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LA SRA. PRESIDENTA:

Senyores i senyors diputats, reprenem la sessió amb el debat
número 10 de totalitat, agrupació de la secció 18, Conselleria de
Salut i Consum, amb les seccions i entitats afins.

En primer lloc demanaria si se produeixen substitucions?

LA SRA. CASTRO I GANDASEGUI:

Carmen Castro substitueix Pere Palau.

EL SR. COSTA I SERRA:

Josep Maria Costa substitueix Miquel Gascón.

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

Eduard Riudavets substitueix Gabriel Barceló.

EL SR. COLL I CANYELLES:

Miquel Àngel Coll substitueix Ernest Ribalaiga.

LA SRA. SUÁREZ I FERREIRO:

Marián Suárez substitueix Josep Melià.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé, moltes gràcies. Per part del Grup Parlamentari
Popular s’han presentat esmenes a la totalitat a la Conselleria de
Salut i Consum RGE núm. 10673. Al Servei de Salut de les Illes
Balears, la RGE núm. 10675. A Gestió Sanitària de Mallorca,
la RGE núm. 10676. A la Fundació Hospital Comarcal d’Inca,
la RGE núm. 10677. A la Fundació Hospital de Manacor, RGE
núm. 10679. I a la Fundació Hospital Son Llàtzer, RGE núm.
10680.

Per a la defensa conjunta de les esmenes d’aquest debat
intervé per part del Grup Parlamentari Popular la Sra. Castro per
un temps de deu minuts.

LA SRA. CASTRO I GANDASEGUI:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, el nostre grup ha presentat
diverses esmenes a la totalitat a la secció 18, Conselleria de
Salut i Consum, al Servei Balear de Salut, així com a les entitats
de dret públic i fundacions de l’ib-salut. Presentam aquesta
esmena perquè el pressupost presentat per a la seva aprovació
no es correspon amb les necessitats d’assistència sanitària i
infraestructures dels ciutadans i ciutadanes de les nostres illes.
I ens reservam el dret a defensar aquestes esmenes en el ple.
Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Castro. Per intervenir en torn en contra en
primer lloc ho faria el Grup Parlamentari Mixt. Sra. Suárez, té
la paraula per un temps de cinc minuts.

LA SRA. SUÁREZ I FERREIRO:

Gràcies, Sra. Presidenta. Des del Grup d’Eivissa pel Canvi
anunciam que votarem en contra d’aquesta esmena a la totalitat.
Esperam sentir de tota manera els arguments del grup proposant
i també contraargumentarem en el seu moment.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Efectivament, si la ponent de
l’esmena a la totalitat es reserva el dret de fer servir els seus
arguments en el ple, no serem tan solipsistes d’intentar xerrar
tots sols durant la comissió. Per tant, nosaltres també parlarem
en el ple.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Alorda. Per part del Grup Parlamentari
Socialista té la paraula el Sr. Carretero.

EL SR. CARRETERO I NIEMBRO:

Nosaltres tampoc no serem "solipsistes", trob que ha dit, no
ho sé. Ho llegiré en el Diari de Sessions perquè estic intrigat i
interessat en el terme. De totes maneres, dir que sense cap mena
de dubte el Grup Parlamentari Socialista considera que els
pressuposts que proposa el Govern respecte de la Conselleria de
Salut, ib-salut, així com les entitats de dret públic i fundacions
de l’ib-salut, responen no a totes, evidentment, però sí a moltes
de les necessitats dels ciutadans i resulten els pressuposts més
adients possibles, en funció dels recursos sostenibles, i donen
resposta per continuar millorant l’atenció sanitària a les nostres
illes.

Per tant, no donarem suport a l’esmena del Partit Popular. I
també deixam un debat més profund per al plenari.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Carretero. En torn de rèplica per part del Grup
Parlamentari Popular vol intervenir? No fa falta.

Per tant, passaríem a la votació de l’esmena a la totalitat de
la secció 18, Conselleria de Salut i Consum. Votació conjunta
de les esmenes del Grup Parlamentari Popular.

Vots a favor?
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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 per tant, aquestes esmenes a la totalitat.

Passam al debat número 11 de globalitat de l’agrupació de
la secció 18, Conselleria de Salut i Consum, amb les seccions i
entitats afins. Per part del Grup Parlamentari Mixt AIPF s’han
presentat esmenes parcials a la Conselleria de Salut i Consum
al programa 411A, Direcció i Serveis Generals de Salut i
Consum, RGE núm. 10836. A la secció 60, Servei de Salut de
les Illes Balears, RGE núm. 10833, 10834 i 10835.

Per part del Grup Parlamentari Popular s’han presentat
esmenes parcials a la secció 18, Conselleria de Salut i Consum,
al programa 411A, Direcció i Serveis Generals de Salut i
Consum, RGE núm. 10387, 10389, 10394 i 10665. Al programa
411D, planificació de l’assistència sanitària, RGE núm. 10370,
10382, 10383, 10384, 10392, 10694, 10708 i 10704. Al
programa 413A, ordenació i inspecció dels serveis sanitaris,
RGE núm. 10396. Al programa 413B, programes de salut
pública, RGE núm. 10668, 10709 i 10716. Al programa 413C,
sanitat ambiental i alimentària, RGE núm. 10701 i 10702. Al
programa 413D, coordinació de centres insulars, RGE núm.
10810. Al programa 413E, Pla autonòmic de drogues, RGE
núm. 10658, 10671 i 10710. A la secció 60, Servei de Salut de
les Illes Balears, al programa 411B, administració i serveis
generals les esmenes, RGE núm. 10711, 10712 i 10696. Al
programa 411C, formació i investigació del personal sanitari,
RGE núm. 10717, 10690 i 10692. Al programa 412A, atenció
primària de salut, RGE núm. 10697, 10698, 10699, 10700,
10715 i 10718. Al programa 412B, atenció especialitzada, RGE
núm. 10684, 10686, 10705, 10706, 10707, 10703, 10691, 10693
i 10695. A Gestió Sanitària de Mallorca, RGE núm. 10682,
10685, 10687, 10689, 10787 i 10788. A la Fundació Hospital
Comarcal d’Inca, RGE núm. 10678. A la Fundació Hospital de
Manacor, RGE núm. 10683. I finalment, a la Fundació Hospital
de Son Llàtzer, RGE núm. 10674, 10681 i 10688.

Passam ara a la defensa conjunta de totes les esmenes del
debat. I en primer lloc intervé el Grup Parlamentari Mixt AIPF,
Sr. Mayans, per un temps de cinc minuts.

EL SR. MAYANS I SERRA:

Gràcies, presidenta. Les esmenes que es presenten en
aquesta secció, una fa referència a complementar la construcció
del futur hospital de referència de Son Espases en un tema que
ja s’ha comentat diverses vegades en aquesta comissió i en
plenari i també es va presentar l’any passat crec que en alguna
esmena referida a aquesta conselleria. Ara que hi som a temps,
encara es construeix aquest hospital que he esmentat abans, un

annex per als que s’han de desplaçar des de les altres illes i
també per completar un poc l’esmena, podríem dir també per als
qui han de venir de llocs que no són la capital de l’illa de
Mallorca. Jo crec que és important oferir el servei complet i el
servei que altres illes no poden oferir a la gent que s’ha de
desplaçar a Mallorca per ser sotmesa a diferents tractaments,
que pugui ser allotjada dignament.

Aquesta esmena ve completada amb una altra esmena que
també fa referència a les dietes, al sou que es percep quan s’ha
de desplaçar fora de les illes i que actualment no cobreix
dignament ni mínimament allò que un ha de gastar per poder
mantenir-se aquí mentre duri el tractament a l’illa de Mallorca.

Unes altres dues esmenes fan referència a material per
completar un poc la dotació de l’hospital, en aquest cas de
Formentera. La vaig presentar l’any passat, se’m va dir que ja
estava previst en les dotacions de nous serveis que s’havien
d’oferir durant el 2008. Que jo sàpiga a dia d’avui aquest tema
no s’ha completat i per això ho torn a presentar enguany. Són
propostes, són temes que els professionals de l’hospital
demanen per una raó molt senzilla, perquè són mancances
importants i primordials. Només basta citar un exemple, per fer-
se un TAC s’ha d’anar a l’illa d’Eivissa, el professional,
l’especialista que analitza les proves que es fan a l’illa d’Eivissa
és a Formentera, per tant, només s’han de desplaçar a Eivissa
per fer-se simplement la prova i després tornar a passar
diagnòstic i que el professional valori exactament què passa a
l’illa de Formentera. Per tant, només s’ha d’anar a Eivissa per
fer una simple prova que no dura molt de temps.

Gràcies, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. CASTRO I GANDASEGUI:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, els pressuposts de la secció 18,
Conselleria de Salut i Servei Balear de Salut, demostren el poc
pes que té la sanitat per a aquest govern, doncs a pesar de ser
una de les conselleries que té més pressupost perquè gestiona
les infraestructures sanitàries i (...) personal, puja només un 5%
aquest any i, a més, suposa només un 35% del pressupost total
de la comunitat autònoma, enfront del 37,5% que suposava
l’any 2007. És per això que presentem l’esmena RGE núm.
10714, perquè la conselleria passi a tenir novament un pes més
elevat sobre el total de la comunitat autònoma.

Presentem també l’esmena RGE núm. 10713 per augmentar
el pressupost d’atenció primària perquè pugui arribar al 16%,
com tant s’havia reivindicat quan el Sr. Conseller era a
l’oposició. Aquest seria un 16% del total de l’ib-salut, que seria
el pressupost que proposa l’estratègia segle XXI que va ser
aprovada amb el consens de tots els partits polítics i amb el
pressupost que es presenta, atenció primària només arriba a un
7%, no arriba ben bé a un 12 si sumem el 061.
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Després passarem a comentar algunes altres esmenes
parcials que ens sembla important destacar, com la RGE núm.
10708 per a la creació d’un grup de feina per elaborar un estudi
que defineixi el model de facultat de medicina que volem a la
nostra comunitat, així com quin serà el finançament necessari
per posar en marxa amb garanties de qualitat i viabilitat aquest
projecte. Demanem que aquest grup de feina que elabori l’estudi
compti amb tots els grups polítics, així com naturalment amb el
Govern, la Universitat de les Illes Balears i el ColAlegi de
Metges, entre d’altres; seguint una mica lligat amb el tema de la
facultat de medicina, que fomentaria la investigació, seguint en
temes d’investigació la RGE núm. 10695, que seria per dur a
terme la segona fase del Centre de Recerca Cimera.

Quant a l’Hospital de Formentera, hem vist que aquest any
té exactament el mateix pressupost que l’any passat. Per tant,
suposam que no tenen prevista cap millora assistencial i és per
això que presentem dues esmenes amb les quals coincidim amb
el Grup AIPF i que són la RGE núm. 10691, que és per a
l’adquisició d’un TAC i ens agradaria que fos un TAC nou, no
de segona mà, com sembla que es té projectat. I la RGE núm.
10693 que és per a l’adquisició d’un mamògraf per a l’Hospital
de Formentera.

Quant a infraestructures presentam un bloc d’esmenes sobre
aquest tema perquè trobam a faltar en aquest pressupost algunes
infraestructures que estaven previstes que es farien i que no hem
trobat partides que reflectissin que realment es té voluntat de
fer-les.

Quant a l’Hospital d’Eivissa, ja n’hem parlat molt d’aquest
tema, no hem trobat partida per a l’hospital. Ja ens va aclarir el
Sr. Conseller que al final hem pres la decisió de fer-ho a través
d’una concessió administrativa, encara que no semblava que fos
un sistema de fer obres que els agradava molt, això de pagar un
peatge a l’ombra. Però bé, ara sembla que els agrada.

Quant als centres de salut, també presentem esmenes perquè
es facin els centres de salut de Sa Colomina, Sant Joan, Sant
Josep a l’illa d’Eivissa; Sa Cabaneta a Marratxí, un nou PAC a
Manacor i una ampliació de l’Hospital de Manacor. 

Una vegada més insistim en una infraestructura que creiem
que és molt necessària i en la qual també coincidim amb el Grup
d’AIPF. Cada vegada que s’ha proposat aquesta infraestructura,
es tracta de fer un annex a l’Hospital de Son Espases que
actualment es troba en obres, igual que s’han fet altres
modificacions que s’han cregut necessàries per part del Govern,
a nosaltres no ens ho semblen tant. Però sí ens sembla necessari
fer una infraestructura que sigui per donar servei als pacients i
familiars que s’han de desplaçar tant de les illes de Menorca,
Eivissa i Formentera, com de la part forana, a l’hospital de
referència per rebre tractaments. Aquest annex, votat
repetidament en contra per part de tots els grups quan ho ha
presentat el Partit Popular o AIPF, és l’esmena RGE núm.
10392. Aquest annex semblant a aquest i centres per a
allotjament són a altres comunitats autònomes, que no tenen el
problema de la insularitat. Per tant, pensem que a la nostra
comunitat està més que justificat.

Després demanem ampliació de serveis, per exemple que
passin a donar servei les 24 hores els PAC de Portocristo i Can
Picafort; que s’augmenti l’horari del PAC de Manacor. També
proposem la reobertura dels quiròfans de l’Hospital General;
mantenir la clínica del dolor del mateix centre; i mantenir la
unitat d’hospitalització a domicili de l’Hospital de Son Llàtzer.
Tots ells són serveis que el Govern ha tancat, deixant de prestar
una assistència molt necessària que donava molt de confort als
malalts, sobretot la unitat d’hospitalització a domicili de Son
Llàtzer. A més a més, han tingut com a conseqüència un
increment de les llistes d’espera quirúrgiques amb el tancament
dels quiròfans de l’Hospital General. Hem de recordar que les
llistes d’espera, la gestió sanitària que està duent a terme el
pacte de progrés i ha augmenta un 9,5%, segons es desprèn de
les xifres publicades per la mateixa Conselleria de Salut. Així
mateix proposem la creació de la unitat de fibromiàlgia a
l’Hospital General.

A un altre apartat que englobaria el tema dels professionals
sanitaris presentem l’esmena RGE núm. 10694 perquè ens
sembla molt necessari fer una bona planificació de la gestió de
personal. Aquesta esmena és per a l’elaboració d’un estudi que
doni a conèixer la realitat de la manca de professionals a la
nostra comunitat autònoma i quines són les especialitats més
deficitàries.

Després hi ha diverses esmenes que van en el sentit
d’indemnitzar els professionals mitjançant un plus d’insularitat
per evitar la fuga d’especialistes i fidelitzar els que ja tenim,
sobretot a Eivissa i Menorca; també d’altres per incentivar o
contractar més personal, per evitar les llistes d’espera perquè,
com dic, últimament s’estan disparant.

Les esmenes RGE núm. 10692 i 10690 són per augmentar
les partides de formació dels professionals de Menorca, Eivissa
i Formentera, que aquest any baixen curiosament en aquestes
illes, si bé augmenten la partida de formació per al personal a
Son Dureta. La qual cosa ens sembla una mala gestió perquè
centralitzar la formació a Mallorca no és una bona mesura si es
volen fidelitzar els professionals a les altres illes.

També en el tema de formació de personal, presentem
l’esmena RGE núm. 10717 que és per impartir cursos de català,
en previsió a l’aplicació del decret de català que el Sr. Conseller
ja ens va deixar ben clar en el ple de dimarts que no vol retirar-
lo. Això suposarà un altre factor en contra de la fidelització dels
professionals a la nostra comunitat autònoma, almanco els donin
la facilitat perquè puguin realitzar cursos de català.

Un altre bloc d’esmenes seria en el sentit de millorar
l’atenció als malalts. Aquí entraria la RGE núm. 10686, que és
per instaurar un pla de xoc contra la llista d’espera; la RGE
núm. 10712 per implementar la recepta electrònica; la RGE
núm. 10703 per actualitzar el catàleg ortoprotèsic i adaptar-lo a
les novetats que ofereix el mercat i que milloraran la qualitat de
vida de les persones que necessiten d’aquestes tècniques.
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I després, un bloc d’esmenes per millorar les dietes i les
condicions de desplaçament dels pacients que s’han de
desplaçar a l’hospital de referència. El Sr. Conseller s’ha
omplert la boca un any i mig dient que milloraria aquestes
condicions, intentant justificar així la negativa de construir un
annex a Son Espases per als malalts i familiars que s’han de
desplaçar. I també ha utilitzat moltes vegades aquest argument
de millorar els desplaçaments per negar-se a instaurar
determinats serveis a Eivissa. Ara comprovem que la partida
destinada a les dietes per a desplaçaments dels pacients són
exactament, número per número, igual que la de l’any passat.
Per això presentem una esmena, perquè es millorin les dietes i
les condicions de desplaçament dels malalts i dels familiars.

Quant a campanyes, en presentem una per al finançament de
la cistella de la compra per als malalts celíacs, com es va
aprovar en aquest parlament i que no es reflecteix en els
pressuposts. 

La RGE núm. 10704 per al finançament de la medicació per
a la deshabituació tabàquica; la RGE núm. 10658 per potenciar
la lluita contra la droga a totes les illes. I després les RGE núm.
10668 i 10716 que són per a uns plans d’educació sexual per als
joves per evitar embarassos no desitjats i per evitar la
transmissió de malalties, i aquests plans anirien a complementar
el programa de dispensació de la píndola del dia després, perquè
no es converteixi en un mètode anticonceptiu i que no es relaxin
els costum i es deixi d’utilitzar el preservatiu. Completaríem
aquest programa amb aquests plans d’educació sexual.

Després la número 10709 per incrementar els recursos
destinats a campanyes de salut i a educació sanitària, que
sorprenentment baixen en el pressupost que proposa el Govern.
I després també esmenes puntuals per a la creació de l’Agència
de Seguretat Alimentària, per a la creació d’un laboratori
autonòmic de referència en salut pública, i per la implantació
d’una unitat de consell genètic a l’Hospital de Son Llàtzer, que
ja té un projecte molt avançat i seria una mesura molt important
per a la prevenció del càncer a la nostra comunitat autònoma.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Castro. Torns en contra? Per part del
Grup Parlamentari Mixt, Sra. Suárez té la paraula per un temps
de cinc minuts.

LA SRA. SUÁREZ I FERREIRO:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores diputades, senyors
diputats, Sra. Castro, bé, nosaltres anunciam el nostre vot en
contra. Certament deixarem l’argumentació més detallada de
cara al debat en plenari, però ara farem algunes consideracions,
la primera d’elles justament en referència a aquestes dues
esmenes, diríem grosses des del punt de vista quantitatiu, que
estan al voltant dels 125 milions d’euros, que suposen
pràcticament afegir un 10% del pressupost de la conselleria. Em
criden l’atenció dues coses: una, que no s’assigni cap partida,
perdó, cap sentit, és a dir, es diu que s’ha d’augmentar això amb
el simple criteri que s’ha de mantenir un percentatge que es
tenia l’any 2007, i no es dedica a una cosa concreta; això ens
sembla poc consistent, això ja ho feien l’any passat i ara ho

tornen a fer. Però ara ens sembla, si cal, un poc més frívol
perquè justament una reflexió que estan fent jo crec que des del
començament d’aquest curs parlamentari i a més per part del
Partit Popular d’una manera molt intensa, s’ha fet una contínua
referència a la crisi, a la necessitat d’una austeritat
pressupostària, vostès mateixos han dit i diuen reiteradament
que s’ha de contenir la despesa, i simplement aquí es planteja
aquest augment, insisteixo, sense cap criteri més que el que en
un any determinat, el darrer any que vostès governaven, era el
que es mantenia. Ens sembla, ja dic, irresponsable i fins i tot un
poc frívol.

Una segona consideració pel que fa a les infraestructures,
que ja li dic que explicarem amb més detall les infraestructures
concretes, però d’una banda ens trobam que algunes de les
infraestructures que vostès proposen no estan previstes al Pla
d’infraestructures, i nosaltres entenem que és la conselleria que
ha de marcar el ritme i a més està establert un pla, i altres que
vostès inclouen i que ja estan contemplades al pressupost. 

Una tercera consideració: aquelles proposicions no de llei,
aquelles iniciatives que han vist votades en contra, bé en plenari
o bé en comissió, i que han tingut un resultat determinat, no
s’accepta l’ampliació d’un determinat servei a un municipi, ja
faré tot el seguit d’aquestes, que són diverses, a més, ara
aprofiten el pressupost simplement per tractar d’incloure això
que ja la Cambra ha votat en contra. Jo crec que no és la millor
manera de fer això.

I després ens trobarem amb tota una sèrie d’esmenes que
consideram que no són prioritàries o que no tenen sentit o que
ja estan recollides al pressupost, independentment que siguin
infraestructures o no. Hi ha una qüestió merament anecdòtica;
efectivament vostès presenten una esmena que és la mateixa que
presenta el Sr. Mayans, referida a un TAC per a l’Hospital de
Formentera; dic que és una qüestió més que res anecdòtica, però
vostès plantegen, el Partit Popular, que volen que sigui un TAC
nou i no de segona mà, i està pressupostat en 80.000 euros, i
resulta que la proposta del Sr. Mayans, que supòs que també vol
un TAC nou, costa 300.000 euros. No sé si el que vostès
presenten és el de segona mà o és que hi ha hagut alguna
desviació pressupostària un tant estranya, però bé, això
simplement és una anècdota que supòs que es deu més a una
equivocació que no a una altra cosa.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Suárez. Per part del Grup Parlamentari BLOC
per Mallorca i PSM-Verds té la paraula el Sr. Alorda per un
temps de deu minuts.
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EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Des del nostre grup creim que es fa
en part aportacions interessants, positives als pressupostos, però
amb poca solvència, en poc rigor respecte d’on poden venir els
recursos. No hi ha dubte que aquesta ha estat una deriva dins el
debat de pressupostos de tots aquests anys en el Parlament però
crec que haurem d’acabar fent una reflexió per donar-li realment
rigor i potència, perquè el cas contrari anirà derivant cap a una
espècie de teatre polític respecte de les posicions de cadascú,
però molt poc rigor respecte del que representa, per exemple, el
debat pressupostari a un congrés americà, on evidentment per
treure qualsevol nova esmena de pressupostos s’ha de dir quin
impost es puja, exactament on es baixa i de quina manera.

Certament no és la tradició d’aquesta cambra, però mentre
no introduïm que tractam amb molt de rigor els doblers públics
jo crec que nosaltres mateixos rebaixarem el debat. No ho dic
per avui ni ho dic per les esmenes de la Sra. Castro sinó en
general, però evidentment concretant-ho en el cas d’avui dur-
nos que sanitat o salut ha de tenir 60 milions d’augment sense
dir d’on, ni com ni de quina manera, senzillament per poder-ho
dir, en el moment econòmic que vivim, amb l’endeutament que
ja duen associat aquests pressupostos, ens sembla efectivament
frívol. No és tant com sembla perquè vull reconèixer que hi ha
gairebé una certa, no diré tradició, però que anat afluixant-se el
nivell d’autoexigència respecte de les pròpies propostes que
crec que hauríem de recuperar senzillament per debatre
seriosament dels pressupostos.

El mateix cas d’atenció primària, també se’ns diu que s’ha
d’arribar fins al 16% però no es diu quins són els serveis que se
sacrifiquen dins aquest camí. Nosaltres hi estam d’acord, amb
aquesta fita. De fet els pressupostos s’hi acosten, han arribat fins
al 14 i escaig, encara no hi arriben, i estaríem disposats a
valorar-ho si realment hi hagués, ja dic, el sacrifici quedàs molt
més clar. Mentre sigui l’alegria que nosaltres que estam a
l’oposició en proposam més, senzillament nosaltres que estam
dins la responsabilitat de govern doncs haurem de posar allò que
es considera prudent i possible en cada moment.

Respecte dels punts de residència... Començaré amb les
esmenes d’AIPF, que com s’ha dit estan repetides o són també
recuperades pel Partit Popular, per la sensibilitat del Partit
Popular, creim que n’hi ha unes que són necessàries, que és
aquesta d’increment dels desplaçaments i les despeses que
comporta. De totes maneres en aquests pressupostos, tot i que
és insuficient, hi ha un augment, i per tant creim que s’ha fet un
gest. No basta, en som conscients, però també mantenim la
reflexió que és l’Estat el que ha de fer aquesta aportació per a
les despeses pluriinsulars, pel caràcter d’arxipèlag del país.
Creim que aquesta és la reivindicació que hem de tenir, i de
totes maneres per no perjudicar els usuaris hi ha hagut un
increment i hi ha de ser.

En allò que no participam i no compartim, com a mínim
mentre no hi hagi altres elements que ens facin canviar de parer,
és aquesta conveniència d’obrir un hotel públic o una mena de
residència a Son Espases; no sé si damunt les restes o més
endavant o més enrere, en aquest indret realment desgraciat que
triaren per fer un hospital i que ara a més a més veig que hi
volen aquest hotel residència. Nosaltres pensam que hi ha altres
fórmules per compensar els desplaçaments i aquests 5 milions

d’euros podrien trobar..., amb 5 milions d’euros podem millorar
molt, durant molts d’anys, les dietes per desplaçaments i les
millores que es puguin tenir que no dedicar-los a aquesta
residència.

Quant ja a les del Partit Popular, també creim que el plus de
residència professional va amb aquesta mateixa idea dels costos
de la insularitat. El conveni laboral postvaga realment té
millores jo diria que importants, com a mínim comparades a
nivell de l’Estat, respecte dels salaris dels professionals de la
sanitat, i hi ha un apartat dedicat a la fidelització. Si és suficient
o no s’haurà d’anar veient, però com a mínim aquesta
legislatura s’ha fet un esforç.

Altres esmenes senzillament és que veim que l’afectació que
se’ns planteja no és la manera de resoldre, però sí que (...) que
pretenen, hi estam d’acord i el compartim i confiam que el
Govern els durà a terme, com és la formació de professionals o
alguns estudis que es plantegen.

El Pla d’infraestructures ja s’ha comentat, també. Creim que
s’haurà de fer d’una manera més general que no els PAC que en
aquest moment aquí se’ns plantegen, però algun d’ells també ja
està contemplat: el de Sant Josep per a l’any 2009, el de Sant
Joan de Labritja per al 2010, i altres que no, el fet, per exemple,
de posar un altre PAC a Manacor. L’hospital psiquiàtric al
Mateu Orfila per exemple sí que és una cosa que està prevista
dins la legislatura, mentre que efectivament ampliar el Joan
March o recuperar els serveis de l’Hospital General, que són
debats que ja hem tengut en aquesta cambra, doncs no els
compartim. Tampoc no veim una prioritat avui ampliar
l’Hospital de Manacor.

Respecte del finançament del personal també ja hem
comentat que hi ha hagut una millora, la que s’ha pogut, però hi
ha més de 6 milions addicionals del capítol 1 de sanitat en els
moments que correm, que és el que totes ses senyories
coneixen, i per tant hi haurà més de 139 professionals que es
pressuposten en aquest any.

Es puntegen també campanyes que d’alguna manera es fan
però no se sap ben bé què aportar-hi, a una afectació en aquests
pressupostos, com la de tabaquisme, la de VIH, la d’educació
sexual, la de droga o la de malalts celíacs, que tot i que
compartim la necessitat i que la tasca aquesta s’ha de dur a
terme, no creim que hagi de ser més enllà que es valori fer un
gest d’aprovar una afectació.

L’Agència de Seguretat Alimentària estam absolutament
d’acord amb la necessitat de la tasca que se li encomana, en el
que ja dubtam és si hem de continuar multiplicant el nivell
d’instituts i de CIF amb personalitat pública jurídica per dur a
terme tasques. Ja aquesta comunitat té moltíssims d’instituts,
moltíssimes d’empreses; no sé si és el cas que sigui convenient
crear una altra agència, però jo crec que ens convé fer una
reflexió sobre el nombre ja d’agències i instituts, fundacions,
consorcis, i cada un, per cert, que pareix que se li dóna una
fórmula i un nom distint ja per camuflar la pròpia proliferació,
que crec que ens convendria fer-ne una reflexió. Per tant
d’entrada per crear-lo per a aquest any, nosaltres no ho veim
necessari.
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700.000 euros per a un museu a Son Espases nosaltres
pensam que..., evidentment el que haguéssim volgut és que no
es fes aquí, i ara el que s’ha de fer és protegir aquest jaciment.
Hi ha un compromís de fer un centre explicatiu; jo no sé si s’han
de dedicar 700.000 euros, ara, públics de sanitat a aquest
projecte museístic. Estudiarem i escoltarem la proposta que faci
el conseller i en qualsevol cas vetllarem per la preservació dels
recursos, però en aquest moment 700.000 euros en aquesta tasca
no veim clar que sigui una prioritat.

La recepta electrònica pot millorar-se però és un servei que
ja s’està produint. 

Ens alegra veure que el Partit Popular vol que es doni
formació de català als sanitaris, qualque vegada havia arribat a
parèixer que era absurda la pretensió que els treballadors del
país coneguessin la llengua pròpia, ens satisfà veure que aquesta
sensibilitat, no sabem si a la contra, tal i com la planteja la Sra.
Castro, que més que parèixer una cosa en positiu pareix que és
com un ariet contra el decret, però en tot cas com que la
proposta és fer cursos nosaltres la saludam, els cursos pensam
que s’han de fer, el que no creim és que sigui necessària aquesta
proposta addicional de recursos que ens planteja el Partit
Popular.

La resta de propostes, ja dic, tot i compartir alguns dels
reptes que s’hi plantegen, com és per exemple reduir les llistes
d’espera, no creim que sigui amb aquesta tasca, amb la proposta
d’esmena que se’ns fa, ni també les millores de les prestacions
ortoprotèsiques, que criem necessàries però que també hi ha el
Govern que hi està compromès.

Per tant, a l’espera que hi pugui haver alguna conciliació de
cara al ple per fer algun gest respecte d’inquietuds que nosaltres
compartim que estan reflectides a les esmenes del Partit
Popular, avui no votarem cap de les esmenes.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA

Gràcies, Sr. Alorda. Per part del Grup Parlamentari
Socialista té la paraula el Sr. Carretero per un temps de deu
minuts.

EL SR. CARRETERO I NIEMBRO:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats, en
primer lloc vull manifestar que coincidesc totalment amb la
valoració sobre el debat de pressupostos o sobre la presentació
d’esmenes que ha fet el Sr. Alorda, i és que sense cap ànim
d’ofendre jo, quan he llegit una per una aquestes esmenes, i en
l’època en què estam i que jo estic ara fent feina amb les meves
filletes de redactar cartes als Reis, m’ha semblat més una carta
extensa, açò sí, extensa, als Reis que no una proposta de model
alternatiu o de diferents prioritats d’inversió o d’actuació envers
la sanitat pública.

Sembla que a vegades s’oblida que un sistema públic de
salut, a més de garantir una assistència sanitària de qualitat,
també ha de ser eficaç i ha de ser eficient en la utilització dels
recursos públics que, com molt bé sap tothom, són escassos i
surten de la butxaca dels ciutadans. I evidentment també sap
tothom que a qualsevol sistema de salut sempre hi ha necessitats
insatisfetes. Ara, a mi em sorprèn que el Partit Popular qüestioni
que un partit com és el PSOE, un partit que té voluntat
progressista, que el Partit Popular qüestioni que no sigui la
sanitat una de les seves prioritats. Crec que queda manifestat,
queda patent en aquests pressupostos que, si no la primera, és
una de les primeres prioritats, com he dit garantir una
assistència sanitària a tots els ciutadans i principalment als que
manco recursos tenen.

Ara bé, quan nosaltres manifestam que consideram que
aquests pressupostos responen a les necessitats, evidentment ho
feim tenint en compte aquesta disponibilitat de recursos, que
són els que són, són limitats, i també aprofit per dir que crec que
s’està fent una bona feina o una feina amb una bona direcció per
tal de millorar aquesta disponibilitat de recursos que, com
tothom també coneix, passa per una millora del sistema de
finançament que el nostre partit també defensa sense embuts.

I tenint en compte aquesta situació financera de la nostra
comunitat, tenint en compte l’estat de l’economia mundial,
valoram positivament el creixement que presenten aquests
pressupostos i valoram positivament la millora en les
prestacions dels serveis sanitaris i de salut que presenten, i
reconeixem l’esforç i la priorització que ha fet el Govern en
aquestes matèries. Val a dir, Sra. Castro, que vostè coneix molt
bé que altres comunitats autònomes han congelat la despesa
sanitària, algunes no l’han congelada, directament l’han reduïda,
i n’hi ha d’altres que estan apostant clarament a favor d’una
assistència sanitària privada. Açò es produeix a moltes
comunitats autònomes, però principalment a les governades pel
Partit Popular. Aquesta comunitat continua ampliant i continua
millorant l’assistència sanitària, i tot i les dificultats creix en un
5%, i a més ho fa d’una manera senzilla i no és altra que
aplicant el Pla d’infraestructures 2008-2012. I per cert, vostès
presenten aquí propostes d’inversió, propostes d’infraestructures
que no estan contemplades ni als seus propis plans, com per
exemple el nou centre de salut a Manacor, que ara treuen.

Altres plans que aquí s’han esmentat i que estan aprovats,
com el de lluita contra la droga o el tabaquisme, o contra la sida
o plans d’educació sexual, tots ells s’estan executant i tots ells
s’estan executant amb més recursos que abans.

És per tot açò que no donarem suport a les seves esmenes.
Val a dir que la majoria d’elles ja s’hi està fent feina, ja s’estan
millorant les dietes o les ajudes per desplaçaments tant de
malalts com de les famílies que els han d’acompanyar. Com he
dit moltes de les infraestructures proposades ja estan
contemplades en el Pla d’infraestructures 2008-2012 i s’estan,
per tant, executant o estan en previsió. I després hi ha un altre
grup que senzillament són inviables, són inviables sempre que
allò que es pretén construir i mantenir és un sistema sanitari
públic sostenible. 
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Després hi ha altres esmenes com les que ja s’han esmentat
d’incrementar el pressupost de la conselleria en 60 o 80 -no ho
record ara bé- milions d’euros, o una altra que senzillament diu
que l’assistència sanitària primària s’ha d’incrementar en 45
milions d’euros. Nosaltres tampoc no acabam de veure o de
comprendre d’on surten aquestes importantíssimes quanties i ja
li donarem una resposta més detallada o més completa que la
que jo li pugui donar al plenari.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Carretero. En torn de contrarèplica vol
intervenir pel Grup Parlamentari Mixt AIPF, Sr. Mayans per un
temps de cinc minuts.

EL SR. MAYANS I SERRA:

No, molt breument, simplement és per contestar dos dels
portaveus que han intervengut. Crec que els arguments tal
vegada més amplis, els direm al ple de la setmana que ve, en els
dos dies de ple de la setmana que ve, però crec que hi ha certes
afirmacions que hauríem de cuidar un poquet quan es fan. Dir
que es demana un annex a l‘hospital Son Espases per als malalts
que vénen de les illes menors a tractar, per exemple, o a tractar-
se de radioteràpia o d’altres malalties que no es poden tractar a
les altres illes i dir que el que volem és un hotel privat, crec que
hauria de pensar-se molt bé què es diu i com es diu. L’any
passat, l’argument va ser més sibilAlí, va dir que -que també era
mentida- el Govern balear no tenia competències, també és
mentida, però m’agrada més el de l’any passat que el d’enguany
perquè el d’enguany, l’argument és que volem fer un hotel
privat dins Son Espases. Realment, són arguments que... no els
qualificaré, però tampoc no ajuden molt a aquesta entesa que
volem aconseguir entre tots. 

Respecte a l’altre portaveu, Sr. Carretero, dir que les
esmenes que tots els diputats presenten aquí, tant el Partit
Popular com jo mateix, són una carta als reis mags, crec que
també els arguments, si volen utilitzar algun altre tipus
d’argument per rebutjar les esmenes faci-ho, però això ho pot
contar vostè als professionals que els m’han dit, que els m’han
redactat i que per això els incorporo als pressuposts. Crec que
els traslladaré que el portaveu del Partit Socialista diu que les
seves demandes tècniques són una carta als reis mags a veure
què hem diuen. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Mayans. Per part del Grup Parlamentari
Popular, Sra. Castro, té també la paraula per un temps de cinc
minuts.

LA SRA. CASTRO I GANDASEGUI:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, parlen vostès de frivolitzar i no
sé de quantes coses més ens han acusat. Bé, el que sí que veig
que és frivolitzar és que Madrid deixi d’enviar exactament 31
milions d’euros per al pressupost de la Conselleria de Salut, la
qual cosa obliga a pujar l’aportació de la comunitat autònoma
d’un 17% que va aportar l’any passat a un 26% que ha d’aportar
enguany. Això són recursos públics que han de sortir de la
butxaca dels ciutadans de Balears. Això sí que és frivolitat, això
sí que és fer pagar la crisi als ciutadans de les Illes Balears.

Diuen vostès també que la conselleria és la que ha de marcar
el ritme de les seves actuacions. Idò sí, ella que marqui el ritme,
però per això aquí hi ha l’oposició, per vigilar que aquest sigui
el ritme adequat i no el que vulgui la conselleria sense
qüestionar les seves actuacions com fan tots els grups que donen
suport al Govern. Ni nosaltres a l’oposició proposem les coses
sense pensar-les, com insinua el Sr. Alorda, ni crec que sigui bo
acceptar totes les actuacions de la conselleria sense cap tipus de
crítica i sense qüestionar-se cap dels seus plantejaments com fan
vostès.

Miri, Sr. Alorda, ja li ha dit el Sr. Mayans el que pensa del
seu argument de l’hotel residència o no sé què ha dit respecte a
l’annex que demanem a Son Espases. Vostè parla que aquest és
un indret desgraciat, idò miri, aquest indret desgraciat és l’indret
on vostès fan un hospital que van trobar començat i on han fet
unes modificacions al projecte d’aquest hospital que són per
allunyar l’hospital 25 metres del monestir i encara esperam que
ens diguin quant han costat. No he sentit cap crítica per part de
cap grup, excepte el del Partit Popular, respecte a aquesta
despesa inútil que malgrat la crisi s’ha fet per tenir content no
sé ben bé a qui. I vostès, la crisi, suposo que és la mateixa per
fer aquesta despesa, per allunyar l’hospital 25 metres del
monestir, per tenir les obres parades dos mesos, és la mateixa
despesa, la crisi és igual que per fer un annex perquè els malalts
que vinguin d’Eivissa a rebre tractament es puguin allotjar
còmodament.

Diu també que comparteixen i que estan d’acord en moltes
de les nostres propostes, però no crec haver entès que votin a
favor, sinó que acceptaran a pies juntillas tot el que diu la
conselleria i que no accepten cap modificació per millorar
aquest pressupost presentat pel Govern. Esper que s’ho repensin
i que al Ple puguin votar a favor alguna d’aquestes propostes
sobre plans de salut, plans d’educació sexual, per millorar el
tema de la lluita contra les drogues i moltes d’aquestes
propostes que presentem que crec que vostès comparteixen amb
el Partit Popular.

Quant als arguments del portaveu socialista, bé, ens ho
prendrem una mica amb esperit nadalenc, això dels reis mags,
i no com una ofensa, que no sé si era la seva intenció. El que
esper, Sr. Carretero, és que els reis mags atenguin la petició de
les seves filles amb una mica més d’estimació de la que vostès
han acollit les nostres propostes, però no es preocupi que no
perdrem la ilAlusió, seguirem fent les cartes, les propostes i
fiscalitzarem la feina del Govern i presentarem totes les
propostes que creguem necessàries per millorar la seva gestió.

Moltes gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Castro. En torn de contrarèplica, volen
intervenir els grups? Sí, Sr. Alorda, per un temps de cinc
minuts, té la paraula.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, d’entrada lament que una
apreciació del nostre grup hagi caigut tan malament perquè no
pretenia, en absolut, desautoritzar una proposta, hi ha un interès
de fer una residència per a malalts desplaçats o per a familiars
a Son Espases, nosaltres ho trobam un indret, avui, inadequat i
la mateixa fórmula de 5 milions d’euros, o el que costés, estic
parlant de l’esmena que està quantificada amb aquesta quantitat,
no la trobam la despesa adequada. Si li he dit hotel, no ho he dit
en cap sentit pejoratiu en absolut, sinó com un indret on hi
queda gent a dormir, si no és la paraula adequada per a un lloc
residencial de cuida, doncs, retir la paraula, però el concepte és
el que jo, amb tot el respecte del món, confiï tenir la recíproca,
no pensam que sigui la fórmula més adequada per compensar
una cosa que sí que hi estam d’acord, són els costos de
desplaçament i les dietes i el tracte que ha de rebre qualsevol
persona que es veu obligada a desplaçar-se per rebre una
atenció. Cosa distinta -i que mantindré amb tota contundència-
és que trobo que l’indret és absolutament inadequat per fer la
instalAlació que s’hi fa. Em sorprèn que a qualcú li sorprengui
quan aquí es deu haver dit per activa i per passiva i deuen estar
al Diari de Sessions, ad nauseam tots els arguments que hem
utilitzat a costa d’aquest indret. Per tant, no sé què els sorprèn
que no hi vulguem, a més a més encara, un altre edifici. 

Tampoc no he vist molt de respecte, respecte a la nostra
posició política quan es tracta d’inútil a fer, com a mínim, una
part del que demanava la societat civil amb una mobilització
importantíssima a Palma, demanant que s’allunyés de La Real.
En tot cas es pot discrepar, però si reclama el respecte i tracta
d’inútil i absurda i dejecta una mobilització popular com la que
es va fer en aquest cas per l’indret, no em sembla tampoc molt
correcte. Crec que seria més prudent que el Partit Popular
digués que no la comparteix, però que, com a mínim, ho fes
amb un respecte no ja per als grups que diferim, sinó fins i tot
per a tota la gent que es va mobilitzar respecte a això.

Respecte a la frivolitat, ho mantenc, absolutament. Com
pretén la Sra. Castro que votem avui que augmentam 60 milions
d’euros el pressupost de Sanitat aprovant la seva esmena? Si el
que vol és un gran debat polític sobre els doblers que ens envia
Madrid o si hi ha més recursos de l’Estat o no, podem fer un
gran debat de política general o un segon debat financer de la
comunitat autònoma, però no serà un debat seriós de
pressupostos avant la lettre de discutir si agafam els recursos
d’una banda i els dedicam a l’altra o no, serà una altra cosa, que
ho pot ser i podem seguir mantenint que el Partit Popular fa el
gest que vol pujar salut, d’allà on sigui, i ho planteja i ho
debatem. 

I això no es considera frívol? Idò sí, Sr. Mayans, ho trobo
frívol quant que no es pot aprovar una esmena d’aquestes
característiques. Això no és rigorós. Si es vol mantenir un debat
en aquest nivell, el podem mantenir, el podem mantenir anys, i
he intentat salvar que no em referia ni a la Sra. Castro ni a
aquest debat d’avui, és una deriva, fins i tot una inèrcia, una
tradició dels debat de pressupostos que moltes de les esmenes
presentades ni tan sols pretenen ser factibles, sinó que el que
volen es introduir el debat polític, que és un opció possible, però
que no li dóna la credibilitat d’un debat d’alternatives de
pressupostos.

Quant al tema de per què no votam a favor d’esmenes amb
les quals podem estar d’acord, torna ser pràcticament el mateix
argument. Les esmenes d’afectació que no introdueixen
absolutament res nou, és a dir, ara pretendre que si no aprovam
que hi hagi una campanya de tabaquisme l’any que ve no hi
haurà campanya de tabaquisme, tots sabem que no té cap sentit,
hi serà o no hi serà, la conselleria té compromès que hi serà
perquè forma part de la seva activitat natural. No hi haurà més
o menys campanya perquè hi hagi una esmena d’afectació, però
hem introduït i hem pactat tots una regla del joc segons la qual
per introduir algun punt dins el debat es fa aquesta esmena
d’afectació. Tots, és que no és una qüestió del Grup Popular, dic
que tots hem fet aquest tipus de debat. I podem fer el gest o no
fer-lo d’aprovar-lo, però això no aporta que farem més o menys
en tabaquisme. 

Per tant, el que deman, i per ventura ja veig que no era el
fòrum més adequat ni l’auditori més receptiu, que si no feim
entre tots un replantejament de quin és el debat de pressupostos,
doncs la veritat és que podríem fer els debats de totalitat
globalment plantejats, les esmenes locals, de cada indret que
cadascú trobi oportú per explicar a... l’indret ... que estigui
afectat i poca cosa més. Crec que tots hauríem de fer un esforç
perquè el debat de pressupostos fos quelcom més. 

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Alorda. No vol intervenir..? Sí, Sr. Carretero, té
la paraula.

EL SR. CARRETERO I NIEMBRO:

Gràcies, Sra. Presidenta. Només és per manifestar que la
referència que he fet de comparar les esmenes presentades pel
Partit Popular amb una carta als reis, ha estat això, només un
exemple que reconec que tal vegada potser un exemple
desafortunat i per tant, deman disculpes. 

Ara bé, Sr. Mayans, convid a tot aquell al qual vostè digui
“el portaveu del PSOE ha comparat això amb una carta als reis”,
el convit que li doni també tot el meu discurs, l’acta aquesta de
sessions, perquè estic segur que aquestes persones que fan
aquestes peticions són persones amb seny i comprendran
perfectament que el que jo, aquí, he parlat, he posat damunt la
taula, és que la sanitat sí que ha de ser una prioritat, pel Partit
Socialista ho és, sense cap gènere de dubtes, però ha de ser una
sanitat sostenible, ha de ser una sanitat eficaç i ha de ser una
sanitat eficient. Evidentment es fa gestionant uns recursos que
surten sempre d’allà mateix, que és de la butxaca dels ciutadans,
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i certes peticions que es fan no compleixen aquests principis que
els seus interlocutors, sé ben cert, que comprendran i
compartiran.

Sra. Castro, ja he reconegut que l’exemple de la carta als reis
és desafortunada, però insistiré, jo aquests dies estic redactant,
acompanyant a les meves filles en la redacció de les cartes i he
rebut, casualment, un fulletó de l’Ajuntament de Ciutadella
d’una campanya que trob que es diu “Juga net -o alguna cosa
així- consum responsable” i com jo, de tot el que ve de
l’Ajuntament de Ciutadella, en faig cas, ho he llegit i ho practic
i li ho recoman. Li ho recoman i amb aquest fulletó juguen a
consum responsable. Probablement vostè l’any venidor presenti
unes esmenes amb més rigor.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Carretero.

LA SRA. CASTRO I GANDASEGUI:

Un moment, Sra. Presidenta, perquè com tots han reconegut
o han retirat... només volia dir al Sr. Alorda que retiro allò
d’inútil, ho he dit amb una mentalitat potser de metge i volia dir
que era inútil per a l’assistència als malalts. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. Entenem, s’accepta l’explicació d’aquest adjectiu
emprat amb aquesta forma. Molt bé. Aclarit aquest aspecte per
tant.

Passam a la votació de les esmenes parcials a la secció 18,
Conselleria de Salut i Consum.

En primer lloc 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. 

Passam al debat número 12 de totalitat i de globalitat de
l’agrupació de la secció 19, Conselleria de Treball i Formació,
amb les seccions i entitats afins.

Agrairia als senyors diputats que comuniquin si hi ha canvis
o substitucions.

EL SR. JUAN I CARDONA:

Sí, Sra. Presidenta. Josep Juan i Cardona substitueix el Sr.
Pere Palau.

EL SR. HUGUET I SINTES:

Cristóbal Huguet substitueix la Sra. Misericòrdia Sugrañes.

LA SRA. SUÁREZ I FERREIRO:

Marián Suárez substitueix el Sr. Melià.

EL SR. COSTA I SERRA:

Josep Maria Costa, l’Hble. Sr. Gascón.

EL SR. COLL I CANYELLES:

Miquel Àngel Coll substitueix Ernest Ribalaiga.

LA SRA. PRESIDENTA:

Anunciam que el Grup Parlamentari Popular ha presentat
esmenes a la totalitat de la secció 19, Conselleria de Treball i
Formació, núm.10462; a la secció 76, Servei d’Ocupació de les
Illes Balears, núm. 10463. Esmenes parcials a la Conselleria de
Treball i Formació al programa 315A, Direcció i Serveis
Generals de Treball i Formació, 10469; al programa 315B, salut
i prevenció de riscos laborals, núm. 10465; al programa 315C,
foment de la responsabilitat social, núm. 10464; al programa
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322B, gestions de relacions laborals, núm. 10466; al programa
324A, polítiques actives d’ocupació i formació, núm. 10163. A
la secció 76, Servei d’Ocupació de les Illes Balears, al programa
322D, foment i gestió de l’ocupació de les Illes Balears,
esmenes núm. 10475, 10476, 10477, 10478, 10480, 10482,
10483, 10503, 10471, 10472, 10473, 10474, 10467, 10468 i
10470. 

Per a la defensa conjunta de les esmenes presentades pel
Grup Parlamentari Popular té la paraula el Sr. Huguet per un
temps de deu minuts. 

EL SR. HUGUET I SINTES:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bé, si analitzam una mica la
documentació adjunta als pressuposts, veim que la diferència
real entre el previst per fer les polítiques en matèria laboral el
2009 supera només en 541.000 euros, 333, respecte d’allò que
en el tom d’abans d’execució es manifesta com a pressupost
definitiu a 30 de setembre del 2008. Basta idò aquesta diferència
tan minsa d’increment del pressupost real previst per al 2009
respecte del pressupost efectivament o definitivament aprovat
a 30 de setembre del 2008 per comprendre que és impossible
atendre la situació d’atur tan important que patim, no només en
aquestes illes, però aquest pressupost és per a aquestes illes,
sinó a tot l’entorn. 

Aquesta és la raó principal de rebuig de les dues seccions:
la falta de capacitat d’actuar a causa de la falta de pressuposts.
Segurament, jo esper que estiguem tots d’acord, fan falta molts
més recursos, en aquest moment amb aquesta conjuntura, per
aprofitar, per preparar, per orientar i en el possible per orientar
de la millor manera que es pugui fer els treballadors i
treballadores dins el mercat laboral.

A més d’aquesta principal -per a mi- situació econòmica
financera de previsió del pressupost, vull posar en segon lloc de
manifest la falta -diríem- de rigor a l’hora d’elaborar els
pressupostos. Basta posar conjuntament, cara contra cara, els
pressuposts... primer les memòries de cada un dels programes
del 2008 i del 2009 per veure que, malgrat el molt que ha
canviat la realitat del nostre mercat laboral, quasi totes les
direccions generals han fet el que es diu copiar y pegar, és a dir,
quasi una fotocòpia exacta de les memòries, els objectius i la
finalitat prevists al final del 2007 per al 2008 on ara podem
llegir i preveure, o ha previst el Govern a finals del 2008 per al
2009.

No em detendré a llegir-ho, repetesc, basta que qualsevol
diputada o diputat analitzi, pàgina a pàgina i direcció general a
direcció general, per comprovar que el que dic és cert, tot i que
després, a l’explicació que ens van donar i al contingut
pressupostari, ens temem que efectivament no és exactament el
mateix, sinó que hi ha una reorganització que no sempre, o
almenys amb els casos excepcionals de la Direcció General de
Planificació Estratègica, on sí que s’ha elaborat una memòria i
una estructuració pressupostària, jo diria que més rigorosa, i
també en el cas del Servei d’Ocupació de les Illes Balears,
encara que en aquest segon cas, si la memòria està una mica
més explicada, no així la distribució pressupostària, perquè
veim que s’ha acumulat una xifra importantíssima a capítol 6,
inversions immaterials, quan nosaltres creim que el que toca és
que hi hagi una aplicació molt més acurada, és a dir, les

subvencions estiguin amb bones paraules o amb paraules clares,
al capítol 4.

Aquests són uns pressuposts, els de la secció 19, Conselleria
de Treball i Formació, i els de la secció 76, Servei d’Ocupació
de les Illes Balears, que, a més, i en tercer lloc, pateixen del
mateix vici que té en general tot el pressupost. Com pot ser, qui
es pot creure que direccions generals que amb el pressupost
definitiu a 30 de setembre, segons el document que he dit abans,
l’annex que ja he dit abans, d’avanç de liquidació o avanç
d’execució, ens assenyala que s’han incrementat els capítols 2
amb xifres molt importants, exactament la Conselleria de
Treball, la secció 19, va passar o ha passat durant el 2008 de
2.300.505 euros prevists inicialment a 2.641.530, és a dir,
341.000 euros més; com, idò, és possible que a capítol 2, la
secció 19 baixi en 300 i busques de mil euros, ara no tenc la
xifra ben exacta, sí, sí que la tenc, la secció 19 baixi en 884.000
euros en capítol 2?, és impossible executar, si no ho han pogut
fer enguany, com ho podran fer l’any que ve? És impossible
executar-ho.

El Servei d’Ocupació de les Illes Balears el 2008 va
executar o va preveure 1.379.000 euros, per a l’any que ve
preveu més d’1.260.000 euros menys. Jo crec que aquest vici de
pressupostar molta reducció de capítol 2 i de capítol 4 i
d’incrementar d’una manera molt important el capítol 6, obeeix
a la necessitat tècnica de poder justificar un endeutament que
necessàriament s’ha d’aplicar com un percentatge damunt el
capítol 6, però el que posa de manifest, òbviament, és una falta
de realitat en el que serà després l’aplicació pressupostària
sobretot en les subvencions, perquè serà necessari passar de
capítol 6 a capítol 4, i el mateix, capítol 1 bastant inflat, serà
necessari dotar millor el capítol 2.

Per tant, aquestes són les tres raons bàsiques de l’esmena a
la totalitat, tant d’una secció com de l’altra: falta de recursos,
falta de cohesió de les previsions, almanco en el que hi ha
previst a les memòries escrites que, repetesc, estan generalment
copiades dels anys anteriors, i falta de previsió amb exactitud
del que ha de ser un reflex del que faran amb els recursos.

I dit açò respecte de les esmenes a la totalitat, encara que
podríem afegir molt més, pas a detallar molt breument el que no
pretén ser una alternativa al programa de govern, perquè seria
impossible esmenar tantes memòries i tantes partides i tants de
capítols o aplicacions pressupostàries, l’únic que pretenem
reflectir aquí o fer un incís molt important és de com veim
nosaltres que s’han d’interpretar el que han de ser les despeses
per a l’any que ve, referides a orientació i informació en matèria
laboral, referides a formació de programes de formació
professional laboral, i el que ha de ser aplicació de recursos al
Servei d’Ocupació de les Illes Balears que, per llei, és
l’instrument previst al nostre ordenament per planificar i
executar la inserció laboral.



872 HISENDA I PRESSUPOSTS / Núm. 43 / Fascicle 3 / 10 de desembre del 2008 

 

Ja pas directament a les esmenes, i encara que hem detectat
després d’haver-les registrades alguna errada, les mencionaré
per si les volen tenir en compte i que puguin ser corregides
exactament en quantia o en algun dels subconceptes.

Començ per la 10465, és una esmena que fa referència que
Salut Laboral, que creix en 200.000 euros en inversions
immaterials, els apliqui a través del capítol 4 a fons destinats a
subvencionar petites empreses, cooperatives, etc., per tal
d’equipar-se amb mitjans d’equipament de protecció individual
o altres equipaments o altres mesures preventives, és obvi que
la conjuntura actual és el que exigeix aquesta situació, nosaltres
no pretenem que hi hagi una línia generalitzada per a tots els
anys d’ajudes que cada empresa es doti dels equipaments de
protecció per als seus treballadors, o d’adequació, però la
conjuntura actual, ben igual que demanam finançament i altres
mitjans, creim que estaria bé que en aquells que tenen més
dificultats i són més petits se’ls ajudi amb una subvenció, quan
així ho justifiquin els tècnics que facin les visites que permetin
a aquesta gent no infringir sinó colAlaborar que incorporin totes
les mesures de prevenció per als seus treballadors.

La 10464 pretén d’alguna manera contribuir també a
millorar l’accés al compliment, no sempre, encara que és de
responsabilitat social corporativa, i la responsabilitat social
corporativa és una cosa voluntària, les polítiques que aquest
govern desenvolupa a través d’aquesta direcció general
contenen no només accions voluntàries sinó també algunes
altres que ja són obligatòries: plans d’igualtat, etc., que sí que
estan prevists a la legislació i ara no detallaré; per tant, el que
pensam és que també estaria bé que hi hagués una línia de
subvenció, per a açò proposam que es passin 100.000 euros de
capítol 6 també a capítol 4 per tal de disposar d’una línia de
subvenció per a aquelles petites empreses que tenguin dificultats
financeres per incorporar-se a les polítiques previstes en aquesta
direcció general.

L’esmena 10466 preveu un increment de la subvenció al
tribunal d’arbitratge i mediació, és obvi que els pressuposts que
preveuen una quantia idèntica als pressuposts de l’any passat i
als de l’any anterior, no és just per a aquesta fundació
d’arbitratge i mediació a causa de l’increment enorme
percentualment i en termes absoluts, que hi ha de necessitats de
dilAlucidar conflictes tant personals com colAlectius a través
d’aquest tribunal que tant fa a favor de l’enteniment i de la
qualitat del treball.

La següent, la 10163, pretén convenis específics, és a dir
passar de capítol 6 a capítol 4, per a convenis específics amb els
ajuntaments d’Eivissa per a formació. L’esmena 10475 pretén
augmentar el fons destinats a contractar persones en atur de
l’illa de Formentera, per executar projectes municipals d’interès
general, passam, per tant, 250.000 euros de fons d’inversió
immaterial a recursos de capítol 4 per a subvencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Huguet, vagi acabant.

EL SR. HUGUET I SINTES:

Ja acab, les vaig acumulant. També la 10476, 77 i 78 tenen
la mateixa pretensió. La 10480, 82, 83 i 503 també van
orientades al mateix, a programes de formació per a cadascuna
de les quatre illes, tant teòrics com pràctics en contractes
laborals. Les 10471, 72, 73 i 74 són per a projectes d’interès
general de cadascun dels quatre consells insulars. I les 10567,
68 i 70 són també per a cadascuna de les illes per a polítiques de
passar de polítiques actives d’ocupació les baixes a incrementar
els fons destinats a subvencionar.

La majoria d’esmenes el que fan, d’alguna manera, és
incrementar els recursos de què ha de disposar el Servei
d’Ocupació de les Illes Balears, principal agent de l’actuació
quant a inserció laboral, i per açò deman el suport i l’aprovació
dels membres d’aquesta comissió.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Huguet. Torns a favor? No n’hi ha. Passam als
torns en contra. En primer lloc, per part del Grup Parlamentari
Mixt, Sra. Suárez, té la paraula.

LA SRA. SUÁREZ I FERREIRO:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyores diputades, senyors
diputats, Sr. Huguet. La veritat és que tenia ganes de sentir la
seva argumentació sobre l’esmena a la totalitat perquè jo
pensava, una vegada que havia revisat les esmenes parcials, que
no estava justificada, aquesta esmena a la totalitat i, de fet,
espero que, sobretot al llarg del debat del plenari i després de
reflexionar sobre els arguments que ha donat avui, puguem
entrar en argumentacions. Jo crec que hi ha una cosa important
que vostè hauria de tenir present, i és que sembla que fa l’anàlisi
del pressupost de la Conselleria de Treball com si ella sola
s’hagués d’enfrontar en el tema de la crisi econòmica, a més
d’afrontar el tema de l’atur, a més d’afrontar el tema de la
solució dels problemes del mercat laboral. I jo crec que una cosa
ha quedat clara, i vostè en moltes ocasions ho ha manifestat i ho
sap perfectament, i és que, en tot cas, la lluita contra la crisi ha
de ser a través d’una acció transversal a totes les conselleries,
per tant voler concentrar aquesta solució de la crisi mitjançant
aquesta conselleria, té poc pes, poc pes argumentatiu, i crec que
vostè s’ha decantat -diríem. Cap a aquesta argumentació.

I la gran contradicció ve que si tan dolent és aquest
pressupost i, per tant, justificaria aquesta esmena a la totalitat,
després les esmenes parcials que fa són esmenes que afecten en
un petit percentatge, en un molt petit percentatge el pressupost
global de la conselleria i del SOIB, no arriba, he fet un càlcul
per damunt, però no arriba al 15%, i justament les esmenes que
fa, les fa en les línies de feina de la conselleria. Amb això li dic
que penso que hi ha una certa contradicció, no m’ha convençut
la seva argumentació i a més penso que vostè mateix es
contradiu amb les esmenes que presenta.
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En relació amb les esmenes parcials, justament jo li volia dir
i així ho penso, que probablement de totes les seccions que jo
duc, i crec que en duc 5 o 6, és la que crec que s’ajusta més a
una revisió raonable, a més responsable i conscient del moment
de crisi, d’austeritat pressupostària, jo trobo que és de les
esmenes que s’ha fet d’una manera més raonable. I justament
això, dóna sentit i en certa manera dóna la raó a la línia
d’actuació del Govern, perquè al cap i a la fi vostè el que fa és,
la major part d’aquestes esmenes, és veure com la conselleria,
com l’administració pot, a través dels seus mitjans, dels seus
fons públics, crear feina, crear ocupació, colAlaborant amb les
diferents institucions, ja siguin insulars o municipals, entitats
sense ànim de lucre i d’una manera proporcional als diferents
territoris.

Dic tot això, perquè jo crec que tan vegada podríem arribar,
i això ho deixarem per al plenari, tal vegada podríem arribar a
una transacció, és cert que alguna de les esmenes que presenta,
jo crec que des d’un punt de vista de tècnica pressupostària no
són correctes, i això també ho podem discutir, i que altres ja
estan recollides en els pressuposts. Però jo deixaria la porta
oberta a transaccionar algunes de les esmenes parcials.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Suárez. 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:

Sí, gràcies, Sra. Presidenta. Començam per l’esmena a la
totalitat, que el representant del Grup parlamentari Popular s’hi
ha referit, en presenten dues, una corresponent a la Conselleria
de Treball i una altra corresponent a la secció 76, del SOIB, i en
el cas de la primera, la de la Conselleria de Treball s’ha parlat
d’insuficiència de recursos, de manca de coherència i de manca
d’adequació a la realitat. Bé, la qüestió d’insuficiència, és
evident que sempre els recursos són petits en relació amb les
necessitats que hi ha, i més en una conselleria com aquesta que
hauria de fer front als problemes del mercat laboral en un
moment de crisi, però com s’ha dit fa un moment tampoc no
podem esperar que aquesta conselleria sola resolgui els
problemes generats per la crisi i, en qualsevol cas, nosaltres no
apreciam en absolut aquesta manca de coherència, aquesta
manca d’adequació. En diferents debats que hi ha hagut en
aquesta comissió, amb el conseller de Medi Ambient, hem
pogut apreciar que la Conselleria de Treball du a terme una
política en inserció laboral, en salut laboral, l’altre dia vàrem
tenir una interessant compareixença sobre sinistralitat, en
conciliació de la vida familiar i la vida laboral, en
responsabilitat social corporativa ..., tota una política, com dic,
a la qual nosaltres donam suport. I respecte d’enfrontar la
conjuntura actual o de crisi, són conegudes les mesures
extraordinàries de contractació de persones en situació d’atur
per part de les administracions, i en aquest sentit pensam que
des de la conselleria sí que es fa front a la situació de crisi que
vivim.

Respecte de la totalitat de la secció 76, del SOIB, se’ns diu
que no s’ajusta a la situació de la població en atur, però jo crec
que només el fet de l’important increment que té aquest SOIB
respecte de l’any anterior, un increment del 38%, ja denota una
voluntat de fer-ne un instrument important de lluita contra
l’atur, de lluita contra tota la problemàtica laboral que genera la
crisi.

Pel que fa al debat de globalitat, les distintes esmenes,
començam per la secció 19, jo tampoc no aprecio unes esmenes
que en el seu conjunt justifiquin una esmena a la totalitat,
perquè per una banda se’ns parla de manca de coherència, de
manca de recursos, però després les esmenes tampoc no
constitueixen en conjunt una esmena a la totalitat, sinó que són
retocs, canvis, i en qualsevol cas, li he de dir que actuacions que
poden ser interessants, com subvencions a petites empreses, tant
per a temes de salut laboral com de responsabilitat social
corporativa, en part estan previstes i en part difícilment poden
ser assumides quan la baixa es treu del capítol d’inversions, la
qual cosa comprometria la capacitat de la conselleria, que ja es
diu que els seus recursos són escassos per complir amb els seus
objectius.

Respecte de l’increment de la subvenció als TAMIB, és
evident que aquest fa una funció important, però també és
evident que compta ja amb un finançament, i una vegada que ja
s’hagués avaluat que efectivament hi ha d’haver un increment
de les actuacions que ho justifiqui, la conselleria es pot plantejar
fer la modificació corresponent perquè disposi de més recursos.

Pel que fa a les esmenes parcial a la secció del SOIB, a la
secció 76, en bona part recullen coses que ja estan programes,
per exemple allò que és més important numèricament potser,
contractar persones en atur a través de projectes gestionats pels
ajuntaments, pels ajuntaments es diu en primer lloc, a les
diferents illes; a una segona tanda d’esmenes es diu pels
consells; i en una tercera per les entitats sense ànim de lucre. Pel
que fa als ajuntaments, s’ha de dir que aquest és precisament
l’actuació important que té prevista la conselleria a través del
SOIB per a aquests mesos vinents, i és una mica la seva aposta
per fer front a la crisi, com ja és conegut. I la previsió de la
conselleria és destinar-hi 7 milions d’euros a aquest concepte de
convenir amb els ajuntaments projectes a través dels quals es
contractin treballadors que estiguin en situació d’atur, per tant
són coincidents; en alguns casos, per exemple, la quantitat, per
exemple a l’illa de Mallorca pensam que podria incrementar-se,
i el que posam en dubte és una mica la distribució que es fa per
illes a les esmenes, perquè és una distribució feta una mica que
sembli equilibrada i que sembli primar una mica les illes més
petites, però amb una actuació d’aquest tipus el que ha de fer el
Govern és conveniar amb els ajuntaments de les diferents illes
i que cada illa rebi en proporció a la quantitat de persones que
estan en situació d’atur. En qualsevol cas, aquesta actuació,
aquests 7 milions que té prevists la conselleria seria possible
que quedassin millor reflectits en els pressuposts i per tant, com
ja s’ha indicat també anteriorment per part d’un altre portaveu,
és possible que en el plenari puguem transaccionar la manera de
com millor reflectir aquesta actuació conjunta amb els
ajuntaments.
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Respecte de les actuacions en la mateixa línia, de fer
projectes per contractar persones en situació d’atur, que es
preveuen en aquest cas a través dels consells insulars i a través
de les entitats sense ànim de lucre, dir que en bona part ja són
les previstes a través de les convocatòries del SOIB i que és la
voluntat, en qualsevol cas, de la conselleria fer un especial
esforç en reactivar activitat a través de les administracions
públiques i també d’entitats sense ànim de lucre que puguin
donar feina a les persones afectades per la crisi. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Llauger. Per part del Grup Parlamentari
Socialista, té la paraula la Sra. Mercadal, també per un temps de
deu minuts.

LA SRA. MERCADAL I MERCADAL:

Gràcies, presidenta. Bé, per fixar la postura del Grup
Socialista en relació amb les esmenes presentades pel Partit
Popular als pressuposts per a l’any que, em referiré en primer
lloc a l’esmena 10462, a la totalitat, la qual no votarem a favor,
ni tampoc la 10463, a la totalitat del SOIB, ja que el nostre grup
opina que el pressupost que hem presentat és congruent no tan
sols amb la situació actual del mercat laboral, sinó també amb
les necessitats en altres matèries que també són competència de
la Conselleria de Treball. De totes maneres ja tindrem ocasió de
debatre amb més extensió, en el ple monogràfic de pressuposts,
tot aquest tema.

A continuació, em referiré a les esmenes parcials que, per
major claredat i simplificació, he agrupat amb un criteri de
selecció per sectors.

Les esmenes 10464, 65 i 66, on el Partit Popular proposa
incrementar subvencions a petites empreses i similars per
incorporar accions amb responsabilitat social corporativa, en
disposar d’EPI o altres equipaments o amb més actuacions del
Tribunal d’Arbitratge i Mediació, les haurem de rebutjar ja que
no consideram convenient reduir inversions per passar imports
a despesa corrent, que és l’opció de l’esmenant.

El grup següent serien les esmenes 10471, 72, 73 i 74, les
quals proposen augmentar els fons destinats a les persones en
atur a cadascuna de les illes per executar projectes d’interès per
als respectius consells insulars. El meu grup considera que s’han
de rebutjar pel fet que el Govern ja ho fa i, a més, amb un doble
vessant: d’una banda, mitjançant convenis amb tots els
ajuntaments, dins el marc del Programa extraordinari de
reactivació de l’ocupació, conegut com a PROIB, i d’altra
banda, mitjançant convenis amb els consells insulars dins el
marc de les convocatòries ordinàries del SOIB-Corporacions
locals. A més, segons ens han explicat des de la conselleria,
aquests convenis experimenten per a l’any 2009 un increment
superior als 200.000 euros, cosa que garanteix el compliment de
l’objectiu proposat.

El grup següent serien les esmenes 10467, 68 i 70, les quals
proposen augmentar les subvencions perquè les institucions
sense ànim de lucre puguin contractar persones en atur a
cadascuna de les illes. Tampoc no les podrem votar a favor pels
mateixos motius que he esmentat abans, és a dir que consideram
que el Govern ja ho fa mitjançant les corresponents
convocatòries del SOIB, que el meu grup considera adequades.

Les esmenes 10480, 82, 83 i 10503, en què proposen
incrementar els programes de formació teòrica i pràctica amb
contracte laboral a cadascuna de les quatre illes, els hem de fer
notar que, d’una banda, no consideram correctes les baixes dels
subconceptes 64000 i 47000, en els casos d’Eivissa i de
Menorca, ni del subconcepte 60100, en el cas de Mallorca; així
com tampoc no consideram adequades que es donin de baixa o
que es proposi donar de baixa cap de les partides que l’Estat
destina a Formentera amb un caràcter finalista. A part que estam
convençuts que la formació amb compromís de contractació la
fa el Govern a través del Programa de formació per a
desocupats, FIP, amb un pressupost superior als 12 milions
d’euros per a les quatre illes, el qual consideram adequat.

En relació amb l’esmena registre 10163, amb la qual
demanen convenis amb els ajuntaments eivissencs per a
formació, no li donarem suport, ja que proposen traspassar del
capítol d’inversions al de despesa corrent, cosa que no
consideram adequada. I d’altra banda, pensam que ja existeix
crèdit suficient per a l’objectiu proposat.

Tampoc no podrem donar suport a l’esmena 10469, referida
a l’inici del Centra Nacional de Formació Professional Laboral
de les Illes Balears a Palma, ja que opinam que el crèdit
existent, superior a 150.000 euros, és suficient per al propòsit
esmentat.

I he deixat per al final les esmenes 10475, 76, 77 i 78, ja
que, en relació amb aquestes, que fan referència a augmentar els
fons destinats a contractar persones en atur a les quatre illes, per
executar projectes municipals d’interès general, per un total de
4 milions d’euros, farem un esforç de negociació amb el Partit
Popular, que és el proposant d’aquestes esmenes, per tal
d’arribar a qualque acord mitjançant transaccions puntuals.

És a dir que, en resum, compartim plenament l’objectiu
d’augmentar els fons destinats a contractar persones en atur per
executar projectes municipals i consideram que tindrem ocasió
de debatre més àmpliament aquesta possible transacció i acord
en el ple monogràfic de la setmana que ve.

De moment aquesta és la nostra postura. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Mercadal. En torn de rèplica té la paraula el
Grup Parlamentari Popular, Sr. Huguet per un temps de cinc
minuts.
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EL SR. HUGUET I SINTES:

Gràcies, Sra. Presidenta. Efectivament, el temps d’abans no
m’ha deixat corregir els contingut en què havíem detectat
errades a la 10482, 483 i bé, n’hi ha una altra que ja sortirà,
efectivament, les quanties de 700.000 han de ser de 550.000 per
adequar-se a les previsions que hi ha a la partida, al programa
322B, subconceptes 48 i 47.

Dit açò, bé, jo no pretenc arreglar ni que la Conselleria de
Treball arregli la crisi econòmica, jo el que pos en evidència, ja
els ho he dit abans, és que si miram el que a 30 de setembre
d’enguany el pressupost tenia, és a dir, el que disposa de
pressupost la Conselleria de Treball i el SOIB és només 541.000
euros menys del que hi ha de previsió de despesa. Per tant, és
absolutament desproporcionada la situació que tindrem el 2009
amb la que tenim ara i els recursos de què disposarem, res més
que açò. A Turisme, Comerç, Indústria i Agricultura, és a dir,
les d’ocupació són aquestes, a part de les públiques inversions,
que tampoc no se’n veuen massa.

No pretenc, per tant, que amb les parcials es creï ocupació,
sinó donar més recursos i que facin una bona distribució
territorial i actuacions que tenguin a veure en funció de
l’orientació; és a dir, seran els orientadors els que diran si un
treballador ha d’anar a una espècie d’escola-taller o formació en
contracte amb pràctiques després, o si ha d’anar purament a
formació; és a dir, preparar la situació perquè quan creixi
l’oportunitat de feina les persones estiguin preparades i tenguin
una qualificació i unes competències adequades al que serà la
demanda del nostre mercat laboral de les empreses. Açò és el
que pretén i açò és la feina que ha de fer el Servei d’Ocupació,
si no té recursos la farà difícilment.

Em sap greu que em diguin que per fer les previsions de
formació amb compromís de contracte, que és molt rígid i molt
difícil i el fa molt poca gent, hi ha 12 milions d’euros; és a dir,
el FIP té 12 milions d’euros, però no tot són ni de noves per a
açò. Jo el que deman és amb fons propis, que es faci perquè els
de FIP tenen dificultat.

També em sap greu que no reconeguin la necessitat de
millorar el finançament del TAMIB, en el TAMIB enguany no
ha bastat el finançament, i si no ha bastat el 2008, per què no
han de posar en els pressuposts el del 2009. Com es pot manejar
el pressupost com a un instrument que s’ha de modificar
immediatament després? Aquí hi ha algunes partides, ja ho
mostraré en el ple, que són partides que la direcció general ni
tan sols n’ha fet ús, ni tan sols ha fet reserva, com té més
disposició? I aquestes partides, per què han de figurar en els
pressuposts si tanmateix no n’han fet ni reserva algunes
direccions generals? M’estranya que no en puguem fer ús per a
aquesta millora que suposa el seu destí, que és que en faci ús el
Servei d’Ocupació.

També em diuen, és un argument, la portaveu socialista, que
el Govern ja ho fa; com ho pot fer si som el 2008? Aquí parlam
del que ha de fer el 2009, com em podem argumentar açò, que
el Govern ja ho fa el 2008? És a dir, hi deu haver altres raons,
que estaria bé que me les exposessin, si no aquí, en el plenari,
que justifiquin el no, però aquesta raó jo els promet que no
l’entenc.

Les convocatòries del SOIB són els fons que vénen de
Madrid i són normalment proporcionals al que s’ha executat
l’any anterior. El Servei d’Ocupació, amb les polítiques actives
d’ocupació més el FIP remet uns doblers molt limitats, aquí no
parlam de redistribuir els fons FIP, aquí parlam dels fons propis
que han posat inversió immaterial capítol 6 i que si volen fer
convocatòries de subvencions hauran de fer modificacions de
crèdit en el capítol 4, i no ho podran fer perquè hisenda no els
ho deixarà fer, perquè el temps que dur la tramitació no s’anirà
fins al febrer o el març i és un disbarat així com està el mercat
laboral. Ara, si vostès, per raó del que els digui el Govern, em
diuen, no, no, és que per poder fer l’endeutament han de tenir
capítol 6 i després ho modificarem, doncs diguin la veritat; jo
els escoltaré, respectaré aquesta necessitat, em sembla una
solemne ximpleria fer açò en el mercat laboral, en aquesta
conselleria, ho facin amb altres, però en aquesta el que s’ha de
fer és dia 2 de gener, que ja no és festiu, posar-se a fer feina
amb les línies de subvenció per a formació, per a orientació i per
a inserció laboral.

Aquesta és la filosofia d’aquestes esmenes, que he dit i ho
repetesc ara, no pretenen ser un pressupost alternatiu ni de la
secció 19, ni de la secció 76, l’únic que pretenen és mostrar la
línia d’actuació que crec més adequada, que és més recursos i
poder-los actuar de la manera més directa amb fons propis per
a les dues seccions, capítol 4 en lloc de capítol 6. No és més que
una mostra, i és ver que increment qualque cosa d’obres
públiques a una de les partides, perquè crec prioritari que fer
compra de solars o d’habitatges, que açò sí que tal vegada es pot
dilatar, ja que no té tanta demanda, i prioritzar recursos en
aquestes dues seccions. No és més que lògica del que és
prioritzar i actuar en política, des del nostre punt de vista.

I jo confiï, i els ho agraesc, que en allò que puguem tenir
transaccions doncs les tinguem.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Huguet. Vol intervenir qualque grup en torn de
contrarèplica?

Així, idò, passam a la votació conjunta de les esmenes del
Grup Parlamentari Popular a la Conselleria de Treball i
Formació, amb les seccions i entitats afins.

Vots a favor?

EL SR. SECRETARI:

8 vots a favor.

LA SRA. PRESIDENTA:

Vots en contra?



876 HISENDA I PRESSUPOSTS / Núm. 43 / Fascicle 3 / 10 de desembre del 2008 

 

EL SR. SECRETARI:

9 vots a favor.

LA SRA. PRESIDENTA:

Queden rebutjades.

Es fa un petit recés de cinc minuts.

(Pausa)

LA SRA. PRESIDENTA:

Senyores i senyors diputats, reprenem la sessió. Passam al
debat número 13, de totalitat i globalitat de l’agrupació de la
secció 20, Conselleria d’Agricultura i Pesca, amb les seccions
i entitats afins.

En aquest moment haurien de comunicar si es produeixen
substitucions?

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

Eduard Riudavets substitueix Miquel Àngel Llauger.

EL SR. COLL I CANYELLES:

Miquel Àngel Coll substitueix Ernest Ribalaiga.

EL SR. JUAN I CARDONA:

Josep Juan Cardona substitueix Pere Palau.

EL SR. COSTA I SERRA:

Josep Maria Costa substitueix Miquel Gascón.

LA SRA. MERCADAL I MERCADAL:

Margarita Mercadal substitueix Aina Crespí.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Esperança Marí substitueix Josep Melià.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. Moltes gràcies.

Per part del Grup Parlamentari Mixt AIPF s’han presentat
esmenes parcials a la secció 20, Conselleria d’Agricultura i
Pesca, al programa 714B, foment del sector agrari de les Illes
Balears, la RGE núm. 10819; al programa 718B, ordenació del
sector pesquer, les RGE núm. 10818 i 10822; al Fons de
Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears, esmenes RGE
núm. 10815, 10816, 10820 i 10821; a Serveis de Millora
Agrària, SA, esmena RGE núm. 10817.

Per part del Grup Parlamentari Popular s’han presentat
esmenes a la totalitat a la secció 20, Conselleria d’Agricultura
i Pesca, RGE núm. 10179; al Fons de Garantia Agrària i
Pesquera de les Illes Balears, RGE núm. 10180; a l’Institut de
Biologia Animal de Balears, RGE núm. 10181; i a Serveis de
Millora Agrària, RGE núm. 10182.

També s’han presentat esmenes parcials a la Conselleria
d’Agricultura i Pesca al programa 531A, infraestructures
agràries de les zones rurals, RGE núm. 10203, 10204, 10785,
10786, 10202, 10205, 10206 i 10207; al programa 714B, foment
del sector agrari de les Illes Balears, RGE núm. 10201 i 10308;
al programa 718C, programes europeus de pesca, RGE núm.
10310, 10208, 10209 i 10210; al Fons de Garantia Agrària i
Pesquera de les Illes Balears, de la RGE núm. 10183 a la RGE
núm. 10191, de la RGE núm. 10193 a la RGE núm. 10191, de
la RGE núm. 10193 a la RGE núm. 10196, de la RGE núm.
10211 a la RGE núm. 10231, i les 10312, 10314, 10315, 10317,
10319 i 13020; a Serveis de Millora Agrària, SA, de la RGE
núm. 10197 a la RGE núm. 10200, i les 10232, 10234, 10235,
10236, 10239, 10240, 10242, 10244, 10245, 10246, 10247,
10249, 10250, 10264, 10265, 10266, 10268, 10269, 10271,
10273, 10274, 10276, 10277 i 10279; de la RGE núm. 10280 a
la RGE núm. 10282, de la RGE núm.10284 a la RGE núm.
10286, i les 10288, 10289, 10292, 10293, 10294, 10295, 10297,
10298, 10300, 10301 i 10304.

Per a la defensa conjunta de les esmenes del debat intervé en
primer lloc per part del Grup Parlamentari Mixt AIPF el Sr.
Mayans.

EL SR. MAYANS I SERRA:

Gràcies, presidenta. Per defensar les esmenes d’aquesta
secció d’Agricultura, Ramaderia i Pesca ho faré per blocs, n’hi
ha algunes que fan referència a tot l’àmbit de la comunitat,
sobretot una, que és reservar una partida o reservar un
pressupost concret, o si es vol ampliar el pressupost per ampliar
les transferències d’agricultura als respectius consells insulars
que no ho tenen, estic parlant sobretot de Mallorca i de
Formentera. Jo crec que són temes importants i sobretot tenint
en compte que en el pressupost de la conselleria d’enguany
pràcticament no hi ha res per a l’illa menor de les Pitiüses. Jo
crec que és important, ja sé que això també s’ha de negociar i
s’ha de parlar en la Comissió Mixta de transferències i
renegociar al mateix temps els consells que ja ho tenen,
disposen, executen i gestionen aquesta transferència. Per tant,
volia fer esment d’aquest tema en Comissió de Pressuposts
perquè és allà on s’ha de fer, a part que després es debati en la
Comissió Mixta de transferències.

Dos temes més que fan referència a infraestructures en
general, el tema de soterrament d’esteses elèctriques i plans
d’electrificació dins l’àmbit rural. No ens podem plantejar un
món rural i un món agrícola i ramader sense que tenguin un
mínim d’infraestructura per treballar i per fer dignament la seva
feina. Per tant, s’estableix una partida per fer aquests plans
d’electrificació a llocs allà on ara mateix no n’hi ha i que són
sensibles d’haver-n’hi. I també si no milloram el tema de
comunicacions i facilitat per accedir a aquest món rural i a les
explotacions agrícoles, tampoc anam bé. Per tant, s’habilita una
partida via esmena perquè es puguin millorar i condicionar
camins rurals a tot Balears.
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Passant a un altre bloc, ja dins l’àmbit marí, es fan un seguit
d’esmenes relatives a la regulació de la pesca submarina. La
consellera quan presentava els pressuposts i en la seva
presentació de l’acció de govern de l’any passat, ens va dir que
volia fer molta feina en el tema de la regulació de la pesca
submarina, però a dia d’avui no sabem aquest tema com està, sé
que s’han fet proves i mostrejos a les illes, però resultats
concrets no n’hi ha cap a dia d’avui. Per tant, es disposa,
s’habilita una partida perquè aquesta regulació es finalitzi, i
sobretot que es faci complir.

Igualment un tema competencial, legal i un tema que pot dur
conseqüències si no el solucionam aviat. També li vaig fer la
pregunta quan ella va presentar els pressuposts, no em va
contestar segurament perquè no ho havia estudiat o no tenia
informació al respecte. Per tant, crec que ara en el debat del
plenari la setmana que ve se’m pugui contestar i és la
delimitació de les aigües interiors entre Eivissa i Formentera. Jo
crec que és important establir una partida per fer aquesta
delimitació i que tothom tenguem clar on acaben unes i on
comencen les altres, ja no a nivell de saber on comencen i on
acaben físicament, sinó a nivell legislatiu per poder després fer
accions, ja sigui vigilància dins el parc o altres accions punitives
que després es puguin derivar en infraccions dins aquest àmbit
competencial.

Tema de cooperatives, també hi ha algunes esmenes al
respecte. S’han fet convenis concrets amb cooperatives
concretes per millorar la seva activitat i aquí es proposa que es
recuperi una activitat ara mateix extingida i que és vital per fer
funcionar l’àmbit rural a Formentera.

Una darrera esmena és el tema de la formació. Es proposa
formació per a la comunitat de regants de l’illa. Tots saben que
l’any 2010 entrarà en funcionament, si no hi ha cap impediment
de darrera hora, el reg mitjançant aigües residuals. Per tant,
s’habilita una partida perquè es pugui fer un Pla de formació
d’aquesta gent que ara són socis de la comunitat de regants
perquè puguin aprofitar tot el potencial que es deriva de la
infraestructura tan important que s’està enllestint a l’illa i que
l’any 2010, en principi funcionarà.

Gràcies, Presidenta. 

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. JUAN I CARDONA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Com que aquest grup té
aproximadament 100 esmenes per defensar i el temps que
reglamentàriament s’estableix no és massa, el que farem serà
defensar-les d’alguna manera per grups. Per tant, ja deix per
avançat que qualsevol esmena a què expressament no hi faci
referència, queda defensada en els seus propis termes, a efectes
del seu posterior debat en el ple.

Les esmenes a la totalitat que són les RGE núm. 10179,
10180, 10181 i 10182 igualment queden defensades en els seus
propis termes.

De la resta d’esmenes parcials, jo voldria destacar l’esmena
RGE núm. 10308 que intenta, d’acord una mica en la postura
del Partit Popular que va tenir a la compareixença de la Sra.
Consellera, aportar més fons econòmics a la conselleria per
poder fer front a la crisi. En un moment crític per a l’economia,
és evident que hi ha sectors que necessiten suport, però és
evident també que el sector primari és el que està en pitjor
situació de tots, és el més dèbil. Per tant, necessita més suport.
Tota l’obra pública que es parla que s’ha de fer per intentar
dinamitzar l’economia o els diferents sectors econòmics, afecta
molt poc l’agricultura, que pràcticament el 80% de l’economia
agrària és privada i per tant, el que volem és que mitjançant
aquesta aportació de 12 milions d’euros, que deixam al criteri
de la conselleria per decidir com s’han de distribuir entre sectors
i amb quines finalitats, intentin realment dinamitzar aquest
sector. 

A partir d’aquí intentaria -si aconsegueixo trobar el
document, sí- defensar-les per grups. Per exemple, les referides
a infraestructures que engloben diversos temes, com és un pla
pilot de telefonia i internet a un territori reduït com és Eivissa
i Formentera, camins rurals, regadius amb aigües depurades,
fins i tot el foment de cultius de farratges amb aigües depurades
a les illes menors. Millores a tots els escorxadors de les Illes
Balears, de Formentera, d’Eivissa, de Palma, d’Inca, de
Ciutadella o Maó; inversions en electrificació rural,
instalAlacions d’alimentació de bestiar, com pot ser una redacció
d’un projecte de planta assecadora d’alfals regades amb aigües
depurades a Menorca o a Eivissa; i l’adquisició de terrenys per
a la construcció d’un magatzem regulador agroramader a
Menorca. InstalAlacions de transformació i experimentació
agrària i assessorament, com pot ser l’estació (...), aquesta ja és
una esmena tradicional que no arriba a tenir sort, s’hauria
d’instalAlar jo crec a Felanitx, a l’edifici conegut com Es
Sindicat, que és un edifici emblemàtic; o ajudes a l’Ajuntament
de Sant Joan de Labritja per a la instalAlació d’un trull, conegut
a Mallorca com tafona, o les inversions o ajudes en
experimentació agrària a les diferents illes.

Hi ha un grup d’esmenes també important referides a
l’associacionisme agrari, tant a les agrupacions agràries, com a
les cooperatives i repartides entre les diferents illes, fins i tot, un
grup d’esmenes que fan referència a la millora de les condicions
dels habitatges rurals. També per a cadascuna de les Illes
Balears.

I després hi ha un grup de quasi 33 esmenes, que es
refereixen al foment dels productes i marques de qualitat de les
empreses agroalimentàries de les Illes Balears. Vull cridar
l’atenció de la presidència i dels senyors portaveus, que hi ha
una esmena que té un error, és l’esmena RGE núm. 10197, que
parla de productivitat autòctona, quan realment vol dir
produccions autòctones.
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També tenim un grup de quatre esmenes referides al foment
de l’agricultura ecològica i l’agricultura integrada en aquestes
illes. Com també el foment de cultius destinats a
biocombustibles. Jo crec que aquest és un tema important per
dos motius, per un costat perquè d’alguna manera asseguram
producció per a una indústria que ja existeix a Mallorca i que és
bo que existeixi a Menorca i Eivissa. Això significa que els
productors tenen el seu producte venut abans de sembrar. Per
altra part, crec que és una contribució a la utilització de
combustibles ecològics. Però sobretot també, perquè significa
ja que estam treballant i estam lluitant perquè s’utilitzin les
aigües depurades, hi ha moltes finques que en aquest moment
no estan en cultiu i podrien ser utilitzades per a aquest tipus de
cultius i per una banda, no només posaríem en cultiu noves
terres abandonades, sinó que donaríem una alternativa a les
produccions tradicionals.

També hi ha dues esmenes dirigides a l’abaratiment dels
costos de les produccions agrícoles ramaderes que concreten en
el transport de matèria prima per part dels ramaders, o pagesos,
adobs o pinsos, entres les diferents illes. I després una altra entre
les illes i la península.

I ja referint-nos a pesca, hi ha dos grups d’esmenes, una
dirigida a la instalAlació d’esculls artificials dins les aigües
interiors de cada illa. Aquí voldria destacar que moltes vegades
es tenen els esculls artificials com a defensa, com a protecció
del fons marí i és cert, però d’esculls artificials n’hi ha de més
d’una classe. Hi ha els que parlava de defensa i protecció del
fons marí, però també hi ha els que asseguren la reproducció de
les espècies. Crec que les dues classes fan falta.

I finalment hi ha un grup de quatre esmenes per a la millora
de les confraries de les Illes Balears.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Cardona. En torn en contra poden
intervenir els grups parlamentaris. En primer lloc per part del
Grup Parlamentari Mixt té la paraula la Sra. Marí per un temps
de cinc minuts.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. Sr.
Cardona, Sr. Mayans, en primer lloc voldríem comentar que les
tres esmenes a la totalitat que presenta el Grup Popular no les
trobam justificades..., quatre, perdonin. Per tant, ja les
discutirem en el ple del Parlament. Som conscient que aquest
pressupost té un augment tot just a un 4%, no arriba al 4% el
pressupost de la secció 20 d’Agricultura respecte del 2008, que
és una pujada que òbviament no és ni molt manco suficient per
fer front a totes les mancances que té aquest sector, però que
participam de les prioritzacions que en aquest moment ha fet el
Govern de les Illes Balears.

Quant a les esmenes parcials voldríem fer les següents
consideracions, pel que fa a les esmenes que presenta el Grup
d’AIPF, la RGE núm. 10819, que fa referència a la transferència
de les competències d’agricultura al Consell de Formentera,
tenir en compte que és la Comissió Mixta, com ell mateix molt
bé ha esmentat, qui ha d’acordar els serveis i per tant, les
dotacions econòmiques corresponents; però és important no
minimitzar aquesta tasca, perquè no només s’ha d’ocupar
d’aquestes transferències de les competències d’agricultura als
dos consells que encara no les tenen, sinó que també s’ha
d’ocupar de revisar aquelles competències que en el seu
moment es varen passar mal dotades als consells insulars
d’Eivissa i de Menorca, convendria que no ho oblidéssim.

Quant a la RGE núm. 10822, que fa referència a la
delimitació de les aigües interiors d’Eivissa i Formentera,
entenem que en aquests moments no és una inversió prioritària,
estaria bé que hi hagués una partida, però no és prioritari, i per
què? Perquè en aquests moments ja hi ha un grup de treball a
nivell de la conselleria, amb el Consell d’Eivissa, el Consell de
Formentera i el Govern de les Illes Balears, la Direcció General
de Pesca, que treballen en aquesta proposta, una vegada feta
aquesta proposta, s’aixecarà i es durà al ministeri corresponent.
Per tant, és una feina que fem.

La RGE núm. 10815, per tal de donar un nou impuls a la
Cooperativa de Formentera, dir que aquesta és una feina allà on
s’hi treballa des de fa temps, ho sabem. No només la conselleria
a través dels convenis d’UCABAL en aquests moments, sinó
també el Consell de Formentera i tots aquells formenterers i
formentereres que estan interessats que es constitueixi aquesta
cooperativa. Però també sabem els que som d’aquelles terres,
que la problemàtica s’arrossega, és una problemàtica difícil que
s’arrossega des de fa temps i que ha retardat la posada en
funcionament de la conselleria. Per tant, entenem que una
vegada que aquestes persones compromeses amb aquest
projecte aconsegueixin resoldre aquests problemes, no hi haurà
cap entrebanc per part de la conselleria per facilitar les ajudes
que corresponguin.

Tot seguit un grup d’esmenes. Les RGE núm. 10820 i 10821
d’AIPF i que també es poden relacionar amb les esmenes del
PP, RGE núm. 10203, que fan referència a les noves tecnologies
a les àrees rurals i amb totes les que fan referència, RGE núm.
10202, 10205, 10206, 10207 de millores de camins rurals, etc.
I també les que fan referència a les electrificacions en zones
rurals. Òbviament dir que totes elles ja estan previstes dins el
Pla de desenvolupament rural 2007-2013, que les convocatòries
d’ajudes sortiran publicades molt prest i esperam que la
informació arribi a tots els seus destinataris i que per tant, també
se’n pugui fer un seguiment de la seva execució.

Abans de continuar però amb els diferents blocs de les
esmenes, m’havia reservat per al final la RGE núm. 10308, però
faré com el portaveu del PP i la comentaré ara. Òbviament és
una esmena que sorprèn, demana una partida de 12 milions
d’euros per ajudes al sector primari a través del FOGAIBA per
tal de fer front a la crisi econòmica. La veritat és que és una
esmena que encara que poguéssim, seria difícil votar-hi a favor
perquè, encara que podríem pensar que la intenció és positiva,
d’una manera, posant-hi molt bona voluntat, però el fet que no
s’esmentin d’on surten, de quina partida es podrien treure
aquests 12 milions d’euros, per tant entenem que és una esmena
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que ni s’hauria d’haver acceptat tal com està formulada. Des del
meu punt de vista que pensam que fins i tot podria representar
un menyspreu per a aquest pressupost, és una esmena, per tant,
entenem, i ho repeteix, d’una total i absoluta gratuïtat.

Un altre bloc d’esmenes, la 10786, 10189, 10190, 191, 193
i 194, on es demana una millora o una nova creació
d’instalAlacions als diferents escorxadors de les Illes Balears,
manifestar que aquest tema és important, que aquest tema
preocupa i que la conselleria elabora el Pla de viabilitat dels
diferents escorxadors de les Illes Balears, on es tindran en
compte les necessitats reals i específiques de cadascuna
d’aquestes instalAlacions, que sabem que poden ser molt
diferents les seves necessitats segons si parlam dels de Palma o
dels d’Eivissa, entenent que el d’Eivissa no ha tengut aquestes
subvencions i que el de Palma normalment les ha anat rebent.

Quant a les esmenes 10219, 220, 21, 22, 23, 24, 25, i 26, allà
on es demanen tota una sèrie de partides per a la promoció de
productes de qualitat, o bé per al foment de les marques de
qualitat, la conselleria no només hi treballa sinó que és una de
les línies prioritàries de feina d’aquesta conselleria, tant de la
Direcció General d’Agricultura com de les empreses públiques.

Dins aquest mateix bloc d’esmenes que demanen aquest
tipus de partides econòmiques per impulsar denominacions
d’origen de les diferents illes, aquí només a tall de curiositat, el
Sr. Cardona si pogués explicar a què es deu que les quantitats,
que normalment són molt escrupoloses i sempre que hi ha una
partida per a Menorca, la mateixa partida per a Eivissa, sempre
i a totes les esmenes, excepte aquí. Perquè tant Mallorca, com
Menorca, tenen una partida de 800.000 euros i en canvi Eivissa
queda amb una partida molt més inferior; entenem que si
l’argument és que tant Mallorca, com Menorca tenen més
marques de qualitat i que per tant les partides han de ser majors,
podríem dir que per aquestes mateixes raons la partida d’Eivissa
hauria de ser més gran, perquè necessita la promoció d’aquestes
marques de qualitat.

Per tant, coherentment amb tot allò que hem dit, que hem
comentat, votarem en contra d’aquestes esmenes presentades
pel Grup Popular i de tota manera esperam que de cara al
plenari se’n puguin transaccionar, puguem tenir alguns canvis
d’opinions per a algunes de les que s’han presentat.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Marí. 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. En primer lloc, respecte de les
esmenes a la totalitat que ha presentat el Grup Parlamentari
Popular, evidentment no compartim els criteris que aquests
pressuposts no responen a la crisi econòmica del sector primari;
jo crec que totes les conselleries tenen molt clar el moment
econòmic que ens trobam i per tant totes conselleries,
evidentment inclosa la Conselleria d’Agricultura, han posat els
mitjans necessaris per poder afrontar el millor possible aquesta
crisi econòmica que patim. Sempre tenint en compte que, en
concret, el sector primari és un sector amb grans dificultats, al
marge de la crisi, i que, per tant, en un context de crisi
econòmica encara tendrà majors dificultats, i amb un pressupost
lògicament que té una pujada molt relativa, evidentment, per
davall del que serien les necessitats del sector, però sempre
condicionats a les disponibilitats que hi ha pressupostàries, que
són les que són i no són altres.

Per tant, en aquest sentit compartim les prioritats que s’han
fet per part de la conselleria i rebutjam per tant aquestes
esmenes a la totalitat.

Passant ja en concret a les esmenes parcials que han
presentat tant el Grup d’AIPF com el Partit Popular, en relació
amb les transferències de competències, ja s’ha dit en altres
casos, és una qüestió que s’està negociant, és una qüestió que
s’està parlant; crec que tothom té ben clar que s’ha d’anar
complint l’Estatut d’Autonomia en aquest sentit, i que al llarg
del que queda de legislatura 2009 a 2011 s’aniran duent a terme
aquestes transferències de competències.

Es proposa per part d’AIPF també la regulació de la pesca
submarina; entenem que és una competència del consell insular.
Es proposa també la delimitació de les aigües interiors d’Eivissa
i Formentera; entenem que això s’ha de fer i es fa, de fet, en
coordinació amb el consell insular. Es proposa també una
millora per a la cooperativa de Formentera, en això coincideix
amb algunes esmenes del Partit Popular també, les quals
proposen una sèrie d’ajudes a cooperatives, entenem que això
es fa ja amb els convenis que hi ha existents amb UCABAL.

I llavors també es proposa, tant per part d’un com de l’altre,
la millora dels camins rurals, i entenem que és una qüestió que
està prevista ja en el Pla de desenvolupament rural. De fet hi ha
tota una sèrie d’esmenes que es proposen que entenem que estan
previstes ja en aquest Pla de desenvolupament rural,
concretament, per exemple, el Wi-Fi per a zones rurals,
l’electrificació rural, etcètera. Consideram que aquestes
qüestions per tant ja estan previstes en el Pla de
desenvolupament rural.

Altres esmenes que comentaré del Partit Popular, per
exemple, les ajudes al sector primari per la crisi, entenem que
és una qüestió que ja està contemplada en els pressuposts de la
conselleria; com he dit al principi, és un pressupost que està
pensat precisament per a una situació complicada com la que
tenim ara; o les ajudes a les confraries de pescadors, les quals
entenc que ja existeixen i que són cofinançades amb fons
europeus. Moltes d’aquestes propostes, de fet és una qüestió
generalitzada, consideram que ja estan incloses en els
pressuposts, que ja es fan i que, de fet, el que hi pot haver és una
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discrepància sobre la quantitat que s’hi destina, però lògicament
aquí hi ha els límits pressupostaris que tenim marcats.

Per exemple, tot el tema, amb el qual nosaltres hi estam
absolutament d’acord, de promoció de productes de qualitat, de
promoció de l’agricultura ecològica, de les marques de qualitat,
dels productes autòctons, de les denominacions d’origen, tot
això són qüestions que entenem que el pressupost de la
Conselleria d’Agricultura ja té previstes, ja estan en marxa i que
es duen a terme d’una manera adequada.

També tenim, per exemple, propostes similars a les que hi
va haver ja l’any passat, com la millora d’habitatges rurals, que
ja en vàrem parlar l’any passat, que consideraven que no
entraven dins la línia que la Conselleria d’Agricultura duia a
terme; o la comercialització de productes agroalimentaris, que
entenem que no és competència de la conselleria, i que, en tot
cas, sí que entenem que és un tema que s’hi ha de fer feina des
del Govern, però entenem que des de la Conselleria de Comerç
i Indústria, i de fet ens consta que ja s’hi està fent feina.

Un tema que repeteixen, com l’any passat, és el tema dels
cultius de biocombustible. Ja l’any passat vàrem tenir aquest
debat, vàrem considerar que no són uns cultius que s’hagin de
fomentar a les Illes Balears, consideram que hi ha pros i contres
d’aquests cultius i que per tant compartim el criteri de la
conselleria, de no considerar-los adequats per a les
contraproduccions que poden dur, pels efectes que poden tenir
negatius damunt el medi ambient i damunt el mercat. Per tant,
en aquest sentit, no hi estaríem d’acord.

Per tant, per tot el que he comentat fins ara, votaríem en
contra tant de les esmenes presentades pel Grup Parlamentari
Popular com per AIPF, sempre sense perjudici que en el debat
de pressuposts es pugui arribar a transaccionar o acordar
qualque tipus d’esmenes de les que s’han presentat.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. GARCÍAS I SIMÓN:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyors diputats, en primer lloc,
comentar les esmenes a la totalitat que presenta el Partit
Popular, tal com ha exposat el Sr. Cardona, les quals seran
defensades amb els seus propis termes, que queden defensades
amb els seus propis termes, nosaltres ens reservam també
rebatre-les en el plenari.

Respecte de les esmenes a diferents partides tant presentades
per l’Agrupació Independent de Formentera com pel Partit
Popular, com s’han exposat un poc en blocs, aquests blocs
responen a les previsions i a l’estructura pròpia del pressupost;
és a dir, no és que aportin gaire novetats ni respecte de l’any ni
respecte del Pla de desenvolupament rural 2007-2013 ni de les
diferents polítiques empreses per la conselleria.

La proposta d’augmentar el pressupost de la Conselleria
d’Agricultura de forma genèrica aportant 12 milions d’euros al
fons de garantia, perquè les distribueixi no com consideri, he
entès, llavors el Sr. Cardona supòs que ho podrà matisar, però
això entenc que respon més a la generació d’un titular on el
Partit Popular proposa augmentar el pressupost d’Agricultura i
els partits que donam suport al Govern no li donam suport, cosa
que m’agradaria que quedàs desmentida i que quedàs clara des
d’aquest moment. Crec que hem de ser seriosos i rigorosos tant
a l’hora de presentar alternatives al pressupost, en aquest cas
esmenes a les distintes partides pressupostàries com a l’hora de
gestionar-les. I com que ja tots en aquesta cambra hem tengut
responsabilitats de Govern, crec que seria important que en els
debats de pressuposts, tant ara en comissió com la setmana que
ve en plenari, no sigui això un tema de fàcil demagògia i de
cerca de titulars on uns donen molt i la resta retallen molt, això
no és exactament així.

Com a exemple, comentar que durant el 2008 s’ha hagut de
fer front a despeses extraordinàries a nivell d’agricultura, per la
situació que s’arrossegava i concretament en més de 7 milions
d’euros el Pla de xoc va donar resposta important a la greu crisi
de preus tant en matèries primeres com en rendibilitat del sector,
sobretot ramader.

Un segon aspecte important, que crec que és important
comentar és que caldria reconèixer l’important esforç inversor
que fa el sector agrari. És a dir, una volta que és en vigor el Pla
de desenvolupament rural, en aquests moments, i notícia que
sortia avui, no massa gran, a un mitjà de comunicació, hi ha més
de 30 milions d’euros invertits o pendents d’inversió,
confirmada, d’acord amb aquest Pla de desenvolupament rural,
només amb les millores d’explotacions, plans de millora
d’explotacions i incorporació de joves agricultors, i que aquests
30 milions d’euros, precisament si no s’han resolt amb més
celeritat o amb més brevetat de temps és per poder tenir la
disponibilitat pressupostària per no haver de fer convocatòria i
discriminar expedients i haver de discriminar inversions en
aquestes partides.

Dit això, respecte d’altres grups d’inversions o d’esmenes
que presenta, sobretot respecte a temes d’infraestructura, com
telefonia, Internet, cultius amb aigua depurada, etcètera, vull fer
menció especial al tema d’escorxadors. El tema d’escorxadors
record, i crec que el Sr. Cardona també se n’ha de recordar, hi
va haver un temps on tots els ajuntaments volien tenir un
escorxador i un cementiri, crec recordar, o un escorxador i un
quarter de la Guàrdia Civil, una cosa així, on tots els municipis
havien de tenir escorxador. En aquests moments necessitam
reestructurar tot això i aquesta reestructuració l’hem d’afrontar
tots els grups, no és una reestructuració que es pugui escometre
només amb esmenes al pressupost o amb aportacions puntuals
a aquests escorxadors, sinó que és afrontar una reestructuració
pendent de fa molts anys, no legislatures, sinó anys en aquesta
comunitat, i que necessita d’afrontar-la donada tant la nova
situació, sobretot per qüestions de seguretat alimentària, com
per la nova situació de gestió sobretot en el sector ramader, i
sobretot com a instrument per a garantir del producte i de les
produccions de les Illes Balears.
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Respecte de les qüestions sobre associacionisme agrari,
sobre millores d’habitatge rural, foment dels productes de
qualitat, foment de l’agricultura ecològica integrada, foment de
cultius per elaborar biocombustible, qüestions totes ja tractades
i debatudes a debats anteriors i en els pressuposts de l’any
anterior, sí que li voldria comentar, sobretot respecte de les
qüestions un tant alternatives, com el foment dels cultius per
elaborar biocombustible, per aprofitar les aigües depurades, si
no ho he llegit malament, és una proposta que fan a les quatre
illes, inclosa Formentera, i em pareix un poc fora de lloc a les
illes menors, sense que vulgui ser un menyspreu cap a les illes
menors, ens hem d’entendre. Els requeriments d’aquestes
indústries i d’aquests cultius industrials són per a unes
dimensions geogràfiques i per a unes dimensions d’explotacions
que aquí no arribam, fins i tot a Mallorca.

Sí que seria interessant, efectivament, estudiar cultius per
aprofitar aquestes aigües depurades, però em consta que tant
l’Institut de Recerca i Formació Agrària com diferents
departaments de la conselleria i departaments tècnics estudien
i hi fan feina. Sí que s’ha de fer també més feina, sobretot en el
tema de l’alfals de la CAT, però avaluant també les possibilitats,
perquè pensau que l’illa de Mallorca, que és l’única que disposa
d'assecadora, tampoc a nivell de rendibilitat d’aquesta planta,
per la superfície de cultiu que hi ha a Mallorca, fins i tot posant
més hectàrees en cultiu a altres zones de Mallorca, la fan
difícilment rendible, si no fos per les ajudes als farratges
dessecats i aquestes tenen tendència a desacoblar-se que a
Menorca i a Eivissa difícilment podrien ser rendibles, i que, per
tant, s’han de cercar tal vegada alternatives d'assecat més amb
el sol i no amb plantes industrials.

I després, la qüestió d’abaratiment de costos d’insularitat,
miri, jo de vegades, Sr. Cardona, no entenc el Partit Popular,
precisament quan és a l’oposició és més intervencionista i més,
no diré papista que el Papa, però que entenc que podríem
intervenir; sap que hi ha un règim especial i que aquest règim
especial també requereix d’un important estudi i reforma per tal
d’incloure aquestes qüestions que en el sector agrari no queden
perfectament resoltes.

Per aquestes raons no donarem suport a aquestes esmenes i
seguirem el debat en el plenari.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Garcías. I en torn de rèplica, té la paraula, per
part del Grup Parlamentari Popular el Sr. Cardona, per un temps
de cinc minuts.

EL SR. JUAN I CARDONA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Veig que al final s’ha
concentrat l’oposició en diferents en molt pocs temes, realment
l’oposició a totes les propostes del PP, res més faltaria, però
s’han comentat molts pocs temes. Un és comú entre el Grup
Mixt, la Sra. Marí i Mayans i la resta de grups, que és l’esmena
10308. Jo no sé quin greu els sap que s’intenti que hi hagi més
diners per als pagesos.

Mirin, recordaran la compareixença, és perfectament
coherent amb el que va dir o amb el que es va debatre a la
compareixença de la consellera, en què se li va dir que el
pressupost era esquifit i necessitava més pressupost, el
pressupost no creix ni tan sols el que ha crescut l’IPC, la
inflació, perdó, la inflació en aquest darrer any, no creix ni tan
sols això. Per tant, anam endarrerits. A més, hi ha partides que
baixen, d’ajudes als pagesos.

Si parlam que en una situació crítica s’ha de suportar els
sectors privats, i l’agricultura és un sector privat, el que
pretenem és una aportació de diners a capítol 7, i com que
realment el departament que distribueix les diferents línies
d’ajuda, majoritàriament, és el FOGAIBA, ho atribuïm allà,
però si no els va bé el FOGAIBA els posin allà on vulguin. La
idea és simplement i senzillament que hi hagi més aportacions
econòmiques per suportar la iniciativa privada. I com que dóna
la casualitat que el Govern ha estat dient que havia de defensar
la iniciativa privada, en general; que havia de fer inversions
públiques per sortir de la crisi, però que no bastaven les
inversions públiques i que suportarien els sectors privats, i ens
trobam que les dues conselleries que realment són les que donen
els doblers als sectors privats són dues que baixen per davall de
la inflació d’enguany; Comerç i Indústria baixa un 4, perquè té
exactament el mateix percentatge, té el mateix pressupost, i
Agricultura baixa quasi 1 punt.

Bé, doncs, a veure qui és coherent o qui no és coherent.
Llavors, per excusar-se, surten amb la història de la demagògia;
no, miri, jo no cerc un titular de 12 milions d’euros, sap per
què? Perquè la proposta és no només 12 milions d’euros a
incrementar el pressupost d’Agricultura, són 21, són 21 milions
d’euros que incrementam Agricultura si fan cas a les nostres
propostes; perquè de les diferents esmenes d’addició es donen
baixes de diferents llocs i es passen a Agricultura, són 21
milions d’euros.

Això és el que preteníem. Que a vostès no els va bé? No
passa absolutament res, són les seves prioritats, les quals no
coincideixen amb les del Partit Popular, i això és el que passa.
I clar, que la Sra. Marí Mayans digui que són d’una total i
absoluta gratuïtat, doncs miri, és el que diré als pagesos, mirin,
vostès no tenen aquests doblers perquè hi ha qualque diputat i
perquè el Govern considera que és d’una absoluta gratuïtat que
no se’ls incrementin les partides corresponents i que no se’ls
suportin com nosaltres pensam que s’ha de suportar. És que el
que em pareix de gratuïtat són algunes expressions, el que em
pareixen gratuïtes són algunes expressions. I crec que si no hi
estan d’acord poden dir-ho i que em cerquin excuses formals
per dir que no, Sra. Marí, per l’amor de Déu, la redacti vostè, jo
li firm, jo li firm, me la redacti vostè i jo firm l’esmena com
vostè me la presenti, ja tenim arreglat el tema formal.
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Que em digui que no entén per què a Eivissa el PP proposa
una dotació més petita per a les DO que a Menorca, és molt
senzill, a Eivissa no hi ha DO i a Menorca sí. Comprèn? A
Eivissa ara se’n crearà una, si Déu vol i les coses i
l’administració no ho impedeix, del flaó. A Menorca fa anys
que n’hi ha de formatge, que n’hi ha de ginebra i n’hi ha d’altres
productes, per això en demanàvem més. Però també em ve bé
posar la quantitat que vostè vulgui, si vostè escriu la quantitat
que hem de donar a Eivissa, jo li firm, no hi ha problema. Jo no
venc a discutir, venc a intentar treure propostes que serveixin
per a la gent i intent que siguin el més raonables possible.

Llavors parlam dels cultius de biocombustible. És cert que
s’ha dit que tenen, i a mi em sorprèn que ho digui qui ho ha dit
aquí, que tenen problemes mediambientals. Mirin, problemes
mediambientals els que hi ha a altres llocs, que s’està
desforestant algunes selves per sembrar cultius de
biocombustible, aquí no hem de desforestar res, hem de
recuperar terrenys que s’han abandonat, dels cultius que els
pagesos han abandonat perquè no poden viure. Es diu també que
tenen un excés de consum d’aigua; escolti, jo he fet la proposta
referida únicament a cultius amb aigües depurades, perquè en
aquest moment hi ha molt de cultiu, d’hortalissa, per exemple,
Sr. Barceló, que no pot ser cultivat amb aigua depurada perquè
les condicions sanitàries o les normes sanitàries europees ho
impedeixen. Per tant, el que cercam és una sortida a
l’agricultura.

Perquè els diré més, mirin, la indústria que hi ha aquí a
Mallorca el que fa és recollir els olis vegetals usats, igual que a
Eivissa es recullen els olis vegetals usats, i utilitzar-los per fer
biodiesel. El problema que té és que amb això no n’hi ha prou
i importam d’Argentina oli de soja i a vostès els pareix més bé
que en lloc de fer l’oli aquí el facin a Argentina i el duguin aquí.
A mi em pareix que valdria la pena seure-s’hi i mirar-ho; hi ha
alguns estudis de la Conselleria d’Agricultura que no diuen
exactament això i crec que rebutjar una proposta simplement i
senzillament perquè ve del Partit Popular, amb dues excuses
que, en fi, no les qualificarem, doncs crec que tampoc no val la
pena.

I respecte dels escorxadors, efectivament Sr. Garcías, fa uns
anys, fa molts anys, tots els ajuntaments volien tenir escorxador,
però és que la Llei de bases de règim local els obligava a tenir
escorxador, aquest era el problema. Ara, la llei, en els darrers
anys la llei ha canviat, no estan obligats a això i per tant a
Eivissa, a l’illa d’Eivissa hi ha un escorxador; a l’illa de
Formentera hi ha un escorxador; a Menorca n’hi ha dos, un a
Ciutadella i l’altre a Maó, i a Mallorca n’hi ha quatre. I com
vostè veurà, jo he fet propostes per a tres de Mallorca, per què?
Perquè n’hi ha un de Mallorca, que és el de Felanitx, que
funciona amb una concessió i és, diríem així, d’una empresa
privada, de ramaders, i funciona bé, i el que hem d’intentar és
que la resta d’existents, crec que els tres que queden a Mallorca
jo no pens en aquest moment, tal vegada vostè tendrà raó, que
n’hagi de desaparèixer cap i el que hem de fer és fer-los
competitius i que funcionin. I tal vegada, doncs intentar fer una
petita sala de desfer a cada escorxador o a un, etcètera. És a dir,
jo l’únic que li faig són aquestes propostes, no hi ha cap
pretensió de capgirar i molt menys l’hi insisteix, quan, que és el
que jo crec que és més important que tot això, que són les
partides que incrementen la disponibilitat econòmica.

Mirin, no és per sortir a la foto, és perquè els pagesos
tenguin duros, és que el pagès en aquest moment, el sector
agrari, i vostè ho coneix tan bé com jo o molt millor que jo, Sr.
Garcías, sap que no està bé; sap que quan l’economia funciona
els pagesos tenen problemes, imagini’s quan l’economia no
funciona. Per tant, escolti’m, si ens deixam d’expressions
demagògiques i que donar la imatge que uns donen molt i la
resta retallen, i realment ens posem seriosament i veiem que
hem de suportar el sector privat, si volem suportar el sector
privat l’única manera, Sr. Garcías, és amb doblers i doblers veig
que en aquest moment el Govern no en vol donar. Aquesta és la
situació.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Cardona. Vol intervenir qualque grup en torn de
contrarèplica?

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Molt, molt breument, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí, Sra. Marí, té la paraula.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Només per matisar aquesta esmena 10308 i tot el problema
que té extern o de gratuïtat quan se li ha aplicat. Només repetir
que sabem que pujada del pressupost de la Conselleria
d’Agricultura no és el que seria de desitjar, que ens agradaria
que fos més, ...

EL SR. JUAN I CARDONA:

Idò?

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

... que aquest 4% no és suficient, però que també sabem que
qualsevol govern ha de prioritzar quan fa un pressupost i que el
Govern d’aquestes illes ha fet unes prioritzacions, unes
prioritzacions que han estat explicades i que aquesta diputada
assumeix.

Per tant, tan de bo tot allò que es demana fos possible, però
en aquests moments i tampoc en cap moment normalment no
totes les coses són possibles.

Moltes gràcies.



HISENDA I PRESSUPOSTS / Núm. 43 / Fascicle 3 / 10 de desembre del 2008 883

 

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Marí. Qualque grup vol intervenir? Sí, Sr.
Garcías, té la paraula.

EL SR. GARCÍAS I SIMÓN:

Sí, molt breument. Només, Sr. Cardona, no és cert que el
Govern no vol donar doblers, no és cert. Sap, i ho he dit al final
de la meva intervenció, que quan hi ha hagut situacions
extraordinàries en els pressuposts s’han afrontat aquestes
situacions extraordinàries. Vostè em pot dir: és que la situació
en aquests moments és extraordinària; efectivament, és
extraordinària per a tota l’economia, no només de les Illes
Balears, sinó de l’Estat espanyol i diria de tot o de part molt
important del món occidental desenvolupat en què estam, però
requeriria un debat molt més ample.

I tengui clar que, jo entenc la seva idea que el pressupost de
la Conselleria d’Agricultura augmenti, però és que pensi que
s’ha demanat augment de pressupost a totes les seccions del
pressupost de la comunitat; jo, si el Partit Popular té una manera
que, sense haver-nos d’endeutar més, puguem augmentar encara
molt més el pressupost, encantats de sumar tots els pressuposts.
I no em venguin amb la discussió del finançament, etcètera,
perquè és un altre debat.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Garcías. Passam finalment a la votació de les
esmenes de la secció 20, agrupada, Conselleria d’Agricultura i
Pesca i les seccions i entitats afins.

En primer lloc, es procedeix a la votació conjunta de les
esmenes del Grup Parlamentari Mixt AIPF.

Vots a favor?

EL SR. SECRETARI:

7 vots a favor.

LA SRA. PRESIDENTA:

Vots en contra?

EL SR. SECRETARI:

8 vots en contra.

LA SRA. PRESIDENTA:

Queden rebutjades.

Finalment, votació conjunta de les esmenes del Grup
Parlamentari Popular.

Vots a favor?

EL SR. SECRETARI:

7 vots a favor.

LA SRA. PRESIDENTA:

Vots en contra?

EL SR. SECRETARI:

8 vots en contra.

LA SRA. PRESIDENTA:

Queden rebutjades.

Se suspèn la sessió, fins demà de matí, a les deu.
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