultura del diputat d’AIPF, la RGE
núm. 10851 és sobre el finançament del Museu de Formentera,
per la qual cosa proposa partides molt concretes, però el
projecte encara continua en una fase molt inicial de constitució
del patronat de la fundació i de revisió del projecte tècnic. Per
tant, açò fa difícil atribuir unes quantitats concretes i per açò
votarem també negativament aquesta esmena.

Per la seva banda, el Partit Popular ha presentat 52 esmenes,
26 d’educació i altres 26 de cultura. De les 26 d’educació la
majoria es refereixen a equipaments educatius. Per tant, votarem
desfavorablement les que siguin per a centres que ja venguin
previstes en el Pla d’infraestructures educatives del 2008-2009
i altres que es tenen reservades per al Pla 2010-2011, algunes
d’elles també es fan per cessió de crèdit, com ja ens va explicar
la consellera a la seva compareixença. A tall d’exemple, el
ColAlegi Públic de la Punta de s’Arabí de Santa Eulàlia, la RGE
núm. 10643, és un centre del 2005 i l’IBISEC ja ha fet la
tramitació per a la recepció de l’obra.

Tampoc no votarem favorablement la construcció d’un nou
conservatori de música a Menorca per ser reiterativa, atès que
ha sortit en nombroses ocasions a la premsa, que la conselleria
té prevista aquesta actuació per a l’any 2009 i fins i tot ha elegit
el lloc, la Sala Augusta de Maó.

També consideram supèrflues les esmenes que preveuen
l’eliminació de barreres arquitectòniques, la RGE núm. 10760,
perquè aquesta és una actuació que es fa cada any, hi ha una
planificació d’eliminació de barreres, així com també
l’adquisició de sòl per a noves instalAlacions. Ja han dit els que
m’han precedit en l’ús de la paraula que es posa una esmena
sense dir on s’ha de fer aquesta adquisició i, a més, aquesta és
una acció que porten a terme els ajuntaments.

I quant a una nova escoleta de 0-3 anys a Alaior, volem
informar que aquesta població ja té un alt percentatge d’alumnes
d’aquesta edat escolaritzats a centres públics, deu ser per aquest
motiu que l’ajuntament no ha remès cap solAlicitud a la
convocatòria d’ajuts per a la creació de places en aquest tram
educatiu.

El Grup Popular també presenta una esmena sobre beques
al transport universitari de les illes menors. En aquest
pressupost aquestes ajudes ja han augmentat un 6,5% respecte
de l’any passat, com també la consellera va contestar unes
preguntes en el ple del Parlament. I també les que demanen
beques per als estudiants de Menorca i Eivissa. Ja saben les
senyores i senyors diputats que d’això se n’ocupen els consells
insulars. Per tant, també les votarem desfavorablement.

Altres qüestions també es votaran desfavorablement perquè
ja tenen partida en el pressupost d’aquesta conselleria, com són
les RGE núm. 10755, la 10794 i la 10323, o que estan en el
pressupost d’una altra conselleria com la RGE núm. 10636, o
simplement perquè no és de la seva competència, o perquè com
en el cas dels ajuts per a l’adquisició de llibres de text, perquè
la nostra filosofia sobre aquest tema és un altre, com vostès
saben molt bé, la reutilització de llibres de text, la RGE núm.
10638.

El mateix passa amb les esmenes de política lingüística que
seran votades desfavorablement perquè no estam d’acord en el
seu plantejament, relatiu als modismes i lèxic propi de les Illes
Balears, com ja s’ha expressat en diferents debats en aquest
parlament.

Quant a les esmenes de cultura, n’hi ha un bon grapat que
demanen la rehabilitació d’edificis històrics municipals, cosa
que normalment es realitza a partir de convocatòries d’una altra
conselleria, com és la d’Habitatge i Obres Públiques, per la qual
cosa també es votaran en contra. 

La RGE núm. 10772, el Teatre Principal d’Inca, no he
d’afegir res més a allò que ja ha dit el diputat Sr. Alorda. El
mateix passa amb la RGE núm. 10328, referida al Teatre del
Born. Són dues actuacions que no tenen encara el projecte
elaborat, que no tenen tampoc les modificacions de planejament
que necessiten. Per tant, és molt difícil que per a l’any que ve es
pugui gastar alguna partida concreta de la conselleria. Primer
són els ajuntaments els que han d’actuar. En el cas del Teatre
del Born, pensem que ja està tancat des del 2006 i encara no es
té ni el projecte d’obres fet, ni la modificació de planejament.

Altres fan referència a qüestions que competeixen a consells
insulars, com les RGE núm. 10327, 10775, 10796, 10358,
10795, o com la d’Eivissa Patrimoni de la Humanitat i aquesta
apareix en els pressuposts de la Conselleria de Presidència, no
de Cultura, que és la RGE núm. 10659.

Altres esmenes fan referència a partides que ja apareixen en
els pressuposts per a altres partides, probablement no en les
quantitats que vostè posaria, però ja saben que la màxima de
governar és prioritzar. Açò són les RGE núm. 10322, 10766 i
10752. Per cert, alguna ben curiosa perquè es repeteix de l’any
passat, com són els sous del personal de la Casa de Cultura, que
igualment que l’any passat ja saben vostès que aquestes estan
situades a partides de l’Arxiu del Regne de Mallorca i que jo
sàpiga aquests empleats varen cobrar cada mes l’any passat.

La subvenció de l’Enciclopèdia d’Eivissa i Formentera
també és un cortar y pegar de l’any passat. Per tant, també hem
de dir que les subvencions haurien de ser mitjançant una
convocatòria pública, com totes les subvencions que per llei
s’han de fer. Per tant, la votarem en contra.

Per altra banda, tampoc no podrem votar a favor aquelles
que proposen inversions en els grans equipaments culturals de
titularitat estatal, perquè segons els convenis per a la seva
gestió, és l’Estat qui les ha de fer. Ni tampoc la que es titula
“cessió de museus de titularitat estatal” perquè no hauria de ser
objecte de la llei de pressuposts. Ni la que demana l’augment de
la partida de personal del Museu de Menorca, que evidentment
és un error que està solucionat també a partir de (...). Aquestes
són les RGE núm. 10757, 10764, 10757 i 10792.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Rita. En torn de rèplica vol fer ús de la
paraula el Grup Parlamentari Popular? Sr. Gornés té la paraula
per un temps de cinc minuts.

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Molt breument, just per
comentar algunes de les qüestions principals que s’han plantejat
per part d’altres portaveus. 

Una de les crítiques que se’ns ha fet és que una gran part de
les esmenes que impliquen infraestructures educatives, moltes
d’elles estan previstes en els diferents plans d’infraestructures,
tant en el 2008-2009 com en el 2010-2011, si no record
malament, que s’estan redactant. Però clar, açò tal vegada sigui
cert, però quan un va a la memòria dels pressuposts de l’IBISEC
i veu que no s’entra en el detall de moltes d’aquestes
infraestructures que en teoria estan planificades, clar, un no
deixa de preocupar-se i de pensar, bé vegem si especificant
partides concretes per a determinades infraestructures
educatives que nosaltres sabem positivament que fan falta, de
qualque manera es deixa constància de l’interès polític sobre
aquestes infraestructures i es fa una crida a l’atenció per part del
Govern perquè posi mans a l’obra sobre els problemes que es
detecten. Per tant, independentment que aquestes
infraestructures estiguin previstes o no en el Pla
d’infraestructures, nosaltres creim absolutament oportú ressaltar
des del punt de vista polític i en forma d’esmenes pertinents,
concretes i detallades sobre la necessitat que el Govern posi el
punt d’atenció sobre aquestes infraestructures educatives.

Ben igual també passa amb la qüestió de les beques per a
estudiants. Nosaltres entenem que ha de ser el Govern el que ha
d’assumir aquestes beques. És cert que els consells insulars i
concretament el d’Eivissa durant l’anterior legislatura va fer un
esforç molt gran quant a l’habilitació de partides per sufragar
almanco 3 bitllets d’anada i tornada per als estudiants d’Eivissa.
Cosa que no es va poder aconseguir al Consell de Menorca, tot
i que el Partit Socialista Obrer Espanyol ho duia en el programa
electoral, no 3, 4 bitllets d’anada i tornada. Per açò hem
presentat aquestes esmenes també per posar l’atenció sobre
d’aquests incompliments.

Respecte de les infraestructures de titularitat estatal, el Sr.
Alorda deia que no acabava d’entendre per què presentàvem una
esmena genèrica sobre l’afectació de la gestió cap als consells
insulars. Jo li ho he dit al principi de la meva intervenció, és una
esmena de contingut polític que vol posar l’atenció sobre la
necessitat de transferència de la gestió d’aquests centres, dels
museus, no només dels museus, també dels arxius i les
biblioteques públiques cap als consells insulars. Reconeixem
que hi ha hagut acords presos al llarg d’aquesta legislatura i
també durant l’anterior respecte d'aquest tema. Però com que la
dinàmica que observam no és la que nosaltres entenem que
hauria de ser, no sabem molt bé quin és el calendari, quina és la
previsió. La cosa està, aparentment, aturada. És per açò que
presentam aquesta iniciativa, de contingut polític, no afecta
pressupostàriament, però sí té una forta càrrega política per tal
de posar, com dic, l’atenció sobre aquesta qüestió.

Quant a les esmenes que fan referència a temes de llengua.
Miri, jo ho he dit sempre, si nosaltres no som capaços de
defensar la nostra manera de parlar, sense entrar en el tema de
debat de secessionismes, aquest és un discurs que agrada molt
fer al Sr. Alorda, però que no hi ha res sobre açò. Nosaltres
entenem que el català de les illes és català i prou. Però també
entenem que tenim unes particularitats que si no les defensam
nosaltres, ningú no ho farà. Entenem que aquesta defensa s’ha
d’articular a través de dues vies molt clares, els mitjans de
comunicació i els centres escolars. Si no empram aquests dos
canals, evidentment tendim cap una homogeneïtzació que ens
durà cap a la pèrdua d’aquesta riquesa lèxica, que és tan català
com el català que se pugui rallar a Girona. Per açò ho volem
defensar, si no ho feim nosaltres -torn a insistir- no ho farà
ningú.

Finalment, la Sra. Rita ha fet esment a la qüestió del Museu
de Menorca, no m’ha quedat molt clar si a la ponència s’havia
incorporat algun tipus d’esmena per tal d’equiparar el
pressupost de l’any passat... Bé, en tot cas m’agradaria que
pogués precisar un poc més per què el Museu de Menorca té una
baixada pressupostària enguany respecte de l’any passat, perquè
no m’ha quedat clar.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Gornés. En torn de contrarèplica vol intervenir
algun grup? Sr. Alorda, per un temps de cinc minuts.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bàsicament per deferència al Sr.
Gornés i a l’apelAlació que ens feia. Nosaltres per descomptat
des del nostre grup no li demanam que deixi de preocupar-se per
aquests pressuposts i que deixi constància i cridi l’atenció sobre
les necessitats. Nosaltres l’animam que ho continuï fent. Però a
partir d’aquí hi ha una reflexió també addicional i que tanca el
debat i és que els recursos són els que són i s’han de prioritzar.
A posta nosaltres apelAlam els plans d’infraestructures perquè
allà hi ha un debat, es posa negre damunt blanc sobre quines són
les que es poden prioritzar i quines no. Mai negant que els que
han quedat exclosos d’una primera periodificació no siguin
necessaris, senzillament es pot atendre fins allà on es pot
atendre.

Per altra banda, coincidim que no són únicament els consells
els competents o els que haurien de dur a terme la política de
beques, i sobretot assumir els costos de la insularitat. En allò
que discrep és que hagi de ser el Govern. Nosaltres entenem que
aquest sí és un tipus de despesa clàssic dels organismes
supranacionals que han de tenir mecanismes per d’alguna
manera compensar els costos per elements geogràfics com és la
insularitat. Així ho diu la Constitució, així ho ha de dir la Unió
Europea i és ben raonable i ben lògic que siguin aquests tipus de
costos, sobretot tenint en compte la quantitat de recursos que
nosaltres dedicam a la solidaritat interterritorial. Si fins i tot
estic disposat a oblidar-me’n d’aquest mecanisme lògic de
compensació, si ens poguéssim quedar els propis recursos i ja
arbitraríem nosaltres les maneres de compensar els costos de la
insularitat, en comptes que enviem els recursos a un altre i, a
més a més, ens atribuïm el fet d’haver de compondre aquests
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greuges. En qualsevol cas els que no ho han de pagar són els
usuaris i, per tant, celebram que hi hagi un augment important
respecte d'aquestes polítiques de compensació del transport.
Però hem de convenir que és insuficient.

Jo continuo pensant que la cessió dels museus, Sr. Gornés,
no està ben plantejada, d’entrada no diu a qui. Ara ens explica
a la seva intervenció que és als consells, però com que tampoc
no ho passa a cap (...) ni ho passa enlloc, és un element polític.
Vostè diu que és polític rellevant. A mi també em pareixeria bé
una esmena que digués que hi ha d’haver pau en el món i no
s’han d’atemptar contra els drets humans, això podria tenir un
gran calat polític, però com a esmena de pressuposts,
d’afectació de la secció 13, jo mateix expressaria la meva
perplexitat, com la present ara per la manera com vostè ha
plantejat aquesta esmena que no treu cap enlloc, si l’aprovéssim
no sabríem ni com incorporar-la dins una llei i crec que un
mínim de rigor en la manera de plantejar els debats polítics, per
legítims que siguin, crec que l’hem de cercar.

El darrer punt és sobre la nostra manera de xerrar. No ho
dubti, a nosaltres xerrar de secessionisme lingüístic no ens
agrada gens, jo crec que hi ha gent que practica i introdueix
aquest debat tímidament o obertament en determinats fòrums.
Però nosaltres creim que en aquest moment seguir obrint
aquesta caixa de Pandora no ens interessa en absolut. Agraesc
que torni precisar, com el 60% de les vegades que vostès parlen,
que defensen la unitat de la llengua catalana, l’altre 40% queda
dins una nebulosa estranya. Per tant, nosaltres senzillament
deim que aquest compromís que els modismes i la dialectologia
estigui incorporada en el lloc que li correspon dins els nivells
que dins occident, dins la naturalitat de com es tracten les
llengües té, aquest l’ha de marcar evidentment els que hi
entenen, la Universitat en el nostre cas com autoritat lingüística
aprovada per l’Estatut, s’ha d’introduir i nosaltres hi estam
completament d’acord. 

Jo vaig tenir la tasca de cercar-ho dins les esmenes del PP a
la Junta d’Andalusia, perquè sempre he tengut aquesta inquietud
quan els veia sempre tan interessats de veure si aquesta
problemàtica dialectològica era arreu del món o senzillament
quedava molt centrada aquí, si era una qüestió filològica del
Partit Popular. No només la vaig trobar, sinó que vaig trobar una
polèmica al respecte de Canal Sur, allà on el PP defensava l’ús
de l’estàndard, en contra de l’andalusisme entès com una cosa
que no era pròpia d’un mitjà de comunicació. Ja li passaré
aquesta informació, igual ha canviat, l’any 2008 no ho he cercat,
per ventura hi ha un canvi en el darrer congrés, o qualque cosa
que hagi aportat el Partit Popular al respecte.

Nosaltres sí estam d’acord que dels nivells lògics en què els
modismes s’utilitzen dins les llengües consolidades, en formi
part dins la televisió. Jo crec que aquest debat i aquesta reflexió
està produïda a tots els països i per tant, és molt madur.
Nosaltres senzillament més o menys hem de fer allò que fan els
altres, sense renunciar que puguem innovar.

Per tant, nosaltres avui hi votarem en contra, però ja li dic
que a alguna de les esmenes que vostè apunta, la de barreres
arquitectòniques, fer-hi alguna mena d’afectació, tanmateix des
de la conselleria es du a terme, i expressar políticament aquest
compromís per part de tots els grups ens pareixeria interessant.
I en tot cas mirarem si de cara al debat en el ple podem conciliar
alguna d’aquestes esmenes.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Alorda. Sra. Rita vol fer ús de la paraula?

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Sí molt breument. El representant del Partit Popular ha
solAlicitat un aclariment a la qüestió del Museu de Menorca.
Evidentment també s’havia observat açò, que hi havia..., la
partida econòmica era més petita que la de l’any passat i a
instàncies d’aquesta diputada, la conselleria..., simplement va
ser un error de pressupost, com jo he esmentat i que açò està
assumit per altres partides de caràcter general de la conselleria.
Evidentment, el personal del Museu de Menorca no cobrarà
menys que l'any passat, per una banda; i per una altra, tampoc
no hi haurà un descens de personal perquè ja seria impossible.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Rita. Passam ara, idò, a la votació de les
esmenes parcials a la secció 13, Conselleria d'Educació i
Cultura. Votació conjunta de les esmenes del Grup Parlamentari
Mixt un AIPF, vots a favor?

Vots en contra?

EL SR. SECRETARI:

Són 8 vots a favor i 9 en contra.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies.

Seguidament, passam a la votació conjunta de les esmenes
del Grup Parlamentari Popular.

Vots a favor?

Vots en contra?

EL SR. SECRETARI:

Són 8 vots a favor i 9 en contra.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Per tant, queden rebutjades aquestes esmenes.

Seguidament, passam al debat núm. 6, de totalitat i globalitat
de l'agrupació de la secció 14, Conselleria d'Economia, Hisenda
i Innovació, amb les seccions i entitats afins. Hi ha substitucions
en aquest debat?

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Sra. Presidenta, Simó Gornés substitueix Gaspar Oliver.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Cristina Rita, Joan Boned.

LA SRA. PRESIDENTA:

Cinc minuts de recés.

LA SRA. PRESIDENTA:

Senyores i senyors diputats, reprenem la sessió amb el debat
núm. 6 de globalitat i totalitat de l'agrupació de la secció 14,
Conselleria d'Economia, Hisenda i Innovació, amb les seccions
i entitats afins.

En primer lloc, demanaria si es produeixen substitucions.

LA SRA. CASTRO I GANDASEGUI:

Sí, Sra. Presidenta. Carmen Castro substitueix Miquel Jerez.

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

Eduard Riudavets substitueix Miquel Àngel Llauger.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Cristina Rita, Joan Boned.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. Moltes gràcies. Per tant, passam a la presentació de
les esmenes parcials presentades pel part del Grup Parlamentari
Mixt un AIPF a la secció 14, Conselleria d'Economia, Hisenda
i Innovació: al programa 521A, ordenació, regulació i
desenvolupament de les telecomunicacions, núm. 10830; a
Baleares Innovación Telemática, SA, núm. 10829.

Per part del Grup Parlamentari Popular s'han presentat
esmenes a la totalitat a la secció 14, Conselleria d'Economia,
Hisenda i Innovació, núm. 10443; a l'Agència Tributària de les
Illes Balears, núm. 10802; a l'Institut d'Estadística de les Illes
Balears, núm. 10551; a Parc Bit Desenvolupament, SA, 10745;
CAIB- Patrimoni, SA, 10746; a Baleares Innovación
Telemática, SA, núm. 10747. Així mateix, també hi ha esmenes
parcials a la secció 14, Conselleria d'Economia, Hisenda i
Innovació, al programa 521A, ordenació, regulació i
desenvolupament de les telecomunicacions, núm. 10656, 10455,
10454, 10457, 10453 i 10345; al programa 521B, gestió dels
sistemes i tecnologies de la informació, núm. 10452; al

programa 541A, recerca i desenvolupament tecnològic, núm.
10451, 10450, 10448, 10449,10458 i 10459: i finalment al
programa 542A, innovació tecnològica, núm. 10447, 10445,
10446, 104456, 10460 i 10461.

Per a la defensa conjunta de totes les esmenes del debat,
intervé primer el Grup Parlamentari Mixt AIPF per un temps de
cinc minuts. Té la paraula el Sr. Mayans.

EL SR. MAYANS I SERRA:

Gràcies, presidenta. Quant a les esmenes parcials d'aquesta
secció, hi ha una primera esmena en referència a la televisió
digital terrestre que, per suposat, és ampliable a tota la
comunitat. Tots sabem que l'apagada analògica serà l'any que
ve, a mitjans any i, per tant, hi ha zones on s'ha de fer un gran
esforç per acabar de polir un poc la recepció de la senyal perquè
quan hi hagi aquesta apagada i l'encesa digital corresponent no
hi hagi cap problema. Es va fer moltíssima feina el 2006-2007
en temes d'antenització digital, avançant-nos un poc als
esdeveniments, però encara queden zones, zones fosques, on la
cobertura és inexistent, petites però existents, i es podria ampliar
una mica més la potència, tot i que s'ha ampliat també fa poc. A
altres illes també la televisió digital supòs que es pot millorar,
em referesc a la recepció, i, per tant, aquesta partida que he
assenyalat com a orientativa, podria ser ampliable també a altres
àmbits insulars.

I després un tema concret, però molt important, és el tema
de municipis, illes o comunitats digitals, en aquest cas Balears
en té dos, Calvià i Formentera,. i era perquè s'acabassin els
programes digitals. Jo vaig comentar aquest tema al conseller,
em va dir que tot es faria a través del Pla Avanza, evidentment
el primer que vaig fer va ser recuperar el Plan Avanza del
ministeri i parla d'anualitats de 2006 i 2007, però del 2008 no
diu absolutament res. Per tant, he posat una partida orientativa
de 600.000 euros, evidentment també és ampliable o bé
complementària que el ministeri pugui aportar durant l'any
2008. Repetesc que dins el Pla Avanza hi ha anualitats ja
concloses, que són 2006-2007, però de 2008 no en parla, per
tant hauríem de fer un esforç perquè puguin acabar-se els
programes de Formentera Digital i també, per suposat, (...) amb
els temes dels PADI famosos, dels punts d'internet al carrer o de
l'administració digital o temes d'educació digital amb les
pissarres o altres innovacions tecnològiques dins les aules, per
tant, aquestes dues esmenes són totalment adaptables i
ampliables tant en l'àmbit de la comunitat com en l'àmbit
pressupostari.

Gràcies, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Mayans. Per part del Grup Parlamentari
Popular, Sr. Tadeo té la paraula per un temps de deu minuts.
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EL SR. TADEO I FLORIT:

Gràcies, Sra. Presidenta. Primer de tot, diré que votarem a
favor de les esmenes presentades per AIPF, i després dir que a
la Secció 14 i a les empreses que depenen d'aquesta secció, hem
presentat esmena a la totalitat i també esmenes parcials. Creim
que, per primera vegada, aquesta secció, en molts d'anys, té un
dels pitjors pressuposts que podria tenir, hem de pensar que de
l'any 2006 al 2007 hi va haver un increment de 7,7 milions
d'euros, un increment d'un 14,36%, i del 2007 al 2008, un
increment del 7,9%; i ara hi ha un increment d'un 5,05%, un
govern que sempre ha dit que hem de destinar molts de recursos
a la recerca, la innovació i la tecnologia, és clar que ara fa el
contrari.

Hem de pensar que el pressupost d'aquesta secció, la secció
14, no és comparable amb el pressupost del 2008, perquè
desapareix una direcció general, la de Tributs, i de cara a l'any
2009, apareix l'Agència Tributària. Per tant, això desvirtua
poder fer una anàlisi comparable en principi dels dos
pressupost, 2008 i 2009, però el que és clar és que si un els
compara, no pot ser, com va dir el conseller, que el capítol 1
davalla 4 milions d'euros i el capítol 2 davalla també, de despesa
corrent 4 milions d'euros, ja que senzillament davalla perquè
desapareix una direcció general, però per una altra banda
apareix l'Agència Tributària i és clar que té un increment
substanciós en aquests dos capítols. Això fa que, en resum, tots
els programes i totes les direccions generals d'aquesta secció
gairebé es mantenguin igual o davallin i realment no hi hagi
l'increment del 5,05% que en principi surt damunt els papers,
damunt les xifres. 

És clar, per exemple sabem que la Secretaria General
s'incrementa en 12,9 milions, però açò va destinat a l'Agència
Tributària, la Direcció General d'Economia es manté en 800.000
euros; la Direcció General de Patrimoni davalla 1,7 i a més en
capítol d'inversions; la Direcció General de Pressuposts
d'incrementa en 112.000 euros i va a capítol de personal; la
Intervenció General d'incrementa en 0,5 milions d'euros; la
Direcció General de Tresoreria i Política Financera es manté,
amb 1 milió d'euros; la Direcció General de Tecnologia i
Comunicacions disminueix en 200.000 euros, i la Direcció
General de Recerca i Desenvolupament Tecnològic i Innovació,
també es manté amb la suma dels dos subprogrames que té, el
541A i el 542A.

Faig aquesta introducció per dir que, més que mai, estan més
que justificades les esmenes a la totalitat i, a més a més, perquè
també estan justificades les esmenes, que moltes són semblants
a les que hi va haver, a les que vam presentar l'any anteriors, de
cara als pressuposts del 2008, perquè el que és clar és que el
Govern amb aquests pressuposts d'aquesta secció, el que fa és
destinat menys recursos a quelcom tan important per al progrés,
per a la indústria, per als comerços, per a les empreses de les
Illes Balears, com recerca, innovació i tecnologia. Per tant,
presentam tot un seguit d'esmenes que podrien ser més, però
creim que són unes esmenes parcials enfocades a esmenar o a
millorar aquests pressuposts que -torn a repetir- són, quant a la
Secció 14, dels més baixos que s'han tingut els darrers anys.

Passam un poc ja a les esmenes parcial, he de repetir que
van enfocades a millorar i a destinar més recursos als distints
programes que hi ha en aquesta secció i, per exemple, la 10445
va destinada a incrementar recursos cap a les administracions
locals quant a recerca i innovació, per tal que les
administracions locals puguin ser capdavanteres en aquests
camps. Igual la 10446, quant als consells insulars. També creim
que és molt important, pel paper que juguen a la societat, i en
aquest sentit encara més, destinar més recursos, i per això
presentam una esmena d'addició al programa 642A de 400.000
euros per destinar més recursos a la universitat.

També demanam, que no pot ser d'una altra manera,
reiterant les mateixes peticions que vam dur amb esmenes als
pressuposts del 2008, incrementar més recursos destinats a la
formació de personal investigador a través de l'esmena 10451;
a través de l'esmena 10459 incrementar les beques predoctorals;
amb l'esmena 10450 també demanam ..., és una esmena
reivindicativa d'altres anys, fins i tot d'altres grups parlamentaris
quan eren a l'oposició, per tal de demana que la Fira de la
Ciència es pugui desenvolupar indistintament a les distintes
illes.

Amb l'esmena 10448 demanam que s'incrementin recursos
destinats a la contractació de personal investigador, per un
import de 450.000 euros; també, i com ahir vam debatre en
plenari, vam veure que hi havia unanimitat en el tema de la
implantació del software lliure, i per això demanam destinar
més recursos, en aquest cas a través d'una esmena d'addició, al
programa 541B, de 500.000 euros per tal de destinar més
recursos a la implantació del software lliure.

També demanam, com no podia ser d'una altra manera, a
través de l'esmena 10453, que internet arribi a totes les zones de
difícil accés o a zones rurals.

També, amb l'esmena 10454, que és una esmena quasi
perpètua en aquest parlament, presentada per totes les
formacions polítiques quan han estat a l'oposició, que és la
instalAlació d'una antena única a l'illa de Menorca, a Monte
Toro, per tal de poder deixar aquella amb una visió i llevar
l'impacte visual que té a l'illa de Menorca el cúmul d'antenes
que hi ha.

També amb la 10455 demanam que es destinin, a través del
programa 541A, més recursos als ajuntaments per tecnologia i
noves comunicacions.

També demanam, a través del 542A, amb l'esmena 10456,
destinar més recursos per inversió en innovació a la petita i
mitjana empresa, a les PIME; també donar cobertura Wi-Fi a
nivell de les Illes Balears , a través d'una esmena al programa
541A, de 400.000 euros. També demanam temes de formació de
becaris, incrementant les bosses de viatges per tal de fomentar
millor una formació de becaris predoctorals; incrementar també
la convocatòria tècnica, de tècnics de suport a la investigació i,
en definitiva, tota una sèrie d'esmenes enfocades a millorar els
pressuposts que -torn a repetir- són uns pressuposts que de cara
a un any de crisi, potser hauríem d'haver anat per avall, però el
que no pot ser és que una de les seccions a què el Govern dóna
molta importància, quant a recerca, innovació i tecnologia, ens
diguin una cosa i a l'hora de la veritat no sigui així.
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Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Tadeo. Corresponen ara els torns en contra per
part dels grups parlamentaris. Per part del Grup Parlamentari
Mixt dos, Sr. Melià, té la paraula per un temps de cinc minuts.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats,
he d'anunciar el vot en contra d'Unió Mallorquina a les esmenes
presentades. En relació amb l'esmena a la totalitat, vull dir que
el nostre partit, Unió Mallorquina, està satisfet de la posada en
funcionament de l'Agència Tributària, ens sembla un avanç al
desenvolupament estatutari, reclamam molt sovint aquest
desenvolupament i una concreció n'és aquesta; per tant, les
esmenes que semblen anar en contra d'aquesta Agència
Tributària no les acabam d'entendre ni les compartim.

També hem de dir que estam davant uns pressuposts que
evidentment són difícils perquè parteixen d'una situació de crisi
econòmica i d'una manca de finançament autonòmic evident,
per tant, també ens agradaria que hi hagués més recursos per a
noves tecnologies, per recerca,. per innovació, el que passa és
que els recursos, en aquests moments, són molt limitats i, per
tant entenem que aquests són els pressuposts possibles.

Passant a les esmenes concretes, entenem que n'hi ha un
primer grup referides a noves tecnologies, TDT, digitalització,
cobertures Wi-Fi , etc., totes aquestes propostes, interessants,
ens sembla que estan cobertes pel conveni signat pel Govern de
les Illes Balears amb el Ministeri de Turisme, Indústria i
Comerç dia 17 de juliol del 2008 dins el Pla Avanza, que
suposen una inversió de 12 milions d'euros i que, gairebé totes,
si no totes, moltes de les propostes presentades, seran cobertes
a través d'aquesta línia d'actuació.

I després un segon grup d'esmenes referides al personal
investigador, també consideram que ja hi ha una previsió
pressupostària de 22 ajuts per a la contractació de personal
tècnic que també demostren l'esforç de la conselleria per
avançar en aquesta línia de tenir més personal investigador que,
evidentment, és una línia molt important i decisiva per
implantar aquestes noves tecnologies.

Per aquests motius, no podem donar suport a les esmenes.
Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Melià. Per part del Grup Parlamentari
BLOC per Mallorca i PSM-Verds, té la paraula el Sr. Barceló
per un temps de deu minuts.

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, al marge de deixar una part del
debat de cara al plenari i entrar més a fons a totes les esmenes,
sí que convendria ara parlar de les qüestions que s'han plantejat
avui. En concret, les esmenes a la totalitat que el PP defensava
que estaven més justificades que mai, nosaltres consideram que
el pressupost és un pressupost d'aquesta conselleria,
d'Economia, Hisenda i Innovació, adequat tenint en compte,
evidentment, els recursos de què es disposa, sempre podem
recórrer al tema de la manca de finançament d'aquesta
comunitat autònoma i a les múltiples necessitats que tendríem
en tots els àmbits i també en aquest, però pensam que és un
pressupost que ha tingut pujades reiterades aquests diversos
anys, inclosa també per al 2009 la previsió. De fet, aquesta
pujada que sobretot el Partit Popular atribueix a l'Agència
Tributària, nosaltres volem recordar que l'Agència Tributària
s'ha aprovat enguany, s'ha de posar en marxa, creim que s'ha
creat al pressupost necessari, adequat, sempre podríem dotar-la
de més recursos, però hem de pensar que és una agència que
acaba de començar a funcionar i, per tant, hem d'esperar a veure
com evoluciona i les necessitats que tendrà. Creim que és una
passa minsa, però una passa cap a l'autonomia financera que han
de tenir les Illes Balears, una previsió estatutària i que ara s'ha
complir, per tant creim que n'hem d'estar contents, sempre tenint
en compte, però -insistesc-, que és una passa minsa i que
lògicament les competències que té ara per ara són per a
nosaltres insuficients.

Hi ha llavors un altre grup de les propostes que es fan, tant
pel Grup AIPF com pel Grup Popular, referides sobretot a noves
comunicacions, a TDT, a Wi-Fi, a Internet, que, com s'ha
comentat, efectivament estan previstes dins el conveni que
tenim amb el Ministeri d'Indústria amb el Pla Avanza, amb una
inversió d'aproximadament 12 milions d'euros i pensam que, per
tant quedarà cobert. Igualment el tema de software lliure, on hi
ha també projectes d'inversió prevists de programari lliure i
també convenis amb la Fundació d'I+D de software lliure i que
anirien en el sentit que precisament ahir vàrem discutir i aprovar
en el Ple del Parlament en relació amb el tema de software
lliure.

Es proposa també l'antena única a Monte Toro. Les
informacions que nosaltres tenim és que ja es treballa amb el
Consell Insular de Menorca en aquest sentit.

També es proposa que la Fira de la Ciència es pugui fer a les
distintes illes, en realitat ja s'hi fa, ens consta que es realitza en
anys alternatius a Eivissa i a Menorca, i cada any també a
Mallorca, per qüestions lògicament tècniques s'ha de fer així, i
pensam que és un bon sistema, per tant estaria coberta aquesta
qüestió.

Proposen també majors ajuts a la investigació, la veritat és
que totes aquestes qüestions ja estan previstes al pressupost de
recerca, desenvolupament i innovació, i de fet també hi ha
increment de personal investigador prevists, ajuts per a personal
de recerca, etc. Creim que, per tant, aquestes previsions ja
existeixen. 
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A més, recordaria una qüestió i és que el tema de la
innovació, no podem pensar que afecta només a aquesta
conselleria d’Economia, Hisenda i Innovació. Pensam que la
innovació s’ha de fer i de fet està prevista en distints programes,
en distints projectes, en distintes inversions i en distintes
partides a altres conselleries, lògicament a altres àmbits,
agricultura, medi ambient, turisme, comerç, indústria i energia,
educació per descomptat. Per tant, en aquest sentit pensam que
aquesta qüestió globalment va millorant, s’hi destinen cada
vegada més recursos i per tant, tot i que sempre és insuficient,
creim que s’avança en aquest sentit.

Igualment que les ajudes previstes a la Universitat de les
Illes Balears, també ja estan previstes en aquests pressuposts i
hem de recordar també l’increment previst, per part de la
Conselleria d’Educació, als pressuposts de la Universitat de les
Illes Balears i igualment també, els recursos a ajuntaments, a
consells, etc, per a recerca i innovació, que també dependran
dels projectes presentats, però que també són previsions que ja
existeixen.

En definitiva per tant, pels motius exposats no donarem
suport a les esmenes presentades tant per AIPF com pel Partit
Popular, al marge que, d’aquí al plenari de pressuposts, pogués
arribar alguna transacció concreta. 

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Barceló. Per part del Grup Parlamentari
Socialista té la paraula la Sra. Crespí per un temps de deu
minuts.

LA SRA. CRESPÍ I PRUNÉS:

Gràcies, Sra. Presidenta. En primer lloc, vull comentar que
les esmenes presentades pel Partit Popular a la totalitat, tant a la
secció 14 de la conselleria com a l’Agència Tributària,
IBESTAT, Parc BIT, CAIB Patrimoni i BITEL queden
rebutjades per la nostra banda. No tendran el nostre suport i ja
seran degudament argumentades i debatudes al Ple del
Parlament. De totes formes, avançam que el Grup Parlamentari
Socialista, com ja va dir a la presentació dels pressupostos, dóna
suport als pressupostos d’aquesta conselleria, que es consideren
adequats i ajustats a les necessitats amb la disponibilitat
econòmica que té la comunitat autònoma en aquest moment.
Amb els recursos de la conselleria, uns 69,17 milions d’euros
amb un increment d’un 5% de l’any 2008, es permetran complir
els objectius fixats per la conselleria, sempre tenint en compte
aquesta situació econòmica actual i els recursos amb els quals
es compten. Això quant a les esmenes a la totalitat.

Quant a les esmenes parcials, és un objectiu molt important
d’aquest govern i d’aquesta conselleria el nou pla de la ciència,
tecnologia i innovació que s’elabora per als anys 2009-2012 i
que compta amb uns pressuposts de 24 milions d’euros. Aquest
nou pla de la ciència, tecnologia i innovació suposarà entre
altres coses un fort impuls en innovació i a la seva introducció
a tots els àmbits de les empreses, donarà importància a
l’indústria tradicional, increment de la despesa científica tant en
personal investigador com en infraestructures, potenciació del
Parc BIT com a centre de referència de clústers econòmics de

noves tecnologies d’informació i comunicació, augment de
personal investigador, de tècnics i de recursos per a la formació
i reforçarà la capacitat investigadora dels agents de R+D+I, més
recursos, més beques, més borses de viatge. 

Aquest pla pensa mantenir les paritats del Pla 2005-2012
sobre turisme, medi ambient i salut i estudia incloure també
l’àrea de ciències humanes i socials que ja incloïa el Pla 2001-
2004; l’àrea de la ciència i la salut, s’estudia també reformular-
la com a biociències per incloure també biotecnologia i ciències
agroalimentàries. La difusió de la cultura científica a la societat
de les Illes es fa entre altres coses mitjançant la Fira de la
ciència, que ja està previst revisar-la a totes les illes a més de
Mallorca. 

Per tant, entenem que aquests pressupostos ja recullen les
necessitats actuals dins aquest àmbit i rebutjam totes les
esmenes que hi fan referència i que demanen entre altres coses
més recursos per a la formació i contractació de personal
investigador, tema de beques, increment de borses de viatges
per a la formació de becaris, predoctorats, etc. 

Per una altra banda, un tema que ha quedat de manifest
acord unànime al plenari d’aquesta setmana -com deia el Sr.
Tadeo- és el tema del software lliure, però hem de dir que ja
dins la Direcció General de Tecnologia està previst un projecte
d’inversió, programari lliure, amb un import que es considera
suficient per dur endavant aquest projecte. 

Quant a l’esmena 10447, referent a l’increment de recursos
destinats a la UIB, direm que el consideram suficient per al
conjunt d’accions previstes dins el 2009. Aquests recursos estan
recollits als capítols 4, 6 i 7 i per tant, no correspon, al nostre
parer, una esmena d’addició en aquest punt.

El conjunt d’esmenes d’addició referents a incrementar
recursos per a innovació tant per a petites empreses com per a
ajuntaments i consells insulars queden rebutjades pel següent
motiu: no hi ha dubte que aquest govern fa un gran esforç a
l’àmbit de la innovació i especialment a fomentar la creació
d’empreses de base tecnològica com a mitjà per diversificar
l’activitat econòmica a les nostres illes i donar un valor afegit a
l’activitat empresarial, però l’objecte de destinació d’aquest
fons són tots aquells projectes que suposin un augment de
competitivitat i productivitat. Per tant, s’hauran de valorar un a
un aquests projectes que es presentin tant per administracions
com per empreses. 

Una altra forma d’ajudar la innovació és proporcionar a les
petites empreses, PIME, serveis avançats d’assessorament o l’ús
de promotors tecnològics, cosa que ja es fa des de la conselleria.
Un marc idoni per aquest tipus d’empreses és el Parc BIT, on es
dóna un fort impuls per a la cultura emprenedora de base
tecnològica i que es vol convertir en un referent en aquest
àmbit. 
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Per altra banda, hi ha tot un seguit d’esmenes sobre TDT,
àrees Wi-Fi, etc. Objectiu d’aquesta conselleria és fer arribar a
tota la societat, la societat de la informació i evitar al màxim la
factura digital. Per tant, hi ha tot un pla d’infraestructures
emmarcades dins el Plan Avanza que ens permetran aconseguir
aquest objectiu. 

Per tot l’explicat, reiteram que no aprovarem les seves
esmenes parcials als pressupostos, si bé estam disposats a un
nou debat al plenari de la setmana que ve. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Crespí. En torn de rèplica té la paraula
per part del Grup Parlamentari Popular el Sr. Tadeo per un
temps de cinc minuts.

EL SR. TADEO I FLORIT:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats, molt
breument. Sincerament, com passa probablement al debat
d’aquesta secció any rere any, és mal de fer argumentar, anar en
contra de les esmenes que es presenten perquè moltes coses és
cert que es fan, el que nosaltres demanam amb aquestes
esmenes és millorar, incrementar els recursos destinats a
distintes entitats locals, consells, PIME, (...), universitat,
destinam més recursos a la formació del personal investigador,
beques post doctorals, etc, no? És mal de fer, per tant, la
justificació, la tenen els grups parlamentaris que donen suport
al Govern, la tenen molt bona de fer. Trob que a plenari veurem
concretament el que ha passat amb aquesta conselleria en aquest
any o per al pressupost de l’any 2009.

Ja només vull fer una referència molt concreta al tema de
l’Agència Tributària. És cert que l’Agència Tributària, trob que
totes les formacions polítiques o els grups parlamentaris vàrem
estar d’acord en l’Agència Tributària, però l’increment que té al
capítol de personal, passar de la Direcció General de Tributs del
2008 a l’Agència Tributària del 2009, és ni més ni menys que
2,3 milions d’euros de capítol 2, de compra de béns corrents, és
de pràcticament 2 milions d’euros i després apareix el capítol 3,
despeses financeres, per un import de 3 milions d’euros. Tot açò
suma 7 milions d’euros i en època de crisi, passar o crear una
agència tributària que a més la memòria de l’Agència Tributària
és exactament la memòria que tenia la Direcció General de
Tributs i posar en un pressupost de crisi un increment de 7
milions d’euros destinats senzillament a compra de béns
corrents, a despeses de personal i despeses financeres que no
sabem exactament a quins municipis finançaran, a més, ens
sembla un poc un absurd. Repetesc que són més de 1.000
milions de les antigues pessetes i per tant, és molt discutible,
encara que estiguem a favor del que és l’Agència Tributària, el
procediment, o la manera en què es fa, sigui l’adequat.

Em reservo el plenari per acabar de discutir les esmenes de
totalitat que trob que és assegurar clarament el debat i
s’enfocarà i es podrà veure i comprovar que aquesta secció, la
secció 14, no creix un 5,05% o creix molt en despesa corrent i
personal o realment, fins i tot, podríem dir que baixa. 

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Tadeo. Volen intervenir els grups en torn
de contrarèplica? No. 

Per tant, passam així a la votació de les esmenes de la secció
14, Conselleria d’Economia, Hisenda i Innovació. 

Votació conjunta de les esmenes del Grup Parlamentari Mixt
AIPF. 

Vots a favor?

Vots en contra?

EL SR. SECRETARI:

8 vots a favor; 8, en contra.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Queden rebutjades per tant aquestes esmenes del
Grup Parlamentari Mixt AIPF.

Votació conjunta de les esmenes del Grup Parlamentari
Popular.

Vots a favor?

Vots en contra?

EL SR. SECRETARI:

8 vots a favor; 9, en contra.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Queden rebutjades també aquestes esmenes. 

Seguidament passam al debat número 7, de totalitat i de
globalitat, agrupació de la secció 15, Conselleria de Medi
Ambient, amb les seccions i entitats afins. 

Es produeixen canvis i substitucions.

LA SRA. SOLER I TORRES:

Catalina Soler substitueix Gaspar Oliver.

LA SRA. PRESIDENTA:

Començam amb l’enunciat de les esmenes. Per part del Grup
Parlamentari Mixt AIPF s’han presentat esmenes parcials a la
secció 15, Conselleria de Medi Ambient: al programa 443B,
qualitat ambiental, control de la contaminació i assessoria
mediambiental, núm. 10842; al programa 533E, gestió
sostenible de la caça, 10844; a l’Agència Balear de l’Aigua i de
la Qualitat Ambiental, núm. 10845, 10846 i 10847; a l’Institut
Balear de la Natura, 10841 i 10849; a Espais de Natura Balear,
núm. 10837, 838, 839, 840, 10843, 10848 i 10850.
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Per part del Grup Parlamentari Popular s’han presentat
esmenes a la totalitat a la Conselleria de Medi Ambient núm.
10496, i a Espais de Natura Balear, núm. 10498. Així mateix,
també s’han presentat esmenes parcials a la Conselleria de Medi
Ambient: al programa 441 A, proveïment d’aigües, núm. 10631;
al programa 441B, sanejament i depuració d’aigües, núm. 10354
i 10355; al programa 443B, qualitat ambiental, control de
contaminació i assessoria mediambiental, núm. 10789, 10502,
10504, 10522 i 10505; al programa 443C, gestió de residus,
núm. 10573 i 10724; al programa 443K, canvi climàtic, qualitat
de l’aire i contaminació atmosfèrica, núm. 10506 a 10508; al
programa 443L, espais de rellevància ambiental, Xarxa Natura
2000, núm. 10633, 10523, 10510, 10481 i 10513; al programa
443P, qualitat de les aigües de bany, núm. 10351; al programa
512A, DPH, protecció i control, directiva marc de l’aigua, núm.
10352, 10514, 10165 i 10515; al programa 514A, ordenació del
litoral, 10350, 10651 i 10516; al programa 514B, gestió de les
instalAlacions portuàries, 10672, 10162 i 10669; al programa
533A, conservació i millora del medi natural, 10517, 10518 i
10479; al programa 533B, planificació forestal, núm. 10519; al
programa 533D, gestió d’espais naturals protegits, parcs
naturals, àrees recreatives i finques públiques, núm. 10357 i
10520; al programa 533E, gestió sostenible de la caça, 10521 i
10525; a l’Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat
Ambiental, esmenes núm. 10542, 10544, 10545, 10546, 10548,
10550, 10552, 10553, 10554, 10562, 10563, 10565, 66, 67, 68,
69, 70, 71, 72, 10574, 10575, 10807 i 10808; a Ports de les Illes
Balears, esmenes 10529, 10531, 10533, 534, 10540, 10805 i
10806; i a Espais de Natura Balear, 10535 i 10538.

Es comunica que aquesta presidència, aquesta Mesa, ha
rebut també un document per part del Grup Parlamentari
Popular d’errades a les esmenes presentades als pressupostos.
Entenem que tots els grups tenen coneixement d’aquest
document i que l’accepten. No en tenen coneixement, idò, per
favor, reparteixi a cada un dels grups... És un document de
l’estil dels que ja s’han presentat per altres grups i en altres
seccions, on hi ha petits errors materials en l’elaboració de les
esmenes.

Si no hi ha cap intervenció en contra, s’entén que queda
acceptat aquest document de rectificació de deficiències a les
esmenes? Queda acceptat per assentiment. Moltes gràcies.

Així mateix també, si hi ha hagut alguna substitució, alguna
incorporació en aquest moment, per favor, també ho
comuniquin.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Antoni Alorda substitueix Gabriel Barceló.

LA SRA. CASTRO I GANDASEGUI:

Carmen Castro substitueix Miquel Jerez.

EL SR. COSTA I SERRA:

Josep Maria Costa, Miquel Gascón.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Passam a la defensa conjunta de les esmenes
d’aquest debat. Per part del Grup Parlamentari Mixt AIPF té la
paraula el Sr. Mayans. 

EL SR. MAYANS I SERRA:

Gràcies, presidenta. Per a la defensa de les esmenes
d’aquesta secció, les aniré explicant per grups i el primer grup
que defensaré és un grup un poc general de residus i gestió
d’aquests residus, quatres esmenes, algunes a nivell general,
altres més concretes. La primera de totes fa referència a l’inici
de la construcció, ja que es disposa dels terrenys i és l’única illa
que no disposa ara mateix de cap servei autoritzat per a
reciclatge i donada de baixa de vehicles i la seva
descontaminació. És important, ara mateix es fa amb un conveni
amb empreses d’Eivissa i aquesta situació, evidentment,
soluciona un tema, però no pot ser una solució definitiva. Per
tant, es planteja la constitució d’aquest centre i es determina un
pressupost de 600.000 euros que evidentment és ajustable o
negociable en funció de si s’ha fet ja algun estudi respecte a
aquest tema. Es pot ajustar el pressupost que pos a l’esmena. 

Altres temes de residus són el seu transport i la gestió a
Eivissa, de l’abocador de Formentera, i el compliment
mitjançant un conveni del Pla director de residus d’Eivissa i
Formentera. En el primer dels casos, és sabut per tots i no em
cansaré de repetir-ho, el tema del cost, de la gestió i del
transport d’aquests residus a Eivissa. Hi ha altres comunitats,
(...) estatals on el Ministeri de Medi Ambient a part de l’ajuda
ministerial que cada any es convoca, a part d’aquesta ajuda,
tenen convenis específics per complementar aquesta ajuda
ministerial de transport pur i dur i que fan que el transport i la
gestió els surtin pràcticament gratuïts. És al que aspira també
l’illa de Formentera.

I en el cas del conveni de residus simplement és complir el
Pla director de residus mitjançant un conveni i que el Govern
balear aporti la dotació que aquest conveni marca, o aquest pla
director de residus, perdó, marca, que és el 30% del cost o del
pressupost que no paga Europa a Eivissa i el 40% a Formentera.
Tots els cànons -això també ho vull repetir- que ara mateix
s’estan cobrant a tots els municipis d’Eivissa i Formentera estan
calculats en funció que aquestes quantitats es compleixin.

I un darrer tema de residus, el tema del (...) de residus
perillosos. S’ha fet alguna iniciativa en el Consell d’Eivissa,
l’extingit Consell d’Eivissa i Formentera, però ara mateix a
nivell de Balears no hi ha cap pla director d’aquests residus
perillosos que reguli la seva gestió, la seva recollida i sobretot
la seva posterior reutilització. Per tant es demana que es faci un
pla director de residus perillosos a nivell de tot Balears.
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Un segon tema o un segon bloc és el tema de la caça, dels
vedats de caça. Es demana la transferència als consells, a tots els
consells, de la competència en caça. Crec que tots els consells
en major o menor mesura estan preparats per assumir aquesta
competència. Es posa una xifra inicial, evidentment negociable
i ampliable. I un altre tema quant als vedats és el seu
manteniment i la seva ajuda per complir la seva funció social en
el tema del manteniment dels espais lliures on es desenvolupen
aquestes actuacions.

Un tercer bloc és el tema del parc natural. Hi ha algunes
esmenes referents a aquest tema. Es demana que es compleixi
per part del ministeri l’execució del conveni que es va firmar el
2005 per recuperar circuit hídric; es demana també que es
destini una quantitat a millorar la zona de Can Marroig, bastant
degradada últimament i que es millori el mobiliari i que es
reposi la part que s’ha espanyat. Es demana també transport
elèctric dins el parc, evidentment també puc assumir que es faci
a altres parcs naturals i que també s’implanti el transport elèctric
que, amb algunes deficiències, funciona a l’illa de Formentera.
I també que es recuperi el tren saliner; aquesta esmena també la
vaig presentar l’any passat i enguany també està consensuada
amb el Consell de Formentera, que seria una bona iniciativa per
complementar el tema del bus elèctric que hi ha dins el parc. I
un darrer tema, que ho mana el Pla rector d’usos i gestió, que és
un article del Pla rector d’usos i gestió, és el tema dels fondeigs
a s’Estany des Peix; sé que s’ha fet feina en aquest aspecte però
no s’arriba a concretar res, i és un tema que afecta pràcticament
al cent per cent de l’illa perquè qui més qui menys té una barca
fondejada en aquest indret tan especial.

Un altre tema, i també és ampliable i no circumscrit a cap
illa en particular, és el tema de l’oferta complementària a les
platges, o sigui els quioscos de platja. Es demana que s’habiliti
una partida per ajudar a aquesta gent a mantenir l’oferta durant
la temporada mitja i la temporada baixa, com ja es fa a l’illa
menor de les Pitiüses, però que es pot ampliar a altres illes
perquè dóna un atractiu més a l’hivern i temporada mitja en
aquestes platges. Per tant ajudar aquesta gent que vol oferir
aquest servei en temporada mitja i baixa perquè ho pugui fer
dignament. 

I una darrera esmena, que no per ser la darrera és la menys
important... Bé, abans me n’he deixada una, que és el tema
d’incendis forestals; es demana també a una esmena que es
destinin 400.000 euros per part de l’IBANAT perquè
complementi els serveis que ells tenen ara a Formentera amb
una tanqueta, és l’única illa ara mateix que no té cap vehicle tot
terreny per accedir a zones complicades quan hi ha un incendi
forestal. I ara sí, la darrera esmena i no la menys important és
recollir un poc el guant d’una proposta de resolució que es va
aprovar en el plenari, presentada per Eivissa pel Canvi, on es
demanava que s’implementàs o s’habilitàs un sistema d’ajudes
a propietaris de terrenys dins Xarxa Natura 2000 o dins zones
protegides; jo he posat aquí una partida que crec recordar que és
de 2 milions d’euros, evidentment per afectar tot Balears perquè
a tot Balears hi ha terrenys que estan dins Xarxa Natura 2000,
però si es vol ampliar es pot ampliar sense cap problema.

Gràcies, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Mayans. Per part del Grup Parlamentari
Popular té la paraula la Sra. Soler per un temps de deu minuts.

LA SRA. SOLER I TORRES:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats, en
primer lloc agrair que s’hagin acceptat l’esmena que s’ha entrat
en el darrer moment per errades materials, ha estat un problema
de transcripció en el seu moment, com podran comprovar són
molt concretes. Per tant ho agraesc molt sincerament, perquè al
cap i a la fi el que supòs que tots intentam és millorar els
pressuposts en aquesta comissió, que és el que cal. 

En segon lloc dir que em reserv per al debat del Ple del
Parlament l’esmena a la totalitat de la secció 15 i de l’empresa
pública Espais de Natura Balear, que l’any passat no vàrem
presentar esmena a la totalitat, la qual cosa jo crec que té molt
de sentit, que l’any passat vàrem ser molt coherents perquè
vèiem uns pressuposts molt continuistes, cosa que enguany no
són i que a la vegada estam parlant d’una crisi econòmica i
parlam d’una conselleria, la seva secció 15, aquí on el que
augmenta més és la despesa de personal i despesa corrent, per
la qual cosa, d’austeritat, en podem parlar molt poc, però em
reservaré el debat per al Ple del Parlament.

Passant a les esmenes parcials podríem dir que hem
presentat 69 esmenes, i que l’únic que pretenem és fer una
millora en els pressuposts de la conselleria, i que el que
pretenem és que vagi en benefici dels ciutadans de les Illes
Balears. Se n’han presentat 20 d’addició, 44 d’afectació i 5 de
substitució. 

Dins el resum de les esmenes podríem parlar de l’esmena
10602, aquí on hem posat una partida de 817.000 euros, i que la
baixa respon a la partida destinada a contractar únicament i
exclusivament personal, quan aquesta partida està dins el capítol
8 i no aquí on tocaria estar, i nosaltres proposam que amb
aquesta baixa es destini l’alta a la millora d’instalAlacions,
infraestructures i elements d’elevat valor paisatgístic, i
naturalment el que siguin parets seques, barraques, etc.

Hi ha una esmena que és calcada de l’any passat, la qual
cosa vol dir que no s’ha fet absolutament res en aquest sentit,
que és la 10514, que és l’adquisició de terrenys compresos entre
el recinte firal d’Es Mercadal i l’abocador de la Penya de l’Indi
a Menorca, la qual cosa vol dir que en un any no ha fet
absolutament res la conselleria. Hi ha una altra esmena, que és
la 10165, que hi posam 1 milió d’euros destinat a la neteja dels
torrents d’Eivissa, la qual cosa vol dir que en un any tampoc no
s’ha fet zero. N’hi ha una molt important per a nosaltres, que és
la 10520, que és d’ampliació d’espais naturals protegits d’acord
amb els propietaris; per tant entenem que aquesta esmena va,
diríem, en el sentit d’una millor política mediambiental verda.
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Hem presentat, com no podia ser d’altra manera, la 10569,
amb 8 milions d’euros, que és millora i arranjament de la xarxa
de torrents. És curiós i sorprenent que a un ple del Parlament el
conseller ens vengui que durà a terme un conveni durant quatre
anys per a la neteja de torrents amb doblers provinents d’una
altra administració, que és la central, i en aquests mateixos
pressuposts hi hagi zero euros destinats a la neteja i millora de
torrents, és curiós i sorprenent. I és curiós i sorprenent que una
conselleria que permanentment ens anuncia que durà convenis
amb altres administracions per part de transferències de
Cabrera, per a la millora de torrents, per a la compra de finques
públiques, en aquests pressuposts hi hagi zero euros referents a
aquestes partides, la qual cosa ens sorprèn, que ens venguin per
un costat uns grans doblers provinents de l’Administració
central i en els pressuposts se’n reflecteixin zero. 

I hem posat una altra partida, que és de 3 milions d’euros, la
10633, que és adquisició de terrenys per a finques públiques i
costaneres a Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera. Hem
posat la 10352, de 5 milions d’euros, per a recuperació del riu
de Santa Eulàlia a Eivissa. 

Hem posat, evidentment, la 10518, que és dotar de personal
el paratge natural de la Serra de Tramuntana amb 500.000
euros. Què deim nosaltres?, que enguany no es pot fer una
pujada del 60% en despesa de personal, proposam fer un pla
d’estabilitat a dos, tres anys, amb un increment real i
gradualment dels requisits, mèrits i el concurs necessari i pactat
amb els sindicats, no contractacions a dit, com està previst i la
memòria ho recull així, de 817.000 euros, que ho diu, “per obra
i servei projecte d’inversió consistent en la gestió i el
manteniment d’espais naturals protegits”; això traduït al
llenguatge diari vol dir contractar gent a dit per una obra i servei
i no fer-ho amb els requisits que nosaltres exigim. Per tant hem
incrementat, hem posat aquesta partida perquè es pugui fer així.

I per suposat hi ha tres partides que nosaltres entenem, o tres
esmenes que entenem primordials. N’hi ha una que evidentment
estam segurs que ens la votaran a favor, perquè nosaltres la
vàrem entrar amb registre 10481 i la resta de grups, el
Socialista, i diu “amb el parer favorable d’Eivissa pel Canvi,
Unió Mallorquina i el Mixt”, vol dir que tots hi estan d’acord,
que és d’1,5 milions d’euros que és ajudes a propietaris d’espais
de rellevància ambiental. Ho vàrem posar de manifest a la
comissió que va venir en compareixença el conseller, ho posam
avui de manifest, hem entrat la mateixa esmena. Ja ens és igual,
com a Partit Popular, a quin capítol vulguin posar-ho, el que ens
interessa i defensarem és que els propietaris que tenguin espai
de rellevància ambiental tenen dret als 3 milions d’euros en els
pressuposts d’enguany, i per tant si nosaltres hem entrat
l’esmena i amb posterioritat la resta de grups també l’han
entrada, vol dir i es posa de manifest que qualque cosa hi ha
d’errada en aquests pressuposts. Entenem que ens la votaran a
favor o que fins i tot la podem transaccionar i acceptar quin ha
de ser el capítol al qual ha d’anar destinat.

Després hi ha l’esmena 10479 que també va d’ajudes a la
propietat privada per una gestió forestal sostenible, parlam de
300.000 euros; entenem que també ens hi podran votar a favor
davant la importància que té aquesta esmena. I com no podia ser
d’altra, l’esmena 10521, que és dotar la transferència de
competència de caça als consells insulars, d’1.219.964 euros;
com és possible que durant dos anys seguits, quan compareix el
conseller, ens expliqui que han de dur i han de dotar la
transferència de caça als consells i quan és veritat, veritablement
reflectir-ho econòmicament a uns pressuposts, no ho trobem mai
i que tampoc no ens hi votin a favor? És a dir, això són paraules
i pocs fets. 

Ens trobam amb uns pressuposts molt poc reals de dur a
terme pràctiques que ha promès i que no executen. Per tant
demanam que siguin uns pressuposts reals, que l’únic que
pretenem és millorar-los i que es pugui dur a terme el que s’ha
promès fins ara, que no ens trobem cada any compareixences
del conseller per explicar els pressuposts i que a l’hora
d’executar-los quedin simplement en paraules. Per tant
demanam el vot favorable a totes les esmenes que hem
presentat.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Soler. En torns en contra tenen la
paraula els grups parlamentaris que vulguin intervenir. Sr.
Melià, per part del Grup Parlamentari Mixt, per un temps de
cinc minuts.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats,
anunciar també el vot en contra d’Unió Mallorquina a les
esmenes presentades. 

En primer terme consideram que hi ha un conjunt d’esmenes
que s’han de rebutjar perquè estan mal plantejades, ja que se
vol, a través de les esmenes si s’aprovassin es donaria
competències a organismes o a empreses públiques que no són
competents en la matèria que els donaria aquesta esmena, per
exemple consideram que l’Agència Balear no és competent per
al Pla de residus perillosos o per al transport i la gestió de
residus d’Eivissa a Formentera, per posar un exemple dins
aquest conjunt d’esmenes que consideram que estan mal
plantejades per les altes i baixes que s’han utilitzat. 

En segon terme dir que en relació als temes que té aquesta
conselleria de Medi Ambient i que han de ser consensuats o
pactats o negociats o acordats amb altres administracions, a les
quals es referia la portaveu del Partit Popular, efectivament ja
ens agradaria a Unió Mallorquina que aquests convenis de
compra de finques públiques i de torrents s’haguessin concretat
en els pressupostos generals de l’Estat i s’haguessin firmat els
convenis així com toca i poguéssim disposar d’aquestes partides
pressupostàries, però la realitat no és aquesta, i mentre aquests
acords no tenguin quantificació a nivell estatal és evident que no
es poden reflectir en els pressupostos de la conselleria, i aquesta
és la situació que no és la que nosaltres desitjaríem però sí que
és la que tenim en aquests moments, i per tant ens hem
d’ajustar, a l’hora de fer els pressupostos, a aquesta realitat.
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En relació a l’ampliació d’espais protegits i amb el vistiplau
dels seus propietaris, és evident que aquesta és la línia
d’actuació que està duent la conselleria, el que passa és que
aquest acord i aquest procés són lents i no necessiten d’un
pressupost a curt termini; en el futur per a la gestió d’aquests
futurs espais protegits, si s’arriba a aconseguir, evidentment ja
es faran les previsions pressupostàries, però per ara el que s’ha
de fer és aconseguir els acords.

En quart terme, en relació al tema de personal, ens sorprenen
les acusacions, absolutament injustificades, de la voluntat de
contractar personal a dit, i que els pressupostos així ho
reflecteixen i coses evidentment que són pràctiques comunes a
l’Administració i que no signifiquen cap contracte a dit, sinó
que són una fórmula de contractes de serveis que la legislació
permet i que crec que no és adequat que es facin aquestes
denúncies sense fonament. Ens sorprèn que a més a més es
digui que hem d’augmentar personal al paratge natural de la
Serra de Tramuntana quan la portaveu del Partit Popular sap
perfectament que hi ha un desfasament en matèria de personal
a la Conselleria de Medi Ambient entre la realitat i el que es
pressupostava, i que allò que s’intenta és dur la realitat del
personal que hi ha a Espais de Natura als pressupostos, i em
pareix que això és una actuació de bona gestió, i intentar ignorar
aquesta realitat no ens durà enlloc.

I en relació -i per acabar- a les ajudes a propietaris, hi ha una
esmena aprovada pels partits que donen suport al Govern en
ponència i per tant no té cap sentit ara aprovar aquesta esmena
quan ja a ponència s’ha acceptat la que varen presentar els
partits que donen suport al Govern.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Melià. Per part del Grup Parlamentari
BLOC per Mallorca i PSM-Verds té la paraula el Sr. Llauger
per un temps de deu minuts.

EL SR. LLAUGER I ROSSELLÓ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Començaré amb les esmenes
presentades per AIPF. 

Les esmenes presentades per AIPF tendeixen en general a
millorar inversions i a millorar actuacions a l’illa de
Formentera, i moltes de les actuacions que preveuen ja han estat
debatudes en altres iniciatives a plenari i a comissions. Moltes
d’elles, però, no acabam de veure justificat que es presentin com
a esmenes al pressupost. No podré referir-me a totes una per una
perquè el temps és limitat, però podem fer referència, per
exemple, al fet que els fondeigs a s’Estany des Peix ja els
preveu el PRUG corresponent; que Can Marroig efectivament
serà un centre d’interpretació i tendrà un finançament que està
previst que sigui per part d’una entitat financera privada; que el
centre de descontaminació de vehicles també serà realitat, però
ja està previst que el faci el consell i el farà amb els seus propis
fons. Per tant apreciam la voluntat de millora i la voluntat de
dur millores ambientals a l’illa de Formentera, però creim que
el Govern i el conjunt de les institucions ja s’hi estan esforçant
i els resultats jo crec que tots els habitants de Formentera els
poden veure.

Respecte de les esmenes del Partit Popular voldria fer una
primera consideració general, que moltes d’elles ens resulten
males de donar suport per la forma de presentació tècnica que
tenen, el portaveu anterior ja hi ha fet referència. A moltes
d’elles s’assigna una actuació allà on no toca, el portaveu
anterior ja ha fet referència al fet que s’assignin actuacions de
residus a l’Agència Balear de l’Aigua i hi ha molts d’exemples,
i al llarg de totes les esmenes se’n troben. Per posar-ne un altre,
també es proposa que es regulin fondeigs per part de Ports de
les Illes Balears, quan Ports de les Illes Balears només actua
dins recintes de ports, i aquí es planteja que es regulin fondeigs
a tot el litoral de Menorca. 

I en altres casos el que tenen és que, allò que és la baixa,
sistemàticament s’imputa al capítol d’inversió de manera que si
totes aquestes esmenes s’aprovassin la capacitat de la
conselleria de complir els seus objectius en el capítol d’inversió
es veuria molt disminuïda i molt condicionada.

Respecte a tot el capítol d’espais naturals, que és un capítol
que és objecte de moltes de les esmenes, voldria començar fent
referència a aquesta esmena d’incrementar les ajudes als
propietaris, primer per dir que una esmena que han presentat els
grups que donen suport al Govern ja ho preveu, per tant és
reiterativa. Nosaltres com a filosofia hi estam d’acord, i els
propietaris que tenen finques a espais naturals, espais que són
objecte de protecció i de declaració d’alguna figura de
protecció, tenen dret a unes ajudes, han de tenir unes ajudes
perquè és la manera que es pugui percebre que pugui ser veritat
que la protecció és una oportunitat per a tots i també per als
propietaris, i en aquest sentit que hi hagi ajudes genèriques, que
hi hagi ajudes per a gestió forestal sostenible és una bona idea,
i això és el que hem defensat sempre, i és un dels motius pels
quals deim que la protecció d’espais naturals és més una
oportunitat que una qüestió d’impediments. Estam contents que
el Partit Popular ara vengui als nostres plantejaments, quan per
a ells la protecció d’espais naturals sempre era una cosa que
anava en contra dels interessos dels propietaris.

Ens crida l’atenció aquesta esmena que planteja ampliació
d’espais naturals, aquesta és limitada en la quantitat, 200.000
euros; ampliar espais naturals tampoc no és una cosa que es
plantegin com a prioritats aquestes esmenes, amb aquest afegitó
que posa la pròpia esmena “d’acord amb els propietaris”. Jo
crec que les coses s’han de fer amb diàleg, s’han de fer d’acord
amb els propietaris, però jo diria que l’ampliació s’ha de fer
d’acord amb els propietaris, però els retalls dels espais naturals
també s’haurien de fer d’acord amb els propietaris, ho dic
perquè el Partit Popular va retallar el parc natural de Llevant i
poc després hi va haver protestes d’hotelers, que veien que allò
feia que la zona perdés valor com a atractiu turístic, i fins i tot
hi va haver incomoditat de propietaris que veien que allò els feia
perdre oportunitats, precisament d’ajudes, que és el que
comentàvem fa un moment.
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Respecte de la qüestió de dotació de personal al paratge
natural de la Serra de Tramuntana, nosaltres sembla que la
discussió és més de procediment, però realment no entendríem
que el Partit Popular qüestionàs que hi hagués d’haver més
personal, perquè la gestió d’espais naturals és una qüestió no
només de declaració sobre el paper sinó realment de dotació de
recursos econòmics i humans.

Respecte de l’adquisició de finques públiques al litoral,
se’ns proposen 3 milions d’euros, que és una xifra ambiciosa.
Naturalment, tots podríem estar d’acord que l’ideal és que hi
hagués com més finques possibles en el litoral que fossin
propietat pública; ara, tenint en compte que els recursos són
limitats i que, en principi, aquesta línia d’adquisició de finques
públiques en el litoral, el que tenim és una reivindicació que el
Ministeri de Medi Ambient en pugui adquirir, mitjançant el
diàleg sobre quines finques han de ser prioritàries amb la
comunitat autònoma, pensam que el prioritari és reivindicar que
hi hagi actuacions d’actuacions d’aquest tipus per part del
Ministeri de Medi Ambient i que tenguin el màxim sentit
ambiental, que amb això de vegades també hem tengut
discrepància amb el Partit Popular, que de vegades ha intentat
utilitzar aquesta figura de l’adquisició de finques públiques en
el litoral per blanquejar, per dir-ho d’alguna manera, ilAlegalitats
urbanístiques comeses en el litoral.

Hi ha una altra esmena dins aquest capítol, òbviament no em
podré referir a totes, però dins aquest capítol d’espais naturals,
que és l’increment dels mitjans de la lluita contra incendis. Una
vegada més, tots els mitjans són susceptibles de ser
incrementats, però precisament a la campanya contra incendis
la conselleria actual ha demostrat molt bons resultats i per tant
això posa de manifest, tot es pot millorar però en un capítol que
ha mostrat molt bons resultats això posa de manifest que les
esmenes del Partit Popular van en la línia d’intentar de dir que
ells ho pujarien tot, ho pujarien tot, ho pujarien tot, sense que
quedi molt clar al final d’on podrien davallar per pujar tots els
capítols.

Una cosa semblant és la millora de la xarxa de torrents, aquí
hi ha 8 milions d’euros el que se’ns proposa, quan els propis
pressuposts de la conselleria ja ho preveuen. Per tant, és una
esmena de difícil justificació.

Respecte de la qüestió de la transferència de caça als
consells, efectivament aquesta transferència està prevista i s’ha
de fer. Nosaltres som els primers que hem dit moltes vegades
que la situació de duplicitat, que hi havia per exemple a la
legislatura anterior, moltes vegades el Partit Popular diu que les
situacions de coalició provoquen duplicitats estranyes i
descoordinacions; el pacte que tenim actualment no provoca cap
situació com la que provocava a la legislatura anterior, allà on
les competències de caça eren del Govern però el consell feia
moltes coses, el Consell de Mallorca en concret feia moltes
coses en caça de manera incomprensible, o potser comprensible,
però bé, aquest no és el cas. Les transferències de caça, en
qualsevol cas, està previst que tenguin lloc durant l’any 2009 i
a la previsió de les transferències, a les mateixes transferències
vendrà la dotació econòmica corresponent.

Poca cosa més, ja dic que no tenc temps de comentar-les
totes una per una, hi ha una previsió de 2 milions d’euros per a
una ampliació del Port de Portocristo; nosaltres, en principi,
quan el Partit Popular parla d’ampliació de ports esportius
sempre ens provoca desconfiança, però en qualsevol cas aquesta
no és una actuació prevista en aquest moment.

I després el que hi ha són moltes esmenes d’afectació en la
qüestió de depuradores. Ja hem tengut ocasió en diverses
compareixences que hi ha hagut sobre aquest tema del conseller,
com la conselleria treballa en el tema de depuració d’aigües, jo
crec que, a més, treballa amb criteri de quines són les actuacions
prioritàries en funció de com estan les depuradores i les
necessitats i per tant no podem compartir aquesta voluntat que
té el Partit Popular de substituir la planificació que faci la
conselleria, amb els recursos de què disposi, amb una
planificació alternativa que se li fa amb esmenes d’afectació. La
majoria de les actuacions, a més, són actuacions previstes, i el
conjunt d’allò que fa la conselleria en matèria de depuració
d’aigües és el lògic i el coherent en funció dels recursos
disponibles.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Llauger. Per part del Grup Parlamentari
Socialista, el Sr. Boned té la paraula.

EL SR. BONED I ROIG:

Gràcies, Sra. Presidenta. Igual que han fet la resta de
portaveus, em referiré en primer lloc a les esmenes d’AIPF i
assenyalar que sense cap dubte tenen i parteixes d’un punt de
bona voluntat, per millorar tots els serveis i infraestructures de
Formentera, però que trobam que en alguns casos i en
determinades esmenes es fa referència a actuacions que ja té
previst i de fet té en marxa, en qualque cas, el mateix Govern,
ens referim en aquest cas al tema del manteniment dels vedats
de caça; a l’adquisició de vehicles contra incendis de
Formentera; les actuacions a Ca’n Marroig, de les quals s’ha
parlat, tot això són coses i propostes que té en marxa.

També té previst fer el traspàs de competències de caça als
consells a l’any 2009, per tant aquí també és una situació que ja
entra dins la programació de la pròpia conselleria, vagi això
també per la mateixa esmena en aquest sentit que té presentada
el Partit Popular, també com a argument.

I seguint amb les d’AIPF, també es faria referència al centre
de descontaminació de vehicles, el qual, efectivament, com s’ha
comentat també ja per part de qualque altre portaveu, és una
infraestructura que està en marxa, que l’ha posada en marxa en
aquest cas el consell i que, per tant, incidir o proposar des del
Govern també actuacions en aquest aspecte seria aportar sobre
una cosa que ja, de fet, es fa.
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I en alguns casos, també es fa esment a possibles
competències o actuacions per part d’una empresa pública que
s’entén que no té competències en aquestes actuacions que se li
reclamen per via d’esmena.

I en algun altre cas, i el propi portaveu d’AIPF s’hi ha
referit, el tema dels fondeigs a l’Estany des Peix, ell mateix ho
diu, està recollit en el PRUG i evidentment el que recull el
PRUG el Govern ho farà efectiu, per tant és innecessària
aquesta esmena.

I per acabar amb les esmenes d’AIPF, el bloc que fa
referència a residus, dir que sí que és cert que ho hem comentat
i n’hem parlat i ho hem debatut a diferents ocasions i amb
diferents propostes que entenem que també parteixen en aquest
cas d’una errada important, ja que se solAliciten determinats
serveis i determinades actuacions a una entitat, com és
l’Agència Balear de l’Aigua i Qualitat Ambiental, que no té
competències en aquestes qüestions, potser aquí hi hauria una
certa errada.

I entrant a les esmenes del Partit Popular, assenyalar que són
molt nombroses, efectivament hi ha un nombre important
d’esmenes, la qual cosa fa impossible que amb deu minuts es
pugui fer referència a totes i cadascuna d’elles. A més a més,
també volia assenyalar que el voluminós nombre d’esmenes ens
du a pensar, i llavors, una vegada que un les analitza, en una
primera anàlisi, després tendrem més oportunitat de fer un debat
més intens segurament en el plenari, però que es detecta una
certa improvisació i que hi havia potser més interès en la
quantitat que en la qualitat de les esmenes, o en l’atenció que es
presta a allò que es reclama per via d’esmena. I això es detecta
a diverses esmenes en què es veu una clara falta de concreció o
un equivocat o mal plantejament per part del proposant
d’aquesta esmena. Vagi com a exemple que hi ha diverses
esmenes que parlen del subcompte 64000, però el subcompte 64
és a moltes seccions i a l’hora, quan un no diu de quina secció
ha de donar de baixa aquesta quantitat que es pretén restar del
subconcepte 64000, no se sap molt bé a quina conselleria
afectarà aquesta baixa. Llavors sí, l’aportació a l’alta està clar
on va, però el que no sap ningú és a quines conselleries afectarà.
Per això entenem que no són acceptables.

També n’hi ha algunes que van dirigides o que es plantegen
a alguna direcció general o entitat o a empresa pública que
entenem que no correspon, per tant no són temes de la seva
competència.

I també, llavors, n’hi ha d’altres que també, en el que afecta
les baixes afecten algunes partides que o bé alterarien
directament la previsió que té la conselleria d’execució de la
seva despesa i fins i tot n’hi ha alguna que, segons pareix, afecta
despeses plurianuals; per tant, no es pot rompre aquesta previsió
que no afecta tan sols aquest exercici sinó que ve d’algun
anterior i segurament va lligat a algun posterior.

Hi ha algunes altres esmenes, com també s’ha comentat per
part de qualque altre portaveu, no s’acceptaran simplement pel
fet que la previsió que té la pròpia conselleria ja preveu xifres
superiors a les que es reclamen mitjançant aquesta esmena, i
això passa amb el tema de condicionament de torrents i
igualment amb les actuacions, per exemple, en emissaris marins.

Hi ha un bloc que fan referència a ports i jo crec que
hauríem de ser conscients, s’hauria de ser conscient que cada
cosa s’ha de fer en el seu moment, i determinades inversions en
ports, sense tenir clar què és el que definitivament s’ha de fer a
cadascun d’aquests ports, per tant són infraestructures que no
tenen pla director que estableixi exactament què es vol fer en
aquests indrets, seria per demés i per tant cada cosa s’haurà de
fer en el seu moment i en el seu temps.

També hi ha un bloc que afecta les estacions depuradores i
crec que aquí el que es pretén és contraprogramar la previsió de
la conselleria i per tant del Govern, mitjançant aquestes esmenes
s’alterarien algunes previsions que ja estan en marxa, algunes
que es preveuen en aquest 2009 i d’altres que estan programades
per a exercicis posteriors. Per tant, qui marca el ritme i l’ordre
d’execució, tant de noves depuradores com del manteniment de
les existents, és el Govern i entenem que l’acceptació de les
esmenes del Partit Popular en aquest cas suposaria,
automàticament, la modificació de la previsió i programació que
la conselleria té en aquest aspecte.

I per anar acabant, voldria referir-me a dues esmenes, una
d’aquestes és la que la portaveu del Partit Popular ha dit que,
efectivament, n’hi havia una igual presentada pels grups que
donam suport al Govern; però és que no es pot, des del meu
punt de vista no es pot acceptar, per una raó molt simple, perquè
efectivament existeixen aquestes esmenes prèvies, però no és
que estiguin com a esmenes, estan incorporades al pressupost.
Per tant, és per demés esmenar allò que ja hi és, de fet
incorporat, perquè no és una esmena pendent de debat, sinó que
està incorporada, per tant és una realitat i la que presenta el
Partit Popular sobra en aquest aspecte.

I per acabar, em volia referir a una molt concreta, i he agafat
aquesta perquè és un exemple clar d’una certa incoherència a
l’hora de plantejar les propostes per via d’esmena, i és la 10789
del Partit Popular. Aquesta esmena, i per què he triat aquesta?
Perquè no és la primera vegada que sentim que si hi ha un sector
important que ha de tenir la màxim atenció per part del Govern
és l’educació; el medi ambient és important, però sempre s’ha
ressaltat el tema d’educació. I resulta que amb aquesta esmena
vostès afecten 1 milió d’euros que proposen donar de baixa de
la secció 13, que és educació, i donar d’alta a la secció 15, que
és aquesta de medi ambient, per a rehabilitació de torrents al
municipi de Manacor. Com a mínim una certa incoherència sí
que es desprèn d’això, restar a educació per destinar a torrents,
sobretot quan hi ha una important partida prevista per a
manteniment i rehabilitació de torrents, crec que mostren una
certa incoherència.
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Per tot això, com dic, en aquesta comissió votarem en contra
de les esmenes presentades per AIPF i pel Partit Popular.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Boned. En torn de rèplica, té la paraula
el Grup Parlamentari Popular, Sra. Soler, per un temps de cinc
minuts.

LA SRA. SOLER I TORRES:

Gràcies, Sra. Presidenta. És lògic que cerquin qualsevol
argument per votar en contra qualsevol esmena que sigui
millorar els pressuposts presentats. El que es tracta de demostrar
és que tot el que presenta el Partit Popular o bé està en previsió
en els pressuposts, o bé està mal justificat d’aquí on es dóna
d’alta o d’on es dóna de baixa, o bé vol dir que volem fer una
contraprogramació a la gestió de la conselleria. Això són tres
arguments que a l’hora de la veritat queden molt bé, però que no
són reals.

Aquí presentam esmenes de dos anys seguits, iguals i
calcades, la qual cosa vol dir que durant dos anys la conselleria
no ha fet res, especialment a la part de depuradores i a la part de
compra de terrenys. Duim setze mesos d’un nou Govern i fins
avui l’única finca pública que s’ha comprat és Planícia, el
Govern balear ha avançat els doblers, el Govern central no ens
els ha tornat i tenim els doblers paralitzats. Així és com
gestionen vostès.

Nosaltres presentam una esmena per dotar de doblers per
poder comprar finques públiques i ens hi voten en contra perquè
esperen que Madrid ho accepti, ha dit el Sr. Llauger, i que és
més important el diàleg amb l’administració. Miri, Sr. Llauger,
jo no sé si és que vostè en coneix de prop o és que en coneix
moltes que vulguin comprar finques públiques per legalitzar
infraccions urbanístiques, jo no sé si vostè en coneix, jo fins
avui no li puc dir que sigui així, per tant jo no sé si vostè en
coneix qualcuna per Menorca o l’afecta de prop, no ho sé, jo li
puc dir que no és aquesta la teoria. Però li dic més, del que es
tracta és de comprar finques públiques i del que es tracta és
d’ampliar espais de rellevància natural i del que es tracta és de
millorar i del que es tracta és de fer depuradores noves o
arreglar-les, i vostès cerquen qualsevol argument per votar-hi en
contra, per dir que fem una contraprogramació a la conselleria.

I del que es tracta avui, diu el president Antich, és de no
augmentar personal; parlam d’una conselleria on hi ha una
empresa pública que augmenta un 60% el personal. Fa setze
mesos que vostès governen, si tan malament ho varen trobar
tenien temps per començar-ho a arreglar i fins avui no ho han
arreglat. I l’únic que li presentam són esmenes alternatives per
millorar el pressupost i per ser conseqüents amb la crisi actual
que hi ha en aquests moments a Balears, i qualsevol argument
els serveix per dir que l’oposició que fa el Partit Popular és una
oposició destructiva i no constructiva.

Per tant, tendrem lloc i temps per poder seguir debatent
aquestes esmenes, que l’únic que han pretès és millorar els
pressuposts presentats fins ara.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Soler. En torn de contrarèplica, volen
intervenir els grups? Sr. Melià, per un temps de cinc minuts.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Sí, moltes gràcies. La veritat és que ens sorprèn que s’imputi
a la conselleria una mala gestió per compra de finques
públiques, quan el que ha fet la conselleria, precisament, és
comprar la finca pública amb uns recursos molt limitats i quan
aquests doblers els hauria de retornar Madrid, perquè així estava
compromès el Govern central; doncs, en tot cas, la mala gestió
no és de la conselleria, la conselleria fa el que pot, si la resta
d’administracions no acompleixen amb la conselleria no serà
una mala gestió de la conselleria, seran altres coses i altres
apreciacions polítiques, però no una mala gestió de la
conselleria.

Depuradores? El grau d’execució de les depuradores de la
Conselleria de Medi Ambient és elevadíssim, acompleix la seva
programació d’obres. Què seria desitjable que hi hagués més
recursos per fer depuració, per fer emissaris? Evidentment,
evidentment que com més doblers tenguéssim per a sanejament
millor, però els recursos són limitats.

I en relació amb el personal, miri, Sra. Soler, aquests són els
segons pressuposts d’aquest Govern, tampoc no han tengut tant
de temps per arreglar una situació de fet d’un personal d’una
determinada empresa pública, d’Espais de Natura, que s’hagués
pogut arreglar en els primers pressuposts, però s’ha arreglat en
el segon, tampoc no hi ha un temps transcorregut tan llarg per
arreglar aquest desfasament real, que podríem entrar en
apreciacions de què malament gestionaven els anteriors quan
tenien tant de personal i no estava reflectit en els pressuposts,
nosaltres no entrarem en aquest tipus d’acusacions; però
simplement volem arreglar una situació que evidentment no es
pot mantenir indefinidament.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Melià. Sr. Boned, té la paraula. No,
perdoni, Sr. Llauger, vostè primer, té la paraula per un temps de
cinc minuts.

EL SR. LLAUGER I ROSSELLÓ:

Gràcies, Sra. Presidenta. No esgotaré els cinc minuts, només
per contestar a allò a què se m’ha fet referència directament. 
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La qüestió de l’adquisició de finques, ja he dit que tenim
plantejaments diferents. Nosaltres plantejam que s’ha d’adquirir
una finca en el litoral o s’ha d’intentar la seva adquisició per
part de qui tengui els recursos per fer-ho. Com que els recursos
són limitats s’ha de donar preferència a aquelles que tenen un
valor ambiental i que a més, la seva compra pot permetre que
s’alliberin d’una amenaça urbanística, per dir-ho així. En aquest
sentit nosaltres sempre que hem expressat quines serien les
finques que nosaltres prioritzaríem a l’hora de comprar hem
seguit aquest criteri. I en el cas que jo feia referència, ara la Sra.
Soler no hi és...

(Remor de veus)

Ah! Perdó. En el cas de Ses Covetes, efectivament nosaltres
pensàvem que el Partit Popular plantejava la compra de Ses
Covetes de Campos, plantejava la compra d’una finca que els
mateixos procediments judicials ja havien salvat de l’amenaça
urbanística, per dir-ho així. Per tant, la seva compra per a l’únic
que serviria, com deia abans, seria per blanquejar aquella
ilAlegalitat que s’havia comès en el seu moment.

Respecte de l’argumentació general que ha fet la portaveu
del Partit Popular, que nosaltres rebutjam les esmenes amb el
criteri que són coses que ja estan previstes o que tenen mal
plantejades les baixes, jo li diria que presentin esmenes de coses
que no estan previstes o plantejant (...) baixes i no li podrem
contestar d’aquesta manera.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Llauger. I finalment per part del Grup
Parlamentari Socialista, Sr. Boned.

EL SR. BONED I ROIG:

Gràcies, Sra. Presidenta. Molt breument, tampoc no faré ús
dels cinc minuts. Només volia fer referència a dues qüestions a
què la portaveu del Partit Popular ha fet referència en la seva
intervenció. I és que ens ha dit que el recull d’esmenes que
presenten tenen com a objectiu la millora d’aquest pressupost i
especialment en una situació de crisi com aquesta. A mi
m’agradaria que si jugam dins les mateixes quantitats perquè
això no variï les seves propostes i via esmena allò que proposen
és modificar o canviar les previsions d’inversions en
determinades infraestructures o actuacions, unes per les altres,
quina millora suposa en les esmenes quant a la situació
d’actuació davant la crisi. Crec que una o les altres aniran bé. La
qüestió és tenir l’oportunitat d’executar infraestructures.

Crec que ha pecat d’estar allunyada de la realitat en un tema
en concret i és el tema de les depuradores. Crec que la
intervenció està molt bé tal com l’ha feta, però res a veure no té
amb la realitat dels fets, sobretot si ens fixam en què es
treballava des de la Conselleria de Medi Ambient en matèria de
depuradores abans i en què es treballa ara. Ja ho he dit abans,
ara hi ha una programació clarament feta, una proposta de noves
infraestructures i sobretot allò que és fonamental i que fins ara
no existia, propostes de manteniment. Les noves infraestructures
es feien, s’abandonaven i allà quedaven quan anaven malament,
així ens lluïa el pèl. I com a prova, tirin de l’hemeroteca, mirin

al final de la passada legislatura en allò que afectava la
Conselleria de Medi Ambient i vegin l’escàndol d’abocaments
de les depuradores provocats pel nul manteniment d’aquestes
infraestructures. Ara sí està previst, ara es fa una forta inversió
en manteniment d’aquestes infraestructures, es fa un esforç
perquè les coses no només s’han de fer noves, sinó que després
s’han de mantenir. 

Per tot això crec que, sincerament, el seu discurs queda molt
bé com a discurs, però està molt allunyat de la realitat.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Boned. Finalment, passam a la votació de les
esmenes de forma conjunta presentades a la Conselleria de Medi
Ambient. 

Primerament, votació conjunta de les esmenes del Grup
Parlamentari Mixt AIPF.

Vots a favor?

LA SRA. SECRETÀRIA:

8 vots a favor.

LA SRA. PRESIDENTA:

Vots en contra?

LA SRA. SECRETÀRIA:

9 vots en contra.

LA SRA. PRESIDENTA:

Queden rebutjades.

Votació conjunta de les esmenes presentades pel Grup
Parlamentari Popular.

Vots a favor?

LA SRA. SECRETÀRIA:

8 vots a favor.

LA SRA. PRESIDENTA:

Vots en contra?

LA SRA. SECRETÀRIA:

9 vots en contra.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Queden rebutjades.

Passam seguidament al debat número 8, corresponent a la
totalitat i globalitat i agrupació de la Secció 16, Conselleria
d’Interior, amb les seccions i entitats afins.

Demanam si es produeixen canvis i substitucions?

LA SRA. CASTRO I GANDASEGUI:

Sra. Presidenta, Carme Castro substitueix Miquel Jerez.

EL SR. RODRÍGUEZ I BARBERÁ:

José María Rodríguez al Sr. Pere Palau.

LA SRA. VINENT I BARCELÓ:

Assumpta Vinent substitueix Gaspar Oliver.

EL SR. COSTA I SERRA:

Josep Maria Costa substitueix Miquel Gascón.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé, moltes gràcies. Passam a l’anunciat de les esmenes
presentades pel Grup Parlamentari Mixt AIPF. Esmenes parcials
a la secció 16, Conselleria d’Interior: al programa 121C,
Direcció i Serveis Generals d’Interior, RGE núm. 10865; gestió
d’emergències de les Illes Balears, les núm. 10864, 10866 i
10867. 

Per part del Grup Parlamentari Popular hi ha presentades
esmenes a la totalitat a la Conselleria d’Interior, RGE núm.
10650. A l’Escola Balear de l’Administració Pública, al
programa 121G, Escoles de les Administracions Públiques, la
RGE núm. 10653; a gestió d’emergències de les Illes Balears,
la RGE núm. 10655.

També hi ha presentades esmenes parcials a la Conselleria
d’Interior, al programa 222C, actuació de policies, núm. 10609
i 10639;  al programa 223A, emergències, les núm. 10344,
10343, 10618, 10619, 10800 i 10614. A l’Escola Balear
d’Administració Pública, al programa 121G, Escola de les
Administracions Públiques, esmenes RGE núm. 10605, 10602
i 10603.

Per defensar de forma conjunta les esmenes primer intervé
el Grup Parlamentari Mixt AIPF. El Sr. Mayans té la paraula.

EL SR. MAYANS I SERRA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Hi ha quatre esmenes, alguna
concreta, però la més important és la que afecta totes les illes,
el tema de la policia autonòmica. Moltes vegades hem fet
preguntes a la consellera i ens ha dit que primer s’ha de triar
quin model de policia autonòmica volem, que hi ha d’haver una
llei posterior que el desenvolupi. Sempre hem xerrat d’aquest
tema, però mai no hem arribat a concretar o definir exactament
a quin nivell de feina estam i en quina fase d’aquesta

implantació de la policia autonòmica estam. Per tant, aquesta
esmena simplement fa referència a finalitzar els estudis que
s’estiguin fent per, d’una vegada per totes, definir quin model
volem implantar de policia autonòmica a totes les illes.

Altres esmenes fan referència, i també l’ha presentat el Partit
Popular, al tema del centre d’emergències a Eivissa. Tots sabem
que encara que el Centre 112 d’emergències a nivell balear
funcioni bé, com més propers estiguin els centres de decisió i
els centres d’emergències, més ràpid serà començar, però també
amb més coneixement de l’espai físic tendran. Per tant, es
planteja ubicar una seu del 112 a Eivissa, cosa que la consellera
en les seves compareixences per explicar l’acció de govern i els
pressuposts ens va dir que també volia fer alguna acció similar.

Després hi ha dos temes puntuals que són temes de formació
i és el tema de fer cursos no només a les illes menors, sinó
també a les illes petites. En aquest sentit plantejam dues
esmenes de protecció civil, tal vegada per a aquesta gent que
són voluntàries i que no cobren absolutament res i dediquen
temps seu que podrien dedicar a altres coses, el dediquen a fer
feina per a tots, això en referència a protecció civil.

Després, un tema més concret i tal vegada més professional,
el tema dels bombers. Els anys 2005 i 2006 es varen fer els
primers cursos per formar bombers a Eivissa, però no se n’han
fet més. Per tant, sé que el Partit Popular també planteja una seu
de l’EBAP a Eivissa, em sembla molt correcte, seria la passa
definitiva. Però jo, si no arribéssim a això, plantej que es facin
cursets a través de l’EBAP a les illes d’Eivissa, Formentera i
Menorca, ja siguin de protecció civil o siguin de bombers.

Gràcies, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Mayans. Per part del Grup Parlamentari
Popular té la paraula el Sr. Rodríguez per un temps de deu
minuts.

EL SR. RODRÍGUEZ I BARBERÁ:

Gracias, Sra. Presidenta. Nuevamente nos vemos otra vez
aquí, discutiendo otra sección, la sección 16, Conselleria de
Interior y sus empresas. Y hoy vengo más confiado, y vengo
más confiado porque ayer, el fondo de las enmiendas de ayer era
buenísimo, me dijeron que no las apoyaban por las formas. Hoy
vengo preparado para que haya forma y fondo, con la confianza
y seguridad de que los grupos que apoyan al Gobierno me van
a dar la razón.

El Grupo Parlamentario Popular ha presentado catorce
enmiendas a los presupuestos del 2009 referidas a la Conselleria
de Interior, Escuela Balear de Administraciones Públicas y a la
empresa GEIBSA. De ellas tres, una enmienda a la totalidad a
la Sección 16, a la Sección 78, Escuela de Administraciones
Públicas, y a la empresa GEIBSA. He llevado estas enmiendas
a la totalidad siguiendo la tradición de este parlamento,
formalizaremos su defensa en los términos más adecuados ante
el pleno de la cámara, procediendo a continuación a la
argumentación de los criterios que han motivado el resto de las
enmiendas parciales.
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De las once enmiendas parciales, ocho se realizan a la
Sección 16, el presupuesto propio de la Conselleria de Interior,
y tres se formulan a la Escuela Balear de Administraciones
Públicas. Todas son 10000. Las RGE núm. 609 y 639 se
incardinan en el ejercicio de las competencias de la
coordinación de la policía local, competencia propia de la
comunidad autónoma y van encaminadas a posibilitar que los
municipios adecuen sus instalaciones o creen instalaciones para
cuarteles de policía, encaminadas a dos objetivos
principalmente. Una, a que los policía puedan desempeñar su
labor dignamente en instalaciones que sean prácticas y que
sirvan para su misión. Y la segunda, a poder preservar a los
ciudadanos que usan estas instalaciones por diversos motivos,
sus derechos constitucionales que hoy muchas veces no son
respetados. Hoy muchas veces los detenidos están a la vista del
público, están en una situación precaria y aunque estén
detenidos, todavía son presuntos y todavía tienen sus derechos
constitucionales. De ahí la posibilidad que abrimos de hacer el
tema este. 

Hay una específicamente de Alaior por un motivo singular.
En Alaior no hay cuartel de policía, en Alaior la policía está en
dos habitaciones y cuando hay un detenido lo llevan con ellos
en el coche por todo el pueblo. Lógicamente esto tiene que
terminar cuanto antes posible. Por esto presentamos una
enmienda para que se haga una acción positiva de dotar a Alaior
de un cuartel de policía local.

Las enmiendas 344, 343, 618 y 619 van dirigidas por un
lado a descentralizar las instalaciones del 112 a Ibiza y a
Formentera. El 112 ya tiene instalaciones propias en Mallorca
y en Menorca y es de justicia que también se tengan en Ibiza y
en Formentera, por considerar que el acercamiento de los
servicios a los usuarios siempre redunda en beneficio del
ciudadano y de ahí la propuesta que hacemos encaminada a esta
situación. De otra parte, consideramos necesarias la ampliación
y la mejora de las infraestructuras que para la prestación del
servicio en Menorca e Ibiza tiene el 112 actualmente, los
medios con que cuenta. De ahí proponemos una mayor dotación
para ampliar estos medios. 

La RGE núm. 10614 se enmarca en la necesidad de mejorar
los servicios de seguridad en las playas de las Islas Baleares, por
lo que proponemos aumentar los recursos disponibles para
poder firmar un convenio con los municipios y de esta manera
crear una sinergia entre las dos instituciones que proporcione
más seguridad en nuestras costas.

Por último, la RGE núm. 10800 va dirigida a potenciar la
idea que avanzó en esta misma sala la consellera en su
comparecencia en la comisión cuando anunció su proyecto para
el 2009 y que avisó de su intención de crear el Servicio
Meteorológico de las Islas Baleares. Una propuesta que nos
parece acertada por proporcionar más seguridad en las
predicciones meteorológicas y que, debido a las últimas
experiencias, creo que es necesaria y vital ya, y además
contribuye a desarrollar una competencia propia de nuestra
comunidad autónoma.

En cuanto a las tres enmiendas parciales dirigidas a la
EBAP, las RGE núm. 10603 y 10605, van encaminadas a
posibilitar la instalación en el próximo ejercicio del 2009 de la
EBAP en Ibiza. La EBAP (Escuela Balear de Administraciones
Públicas) ya dispone de instalaciones propias en Mallorca y en
Menorca. Es injusto que no haya aparecido en los presupuestos
ninguna acción para que también en Ibiza haya instalaciones de
la EBAP, porque es necesario descentralizar los servicios y
crear instalaciones que con dignidad posibiliten la formación de
nuestros funcionarios.

La RGE núm. 10602 responde a que en su comparecencia en
la Comisión de Asuntos Institucionales para explicar su
proyecto de actuación en esta legislatura, la Sra. Consellera nos
anunció la intención de ubicar en la finca de Son Banya las
instalaciones definitivas de la Escuela de Administraciones
Públicas y otros servicios de la comunidad, como la Escuela de
Policía Autonómica. Pues bien, el próximo ejercicio se
cumplirán ya dos años y medio de legislatura, será más de la
mitad de legislatura y en los presupuestos no aparece ninguna
propuesta. De ahí que nosotros hagamos una enmienda para que
sí se recoja este proyecto y empiece a caminar para poder
hacerlo efectivo porque acabará la legislatura sin que se puedan
cumplir los deseos de la consellera que son los nuestros. 

De ahí mi esperanza, mi convicción y mi deseo de que
ustedes apoyen estas propuestas.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Rodríguez. Ara intervenen els torns en
contra. Per part del Grup Parlamentari Mixt, Sr. Melià té la
paraula per un temps de cinc minuts.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats.
Primer de tot que consti que almanco des d’Unió Mallorquina
no vàrem posar en dubte la capacitat i la bona feina del Sr.
Rodríguez defensant les esmenes. Per tant, consideram que està
en la seva línia en aquesta secció.

Dit això, en relació amb l’esmena d’AIPF sobre la policia
autonòmica, tot i compartir la preocupació i la necessitat que
aquesta policia autonòmica es converteixi en una realitat,
entenem que la partida triada per fer aquesta esmena no és
adequada a la finalitat perseguida. Per tant, no li podem donar
suport.

En relació amb el conjunt d’esmenes, tant d’AIPF com del
PP, sobre els centres d’emergència i els cursets de l’Escola
Balear d’Administracions Públiques, sobretot les relacionades
amb la descentralització -diguem-ho així- a Eivissa i
Formentera, entenem per la informació que se’ns ha donat per
part de la conselleria, que les partides pressupostàries previstes
ja són suficients per assolir els objectius que persegueixen
aquestes esmenes. Per tant, entenem que està garantit el
compliment de les finalitats perseguides.
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En relació amb la policia local, el Sr. Rodríguez insisteix
que la conselleria incrementi la cooperació amb els ajuntaments
pel tema de la policia local. Nosaltres no és la primera vegada
que posam de manifest que efectivament, molta de la feina feta
la legislatura passada pel Sr. Rodríguez quan era conseller va
ser benvinguda per part dels ajuntaments perquè va ser una
ajuda per als ajuntaments, però aquesta no és la solució
estructural del problema. El normal és que les administracions
puguin exercir les seves competències en plenitud. Per tant, que
qui pagui els equipaments del seu personal, de la policia local
per extensió, siguin els ajuntaments, que la conselleria hagi de
pagar cotxes, motos, quarters, policia turística, arribarà un
moment en què haurem de fer un replantejament i que sigui la
Conselleria d’Interior que tengui la policia i no siguin els
ajuntaments. 

Al nostre mode de veure, al mode de veure d’Unió
Mallorquina, el problema està que s’hauria de posar en marxa
la policia autonòmica perquè gran part de les funcions que
exerceixen les policies locals no corresponen a les policies
locals, seria de la policia autonòmica. Aleshores sí tendríem una
organització del servei de policia racional, en cas contrari, amb
totes aquestes esmenes i aquesta assumpció de competències
impròpies arribarà a ser un embull, a part del greuge
comparatiu, jo puc entendre la situació d’Alaior, però també hi
hauria molts d’ajuntaments a Mallorca que ens explicarien la
situació en què es troben les seves policies i segur que també
podríem presentar esmenes per fer actuacions concretes en
relació amb les seves policies. Per tant, crearíem un greuge
comparatiu de molt difícil resolució. Així, des d’aquest punt de
vista entenem que la solució real i de fons és caminar cap a la
policia autonòmica i no tapant  forats a través d’aquestes ajudes
que, ja dic, han estat benvingudes i han estat positives per a
l’ajuntament, però que no són la solució definitiva.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Melià. Per part del Grup Parlamentari BLOC
per Mallorca i PSM-Verds, té la paraula el Sr. Alorda per un
temps de deu minuts.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. En primer lloc, de les presentades
per AIPF no donarem suport a cap de les presentades. La
primera, sobre policia autonòmica, creim que sí que hi ha
d’haver aquest esforç, però a tot hi ha d’haver una negociació
d’una transferència, d’uns recursos per part de l’Estat i per tant,
també, només dedicar-hi a aquest nivell d’un informe, d’un
dictamen, d’un estudi, creim que no aporta gaire a les
necessitats reals que tenim de posar en marxa aquesta policia.

Després, quant al 112, i això ho junt amb les esmenes del
Partit Popular demanant una ampliació o un suport al 112
d’Eivissa, és cert que la conselleria ens fa saber del propi
Govern que hi ha recursos suficients en els pressuposts per dur-
ho a terme i per tant emplacem tant a AIPF com al Grup
Popular doncs a vetllar-ho, com nosaltres mateixos ens
autoemplacem a vetllar que això es dugui a terme i que siguin
suficients aquests recursos.

Els cursets de formació també hi ha la previsió de dur-los a
terme i per tant una afectació com la que ara planteja el grup
d'AIPF no la veim tampoc procedent.

Respecte del Partit Popular, també em sum que senzillament
quan un opta per no fer una defensa apassionada i més aviat una
lectura, com es va fer ahir, de les esmenes, és lògic que es faci
un comentari sobre la manera, molt legítima, molt raonable de
decidir fer-ho; la veritat és que aquest mateix debat de
pressuposts per ventura l’hauríem de reconsiderar en la seva
totalitat, des del punt de vista de com ha anat evolucionant el
debat i els seus resultats, no del d’avui, el de tots aquests anys
i amb l’experiència que tenim, jo diria quasi quasi que tots els
parlaments europeus seria bo que fessin una reflexió al respecte,
però senzillament, no hi ha cap dubte que també si queden
reflectides amb més passió i amb més argument les esmenes,
tenguin l’èxit que tenguin, com a mínim queden més
justificades en el Diari de Sessions i qualsevol que en vulgui
trobar una defensa, doncs trobarà aquest esforç parlamentari,
que de vegades un dubte de si és realment profitós -jo comprenc
l’oposició, hi he estat molts d’anys, fins i tot des del suport al
Govern no es pensi que de vegades aquest plantejament un no
se’l faci-, i per tant crec que és un debat que supera el
d’aquestes esmenes avui a la totalitat i a la globalitat de la
Conselleria d’Interior.

Entrant a les esmenes en concret, n’hi ha unes que són de
títols competencials, com ja s’ha apuntat, en el cas dels
ajuntaments; una que creim molt apropiada, que és la seguretat
a les platges, que efectivament és una línia de treball que té la
conselleria i que hi hem de donar suport perquè supera,
nosaltres entenem quina és la competència estrictament de la
policia municipal, però com que també la conselleria ens apunta
que els recursos són suficients per millorar aquest suport que es
dóna als ajuntaments, doncs descartarem aquesta ampliació que
ens planteja el Grup Popular.

En canvi, les seus de policia, hi ha aquest gran problema del
finançament autonòmic i després municipal. Jo crec que
hauríem d’apostar per una clarificació competencial, avui els
ajuntaments quasi tots ajuden a l’Estat a les casernes de la
Guàrdia Civil, fins i tot han regalat solars, han aportat edificis,
han ajudat amb les obres; realment tenim una situació
absolutament paradoxal, en la qual amb una quantitat de
recursos que se’n van de les Illes Balears cap a l’Estat, encara
ajudam l’Estat amb les seves competències. Jo crec que això és
absurd, ho comprenem, tot es fa per millorar el servei al ciutadà,
però realment crec que és molt més intelAligent i més interessant
posar ordre al repartiment competencial que tenim.
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En aquest sentit, les seus de la policia, com ja s’ha apuntat,
hi ha hagut ajuntaments que han fet un gran esforç per adequar-
les i posar-les en condicions, n’hi ha que no, i ara ajuts o fins i
tot, no en parlem, depenent del percentatge que es donés per
part del Govern, podria crear greuges comparatius. En el cas
específic d’Alaior, que es plantegi una esmena, una aportació
concreta per a aquest municipi, Alaior, idò en aquest cas sí que
està previst, jo crec que per molt que tengui una circumstància
específica, creim que no és apropiada aquesta fórmula i per tant
no li donarem suport.

El cas del 112, ja he dit que tot el suport que es dóna, el
Govern ja ha apuntat que està preparat per fer aquestes millores,
també a les seus de l’EBAP; per tant, confiam que les vegem
dins aquesta legislatura, en aquesta anualitat i amb les
previsions pressupostàries que en aquest moment tenim.

Sobre el Servei Meteorològic, nosaltres ens sumam a la
necessitat de crear-lo, però també voldríem que fos a partir
d’una transferència. És a dir, l’Estatut ens dóna aquesta
competència, en aquest moment l’exerceix pràcticament en
exclusiva l’Estat, i creim que hi hauria d’haver, més enllà que
mantengui qualque cosa en la seva titularitat, una veritable
transferència de recursos i de recursos humans i materials per a
aquest servei. El podríem duplicar o el podríem crear de
recursos estrictament autonòmics, però no creim que estiguem
a hores d’ara per fer aquest tipus de duplicacions, sinó que el
que importa ara és estirar de l’Estat aquest compromís, i
després, una vegada que tenguem aquesta transferència, mirar
de millorar en tot el possible un Servei Meteorològic de les Illes
Balears, amb el qual, des del nostre grup també hi estam
compromesos.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Alorda. I per part del Grup Parlamentari
Socialista, té la paraula el Sr. Costa, per un temps de deu
minuts.

EL SR. COSTA I SERRA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Jo no entraré a valorar el
tema de formes i fons, de totes maneres sí que m’ha agradat la
forma del proposant, Sr. Rodríguez. Entrarem, idò, a les
esmenes que s’han plantejat.

Crec que, i aquí ho faig comú tant per AIPF Grup Mixt, com
per al Grup Popular, no sé si han reparat els proposants que les
esmenes que es plantegen fonamentalment cap no qüestiona la
política, en terme genèriques, expressada en compareixença
parlamentària per part de la consellera d’Interior. Bàsicament,
apunta cap a un reforçament de línies plantejades; si estiguéssim
d’acord amb aquesta premissa, hauríem de dir que decau, per
absurda, o per inoportuna políticament, l’esmena a la totalitat
plantejada pel Grup Popular; no entenc com es pot plantejar una
esmena a la totalitat quan bàsicament no s’ha fet cap
plantejament ni s’ha qüestionat cap de les polítiques d’aquesta
conselleria en qüestió. Supòs que entra dins la litúrgia
parlamentària plantejada pel diputat Alorda, amb el qual
compartesc aquesta reflexió que ha fet sobre la idoneïtat
d’aquest tipus de debats, i englobarem l’esmena a la totalitat

plantejada pel Grup Popular dins aquesta litúrgia quotidiana que
normalment fan els grups de l’oposició. Però crec que si es volia
fer aquesta esmena a la totalitat, probablement s’hauria d’haver
reforçat amb una crítica més àcida cap a la pròpia conselleria,
perquè si no decau la pròpia esmena.

Però no seré jo qui l’animaré que pugi el nivell i sobretot en
aquestes dates tan entranyables, per tant, entrarem ja a les
esmenes plantejades tant pel Grup Mixt AIPF com pel Partit
Popular, sense voler posar-les totes juntes, però sí que crec que
per continguts es poden ajuntar.

És a dir, crec que sobre el tema de la policia autonòmica ja
està tot dit, crec que, en tot cas, no entraria ja tant a parlar de fer
més estudis i de 300.000 euros més, crec que a l’anterior
legislatura es van plantejar uns estudis que crec que varen ser
entregats a aquest nou Govern i per tant, probablement, el que
fa falta és una definició, que estic segur que la farà el propi
Govern sobre models de policia per a les Illes Balears i que
plantegi una proposta. Crec que aquesta no és una esmena
adient en la situació actual en què estam, de plantejar un nou
estudi al respecte.

Sobre els centres d’emergència, tant a Eivissa com a
Formentera, jo no vull caure, i esper que no siguin malenteses
les meves paraules, en això que sempre la descentralització és
bona. Crec que tothom ha governat, ha governat el Sr.
Rodríguez, i sempre el model de software és un model
estrictament centralitzat i de software centralitzat i per tant crec
que aquest és el model adient. Una altra cosa és que hi pugui
haver recursos humans i instalAlacions descentralitzades, però no
caiguem en la temptació de fer una apologia sempre de la
descentralització per la descentralització, el model de l’112 que
avui hi ha a les Illes Balears, que va heretar de l’anterior
Govern, és un model estrictament centralitzat en la part més
important, que és la dels software i dels sistemes de
funcionament per part de l’112, i així sigui.

Una altra qüestió és, i ho coneix perquè també he fet feines
de gestió en aquesta qüestió, una altra qüestió és que
probablement s’han de mantenir seus a Formentera, a Eivissa i
a totes les illes, perquè, amb poblacions disseminades i perquè
ajuda a millorar el servei que es dóna als ciutadans i, per
exemple, quan hi ha un incendi a Cala d’Hort, doncs no se’ls
envia a Cala d’Or de Mallorca, sinó que se’ls envia a Sant Josep
perquè l’incendi s’ha estat allà. Aquestes són les coses a
millorar, però també volia esmentar que el sistema i el model
que tenim crec que no s’ha de qüestionar massa, sinó
simplement produir algunes millores, simplement de
descentralització en el doble aspecte que he dit, per millorar o
per descentralitzar una mica els recursos humans.
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Després hi ha una altra qüestió que ja s’ha plantejat, que és
el tema d’inversió per al tema de policies local i d’altres
qüestions. Jo vull recordar que probablement tampoc no sigui
l’àmbit, hi va haver una modificació a l’estructura de Govern i
per tant, competències que amb l’anterior legislatura eren a la
Conselleria d’Interior avui són a una altra conselleria,
concretament a Presidència, Direcció General de Corporacions
Locals. Per tant, no és que les ajudes hagin davallat, desconec
ara el que passa a l’altra direcció general, però probablement hi
ha determinats ajuts a corporacions locals que no corresponen
fer-se actualment a la Conselleria d’Interior. També coincidesc
amb una qüestió, ja ho he expressat en altres intervencions
parlamentàries, crec que és molt perillós demanar, fins i tot a
debats pressupostaris, demanar una partida per a un ajuntament
i per a una qüestió en concret, perquè això respon normalment
als lobbys, en el bon sentit de la paraula, dels partits a nivell
local, que diuen, escolta, que a Alaior, o escolta que a Vila
d’Eivissa, o allà on sigui, falta això; però jo crec que des d’una
perspectiva de grups hem de tenir en compte que hem de tenir
la capacitat del cas en concret d’anar a la generalització del
problema. Per tant, jo no crec que hi hagi un problema a un
quarter o una falta de quarter a un ajuntament de les Illes
Balears, sinó que el problema, probablement, sigui molt més
generalitzat, i no entraré en la temptació de posar-li diversos
quarters que conec que necessiten una inversió.

I vull acabar per allà on he començat, de totes les
intervencions he vist que hi ha un ample suport a les polítiques
que es varen expressar per part del Govern de les Illes Balears,
a través de la consellera Leciñena, fins i tot donant suport a la
qüestió del Centre Meteorològic, allà on hi volen posar una
partida; s’expressa que hi ha els recursos suficients per fer i per
tant veurem al final, o quan analitzem l’execució pressupostària,
que moltes vegades, com expressava implícitament la
intervenció del Sr. Alorda, aquest debat no el tenim, però es pot
tenir sempre que els grups vulguin; doncs crec que hi ha un
pressupost adient per dur endavant unes polítiques que va
expressar la consellera en seu parlamentària i que, per cert, no
han estat qüestionades pel Grup Popular. Però no vull, en tot
cas, faltar a cap to respectuós i tal que tots els portaveus han
tengut, sinó simplement emmarcar-ho com a un nivell de crítica
cap al grup proposant.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Costa. En torn de rèplica, té la paraula el
Grup Parlamentari, Sr. Rodríguez, per un temps de cinc minuts.

EL SR. RODRÍGUEZ I BARBERÁ:

Gracias, Sra. Presidenta. ¿Qué le he de decir?

(Algunes rialles)

Yo tengo una formación casi espartana, muy parca, muy
dura; he venido hoy con actitud franciscana casi aquí, humilde,
a pedir casi por favor que apoyen unas propuestas que son
buenas para la comunidad autónoma, en apoyo del Gobierno, en
apoyo de lo que ha dicho aquí el Gobierno cuando ha
comparecido aquí. Vengo lleno de un espíritu navideño, pero si
no fuese porque tengo la formación (...) me iría frustrado, me
iría frustrado porque sigo sin conseguir el apoyo de los grupos
que dan soporte al Gobierno. Y esto es duro, esto es duro

porque la verdad es que desmoraliza, menos mal que uno pues
ya está acostumbrado a crecerse en la adversidad y
continuaremos haciendo propuestas positivas y trabajando para
nuestra comunidad.

Dicho esto, porque lógicamente hay que distendir un poco
también la comisión, si no sería ésto algo muy pesado y
farragoso, he de decir, Sr. Costa, señor portavoz del PSOE, que
yo he guardado la enmienda a la totalidad para justificarla en el
pleno, usted ha entrado aquí pero yo no he entrado en ella;
decirle únicamente que, después de la Conselleria de Comercio,
la Conselleria más maltratada por el Gobierno es la Conselleria
de Interior. El Gobierno sube más de un 7% los presupuestos de
la comunidad autónoma, más de un 7%, Interior no llega al 2,
por lo tanto algo aquí no funciona, algo no funciona; una
conselleria con tantos proyectos, pues evidentemente, si nada
más que tiene ni siquiera el IPC de crecimiento, pues tendrá que
amoldarse a muchas cosas, por muy buena intención que tenga
la consellera, por muy buena intención que disponga de cada
uno, pero la verdad es que la realidad no es así.

Mire, yo no he dicho ahora de descentralizar el 112, yo,
durante mi etapa de gestión, empecé a descentralizar alguna
parte de la gestión que creíamos conveniente mejor gestionarla
en las islas que no centralizada, porque cuando hay una
emergencia y alguien llama por un maltrato o llama por una u
otra emergencia y dice, oiga, en Cala d’Or, pues si está en
Mallorca tiene tendencia a un núcleo que hay con 12.000
habitantes, y no mandarte a Cala d’Hort de Ibiza, y a lo mejor
por cinco minutos o por tres minutos resulta que eso se pierde.
Pues por esto se discriminó este servicio y se atiende en primer
lugar actualmente en Menorca, o, no sé si la han desarrollado
ya, pero yo ya dejé la sede (...) el Consell de Menorca, todavía
está y es bueno que esté también en Ibiza y en Formentera, en
donde los nombres son tan parecidos y donde siempre nos
podemos consultar una cosa u otra. El resto, la gestión grande,
digamos el software importante está centralizado donde quieras,
porque hoy en día con la telemática se puede llegar a todas
partes, y lógicamente lo que se hace es intentar mejorar el
servicio.

La policía sigue en Interior, la policía local, la coordinació
sigue en competencia de la Dirección General de Interior que
está en la Conselleria de Interior, por eso pongo aquí la
enmienda. Yo aquí oigo muchas veces a grupos nacionalistas
que me han precedido en el uso de la palabra anteriormente
posicionarse que la policía autonómica ha de ser total, digamos
exclusiva; yo no comparto ésto, lo respeto, no lo comparto, lo
que me llama la atención es que no queramos que también sea
exclusiva la policía local. Si esto va así, si tenemos esa
aspiración para la policía autonómica, ¿por qué no para la otra?
Porque al final la imagen que damos es la imagen de la
comunidad balear; la gente que viene y que tiene un mal
servicio a ver si es del Gobierno central, del nuestro o del
municipio, es que tiene un mal servicio. Y el Gobierno de las
islas tiene, por obligación, dar un buen servicio a los
ciudadanos, a los que vivimos aquí y a los que vienen a
visitarnos, para recibir una buena imagen nuestra.
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Si ésto es competencia del Estado, muy bien, pongámoslo en
la partida de deuda histórica, pero hacer algo positivo sobre
ésto. Yo creo que del año 2003 al 2007 podemos hacer un
balance de los pasos que se dieron en mejorar estos servicios, en
ayuda a los municipios tanto vía financiación, como via
servicios, y estoy seguro que al final de esta legislatura, 2007-
2011, también haremos ese balance. A mí, no estaré contento si
se avanza menos que la anterior legislatura, estaré más
satisfecho si se avanza mucho más. Yo no veo en estos
presupuestos que se quiera avanzar, porque a malas penas se
mantiene lo que hay, no se avanza progresivamente, no se da un
paso de gigante como se dió en el año 2003-2007, 2007 con
referencia a anteriores legislaturas, en cuanto a financiación
municipal, en dedicación a los municipios, en soporte y en
apoyo, que redunda en beneficio de los ciudadanos, porque
lógicamente el municipio es la institución más cercana, la que
tienen más próxima y la que da más servicios a cada uno de
nuestros vecinos. Por lo tanto, es mejora de la comunidad
autónoma en todas sus líneas; si lo tiene que pagar el Estado,
apuntémoslo en la deuda del Estado, pero demos el servicio a
los ciudadanos que se lo merecen.

Yo, como he dicho anteriormente, el portavoz del BLOC ha
dicho que la consellera le ha dicho que tiene recursos
suficientes. Con un 1,55% es que yo no lo veo; como no
echemos alguna quiniela o un euromillón o algo por el estilo es
que no veo recursos suficientes. A lo mejor es que hay una
varita mágica por ahí para (...), pero al final del año que viene
nos encontraremos con la sorpresa de que no ha habido recursos
para hacer esto, no ha habido recursos para poner la EBAP en
Ibiza, una vergüenza porque si ya está en Menorca y está en
Mallorca, ¿por qué no tiene que estar en Ibiza? Si no hay partida
para alquiler ni para (...) no estará, y acabaremos la legislatura
sin estar la EBAP en Ibiza, y parece mentira que estén ustedes
allí pues no reclamen esto a su consellera, no reclamen esto a su
consellera, que ya hay servicios de educación, de mejora de
formación a los funcionarios y tal. Yo creo, Sr. Melià, y acabo
ya, Sra. Presidenta, que si usted nada más que encuentra esto a
las enmiendas, que se ha referido únicamente a la policía local
y lo otro es bueno, estoy seguro que me apoyará.

Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Rodríguez. En torn de contrarèplica vol
intervenir algun grup? Perdó, m’ha demanat la paraula, Sra.
Melià? No. Sr. Alorda?, té la paraula per un temps de cinc
minuts.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Germà Rodríguez, nosaltres...

(Algunes rialles)

...el que pensam és que en temps de crisi també és lògic que
apliquem navalles d’Ockham, un altre gran ilAlustre franciscà,
i crec que és necessari doncs ser molt conscients de quina
situació ens trobam. Jo crec que vostè se sorprèn que es
mantenguin només els pressupostos. Jo crec que veient el
seguiment d’ingressos que té en aquests moments el país i
veient la capacitat que té el Govern de les Illes Balears, trobam
que aquest augment, miserable, realment baix, és ja de per si
positiu. 

Per tant nosaltres entenem que avui és el que es podia fer.
Aquesta convidada que vostè ens fa perquè gastem el que sigui
necessari per al país i ho posem a una partida que es diu “deute
històric”, jo crec que ja estam a la frontera de poder continuar
mantenint, amb el deute real financer que mantenim, de
continuar fent operacions d’aquesta mena. El gran repte ara és
que en comptes d’haver-hi una consigna que sigui deute històric
hi hagi realment aquesta aportació de doblers de l’any 2009, i
aquesta és realment la tasca que haurem de dur a terme.

Per altra banda només recomanar-li..., nosaltres hem estat
molts d’anys també sense que se’ns aprovés res. Jo crec que
hem de canviar aquesta mecànica, intentar apuntar les
aportacions; el que dubt és que el debat de pressupostos, i tal
com està plantejat, sigui el que més es presti a aquest tipus de
gestos, però en qualsevol cas crec que hem de fer un esforç
perquè jo també era dels que citava Maicas a qualque debat dels
pressupostos, amb allò de: “Inaccessible al desànim, ja prepar
amb ilAlusió el meu pròxim fracàs”, perquè era una situació
realment complicada que vostè ens aprovés esmenes i en
general el Grup Popular. Això ho haurem d’anar canviant però
és evident que hi ha unes inèrcies i que de moment tant vostè
com nosaltres ens hi instalAlam.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Alorda. Finalment, per part del Grup
Parlamentari Socialista, Sr. Costa té la paraula.

EL SR. COSTA I SERRA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Seguint amb això jo crec
que el Sr. Rodríguez va per bona línia, i si segueix amb aquest
to franciscà potser..., potser arribarem a algun acord en alguna
esmena. Per tant que no decaigui l’ànim. Ho dic amb tot el to...,
i amb tota correcció.

Dir-li que vostè ha plantejat una sèrie de qüestions fins i tot
per alAlusions sobre el tema de l’EBAP a Eivissa. Miri, jo crec
que la consellera ja ho ha dit, però sàpiga que hi ha un projecte
magnífic que es farà a Eivissa, que són les instalAlacions de Sa
Coma i per tant no es preocupi, que crec que la Conselleria
d’Interior, serà a Sa Coma o serà a una altra banda, però tendrà
les instalAlacions que es mereixen i sobretot una qüestió que
vostè ha plantejat, que és el tema de l’EBAP, que Eivissa
necessita també unes instalAlacions per poder fer aquests cursos
descentralitzats.
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Però, clar, vostè amb això dels retrets, però dit amb to també
nadalenc, però també anar-les dient; diu: “no, és que baixen...,
vull dir no pugen ni l’IPC i tal”, i després el Sr. Alorda diu: “no,
el dèficit històric i el deute històric”, i tal. Aquesta comunitat té
dos deutes: el deute històric i el deute del PP. Clar, és que s’han
d’analitzar tots dos, i el deute heretat, és a dir, l’històric el
deixaré per al Sr. Alorda, però el deute heretat, que no
esmentaré infraestructures que es van realitzar, evidentment ha
minvat molt polítiques a realitzar en endavant, i sobretot ajuntat
amb una altra qüestió, que ho deixarem per a altres debats i
probablement potser en plenari. Però jo el que sí crec és que la
nota que s’hauria de prendre és que inversions d’aqueixes que
hipotequen a tan llarg termini seria bo que mai no es fessin
sense consens social, i que només es facin aquelles que tenen un
ampli consens de les forces polítiques amb capacitat i amb
voluntat de governar, i si és possible per unanimitat. I això és el
que ha minvat molt infraestructures a Eivissa; només de pensar
els poliesportius que es podrien fer si no s’hagués fet una
rotonda que ara ningú no vol -ja no li parl de carreteres, sinó
que li parl d’una rodoneta. Per tant aquesta és una part de la
hipoteca que vostès ens han deixat amb un debat pressupostari
que probablement si s’haguessin llevat o s’haguessin fet
infraestructures amb molt més consens social, avui la caixa
tendria molta més liquidesa.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Costa. I ja finalment passam a la votació de les
esmenes de la secció 16, Conselleria d’Interior.

Votació conjunta de les esmenes del Grup Parlamentari Mixt
AIPF. 

Vots a favor?

LA SRA. SECRETÀRIA:

8 vots a favor.

LA SRA. PRESIDENTA:

Vots en contra?

LA SRA. SECRETÀRIA:

9 vots en contra.

LA SRA. PRESIDENTA:

Queden rebutjades.

Votació conjunta de les esmenes del Grup Parlamentari
Popular. 

Vots a favor?

LA SRA. SECRETÀRIA:

8 vots a favor.

LA SRA. PRESIDENTA:

Vots en contra?

LA SRA. SECRETÀRIA:

9 vots en contra.

LA SRA. PRESIDENTA:

Queden rebutjades.

I finalment passam al darrer debat previst per a avui matí,
que és el debat número 9, però abans volia informar a tots els
diputats que el que vulgui quedar a dinar aquí en el restaurant
del Parlament ho pot fer per cortesia del Parlament, i que ho ha
d’informar a l’uixer perquè pugui prendre nota i pugui reservar
la taula. Per tant els que vulguin quedar ja ho saben.

Passam, idò, al debat número 9, de totalitat i globalitat,
agrupació de la secció 17, Conselleria d’Habitatge i Obres
Públiques, amb les seccions i entitats afins. 

Hi canvis o substitucions de diputats?

LA SRA. MORELL I CUART:

Sí, Sra. Presidenta. Sandra Morell substitueix Gaspar Oliver.

LA SRA. CASTRO I GANDASEGUI:

I Carmen Castro substitueix Miguel Jerez.

EL SR. COSTA I SERRA:

Josep Maria Costa, Miquel Gascón.

LA SRA. VINENT I BARCELÓ:

Assumpta Vinent, Pere Palau.

EL SR. DALMAU I FORTUNY:

Francesc Dalmau substitueix Antoni Garcías.

EL SR. LLAUGER I ROSSELLÓ:

Antoni Alorda, que ara es reincorpora, substitueix Gabriel
Barceló.

LA SRA. PRESIDENTA:

Ja està? Molt bé. 
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Per part del Grup Parlamentari Mixt AIPF s’han presentat
esmenes parcials a la Conselleria d’Habitatge i Obres Públiques,
al programa 431B, arquitectura, habitatge i protecció del
patrimoni, número 10860. A l’Institut Balear de l’Habitatge,
número 10859. 

Per part del Grup Parlamentari Popular hi ha presentades
esmenes a la totalitat a la Conselleria d’Habitatge i Obres
Públiques, número 10436; a l’Institut Balear de l’Habitatge,
número 10438; i també hi ha presentades esmenes parcials a la
secció 17, Conselleria d’Habitatge i Obres Públiques, al
programa 431B, arquitectura, habitatge i protecció del
patrimoni, esmenes números 10397, 10400, 10401, 10403,
10408, 409, 410, 10339, 10340, 10342, 10440, 10346, 10348,
10430, 10347, 10349, 10353, 10356, 10385, 10359, 10420,
10360, 10363 i 10433. Al programa 511B, direcció i serveis
generals d’habitatge i obres públiques, número 10365. Al
programa 513D, infraestructures bàsiques, 10402, 10809,
10434, 10790, 10367, 10412, 10414, 10416, 10442, 10444,
10670, 10423, 10425, 10428 i 10419. A l’Institut Balear de
l’Habitatge, 10369, 10371 a la 10376, 10377, 10378, 10379,
10380, 10381, 10435.

Per defensar de forma conjunta les esmenes intervé en
primer lloc, per part del Grup Parlamentari Mixt, el Sr. Mayans
per un temps de cinc minuts.

EL SR. MAYANS I SERRA:

Gràcies, presidenta. Breument són algunes esmenes, alguna
fa referència a aspectes concrets i l’altra fonamentalment i
sobretot a la Llei de barris. Aspectes concrets, habitatges de
protecció oficial o de promoció pública, com se li vulgui dir; jo
crec que hi ha municipis on tenen a punt d’enllestir-se les
normes o els plans generals i que ara és l’hora que l’Institut de
l’Habitatge hi posi el pressupost que toqui per aprofitar els (...)
que es puguin derivar de l’adaptació, de la renovació de les
normes dels plans generals. És el cas de l’illa de Formentera,
però és el cas també d’altres illes on, fruit d’aquesta nova
normativa urbanística, quedaran solars que talment estaran
disposats o a punt per poder-se fer aquest tipus d’habitatge; ja
no estic parlant de venda, sinó també de lloguer. 

I un altre tema importantíssim és la implantació de la Llei de
barris, dotar-la adequadament. No hem vist cap dotació per a
aquesta iniciativa. Crec que és una iniciativa que supliria o
equival un poc als plans Mirall, és una llei que crec que té
influència positiva sobre barris o nuclis urbans on necessiten
una millora importantíssima en tema de soterrament d’esteses
elèctriques, siguin telefòniques o elèctriques, com ja he dit, o bé
(...) de voreres i enllumenat públic. Jo crec que són iniciatives
interessants i que en definitiva crearien feina i donarien
iniciatives a empreses que ara mateix estan sota mínims. Per
tant es dota o s’intenta dotar aquesta iniciativa a nivell de
Balears amb una dotació de 10 milions d’euros, evidentment és
aproximada però és per a tot Balears i si es vol ampliar
evidentment no hi ha cap problema.

Gràcies, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Mayans. Per part del Grup Parlamentari
Popular intervé la Sra. Morell per un temps de deu minuts.

LA SRA. MORELL I CUART:

Gràcies, Sra. Presidenta. Faré un breu repàs per direccions
generals de les esmenes que ha presentat el Grup Parlamentari
Popular en el que fa referència a les esmenes concretes.
L’esmena a la totalitat la passarem directament a posar la nostra
posició en el ple de la setmana vinent. O sigui que m’ajustaré a
les esmenes a la globalitat que hem presentat a cada un de les
direccions generals i de l’IBAVI.

Començant per la Direcció General d’Obres Públiques, hem
presentat una sèrie d’esmenes que va dirigida a les millores
sobretot de vies municipals. Hi havia un pla, un pla 10, que
ajudava els municipis a condicionar les seves vies municipals,
i tenim constància que aquest pla 10 ja acaba el seu temps i
incloem un altre pla, una altra destinació, una altra subvenció
per ajudar els ajuntaments, que són sempre les institucions que
tenen més problemes tant de finançació com d’ajuda en
infraestructures. Són 3 milions d’euros que van dirigits a la
millora de vials municipals, però en concret també presentam
una sèrie d’esmenes amb nom i llinatges; em referesc
concretament a segons quins municipis que han demanat tota
una sèrie d’actuacions específiques a algunes de les seves zones.
Per exemple a Eivissa la transformació del primer cinturó de
ronda d’Eivissa en una avinguda municipal i també la ronda sud
de Sant Antoni, que també fa molta falta en aquella illa. Per
exemple 1 milió d’euros destinat al passeig marítim de Cala
Murada, que també fa temps que aquest municipi demana
aquesta actuació; la construcció del bulevard de Manacor, que
la passada legislatura ja..., perdó, l’any passat també ja es va
demanar aquest passeig, un passeig on es pogués coordinar el
trànsit rodat, un passeig per a vianants i un carril bicicleta. 

Concretament a Marratxí hi ha una sèrie d’actuacions que ha
demanat concretament aquest municipi: la construcció d’un pont
sobre el torrent Gros; després hi ha una sèrie d’actuacions amb
accessos a l’autovia d’Inca. Hem de tenir molt clar que Marratxí
és un municipi que ha tengut una expansió molt grossa en temes
de població, també té una demarcació geogràfica molt ampla i
també molt dispersa, i l’autovia d’Inca els passa per molts dels
seus nuclis de població i necessiten una sèrie d’accessos a
aquesta autovia dels diferents nuclis de població perquè n’hi ha
molts que estan..., actuacions que estan obsoletes i necessiten
aquestes ampliacions.

La rotonda del carrer Cabana amb la carretera vella de
Bunyola; la reforma, també, del camí de Sant Jordi i del camí de
Son Ametller, i la ronda de circumvalAlació de Sa Cabaneta amb
Pòrtol. Això concretament a Marratxí.

Després, a part, podríem parlar dels carrils bicicleta.
Nosaltres hem presentat una esmena sobre carrils bicicleta,
sobre els vials no motoritzats que estan prevists al pla, perquè
la passada legislatura es va fer molta feina en aquest tema, es va
intentar que els municipis es poguessin adaptar i fer rutes
d’aquest estil, però no se n’ha fet ni una fa un any i mig, i
presentam una esmena de 3 milions d’euros per ajudar els
municipis a implantar aquests carrils bicicleta.
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També es demana una..., de la mateixa manera que es fa
l’auditoria d’Eivissa, de les carreteres d’Eivissa, es faci la
mateixa auditoria de la carretera Palma-Manacor; si s’ha
d’auditar una carretera que s’auditin les altres, també, dels altres
consells insulars. 

I per acabar aquesta secció, parlar de l’antic conveni de
carreteres que encara ens deu el Govern de l’Estat. Nosaltres
pensam que si aquests doblers arribassin ja enguany idò
podríem destinar moltíssimes infraestructures viàries per ajudar
sobretot als municipis que són els que sempre tenen greus
problemes a les seves vies, tant urbanes com interurbanes, i que
ens aniria molt bé per millorar aquestes infraestructures.

Passant a la part d’habitatge, concretament a l’IBAVI, hi ha
tota una sèrie de plantejaments..., plantejam una ajuda a
l’adquisició..., perdó, una sèrie d’ajudes a l’adquisició de sòl.
Adquisició de sòl urbà, promoció d’habitatges de protecció
oficial, condicionament d’habitatges... Està clar que el conseller
va dir que volia que aquesta fos la legislatura de l’habitatge; si
ha de ser la legislatura o ha de ser l’any de l’habitatge, és
evident que encara que es pugi el pressupost, com ha estat
aquest cas, que puja de 37 a 50 milions d’euros el de l’IBAVI,
no es veu reflectit en un augment de noves promocions de
protecció oficial, perquè passam a fer menys habitatges de
protecció oficial i menys també condicionament d’habitatges
per a lloguer.

També hi ha una partida destinada a barreres
arquitectòniques, perquè sobretot les seus del Govern en els
consells insulars puguin adaptar les barreres arquitectòniques,
i a més ajuda també a les persones amb discapacitats perquè
puguin adaptar ca seva si els fa falta.

Un tema important que creim que s’hauria de prendre molta
més consciència i no es fa és el tema del lloguer amb opció de
compra. Fins ara només hem parlat de condicionament
d’habitatges per a lloguer, promoció d’habitatge per a compra
o per a lloguer, però no hem parlat mai del lloguer amb opció de
compra, o últimament no se’n parlava, quan és una opció molt
vàlida a la qual nosaltres destinam 3 milions d’euros perquè es
comencin a fer aquestes ajudes. 

Concretament i dins la conselleria, parlant de la Direcció
General d’Habitatge, demanam 3 milions d’euros per a
l’adequació del barri de Sa Penya d’Eivissa, un barri que ja fa
anys que s’està dient que rebrà moltes ajudes i que es podrà fer
un conveni fins i tot amb l’Estat, però aquests doblers no arriben
i el barri de Sa Penya continua en el mateix estat. També una
partida per a la promoció i difusió del codi tècnic de
l’edificació, que fa ja un any i mig que està en vigor però que el
sector de la construcció també continua tenint molta inquietud
en aquest tema. Sensibilització per treure els habitatges buits, és
molt important donar informació i incentivar la gent perquè
pugui treure els habitatges buits a lloguer; incentivar no vol dir
gravar, vol dir ajudar, vol dir donar suport tècnic, assessoria
fiscal, assessoria jurídica, tota una sèrie d’assessories perquè la
gent pugui treure aquests habitatges buits sense tenir un
perjudici.

També una partida destinada a reactivació de barris, a la
protecció del patrimoni, i també a garantir la pujada dels tipus
d’interès en el tema de la Hipoteca Jove; tenint en compte en un
moment actual que estam en crisi econòmica, i encara que es va
dir a la passada compareixença, que ara mateix no era un
moment en el qual la gent presentàs molta inquietud per accedir
a un habitatge, no podem oblidar-nos mai dels joves. Els joves
sempre són un nucli de població que sempre necessita accedir
al primer habitatge i, en aquest cas, hauríem de garantir aquest
accés fent una assegurança per als tipus d'interès de la Hipoteca
Jove. De la mateixa manera que s'haurien d'augmentar les
ajudes d'accés a l'habitatge. Aquestes ajudes han vist minvada
la seva aportació en els darrers dos anys, de 7 milions d'euros
vàrem passar a 3, de 3 ara passam a 2,5, i nosaltres tornam a
presentar una esmena per augmentar aquesta quantitat concreta
d'ajuda a l'habitatge, tant de compra, de lloguer com de
rehabilitació, perquè tornam a pensar en aquests joves que han
d'accedir a l'habitatge; a més, si no són les institucions les que
poden les ajudes per accedir o per canviar d'habitatge, en els
temps que corren és molt difícil.

També parlam de la construcció de l'Ajuntament del
Migjorn Gran, 2,5 milions d'euros per a la seva construcció.

I finalment la Llei de barris, veim que en aquest pressupost
actual, aquesta llei no té cap partida pressupostària designada,
ja vàrem fer el debat amb el conseller, i el conseller ens va dir
que com que la llei no estava aprovada, no feien cap previsió
d'incloure-hi cap partida pressupostària, cosa que nosaltres no
entenem de cap de les maneres, ja que és clar que aquesta llei,
segurament serà aprovada el mes de febrer o març del proper
període de sessions, probablement pugi entrar en vigor,
fàcilment, pocs mesos després, i aquesta llei ja pot estar en
funcionament dins el 2009, seria una llàstima que tenguéssim
una llei i no tenguéssim la dedicació pressupostària pertinent,
així que els 10 milions d'euros que el Govern ha dit que hi vol
destinar, i nosaltres hi estam d'acord, que s'incloguin ja
directament dins aquesta partida pressupostària, perquè, si no,
tendrem una llei que no es podrà aplicar i serà una llàstima.

Aquest és un resum una mica de tots els temes. Moltes
gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Morell. Per fixar posicions en contra, té
la paraula per part del Grup Parlamentari Mixt 2, la Sra. Suárez,
per un temps de cinc minuts.

LA SRA. SUÁREZ I FERREIRO:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores diputades, senyors
diputats, No he arribat a temps i vull dir que substitueixo el Sr.
Melià.
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Bé, passant ja al debat de les esmenes, efectivament també
deixarem l'esmena a la totalitat, la nostra argumentació respecte
d'ella per al plenari, però avançam lògicament que votarem que
no.

I pel que fa a les esmenes parcials, al debat de globalitat,
voldríem fer algunes consideracions. Quan el Partit Popular va
presentar la seva esmena a la totalitat de tots els pressuposts,
una de les raons que va esgrimir va ser que eren uns pressuposts
que no estaven adequats o que no responien a la crisi. Nosaltres
esperàvem trobar, pel que fa a l'esmena a la totalitat d'aquesta
secció, ja ho veurem al plenari, però esperàvem que les esmenes
parcials d'aquesta secció responguessin exactament a un
plantejament diferent. Efectivament, si som a una època de crisi
suposàvem que s'adaptarien a aquest plantejament. El que hem
vist és una pràctica repetició de les esmenes de l'any passat, jo
no he arribat a fer la comparació exacta de quantes esmenes es
repetien l'any passat i aquest, però crec que si parlo d'un 80% no
sé si em quedo curta. Vagi per endavant aquesta crítica, que crec
que també l'ha d'assumir i hi ha de reflexionar el Partit Popular.

D'altra banda també he trobat que aquestes esmenes ignoram
una part important de la política que fa el Govern, tant en
matèria d'habitatge com en matèria d'obres públiques. De fet,
part de les esmenes que no es repeteixen, crec que responen a
accions de govern que s'han dut a terme, i algunes de les
esmenes que apareixen, s'ha esmentat ara mateix la Llei de
barris, responen al mateix, a una iniciativa del Govern a la qual
el PP, i en aquest cas també el representant d'AIPF, simplement
li segueix l'empremta, no?

Segona consideració, si es valoren de manera global les
esmenes, hem trobat que gairebé el 60% de les esmenes fan
referència a obres públiques, a carreteres, i el 40%, és un càlcul
per damunt, fa referència a habitatge. Just el contrari del que
està plantejant el Govern per a aquest pressupost, just el que va
explicar el conseller, amb la qual cosa nosaltres estam
absolutament d'acord, nosaltres volem que es canviï la prioritat.
Pensam que els pressuposts d'enguany han de deixar un poc de
banda les obres públiques, que eren part d'una herència de la
legislatura passada, i s'ha d'afrontar amb un major pes
pressupostari, la part d'habitatge. I just el PP el que planteja a
les seves esmenes és donar-li la volta a aquesta situació.
Lògicament amb aquest plantejament nosaltres no hi podem
estar d'acord.

Després, una tercera consideració. Hem vist que s'aprofita la
presentació d 'esmenes parcials per incorporar partides que
serien fictícies, parlam en aquest cas de la reivindicació del
famós conveni de carreteres, cosa que vostès sí que solien fer,
incorporar partides que realment el Govern no tenia en aquell
moment i que aquest govern ha decidit no fer-ho, i amb aquesta
actitud nosaltres hi estam d'acord. Per tant, no té sentit
incorporar uns diners que ara mateix el Govern no té i que, a
més, es troben en un procediment judicial, que el Govern ha
optat per fer aquest camí judicial, jo crec que una cosa que
tampoc no es pot fer és aprofitar una esmena pressupostària per
intentar canviar una decisió no només de govern sinó de
Parlament, perquè aquest tema també s'ha discutit en aquesta
cambra.

I ja finalment votarem que no a les esmenes per quatre
arguments. En primer lloc, una bona part ja estan consignades
al pressupost i, a més, amb quantitats superiors a les que
planteja el Partit Popular. Una segona, hi ha un problema clar de
competències, ja ho vàrem dir l'any passat i tornam a dir-ho ara,
a la conselleria no li corresponen moltes de les actuacions que
se li demanen amb aquestes esmenes. Una tercera qüestió,
consideram que algunes de les esmenes que es plantegen no són
necessàries. I finalment una, en concret referida a Eivissa, que
també l'explicarem al plenari, la que fa referència a la ronda sud
de Sant Antoni, és una actuació que ara mateix tant el Consell
d'Eivissa, màxima institució, com la conselleria, ha ajornat
perquè hi ha problemes tècnics molt seriosos i que s'han deixat
per ser estudiats a l'auditoria que properament es farà. Per tant,
no trobam que sigui aquesta la manera de -diguem- forçar la
voluntat de consell i de govern, mitjançant la presentació
d'aquesta esmena.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Suárez. Per part del Grup Parlamentari
BLOC per Mallorca i PSM-Verds, intervé el Sr. Llauger per un
temps de deu minuts.

EL SR. LLAUGER I ROSSELLÓ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Per començar amb el mateix ordre
de la defensora de les esmenes del Partit Popular, començaré
amb el capítol de carreteres, on efectivament hi ha moltes
esmenes de les presentades que hi corresponen, però jo crec que
es podrien contestar globalment amb una qüestió de
competències, tot el que fa referència a carreteres no és
competència del Govern en aquest moment, és competència dels
consells insulars, per tant el Partit Popular que fas professions
de fe insularistes continuades, no entenem que ens presenti, per
exemple, i en són només alguns exemples, perquè no vull ser
exhaustiu i no les vull enumerar totes, 12 milions per al
bulevard de Manacor, 8 milions per al pont sobre el Torrent
Gros, 12 milions per a la ronda de circumvalAlació Sa Cabaneta-
Pòrtol-Marratxí, 3 milions per al tercer carril a la carretera
general de Menorca, 6 milions per a la ronda sud de Sant
Antoni; actuacions que ara no entraré a dir si són necessàries o
no, perquè crec que aquest debat s'ha de fer a cadascun dels
consells insulars, que són els titulars de les competències.

Efectivament, aquesta conselleria és una conselleria d'Obres
Públiques i Habitatge, i a la compareixença darrera del conseller
i a la compareixença de pressuposts, ja va quedar clar que
continua sent també una conselleria d'obres públiques, tot i que
la seva tasca principal en aquest moment sigui l'habitatge,
perquè hi ha tasques que li corresponen, però el plantejament
concret de quines obres s'han de fer, correspon als consells
insulars.
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Ens crida especialment l'atenció aquesta esmena de 333
milions, segurament és l'esmena més grossa en termes de
quantitat de totes les plantejades pel Partit Popular en aquest
pressupost, i el que reclama sembla ser és que s'incorporin
aquests 133 milions de reclamació prevista pels convenis de
carreteres respecte de l'Estat. Efectivament nosaltres respecte
dels temes dels convenis, nosaltres som els primers que hem dit
que els doblers que s'han de pagar i els doblers que han de venir
de Madrid, els hem de reclamar i hem de ser exigents, però hem
de recordar quina és una mica la història. Aquí hi ha uns
convenis que es varen signar a l'etapa del Partit Popular aquí,
que es varen donar per resolts per part del Ministeri de Foment,
no fa falta recuperar la història, ja n'hem parlat moltes vegades,
però és evident que si es varen donar per resolts, en part també
era perquè hi havia incompliments per part del govern d'aquí, en
qualsevol cas hi va haver un recurs que va posar el Govern de
les Illes Balears, que en part va ser admès i en aquest moment
hi ha recursos per les dues parts. El que és clar és que aquell
recurs admès no estableix una quantitat que s'hagi de retornar i
que quan això quedi resolt definitivament, ja veurem amb quina
quantitat queda la reclamació, perquè és evident que d'aquells
333 milions dels convenis que es varen donar per resolts, a
algunes obres dels quals ja s'hi ha renunciat, ja no es faran,
afortunadament en algun cas, com és l'autovia Inca-Manacor, hi
ha algunes de les obres que han quedat recollides a convenis
posteriors i, per tant, hem de veure quina és la quantitat que ens
correspon. Tot això per dir que no sembla el moment de tenir
prevista quina serà la quantitat concreta per poder-la incloure en
els pressuposts. En qualsevol cas, que sàpiga la representant del
Partit Popular que nosaltres també compartim la necessitat de
reivindicar allò que ens toqui d'aquelles quantitats.

Respecte de l'auditoria, dels doblers per a la carretera Palma-
Manacor, la podia incloure en el capítol anterior, dient que no
són competències del Govern, sobretot en el cas d'aquesta
carretera que no va fer el Govern, però bé, en qualsevol cas per
fer un comentari addicional, jo crec que la mateixa proposant
del Partit Popular ha dit, tal com es fa una auditoria a les
autovies d'Eivissa que també es faci una auditoria en aquestes
carreteres; jo li diré que d'una obra passada no es fan auditories
de (...) sempre, sinó que es fan auditories quan hi ha indicis
perquè ja passen pels seus processos d'intervenció, es fan
auditories quan hi ha indicis d'irregularitats, jo no sé si hi ha
indicis d'irregularitats en aquest cas, però en qualsevol cas estic
convençut que no són comparables als de les autovies d'Eivissa,
i si el criteri és que perquè es fan auditories a Eivissa, que es
facin auditories a tot, també es faci a Inca-Sa Pobla, a l'autovia
S'Arenal-Llucmajor, si el criteri es que es facin de totes les
obres.

Llei de barris, també em vull referir a aquesta esmena,
perquè a més la presenta tant el Partit Popular com AIPF, crec,
que es reculli aquesta previsió de 10 milions d'euros que preveu
la Llei de barris que ja ha entrat com a projecte de llei en aquest
parlament. D'això ja en vàrem parlar a una comissió anterior, no
és una llei aprovada, és un projecte de llei i quan estigui
aprovada entrarà en vigor aquella previsió que el Govern destini
10 milions anuals a una convocatòria per ajudes, en aquell
moment ja es faran els canvis corresponents. En qualsevol cas
la Llei de barris ja posa de manifest la voluntat del Govern de
fer ajudes en els barris, de colAlaborar amb l'ajuntament per a la
rehabilitació de barris, ho dic perquè hi ha una altra esmena del

Partit Popular en aquest sentit, que hi hagi 1,5 milions d'euros
per a rehabilitació de barris.

No compartim el que ha dit el representant d'AIPF, que això
ve a substituir el Pla Mirall, nosaltres pensam que en part pot
venir a substituir-lo, però pensam que l'amplia, i l'amplia pel
que fa a l'òptica, és una actuació més integral, ja que no es tracta
només d'actuacions urbanístiques, arquitectòniques, sinó d'una
actuació més integral que tengui en compte aspectes socials, i
aquesta pensam que és la filosofia que informa aquesta futura
llei de barris.

Pel que fa a barreres arquitectòniques, tot el que puguem fer
en aquest capítol sempre serà poc, sobretot tenint en compte la
situació legal de la Llei de supressió de barreres
arquitectòniques que s'incompleixen sistemàticament els
terminis legals que s'establien de quan havien d'estar adaptats
els edificis, especialment tots els edificis públics. En aquest
sentit, és bona la voluntat d'incrementar l'ajuda als ajuntaments,
la voluntat d'incrementar les actuacions d'eliminació de barreres
arquitectòniques als edificis del Govern, però dir que la
conselleria, dins els seves possibilitats pressupostàries, ja actua
i actua més en aquest capítol del que s'havia fet en anys passats.
Jo crec que aquesta conselleria en aquest tema d'eliminació de
barreres arquitectòniques fa l'esforç més especial, a més en els
dos capítols a què van adreçades les esmenes del Partit Popular,
les ajudes a ajuntaments i les actuacions sobre els edificis del
Govern.

Per cert, parlant d'ajuntaments, ens ha cridat molt l'atenció
aquesta esmena on reclamen que la Conselleria d'Habitatge i
Obres Públiques inverteixi en la construcció de l'edifici de
l'Ajuntament del Migjorn, la conselleria va colAlaborar en el
projecte, però no li correspon en finançament de la construcció,
perquè en aquest cas, és evident que els ajuntaments tenen
moltes necessitats, però en cas que s'hagués de plantejar que el
Govern colAlabora en la construcció d'una seu d'un ajuntament,
s'hauria d'obrir un procediment que tots els ajuntaments hi
poguessin concórrer en igualtat de condicions.

Respecte de la qüestió d'habitatge, bé, el debat de totalitat de
les dues seccions corresponents, ja el farem en plenari, però
només el fet de l'increment substancial de més del 30%, ara no
tenc la xifra, que ha tengut a l'IBAVI, crec que ja demostra el
compromís d'aquest govern en la qüestió de l'habitatge i en les
actuacions que hi haurà en habitatge i en protecció pública. El
Partit Popular, efectivament, fa moltes esmenes detallant a cada
illa quines promocions noves, promocions destinades a lloguer,
però en molts de casos les propostes que fa el Partit Popular no
només estan previstes, sinó que en alguns casos fins i tot queden
per davall del que hi té previst destinar el Govern.

Ens criden l'atenció també les esmenes destinades a adquirir
sòl per a la construcció d'habitatges de protecció pública, no dic
que ens semblin malament, sinó que ens criden l'atenció, perquè
el Govern ha aprovat fa poc una llei d'actuacions urgent per a
obtenció de sòl per evitar lleis de protecció pública, i el Partit
Popular fa poc sostenia que els moments de crisi no eren
moments de construcció de nous habitatges de protecció
pública, sinó de donar sortida als ja existents, o sigui que amb
el continuat canvi de doctrina del Partit Popular respecte
d'aquesta qüestió, sembla que ens trobam en una passa més i un
nou canvi de posició.
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Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Llauger. Per part del Grup Parlamentari
Socialista, té la paraula el Sr. Boned, per un temps de deu
minuts.

EL SR. BONED I ROIG:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé aquesta secció, aquesta
conselleria, té dues matèries clarament diferenciades: obra
pública i habitatge. Entrant en el que és obres públiques,
carreteres, jo voldria assenyalar que ningú no ha de tenir por per
la manca d'inversió en carreteres, aquesta inversió i l'execució
de projectes estan assegurades, i estan assegurades perquè entre
d'altres coses hi ha ja dos convenis signats amb el consell
insular, i breument es firmaren els dos que falten, per tant, aquí
s'invertirà tot allò que es pot invertir en matèria de carreteres. A
més, amb un element important, que s'invertirà en aquells
projectes que els consells entenen que són els competents en
matèria de carreteres insulars, amb aquells projectes que els
consells entenen que són prioritaris i, per tant, que requereixen
d'una atenció en matèria de finançament. Per això, la majoria,
la bona part de les propostes que en matèria de carreteres
presenta el Grup Popular, va equivocadament a demanar i
reclamar del Govern la inversió en determinats projectes,
repetesc, hi haurà qui n'és competent que executarà els que creu
i, en qualsevol cas, si se li vol reclamar l'execució de projectes
diferents, haurà de ser als consells a qui es reclami.

Algunes qüestions puntuals com és el manteniment de la
demagògia entorn dels 333 milions, ja s'hi ha fet referència,
però crec que hem de dir i repetir que és això, és demagògia
pura, hi ha contenciosos entorn a aquests 333 milions per les
dues parts, i una vegada resolts es determinarà quina xifra és la
que concretament el ministeri ha de reemborsar a la comunitat
autònoma i aquesta serà la que es reclamarà per la via que sigui
necessària. El tema de la ronda sud de Sant Antoni, ja s'ha
esmentat també per part d'algun altre portaveu que està pendent
de la resolució de l'auditoria que sobre les autovies d'Eivissa es
durà a terme, i la transformació de la C-10 també entra dins les
propostes previstes en aquest cas per al consell a executar en el
seu moment. Això pel que fa referència a carreteres.

I entrant a habitatge, AIPF té dues esmenes, crec, només, i
una fa referència a la compra de sòl. Jo crec que el portaveu
d’AIPF millor que ningú sap les dificultats que hi ha a
Formentera per obtenir aquest sòl i no li càpiga cap dubte que
a partir del moment en què la conselleria trobi aquells terrenys
que es puguin comprar a un preu que no sigui abusiu i que
permeti l’execució de projectes de protecció, així es farà, perquè
aquest és el compromís adquirit per la conselleria i no hi ha res
que faci posar en dubte que si hi ha l’oportunitat es complirà
aquest compromís.

Llavors hi ha una mateixa esmena presentada per AIPF i pel
Partit Popular en torn a la Llei de barris, ja ha quedat prou clar
que és un projecte en tramitació, una vegada aprovat també es
farà efectiu allò que serà necessari i que és l’habilitació del
crèdit per donar cobertura a aquesta llei, en el moment en què
sigui aprovada aquesta llei. Habilitar un crèdit ara per a un
projecte en tramitació, no acaba de ser del tot correcte. 

Vull anunciar que se’ns fa impossible votar a favor de cap
de les esmenes que en matèria d’habitatge ens presenten per una
raó molt senzilla, perquè no n’hi ha ni una que millori la
previsió i programació que en matèria d’habitatge té la
conselleria. 

M’agradaria, simplement, fer una referència global. S’ha dit
per part de la portaveu del Grup Popular, en la defensa de les
seves esmenes, ha reconegut que hi ha un increment del
pressupost de l’IBAVI important, molt important, però
seguidament diu que hi ha un increment del pressupost i una
reducció de les promocions i dels projectes. Això, no sé qui li ha
contat la pelAlícula d’aquesta manera, però és molt complicat
perquè, que jo conegui, l’IBAVI es dedica a promocionar i
executar habitatges de protecció, no organitza viatges al Carib,
per tant, si té un pressupost superior se’l gastarà en allò que és
el seu objectiu, que és la promoció d’habitatges de protecció.
Segurament, i també tenc quasi la certesa del que no farà, que
serà el que es feia antigament i que és pressupostar una quantitat
ics i executar-ne menys del 50% sistemàticament. No sé qui li
ha contat la pelAlícula aquesta que a més pressupost, menys
habitatges, però crec que no se la creu ningú. 

I no s’ho creu tampoc ningú, una altra afirmació que ha fet
en alguna altra ocasió també en aquesta comissió,  quan es parla
de situacions i de propostes que han de fer front a una situació
de crisi, que és la que vivim en aquests moments. És clar, per un
costat es diu que la millora d’inversió, invertir més en
infraestructures, en aquest cas en habitatge, ajudarà a recuperar
aquest teixit empresarial i per un altre costat, vostès presenten
esmenes de milions per a adquisició de sòl, però -com s’ha dit
ja també- no fa gaire proposaven que quedàs aparcada una llei
votada per unanimitat -vull recordar- que permet l’obtenció de
sòl per a promocions d'HPO a cost zero. No entenc molt bé
quina política d’austeritat apliquen vostès que rebutgen el que
ve sense cost i en canvi presenten esmenes de milions d’euros
per a adquisició de sòl en aquests moments.

Crec que queda molt clar quina és la política en aquest tema.
S’han aprovat també diferents propostes que són incentius
fiscals que milloren les condicions per a determinades
adquisicions que afavoreixen determinats grups també com són
joves, tercera edat, discapacitats, tots aquests colAlectius. Hi ha
esmenes a l’hipoteca jove, no es preocupi, la primera hipoteca
cobreix perfectament totes aquelles necessitats que té aquell
grup i aquest colAlectiu de joves en el tema d’adquisició d’un
primer habitatge.
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Crec que... ah!, diu també, ha fet referència al tema del
lloguer amb opció a compra,  diu que és com un desconegut,
crec que queda ben clar, miri, hi ha més de 17 milions per a
promocions en lloguer i bona part d’aquests 17 milions seran
amb opció a compra. No sé tampoc qui li ha fet creure que no
existeix previsió a aquest govern d’utilitzar aquest sistema
d’opció a compra.

Quant al tema de rehabilitació de barris, és més que evident
que s’han produït propostes que han permès als ajuntaments
arribar a obtenir subvencions per rehabilitar barris, n’hi haurà
més i a més, aquesta llei de barris, de la qual hem parlat abans,
permetrà posar a l’abast d’aquests ajuntaments i consorcis les
xifres importants per destinar també a rehabilitació de barris. 

Dit tot això, crec que -repetesc- és impossible votar a favor
perquè no hi ha una sola esmena que millori la previsió que ja
té la conselleria. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Boned. En torn de rèplica té la paraula el Grup
Parlamentari Popular, Sra. Morell, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. MORELL I CUART:

Gràcies, Sra. Presidenta. La veritat és que molt malament
feim la nostra feina perquè no és possible que ens aprovin ni
una sola esmena, ni en aquesta matèria ni en cap, perquè estic
convençuda que, de totes les esmenes que hi ha, alguna hi
hauria d’haver que els agradàs, però és una llàstima veure que
no ens podem posar d’acord en cap ni una.

Ningú no m’ha contat cap pelAlícula, Sr. Boned, si vostè
mira exactament la memòria de l’IBAVI veurà que augmenta
realment uns 13 milions d’euros, gràcies a l’endeutament, però
si mira les xifres després veurà que es fan menys habitatges per
a compra i menys habitatges per a lloguer. Se’n fan menys i ho
diu la mateixa memòria i jo, això, a més, li ho vaig demanar al
conseller. Li vaig demanar, com és possible que s’augmenti el
pressupost i es facin menys habitatges? Bé, em va contestar que
eren molt més cares i que havien de destinar una sèrie de
doblers a unes altres coses i que per això se’n feien menys, però
és que se’n fan menys. Per això, presentam tota una sèrie
d’esmenes, que es faci més promoció pública, perquè se’n fan
menys. I si posant-hi més doblers, se’n fan menys, idò, nosaltres
posam unes esmenes perquè se’n facin més. Simplement, per
això. No és cap pelAlícula. Simplement m’he llegit molt bé la
memòria, l’he estudiada molt bé i això és el que diu la memòria.

Sobre el tema dels 333 milions d’euros, és evident que no
ens posarem d’acord en si són 333, 332 o 330. A part de si és un
milió més o menys, crec que el tema és que aquests doblers han
d’arribar perquè els deuen i ja haurien de ser aquí. El problema
és que ja haurien de ser aquí i més quan vostès tenen tan de
filing amb el Govern de Madrid. Era evident que a  nosaltres no
ens volien ni rebre, no volien ni parlar amb nosaltres, però
teníem l’esperança que vostès, que són els seus amics, ho
aconseguirien. Sembla que no és possible i que seguim amb un
procediment judicial, és una llàstima que dues institucions del
mateix color polítics s’enfrontin en un procediment judicial,
però bé, aquesta era la idea, que ja haurien de ser aquí, per això,
els reclamàvem.

El tema de la llei de barris. No podem entendre que diguin
que una llei que entrarà en vigor i que, vostès deuen estar
convençuts del seus vots, entrarà en vigor d’aquí a un parell de
mesos i a més, li puc dir que el Partit Popular està molt a favor
d’aprovar amb vostès aquesta llei si podem pactar les esmenes,
que n’hem presentat una sèrie, d’esmenes, o sigui que aquesta
llei entrarà en vigor molt previsiblement d’aquí tres o quatre
mesos i és una llàstima que no ens puguem posar en marxa ja
amb aquesta llei de barris perquè no té cap dotació
pressupostària, que, posteriorment, vostès diuen que faran una
remodelació, inclouran les partides que siguin necessàries, però,
d’on les treuran?, de qualque banda hauran de fer la modificació
de crèdit i ara és el moment i no més tard, de fer apaños.

Sobre el tema de les obres públiques. Sé molt bé que la
competència la tenen els consells, però és que seguim amb
aquests dos convenis de carreteres a Mallorca i Menorca,
firmats a Madrid, ara renegociats i tornats firmar amb la
ministra, que vendran per gestió directa, que s’han de tornar
firmar, renegociar, han de tornar venir els doblers. Bé, el
problema és que tornam retardar el procediment i els doblers no
arriben. No és la primera vegada que el Govern de les Illes
Balears i en concret aquest govern fa actuacions ajudant els
consells insulars en matèria de carreteres. No és nou, això s’ha
fet sempre. De fet, el mateix conseller admetia que aquesta
direcció general era una direcció general buida de contingut,
que ja tenia competències residuals, però que la volia mantenir
perquè mantenia la tasca d’assessorament, d’ajuda, de suport als
consells insulars, fins i tot, mantenint les partides de pagament
de segons quines carreteres. 

Per això, presentam totes aquestes actuacions, sobretot en
matèries viàries municipals, que són molt necessàries, perquè és
molt previsible que el consell insular, encara que de moment no
les pugui dur endavant, i els convenis que existeixen entre
Govern i consell insular es puguin materialitzar d’aquesta
manera.

Sobre el tema de l’auditoria Palma-Manacor, no, però la
divisa sí. Bé això és més un interès seu, que tenen vostès a fer
només l’auditoria d’Eivissa. Nosaltres hem demanat la de
Palma-Manacor perquè tenim els nostres motius per pensar que
també hi pot haver alguna cosa que es pugui revisar, si vostès
pensen que se n’ha de revisar una i no una altra, idò, nosaltres
per això ho demanam i que es parteixin aquests doblers d’una
auditoria que és totalment política, perquè es pugui auditar
l’altra carretera també.

En tema de..., crec que ja he contestat tot el que m’han dit,
la repetició de les esmenes. És veritat que algunes esmenes
estan repetides i són les mateixes de l’any passat, això evidencia
que de l’any passat no s’han pogut aprovar cap de les actuacions
que nosaltres vàrem fer, ni tan sols les podem incloure dins
aquesta excusa que vostès posen que ja es fa i, com ja es fa, no
convé aprovar aquesta esmena del Partit Popular. Idò, la de
l’any passat no es feia ni es va fer i, per això, l’hem de tornar
repetir i les hem de tornar posar enguany.

Res més, gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Morell. Volen intervenir els grups en
torn de contrarèplica? No.

Per tant, passam... ah!, perdoni, no l’havia vist. Sr. Boned,
té la paraula per un temps de cinc minuts.

EL SR. BONED I ROIG:

No seran cinc minuts, Sra. Presidenta, gràcies. Només és per
fer referència a un comentari que ha fet la portaveu del Grup
Popular. Ha parlat de fer apaños, m’ha semblat sentir-ho així
fent referència als pressuposts de la conselleria. M’agradaria
que s’ho fes mirar perquè el que li puc assegurar és que ni
aquest pressupost ni aquesta conselleria no contemplaran
apaños, que allò sí que ho eren, com 150 milions d’ingressos
per a carreteres que ningú no sabia d’on venien. I ara només
vostès donen suport a aquell ingrés fictici, que allò sí que era un
apaño i a més proposen que aquest govern en faci un altre de
333 milions. Això sí que és proposar via esmena un apaño,
senyors diputats del Partit Popular, però hem de tenir una mica
de serietat i el que era un apañito també eren per exemple, no
fa gaire, 8 milions d’euros per construir un dic a Ciutadella que
ningú, ningú, no contemplava com a ingrés, ni sabia d’on havien
d’arribar. Això eren artificis pressupostaris. El que es fa aquí li
puc assegurar que no ho seran. I quan estigui aprovada la Llei
de barris, hi haurà el finançament necessari i no serà amb
artificis financers, serà tot amb la llei a la mà.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Boned. 

Passam ja finalment a la votació de les esmenes de la secció
17, Conselleria d’Habitatge i Obres Públiques.

Votació conjunta de les esmenes del Grup Parlamentari
AIPF.

Vots a favor?

Vots en contra?

LA SRA. SECRETÀRIA:

9 vots en contra.

LA SRA. PRESIDENTA:

Queden rebutjades. 

Votació conjunta de les esmenes del Grup Parlamentari
Popular.

Vots a favor?

LA SRA. SECRETÀRIA:

8 vots a favor.

LA SRA. PRESIDENTA:

Vots en contra?

LA SRA. SECRETÀRIA:

9 vots en contra.

LA SRA. PRESIDENTA:

Queden rebutjades aquestes esmenes també.

Se suspèn la sessió fins avui capvespre a les 18.00 hores.
Gràcies.
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