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LA SRA. PRESIDENTA:

Senyores i senyors diputats, començam la sessió d’avui amb
el debat número 14, de totalitat i de globalitat, agrupació de la
secció 21, Conselleria de Comerç, Indústria i Energia amb les
seccions i entitats afins.

Per part del Grup Parlamentari Mixt-AIPF s’han presentat
esmenes parcials a la secció 21, Conselleria de Comerç,
Indústria i Energia, al programa 731B, planificació, ordenació
i desenvolupament energètic, número 10813; al programa 731C,
foment de l’ús d’energies renovables i de l’estalvi d’energia,
número 10814; a l’Institut d’Innovació Empresarial de les Illes
Balears, número 10812; i a Fires i Congressos de Balears,
número 10811.

Per part del Grup Parlamentari Popular s’ha presentat
esmena a la totalitat a la secció 21, número 10616, i també
esmenes parcials a aquesta mateixa secció al programa 000A,
nous programes i no classificats, números d’esmena 10528,
10581 a 10586, 10592 a 10596. Al programa 612H, gestió dels
fons procedents de la Unió Europea, número 10511; al
programa 721A, direcció i serveis generals de comerç, indústria
i energia, números 10588, 10589 i 10615; al programa 723A,
promoció industrial i tecnològica, números 10587, 10590 i
10591; al programa 731B, planificació, ordenació i
desenvolupament energètic, números 10606, 10608, 10610 i
10551; al programa 731C, foment de l’ús d’energies renovables
i de l’estalvi d’energia, números 10547, 10549, de la 10555 a
10559, 10564, 10576 a 10580, 10560, 10561, 10611 i 10613; al
programa 763A, ordenació, reforma i modernització de les
estructures comercials, números 10509, 10526, 10530, 10532,
10536, 10537, 10539, 10541, 10543, 10527. A l’Institut
d’Innovació Empresarial de les Illes Balears, esmenes número
10512, 10599, 10600, 10601 i 10604. I finalment a Fires i
Congressos de Balears, l’esmena número 10597.

Per a la defensa conjunta de les esmenes objecte d’aquest
debat intervé primer el grup parlamentari Mixt AIPF, Sr.
Mayans.

Perdoni, sí, m’he oblidat de demanar les substitucions que
hi pugui haver en aquesta sessió d’avui matí.

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

Eduard Riudavets substitueix Miquel Àngel Llauger.

EL SR. JUAN I CARDONA:

Josep Juan Cardona substitueix Pere Palau.

EL SR. COSTA I SERRA:

Josep Maria Costa substitueix Miquel Gascón.

LA SRA. PALAU I COSTA:

Catalina Palau substitueix Miquel Jerez.

LA SRA. MERCADAL I MERCADAL:

Margarita Mercadal substitueix Miquel Gascón. 

(Intervenció inaudible)

El Sr. Ribalaiga, perdó.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Esperança Marí, Josep Melià.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé, moltes gràcies. Així idò ara sí que passam a la
defensa conjunta de les esmenes del debat, i intervé en primer
lloc el Grup Parlamentari Mixt AIPF, Sr. Mayans, per un temps
de cinc minuts.

EL SR. MAYANS I SERRA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Les esmenes que es presenten en
aquesta secció fan referència a les zones industrials i a les
energies renovables, fonamentalment, i també a l’estalvi
energètic. N’hi ha una que fa referència a acabar, enllestir el
projecte d’eficiència energètica, eficiència en l’enllumenat
públic que es va iniciar l’anterior legislatura i que tant d’estalvi
ha produït a les arques municipals. Per tant hi ha algun nucli de
població que encara, encara que estigui (...) no hagi acotat
aquesta darrera fase i es proposa una partida perquè es finalitzi
la fase aquesta d’eficiència en l’enllumenat públic. Així mateix
si es vol ampliar la partida per també seguir els plans
d’eficiència en l’enllumenat, evidentment estic disposat també
a ampliar la partida perquè també puguin seguir altres municipis
beneficiant-se d’aquesta iniciativa.

La consellera de Cultura ens va dir també quan va
comparèixer, ja sé que estam a energia, però quan va
comparèixer ens va dir que volia instalAlar pannells d’energies
renovables a edificis públics, i per això faig aquesta esmena dins
la Conselleria de Comerç i Energia, perquè es comencin a
instalAlar perquè ens va fer constar que no se n’havia instalAlat
cap, encara, de pannell, tant d’aigua calenta com d’energia solar
fotovoltaica als edificis públics. S’habilita una partida de
500.000 euros per a aquesta finalitat.

I quant al polígon industrial, el consell insular té una partida
important, però no cobreix gran part del que s’ha de fer allí per
arreglar i per urbanitzar i per electrificar l’únic polígon
industrial de l’illa. Per tant es proposa una partida extra de
suport al consell per a aquesta finalitat. I a la vegada també,
perdó, de la construcció de naus modulars per intentar llevar les
activitats de sòl rústic i centralitzar-les dins aquest polígon
industrial.

I finalment la més important econòmicament és la del
recinte firal polivalent, que evidentment es pot transaccionar per
fer-la plurianual o per negociar la quantitat, que jo crec que és
l’única illa o l’únic consell insular que no disposa d’aquest
recinte firal, reclamat també per unanimitat per la petita i
mitjana empresa d’Eivissa i Formentera. Gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. OLIVER I MUT:

Gràcies, Sra. Presidenta. El Grup Parlamentari Popular ha
presentat una esmena a la totalitat en aquesta secció que en
aquests moments no en faré defensa, com és costum en aquesta
casa, i posposaríem el debat al Plenari.

Pel que fa a les esmenes parcials, passaré a relacionar-les
perquè quedi en el Diari de Sessions perquè també és norma en
aquesta casa, i aquest any ho hem pogut comprovar al llarg dels
debats que s’han produït, que no s’aprova cap esmena a
l’oposició, encara que després alguna transacció en el Plenari
per allò que no es pugui dir que no s’ha aprovat cap esmena a
l’oposició. Passaré, idò, a relacionar-les sense fer-ne massa
defensa, a no ser que se’m demanàs explicació per part dels
grups que donen suport al Govern, que sí que ho faria. 

Presentam tot un seguit d’esmenes quant a l’artesania, i una
primera és per a la creació de la marca de qualitat artesana, i
volíem també recuperar el projecte d’oficis per encàrrec que va
posar en marxa el govern Matas. Demanam també que es
restitueixi el programa 7243 de promoció de l’artesania, amb
una dotació de 750.000 euros, programa que ha desaparegut
d’aquest projecte de pressupost. També presentam una sèrie
d’esmenes per fomentar el producte de qualitat artesana i per
ajudar el mercat artesanal de Sant Antoni, també una ajuda per
a l’Ajuntament de Santa Eulàlia quant a la mostra d’artesania,
i dues partides importants dotades amb 2 milions cada una per
al museu temàtic de la perla a Manacor i per al museu temàtic
de la fusta a Manacor, el mateix que una partida per ajudar a la
gestió del museu de calçat d’Inca.

Demanam també 1 milió d’euros per l’adequació de la torre
de l’església de Sant Antoni com a centre d’exposicions, i el
centre de dinamització cultural de Sant Carles també amb 1
milió d’euros. I la rehabilitació del cine Espanya, a Santa
Eulàlia, també, com a centre de dinamització cívic, amb 3
milions d’euros. Una partida d’1 milió d’euros per al conveni
amb SEBIME per a la nova seu i també el Museu d’artesania de
Menorca, i 1 milió d’euros també pel conveni amb la Cambra de
Comerç de Menorca per a la construcció de la nova seu. 

Una partida pensam que molt important, dotada amb 10
milions d’euros -d’increment, evidentment, totes aquestes són
d’increment- per a ajuda a les petites i mitjanes empreses, tant
de comerç com d’indústria, per poder fer front a la crisi. 1 milió
d’euros per ajudar les petites empreses per al trasllat a polígons
industrials. 2 milions d’euros de línia per ajuda perquè les
empreses industrials puguin obrir botigues a l’exterior per
comercialitzar els seus productes. I 2 milions també d’ajuda per
als plans d’expansió i d’internacionalització de les indústries
tradicionals de les nostres illes.

Dins el programa energètic de la Direcció General
d’Energia, demanam unes dotacions pel que són les auditories
energètiques a establiments hotelers, tant a Eivissa com a
Menorca com a Mallorca. Una dotació de 80.000 euros per a la
confecció d’un pla per poder dur el gas a tots els municipis de
Balears. Partides també importants per impulsar la creació
d’una planta de biodiesel a Eivissa i una altra a Menorca.
Partides també per al foment del biocombustible a Formentera,
a Mallorca, a Menorca i a Eivissa. Demanam també la
construcció, la creació, de quatre centre d’interpretació de les
energies renovables, un a Formentera, un altre a Eivissa, a
Menorca i a Mallorca. Demanam també una partida de 300.000
euros per a desenvolupament del programa per implantar
l’energia termoelèctrica i d’hidrogen, i partides per al foment de
la biomassa com a font d’energia tant a Formentera. com a
Eivissa, Menorca i també Mallorca. El Pla d’eficiència
energètica de l’enllumenat públic a Sant Antoni, demanam 1
milió de pessetes que s’incrementi aquesta partida, i també
800.000 euros per a la darrera fase del Pla d’eficiència
energètica de l’enllumenat públic a Formentera. 

Quant al comerç, una partida de 300.000 euros per a les
obres de millora i modernització del centre comercial a Santa
Eulària. 6 milions d’euros per al recinte firal de Manacor. Una
partida, també, per al recinte firal de Ciutadella, per a la
redacció del projecte. Una partida d’1 milió d’euros per a la
modernització dels mercats municipals, i una partida de 120.000
euros per a creació de places d’inspectors de comerç; ja sé que
en temps de crisi és difícil d’explicar els motius de la creació de
capítol 1, però pensam que és molt necessari incrementar
aquesta partida en inspectors per posar ordre dins el sector
comerç, que en aquests moments hi ha molta competència
deslleial.

Partides per a campanyes de promoció de comerç a les
quatre illes, a Formentera, a Mallorca, a Menorca i a Eivissa.
Ajuda a la fira d’Alaior. Nous polígons industrials a Menorca,
una partida d’1 milió d’euros, i també partides per a polígons
industrials a Sant Josep, a Sant Antoni, a Santa Eulàlia i a
Formentera. I com no podia ser d’una altra manera, que a més
s’ha demanat en reiterades ocasions, també una partida de
500.000 euros per a la construcció del recinte polivalent a
Formentera.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Molt bon dia, senyores i senyors
diputats. En primer lloc i quant a les esmenes parcials que
presenten el Grup AIPF i el Grup Popular, les següents
consideracions.
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Quant a les del Grup AIPF, la 10812, que fa referència a la
creació d’una partida per a la urbanització del polígon industrial
de Formentera, pensam que no és una qüestió de donar suport
o no a Formentera, que normalment es planteja d’aquesta
manera; la conselleria dóna suport a la creació i la
modernització dels polígons industrials arreu de les Illes Balears
i crec que així ho deixà clar la Sra. Vives en la seva presentació
dels pressupostos. El polígon de Formentera està pendent de la
signatura del conveni entre el Consell de Formentera i el
Govern per tal de poder engegar l’operació que permetrà
adjudicar les obres d’aquest polígon; per tant una vegada que
s’hagi firmat aquest conveni, el polígon serà una realitat a
Formentera.

Quant a l’esmena 10811, hi votarem en contra ara per ara
perquè no és una prioritat del Consell de Formentera, i des del
moment que no és una prioritat del Consell de Formentera,
tampoc no ho pot ser del Govern de les Illes Balears. Continuam
pensant que quant a política i inversions a les diferents illes, els
consells insulars tenen molt a dir-hi.

Quant a les esmenes del Grup Popular, la 10528, amb una
partida de 500.000 euros per tal de colAlaborar amb la política
firal d’Eivissa, enguany s’ha treballat per primera vegada també
en un conveni entre el Consell d’Eivissa i el Govern semblant
al que s’havia subscrit ja feia temps amb el de Menorca. Per tant
pensam que a través d’aquest conveni finalment es podrà donar
aquest nou impuls al Palau de Fires i Congressos d’Eivissa i a
la seva activitat.

Quant a les esmenes 10581 i 10586, aquest grup d’esmenes
que fan referència a tot allò que és l’apartat d’artesania, la
creació de la marca artesana, projectes d’oficis per encàrrec,
etc., el foment de producte de qualitat artesana, el mercat
artesanal de Sant Antoni..., són unes esmenes que també
d’alguna manera ja eren presents en el pressupost de l’any
passat i que entenem que tot aquest bloc és un tema que fa
referència ja a les competències dels consells, ja ho vam dir
també així l’any passat, i per tant pensam que els consells
insulars han d’assumir allò que són les seves competències i per
tant les seves responsabilitats.

Quant a la 10592, que fa referència al museu de la perla de
Manacor i la 10593, que també és el de la fusta, també són tot
un bloc d’esmenes que també ja vàrem comentar en els
pressupostos de l’any passat i que fan referència totes elles a
infraestructures o a construcció de nous recintes, etc. La
conselleria en aquests moments, de la mateixa manera que
també ho va fer amb els pressupostos passats, pensa que
aquestes prioritats o que cap d’aquestes infraestructures no és
una prioritat en aquests moments de la Conselleria de Comerç.

Pel que fa a la 10511, que parla de la rehabilitació del cine
Espanya a Santa Eulària, és una esmena interessant i que
teòricament se li hauria de poder donar suport; de totes maneres
pensam que seria una esmena que s’hauria de posar dins els
pressupostos de la Conselleria d’Educació i Cultura, no en
aquests moments dins la de Comerç, Indústria i Energia.

 

Després no voldria haver-me equivocat, la 10615 és una
esmena on es demanen 10 milions per a ajudes a les petites
empreses de comerç a fi de fer front a la crisi econòmica.
Aquesta esmena em recorda una mica la discussió que vam tenir
ahir amb l’esmena d’agricultura, on també hi havia aquest bloc
de 12 milions d’euros per incentivar els pagesos de les Illes.
Entenem que són unes esmenes una mica fora de lloc i que per
tant jo pens que no s’haurien d’haver acceptat o que s’haurien
d’haver retirat per la impossibilitat, òbviament, de dur a terme
amb aquestes quantitats que es demanen.

L’esmena 10590, que fa referència a la nova línia d’ajudes
per a les empreses de les Illes Balears de cara a la
comercialització dels seus productes a l’exterior, pensam que és
una esmena interessant. També l’any passat hi havia una
esmena d’aquesta tipologia i també ens hi vàrem manifestar
favorablement. Pensam que aquests tipus d’inversions haurien
de ser prioritaris dins la Conselleria de Comerç, i encara que
sembli contradictori la conselleria no té ara previst dins les
seves prioritats aquestes inversions. Per tant aquí el que toca fer
a aquesta diputada és, òbviament, un exercici de responsabilitat
i de confiança en les decisions que pren la consellera o la
Conselleria de Comerç, Indústria i Energia. 

Respecte a la 10564 i a aquest bloc d’esmenes que fan
referència al foment del biocombustible a Eivissa, Formentera,
Mallorca i Menorca, dir que no són..., vull dir que treballar amb
biocombustible també vam comentar-ho, ja no només ho hem
comentat aquí en pressupost sinó que també s’ha comentat en
plenari amb proposicions no de llei, en comissió, vull dir que és
un tema que ha quedat jo crec que suficientment clar per part de
tots els grups que formam aquesta cambra i que no és una
postura que ara per ara el Govern li doni suport.

Quant a l’energia termoelèctrica i d’hidrogen, s’està
treballant amb els programes d’investigació que du a terme la
Universitat de les Illes Balears, i per tant tenen ja el suport
econòmic d’aquesta conselleria. 

I finalment un altre bloc d’esmenes, que són les esmenes que
demanen campanyes de promoció del comerç també a
cadascuna de les diferents illes amb una partida de 300.000
euros. També hi votarem en contra, no perquè no pensem que
aquestes campanyes no siguin necessàries, i més en aquests
moments, sinó que aquestes campanyes i els pressupostos per
dur-les endavant ja s’han recollit dins tot allò que són les
mesures del foment del comerç a les Illes Balears.

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.
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EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Pel que fa a les esmenes d’AIPF en
què proposa implantar energies renovables a edificis públics, és
una qüestió amb la qual estam totalment d’acord, però volem
recordar que en aquests moments ja hi ha línies que van en
aquest sentit; fins i tot recordaria l’acord que es va prendre entre
la Conselleria de Comerç, Indústria i Energia i la Conselleria
d’Educació per implantar aquestes energies renovables en
escoles. Per tant, és una qüestió que s’ha iniciat, lògicament va
més lent del que voldríem, però en aquests moments es fa.

Quant al polígon de Formentera, vull recordar que el polígon
de Formentera ha de ser una iniciativa del Consell de
Formentera, en la qual participa, lògicament, la Conselleria de
Comerç i Indústria i per tant, quan el conveni amb Formentera,
amb el consell, s’aprovi es durà endavant. Igualment amb el
recinte firal polivalent de Formentera, que també quan
evidentment hi hagi un acord entre el Consell de Formentera i
el Govern de les Illes Balears, entenc que es durà a terme.

Quant a les esmenes del Partit Popular, presenta una esmena
de totalitat pràcticament com -em sembla- a la resta de les
seccions. Nosaltres insistim que consideram que no està en
absolut justificada aquesta esmena a la totalitat, l’argument que
per la insuficiència, per fer front a la crisi econòmica, nosaltres
pensam que precisament el pressupost de la Conselleria de
Comerç i Indústria, dins les possibilitats i disponibilitats
pressupostàries que no són totes les que haurien de ser
lògicament, hi estam d’acord totalment, però aquí, dins aquestes
disponibilitats, hi farà front en tot allò que pugui i que pertoqui.

Es proposen convenis amb els consells per a política firal,
bé, ens consta que ja hi ha colAlaboració entre la Conselleria de
Comerç, Indústria i Energia i els consells insulars per al tema de
la política firal, és una colAlaboració que es du a terme i per tant,
no entenem molt bé el perquè d’aquesta esmena.

Llavors hi ha un grup que fa referència a artesania, creació
de la marca de qualitat artesana, promoció de l’artesania,
mercats artesanals i mostres d’artesania. Recordaria que ja hi ha
ajudes, que des de la conselleria es duen a terme accions en el
tema de l’artesania, però que el gruix d’aquestes accions en tot
cas han de correspondre als consells insulars que són els que
tenen la competència d’artesania actualment, d’acord amb
l’Estatut d’Autonomia.

Llavors hi ha una sèrie d’esmenes, que són repetició
exactament de propostes que ja feia l’any passat el Grup
Popular, són el mercat temàtic de la perla de Manacor, el mercat
temàtic de la fusta també a Manacor, el museu del calçat a Inca
-bé, en aquest cas la gestió del museu del calçat d’Inca, però no
ens consta que existeixi aquest museu, per tant, no entenem que
es pugui gestionar allò que no existeix- i altres com el museu
d’artesania de Menorca o la rehabilitació del Cine Espanya de
Santa Eulàlia, en aquest cas coincidim amb la diputada, Sra.
Esperança Marí, que això hauria de correspondre en tot cas a la
Conselleria de Cultura. La resta, en tot cas, no crec que sigui
prioritari per a la Conselleria de Comerç i Indústria du a terme
tots els museus que se’ns marquen aquí i, en tot cas, entenc que
haurien de ser actuacions entre l’ajuntament corresponent, la
Conselleria de Cultura i hi podria participar la Conselleria de
Comerç i Indústria.

Es proposen també ajudes a les PIME per fer front a la crisi
econòmica. Ja he dit anteriorment que es fan passes des de la
Conselleria de Comerç i Indústria amb línies d’ajuda, amb línies
de crèdit que s’han anunciat. Per tant, en aquest sentit ja es fan
totes les passes possibles, insistesc amb la disponibilitat
pressupostària que hi ha, que és la que és i que ens agradaria,
lògicament, que fos més gran.

Polígons industrials. També se’ns proposa tota una sèrie de
polígons industrials, jo recordaria que ja hi ha una línia
actualment de la Conselleria de Comerç i Indústria per dur a
terme polígons industrials, que hi ha negociacions amb una sèrie
d’ajuntaments, que hi ha polígons iniciats, però que en tot cas
són les peticions de l’ajuntament les que marquen la línia de la
Conselleria de Comerç i Indústria. La gestió que du a terme la
Conselleria de Comerç i Indústria és precisament a iniciativa
municipal. Per tant, els que es fan són els que responen a les
iniciatives municipals, per als que proposen vostès en aquests
moments no hi ha peticions dels ajuntaments en aquest sentit.

Llavors hi ha un grup, que són dues esmenes en concret, una
d’obrir tendes a l’exterior i una altra d’ajudar a l’expansió
d’empreses, tenen a veure per tant totes dues amb la
internalització. Recordaria en primer lloc, matisant un poc el
que comentava la Sra. Esperança Marí, que sí que es fan coses
des de la Conselleria de Comerç i Indústria. Vull recordar, per
exemple, que hi ha actuacions puntuals, que hi ha participació
a fires exteriors, sempre que hi ha una fira internacional que
pugui afectar sectors comercials o industrials, hi ha una
participació en què s’acompanya per part de la Conselleria de
Comerç i Indústria als sectors industrials, comercials, artesans,
etc., que participen a aquestes fires, se’ls torna tot tipus d’ajuda.

Per tant, sí que hi ha una actuació a l’exterior, però del que
no hi ha intenció és de repetir aquests “xiringuitos” que es varen
trobar oberts a l’exterior a diverses poblacions d’Estats Units,
Àsia, etc, que eren “xiringuitos” poc operatius que suposaven
grans despeses poc justificades i amb uns resultats dubtosos o
absolutament nuls. Aquesta política sí que la Conselleria de
Comerç i Indústria no la vol repetir i per tant, davant aquesta
existència d’aquestes oficines de bastant dubtosa rendibilitat i
que, per tant, no tenien cap justificació ni una, es va decidir
tancar-les. Crec que és un exercici de responsabilitat perquè va
permetre que les despeses que es destinaven de manera no
justificada a aquestes qüestions varen ser aprofitades per
realment dur a terme una vertadera ajuda a les empreses de les
Illes Balears. 

Es comenten també auditories energètiques als hotels, ens
consta que ja hi ha ajudes. Es proposen plantes de biodiesel i
biocombustible, ahir, en relació amb el pressupost
d’Agricultura, ja vaig dir que aquestes eren qüestions que
consider que no han de ser prioritaris, entre altres coses perquè
són qüestions que estan en entredit des del punt de vista
mediambiental i des del punt de vista del mercat.
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Es proposa un centre d’interpretació d’energies renovables.
Consider que no s’han de fer centres d’interpretació, sinó que
s’han de fer energies renovables. Es proposa també a aquest
apartat energia termoelèctrica i hidrogen, aquí sí que pensam
que es fa, de fet, hi ha -ens consta- programes d’investigació
amb la Universitat que es duen a terme, en els quals  colAlabora
la Conselleria de Comerç i Indústria, programes d’investigació
tant amb la Universitat com amb empreses privades. Igualment
que amb la biomassa, ens consta que hi ha intenció de la
conselleria de dur-ho a terme -i de fet existeixen partides per
fer-ho-, però en tot cas s’han de presentar projectes que, en
aquests moments, la veritat és que a nivell d’iniciativa privada
no hi ha projectes en marxa en relació amb la biomassa.

Es proposen també plan d’eficiència d’enllumenat públic,
ens consta que ja hi ha ajudes als municipis per a aquestes
qüestions. Igualment que per a la modernització dels centres
comercials, ja es duen a terme línies de subvenció per part de la
conselleria, a més de la promoció del comerç, que també ja
existeixen ajudes.

Quant a recintes firals, es proposen els de Manacor, el de
Ciutadella, bé ens consta que ja es fa una línia de recintes firals,
fa poc es va inaugurar el de Calvià per exemple. Els de Manacor
i de Ciutadella actualment no són prioritaris, però no vol dir que
en el futur no es poguessin incorporar.

Per tots els motius exposats, votarem en contra de les
esmenes presentades per AIPF i pel Partit Popular sense
perjudici que d’aquí al plenari es poguessin transaccionar o
acceptar algunes de les esmenes. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. MERCADAL I MERCADAL:

Gràcies, presidenta. Bé, per fixar la postura del Grup
Socialista en relació amb les esmenes presentades, em referiré
en primer lloc a les quatre presentades pel Grup Mixt, secció
AIPF.

Els hem de dir que no els donarem suport ja que les números
10813 i 14 tracten de projectes que s’han de solAlicitar
mitjançant les línies de subvencions adients i, segons entenem,
ja existents. La número 10811, que reitera un any més la
construcció d’un recinte firal polivalent a Formentera, entenem
que es farà quan el Consell de Formentera ho consideri prioritari
dins les possibilitats existents. La número 10812, que demana
suport per urbanitzar el polígon industrial i construir-hi naus
modulars, entenem que també és un tema a liderar pel consell
insular quan així es prioritzi amb els criteris necessaris de
suficiència econòmica.

A continuació i en relació amb les esmenes presentades pel
Partit Popular, la número 10616, que és a la totalitat, no hi
entraré en aquest moment ja que tampoc no ho ha fet el
portaveu del partit proposant i en tot cas, esperarem el debat que
es produirà al plenari.

Pel que fa a les esmenes parcials, els he de dir que tampoc
no els donarem suport de moment pels motius següents, les he
agrupades per conceptes per a una major claredat: les números
10604 i 10597, entenem que se superposen amb les del diputat
Sr. Mayans, per tant, no m’hi tornaré referir. Hi ha un grup
d’esmenes a les quals no donarem suport perquè es tracta
d’actuacions que entenem que ja es duen a terme per part del
nostre govern o bé ja hi ha convenis o línies d’ajuda existents.
En concret són: la 10615, que es refereix a ajuts a petites
empreses per fer front a la crisi, aquí diria als proposants que el
meu grup opina que tot el pressupost està pensat pel Govern per
fer front a la crisi, per tant, seria d’agrair evitar qualsevol
demagògia -i açò dit amb tota l’atenció del món- en moments de
tanta dificultat econòmica; l’esmena 10536, que proposa creació
de places per a inspectors de comerç, la 10527, ajudes a Fira
d’Alaior, la 10539, 41, 43 i 37, campanyes de promoció del
comerç a les quatre illes; 10613 i 611, plans d’eficiència
energètica per a l’enllumenat públic de Formentera i Sant
Antoni de Portmany; la 10606, 8 i 10 referides a auditories
energètiques per a establiments hotelers d’Eivissa, de Menorca
i de Mallorca; la 10587, ajudes per a trasllats d’empreses a
polígons industrials; 10532, modernització de mercats
municipals; la 10509, modernització del centre comercial de
Santa Eulàlia del Riu; la 10591, expansió i internacionalització
d’indústries tradicionals; la 10595, centre d’exposicions a la
torre de l’església de Sant Antoni de Portmany, que es pot
acollir precisament a la línia d’ajudes per a obres públiques; la
10528, conveni amb el Consell Insular d’Eivissa per al tema de
política firal insular. És a dir, totes aquestes pensam que ja hi ha
unes línies d’ajuda establertes per tant, no els donarem suport.

A continuació hi ha un grup d’esmenes que no podem
acceptar dins les capacitats pressupostàries d’aquest any on, més
que no mai, el meu grup opina que cal establir unes prioritats i
aplicar-les amb total rigor. Són la 10582, que fa referència a
projecte d’oficis per encàrrec; les 10526 i 30, recintes firals a
Manacor i Ciutadella; les 10559, 58, 57 i 56, que es refereixen
a centres d’interpretació d’energies renovables a les quatre illes;
les 10592 i 92, construcció de museus temàtics de la perla i de
la fusta a Manacor; la 10588 i 89, construcció del museu
d’artesania i nova seu cambra comerç a Menorca; les 10564, 61,
60 i 65, foment del biocombustible a les quatre illes; les 10547
i 49, creació de plantes biodiesel a Eivissa i a Menorca i
finalment la 10590 per obrir tendes a l’exterior per
comercialitzar productes illencs amb uns antecedents dubtosos
tal com ja ha indicat el precedent que m’ha precedit.

Ara entraré dins el proper grup d’esmenes que també
haurem de rebutjar ja que es refereixen a actuacions que pensam
que no són competència del Govern, sinó que segons l’Estatut
d’Autonomia són competències transferides als respectius
consells insulars i açò pensam que els senyors diputats i
diputades proposant ho haurien de considerar així. Es tracta de
les 10584, 81, 86, 85 i 83, totes relacionades amb l’artesania,
colAlectiu que -ho vull dir aquí- mereix tot el respecte i
consideració del meu grup.
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El Partit Popular ha presentat tres esmenes que pensam que
són errònies i em referesc a les 10511 i 10596 que depenen de
Cultura i no de Comerç, es tracta de la rehabilitació del cine
Espanya de Santa Eulàlia del Riu com a centre de dinamització
cívic i el centre de dinamització cultural a Sant Carles. Pensam
que correspondria presentar l’esmena a una secció, a una
conselleria i la tercera, és la 10594 que proposa la gestió del
museu de calçat d’Inca i crec que també s’ha esmentat abans no
ens consta que aquest museu existeixi. Suposam que una volta
contrastades aquestes tres irregularitats en aquestes propostes,
sí així ho considera oportú el Partit Popular les retirarà.

El Partit Popular també continua fent propostes a l’aplicació
d’energies alternatives com les exposades a les esmenes 10576
i 10580, termoelèctrica, hidrogen i biomassa, que després de
diverses compareixences de la consellera de Comerç, Indústria
i Energia entenem que no van en la línia de la política
energètica d’aquest govern, al qual el meu grup dóna suport
amb les seves iniciatives, i sobre les que l’any passat ja els vam
dir exactament el mateix.

Per acabar em referiré al grup d’esmenes, també repetides de
l’any passat, que fan referència a la construcció de polígons
industrials, en concret, les números 10599, 600 i 601, que es
refereixen a tres polígons industrials a l’illa d’Eivissa, la 10512
que fa referència a nous polígons a Menorca, sense determinar
quins. Els he de dir que ens consta que el Govern segueix la
tònica d’acordar convenis amb els ajuntaments allà on
ajuntament i Govern, conjuntament, consideren necessària la
construcció de polígons per donar resposta a les indústries
existents o de possible implantació, però han de ser els
ajuntaments els que posin a disposició els terrenys i aquí hi ha
antecedents prou interessant i prou diferenciats que ara no vénen
al cas, però com no tot ha de ser discordant vull manifestar aquí
que mirarem d’aquí al plenari d’acceptar o poder transaccionar
alguna de les esmenes proposades. 

De moment el nostre vot serà negatiu. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. OLIVER I MUT:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats, bé, em
sap greu que se m’hagi dit que no està justificada aquesta
esmena. Tal vegada és que, Sr. Diputat, no ha sabut o no ha
pogut interpretar aquestes esmenes parcials, de totes formes,
creguin que en el debat a la totalitat sí que els demostraré com
aquestes esmenes parcials, es desprèn del seu conjunt la
necessitat d’aquesta esmena a la totalitat.

Sra. Mercadal, vostè em parla de demagògia, que feim
demagògia amb aquestes esmenes parcials, però cregui’m, estic
convençut que vostè està convençuda també que aquest
pressupost no és suficient per sortir de la crisi. Per tant, no em
digui que faig demagògia, no la vull titllar que vostè ho faci,
però cregui’m estic convençut que vostè pensa que aquest
pressupost no és suficient.

Només entraré en dues o tres qüestions molt puntuals perquè
el debat tampoc no dóna per més, però creguin-me que no m’he
equivocat i s’equivoquin vostès, no és competència de la
Conselleria de Cultura, l’esmena que fa referència a la
rehabilitació del Cine Espanya i també del centre de
dinamització de Sant Carles no és la Conselleria de Cultura, qui
gestiona les línies dels fons europeus és la Conselleria de
Comerç i Indústria. Repassin-ho. Aquesta esmena està ben
ubicada i a més, la Conselleria de Comerç i Indústria ja ajuda
altres municipis via aquestes línies de fons europeus.

Avui, Sra. Presidenta, hem descobert que aquest govern no
té política en matèria de polígons industrials. El Sr. Barceló ens
ha dit que es fan aquells polígons industrials que els
ajuntaments demanen, per tant, això és una demostració que no
té política industrial perquè si es fan aquells que els ajuntaments
demanen i si els ajuntaments no els demanen no es fan, aquesta
és la lectura, és la trista realitat que aquest govern no té política
en matèria industrial.

Quant al conveni per al Consell Insular d’Eivissa per al tema
del recinte firal, pens que també aquesta esmena no només és
necessària sinó que és de justícia. El Govern és el propietari del
recinte firal de Mallorca i és qui el gestiona, quant al recinte
firal de Menorca el propietari és el Consell Insular de Menorca,
però el Govern, via la situació firal, és qui el gestiona i el manté,
el Consell Insular d’Eivissa és el propietari del Consell Insular
d’Eivissa, però és qui el manté. Per tant, feim una esmena
perquè creim que és de justícia que també s’ajudi via govern al
Consell Insular d’Eivissa perquè gestioni o ajudi a finançar la
gestió d’aquest recinte firal. No ens hem equivocat, sinó es vol
fer serà una qüestió del Govern que ja haurà de donar les
explicacions als eivissencs de per què no els vol ajudar en
aquesta matèria.

I res més, Sra. Presidenta, veurem quines esmenes ens volen
transaccionar per part del Grup del Partit Socialista Obrer
Espanyol i estigui ben segura, Sra. Mercadal, que farem tot el
possible per poder arribar a consensuar i transaccionar les
esmenes que vostès vulguin transaccionar i aprovar d’aquesta
oposició.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Oliver. En torn de contrarèplica vol intervenir
algun grup? No.

Passam a la votació de les esmenes de la secció 21,
Conselleria de Comerç, Indústria i Energia amb les seves
entitats afins.
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En primer lloc, votació conjunta de les esmenes del Grup
Parlamentari Mixt AIPF.

Vots a favor?

LA SRA. SECRETÀRIA:

7 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:

7 vots a favor.

LA SRA. PRESIDENTA:

Vots en contra?

LA SRA. SECRETÀRIA:

9 vots en contra.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, queden rebutjades.

Seguidament passam al debat...

(Remor de veus)

Molt bé, dos minuts de recés.

LA SRA. PRESIDENTA:

Senyores i senyors diputats, reprenem la sessió amb el debat
número 15 de totalitat i globalitat, agrupació de la secció 21,
Conselleria d’Esports i Joventut, amb les seccions i entitats
afins.

En aquest moment correspon comunicar les substitucions o
els canvis de diputats.

LA SRA. PALAU I COSTA:

Catalina Palau substitueix Miquel Jerez.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Antoni Alorda substitueix Gabriel Barceló.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Esperança Marí substitueix Josep Melià.

LA SRA. MERCADAL I MERCADAL:

Margarita Mercadal substitueix Ernest Ribalaiga, igual que
abans. Repetesc, Margarita Mercadal substitueix Ernest
Ribalaiga.

EL SR. COSTA I SERRA:

Josep Maria Costa substitueix Miquel Gascón.

EL SR. JUAN I CARDONA:

Josep Juan Cardona substitueix Pere Palau.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Per part del Grup Parlamentari Mixt AIPF
s’han presentat esmenes parcials a la secció 23, Conselleria
d’Esports i Joventut, al programa 323A, protecció i foment de
la integració i foment de la participació social de la joventut,
RGE núm. 10832; al programa 457A, promoció i foment de
l’esport, RGE núm. 10831.

Per part del Grup Parlamentari Popular s’han presentat
esmenes a la totalitat a la Conselleria d’Esports i Joventut, RGE
núm. 10719, i també esmenes parcials a la secció 23 de la
Conselleria d’Esports i Joventut, concretament al programa
323A, protecció i foment de la integració i foment de la
participació social de la joventut, RGE núm. 10331, 10338,
10332, 10337, 10667, 10336, 10330, 10333, 10334, 10329 i
10335; al programa 457A, promoció i foment de l’esport, RGE
núm. 10170, 10171, 10168, 10620, 10173, 10166, 10167,
10169, 10174, 10490, 10500, 10501, 10172, 10487, 10488,
10491 a 10494, 10178, 10499, 10177, 10484, 10485, 10489,
10495 i 10497; al programa 457C, direcció i serveis generals
d’Esports i Joventut, esmena RGE núm. 10486; i a la Fundació
Illesport, esmenes RGE núm. 10175, 10176 i 10779 a 10781.

Per a la defensa conjunta de totes les esmenes del debat
correspon intervenir en primer lloc al Grup Parlamentari Mixt
AIPF. Sr. Mayans, té la paraula.

EL SR. MAYANS I SERRA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Les esmenes que es presenten en
aquesta secció són de joventut i esports. Fonamentalment la de
joventut fa referència a l’únic alberg que hi ha a l’illa i necessita
una millora substancial i una millora en les seves instalAlacions
i en les seves condicions d’habitabilitat. Jo crec que ara mateix
s’està utilitzant poc, és una instalAlació molt ben acollida quan
hi ha colònies i quan hi ha excursions de joves a qualsevol de
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les illes. Per tant, s’ha de fer un esforç per a la seva
remodelació. La partida que es proposa crec que és totalment
assumible per a la reforma d’aquesta instalAlació i esper que
sigui acceptada.

L’altra esmena fa referència a programes de tecnificació.
Esperam amb ilAlusió que el centre de tecnificació de vela o surf
que va anunciar el conseller que es faria efectiu durant aquest
any, pugui ser una realitat. La segona fase seria implementar el
programa de tecnificació d’altres esports, intentant també
aprofitar-se dels tècnics i de les instalAlacions que sorgeixin
d’aquest centre de tecnificació de surf i també intentant
aprofitar totes els mitjans personals i tècnics de què disposi
aquest centre. Per tant, per això faig aquesta esmena, perquè es
duguin a terme programes de tecnificació d’altres esports,
aprofitant les instalAlacions del centre de tecnificació. Estic
parlant d’esports d’arts marcials o altres tipus d’esports.

Gràcies, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. PALAU I COSTA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats,
bon dia. En primer lloc manifestaré el nostre suport a les
esmenes que acaba de presentar el diputat d’AIPF, hi estam
d’acord i les votarem a favor.

Quant a l’esmena a la totalitat, no entraré avui en debat, ja
ho faré la setmana que ve.

I quant a la defensa de les esmenes parcials, primer em
referiré a les d’esports i després a les de joventut. Per fer-ne la
defensa les he agrupades per temes. Començarem pel capítol
d’infraestructures. Vull dir que hi ha una paràlisi total sobre
aquesta qüestió, durant un any i mig de govern ens trobam amb
una conselleria d’Esports i Joventut que no només no executa
obres, sinó que tampoc no les planifica. És a dir, no fa ni sap
encara què vol fer. Fa un any, quan debatíem els pressuposts del
2008, se’ns anunciava per part del conseller que es faria un pla
autonòmic d’instalAlacions esportives, amb un estudi
d’optimització d’ús de les existents, també un pla autonòmic
d’instalAlacions esportives tècniques. I ara ens trobam que en el
pressupost de l’any 2009 se’ns torna anunciar el mateix. És a
dir, no s’ha fet encara. Nosaltres presentam dues esmenes, les
RGE núm. 10492 i 10493 que reclamen al Govern l’elaboració
i la presentació imminents d’aquests dos plans que ja fa temps
que s’anuncien i encara no estan fets i que per al Govern sembla
que són fonamentals abans de prendre cap decisió en l’execució
de qualsevol nova infraestructura.

També hem presentat un conjunt d’esmenes que solAliciten
infraestructures esportives concretes a Mallorca, Menorca i
Eivissa. I que són un reflex de les reivindicacions d’alguns
ajuntaments o de colAlectius socioesportius que tenen unes
necessitats molt concretes. Pensam que si la conselleria no és
capaç d’elaborar el Pla d’infraestructures, nosaltres sí que li
donam bones idees per on començar de forma encertada a fer
obres esportives. A Eivissa concretament hem solAlicitat per a

les instalAlacions esportives que s’han de fer a la zona militar de
Sa Coma, és una zona que del centre de l’illa, molt pròxima a
tots els nuclis poblacionals, una àrea que el consell insular
sembla que està a punt d’adquirir o que ja ho ha fet al Ministeri
de Defensa. Seria molt important per a tots els ciutadans poder
convertir-la en una zona de diferents serveis, però
prioritàriament en serveis esportius. Demanam una aportació de
4 milions d’euros. Sabem que això no és suficient per tot allò
que el consell insular hi vol fer, però sí seria una bona aportació
per poder iniciar aquestes obres al llarg del 2009.

També demanam a la zona de Sant Miquel, al municipi de
Sant Joan de Labritja hi ha un complex esportiu on a la passada
legislatura es varen iniciar i fer obres com la colAlocació de
gespa en camps de futbol, una piscina municipal, i l’ajuntament
encara tenia projectat un pavelló poliesportiu, no n’hi ha cap en
tot el municipi. Per tant, és urgent i necessari que es faci. També
demanam una partida de 2 milions d’euros per iniciar i fer
aquestes obres.

El mateix passa a la zona del Puig d’en Valls, al municipi de
Santa Eulàlia des Riu, per a la construcció d’un altre
poliesportiu també per a aquesta zona. A més, està molt pròxim
al nucli de Vila i supliria la mancança d’instalAlacions que hi ha
en el principal nucli poblacional de l’illa; també 2 milions més
d’euros, sabem que no són suficients per acabar aquesta obra,
però serien un impuls important per iniciar les obres i després
ja veuríem per al 2010 de quina manera es poden acabar de
finançar.

Després altres infraestructures a l’illa de Mallorca: un nou
poliesportiu a Inca per a l’esport base, 2 milions d’euros;
reforma del poliesportiu Mateu Cañellas d’Inca, 2,5 milions;
reforma del pavelló de Sa Creu; adquisició de terrenys per al
nou hipòdrom de Manacor, 3 milions; manteniment de les
instalAlacions de l’hipòdrom de Manacor, 600.000 euros;
construcció d’un pavelló per a activitats esportives a Manacor;
i segona fase del centre de tecnificació de tennis a Manacor, 8
milions d’euros. 

També demanam disposar d’una partida per a la millora dels
poliesportius municipals de Menorca de 500.000 euros: habilitar
una partida per a la construcció de piscines cobertes als
municipis de Menorca, on certament hi ha una mancança de
piscines, per tant seria important també que el Govern hi
colAlaboràs; finançament de la construcció del parc motor de
Menorca, 200.000 euros. A Mallorca sobre aquest esport ja
s’estan fent actuacions i inversions per part del Govern balear.
També a l’illa d’Eivissa sembla que es podria resoldre aquest
problema amb les instalAlacions de Sa Coma. I només ens
quedaria Menorca que també té aquesta necessitat i per tant,
sembla lògic que el Govern, ja que ho fa a les altres illes, també
ho fes a Menorca.
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Així mateix, finalització del projecte de rehabilitació del
poliesportiu d’Es Castell que ja havia iniciat el govern anterior
amb 300.000 euros; compra de l’hipòdrom Torre del Ram a
Menorca, sempre posam esmenes que milloren les instalAlacions
de l’esport del trot i de l’hípica, sobretot el trot un esport
autòcton molt arrelat a les illes i pensam que el Govern també
ha de treballar per fomentar-lo; elaboració d’un pla d’usos del
Palma Arena, aquesta instalAlació està en funcionament, però
pensam que és necessari i urgent evitar que funcioni a salt de
mata com ho està fent fins ara.

Després ja passam a una altra temàtica que seria la
tecnificació. Hem dit moltes vegades que invertir en
tecnificació, a més de ser una competència de la Conselleria
d’Esports i Joventut del Govern, significa donar passes
adequades per poder continuar tenint un nombre d’esportistes
destacats a Balears i aconseguir un cos d’entrenadors d’alt
nivell. Per tant, és ben necessari incrementar els esforços en
tecnificació si no volem que l’esport balear baixi el bon nivell
que ha aconseguit al llarg d’aquests anys. En aquest sentit les
nostres esmenes són incrementar les actuacions i els recursos
destinats a la formació de tècnics esportius a les quatre illes.
Certament això és una actuació que fa el Govern, és la seva
competència, però pensam que en aquests moments hauria de
ser una de les seves prioritats. Tenir bons esportistes i continuar
desenvolupant-nos adequadament en aquest sentit passa per
millorar el nivell dels tècnics que tenim.

També volem incrementar el suport als nuclis de tecnificació
esportius que hi pugui haver a Menorca, Eivissa i Formentera.
S’ha demostrat en la pràctica que la tecnificació
descentralitzada funciona, per tant, s’ha de fomentar. També, i
ja ho hem demanat altres vegades, convertir el nucli de
tecnificació de tir amb arc d’Eivissa en un centre d’alt
rendiment esportiu; habilitar un espai específic per als nuclis de
tecnificació que hi ha a Eivissa, ubicat en el complex esportiu
Es Raspallar; també el tema del windsurf a Formentera, en la
mateixa línia que ha expressat el diputat d’AIPF que m’ha
precedit.

I després ja passam a un altre capítol que seria el
desplaçament dels esportistes a competicions entre illes i la
península. Nosaltres sempre deim que això és prioritari, que ara
s’està ajudant, però que s’ha de lluitar per aconseguir el cent per
cent del finançament d’aquests desplaçaments.

Després demanam a la Fundació Illesport més ajudes al
capítol de subvencions, tant a esportistes d’elit, com a equips
que competeixen en categories nacionals i internacionals. És un
moment difícil per a ells, el sector privat cada vegada pot ajudar
menys i amb els sous que maneja la Fundació Illesport seria
possible si es volgués incrementar aquestes subvencions.

Passam al programa de l’esport escolar. L’esport escolar és
competència dels consells i també del Govern i s’hauria
d’incentivar la colAlaboració entre uns i altres i fer aportacions
perquè cada vegada es fomentés més la pràctica de noves
modalitats esportives i actuacions perquè es fes més promoció
esportiva a les escoles i cada vegada hi hagués més infants que
practiquessin esport. També en aquest sentit, demanam habilitar
una partida per a la promoció dels jocs i els esports tradicionals
a Menorca.

I ara passam al capítol d’esdeveniments esportius. Trobam
que aquest govern ha baixat molt el suport en aquest sentit. I si
es fan esdeveniments esportius, que se’n fan menys, sobretot se
centralitzen a l’illa de Mallorca. Per tant, consideram que
s’hauria d’ajudar més als consells insulars respectivament i als
ajuntaments per poder fer més esdeveniments esportius que
contribuïssin a la desestacionalització turística i a l’impuls
esportiu.

I finalment, també demanam que es realitzin per part del
Govern més activitats a les instalAlacions que té a Prínceps
d’Espanya i a Cala Nova, que són les úniques que té el Govern
balear, però que són a Mallorca, més activitats perquè hi
poguessin participar els joves, escolars i esportistes de les altres
illes que no sigui Mallorca.

Passaré ja a les esmenes relatives a l’àrea de joventut. Són
un conjunt de propostes destinades a millorar la gestió d’aquesta
àrea. I començam per les instalAlacions. Volem demanar i
reiterar, ja ho hem demanat altres vegades i no ho hem
aconseguit, una ajuda perquè es pugui reformar el campament
de Cala Jondal a Eivissa. Aquesta és l’única instalAlació juvenil
que hi ha a Eivissa, va ser transferida al consell insular
juntament amb les competències. Eivissa no té cap alberg
juvenil, és l’única illa de totes les Balears que té aquesta
situació. Té aquest campament que necessita una inversió
important i urgent i pensam que el Govern hi hauria de
colAlaborar sense cap dubte. Demanam 1 milió per a aquesta
intervenció.

També solAlicitam la recuperació de la Fira Futur Jove.
Aquesta va ser una gran iniciativa del govern anterior, era una
oportunitat que permetia als joves poder accedir a una
informació fonamental per a ells i per al seu futur, com ara
estudis, feina, oci, salut, i no entenem per què el govern actual
l’ha eliminada. Pensam que hauria de fer esforços per recuperar-
la.

I ja altres propostes que serien millorar l’equipament
informàtic del centre balear d’informació i documentació de
l’Oficina d’Emancipació Jove, 15.000 euros; dotar de més
recursos el funcionament dels serveis d’aquesta mateixa oficina,
50.000 euros; augmentar la transferència als ajuntaments, aquí
seria en el cas de Mallorca, recordem que és l’única illa que
encara no té transferides les competències en joventut;
subvenció per finançar béns i equipaments inventariables per a
les instalAlacions juvenils de les entitats locals de Mallorca;
incrementar el crèdit destinat a la convocatòria de subvencions
per a la dinamització i serveis d’informació jove a les entitats
locals de Mallorca; incrementar l’assignació del Consell de la
Joventut Balear, no congelar-lo, com s’ha fet; més recursos per
al finançament d’intercanvi juvenil, Carnet 21 i Carnet Jove; i
fer els estudis pertinents per reformar i actualitzar la Llei balear
de joventut i també incrementar el suport als consells insular per
al programa cultural Art Jove. Bé, en aquest cas serien els
consells insulars d’Eivissa i de Menorca. I en el cas de Mallorca
ho hauria de fer el mateix Govern.
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Queden així defensades les esmenes parcials que presenta el
Grup Parlamentari Popular. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Palau. En torn en contra intervé en
primer lloc el Grup Parlamentar Mixt. Sra. Marí té la paraula
per un temps de cinc minuts.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. Pel que
fa a l’esmena a la totalitat que presenta el Grup Popular, només
volem esmentar que ens reservarem tots els comentaris per al
ple, on podrem debatre d’una manera més extensa aquesta
esmena. Així i tot pensam que és una esmena que no està
justificada i molt especialment en aquesta àrea, en aquesta
secció, sobretot si tenim en compte de la situació d’on venim i
l’augment, si ho comparam, del pressupost que té aquesta
conselleria. Pensam que no es pot perdre de vista el context en
què funciona i ha funcionat aquesta conselleria de Joventut i
Esports.

Quant a les esmenes parcials presentades per AIPF, la veritat
és que trobam que l’esmena RGE núm. 10832 és una esmena
innecessària. Pensam que el Govern està fent les inversions que
pertoca i ja està prevista la modificació, l’ampliació o la millora
de l’alberg de Formentera. Vull dir que és una d’aquestes
qüestions que estan dins les llistes de tasques de la Conselleria
d’Esports.

Quant a l’esmena RGE núm. 10831, entenem que són
inversions que fan referència a l’Escola Balear de l’Esport.

Pel que fa a les esmenes parcials presentades pel Grup
Popular, la 10331 on es demana una partida per reformar la Llei
de joventut, entenem que és una llei aprovada l’any 2006, va ser
una llei que es va aprovar per unanimitat, si no ho tenc
malentès, per tots els grups d’aquesta cambra i, per tant,
possiblement s’hauria de treballar perquè aquesta llei es pogués
desplegar en tota la seva dimensió. Per tant, consideraríem una
mica primerenc demanar ara ja partides per modificar-la.

Quant a l’esmena 10337 on es demana que s’incrementin les
assignacions al Consell de la Joventut de les Illes Balears, he de
dir que trobaríem correcte i trobam correcte que s’augmentin,
però aram, en aquests moments, és cert que es negocien, així
com va dir el conseller Sr. Cañellas quan va comparèixer amb
l’explicació dels pressuposts, que estaven amb converses amb
el conseller de la Joventut per tal de decidir per a ells quina seria
la inversió millor en aquests moments per al Consell de la
Joventut.

Quant a un altre bloc d’esmenes presentades pel Grup
Popular, que fan referència al que són les infraestructures
esportives, es proposen diversos poliesportius, zones esportives,
esmenes com la compra de l’hipòdrom a la Torre del Ram de
Menorca, les piscines cobertes a diferents municipis de
Menorca, fer el poliesportiu del Puig d’en Valls a Eivissa, una
nova zona esportiva a Sant Miquel d’Eivissa, fer un nou
poliesportiu a Inca, la 10487, i tota una sèrie d’inversions en
reformes poliesportives i també les inversions a Sa Creu d’Inca
i al Castell de Menorca. Pensam que totes aquestes inversions

s’han d’adequat al Pla d’instalAlacions esportives, que aquest pla
s’està acabant de treballar i que en el moment que tenguem el
Pla d’instalAlacions esportives i se’ns presenti aquí en comissió,
després serà el moment de fer-hi totes les aportacions que es
creguin convenients.

Quant a una d’aquestes infraestructures, molt breument, que
és la infraestructura de Sa Coma d’Eivissa, pensam que la
portaveu del Grup Popular coneix perfectament en quin estat es
troba aquesta infraestructura, i també sabem que coneix molt bé
que és una infraestructura que serà de les importants del Consell
Insular d’Eivissa i que, per tant, des del moment que és una
infraestructura acceptada, entenem per tot el Consell d’Eivissa
i, per tant, sent conseqüents com és el Consell d’Eivissa, s’ha
preocupat de tenir totes les partides econòmiques per tirar
endavant les instalAlacions de Sa Coma ben cobertes.

Pel que fa a inversions concretes a les diferents illes, la
conselleria vol conveniar aquestes inversions amb els consells
insulars per tal que siguin ells, els consells, els que especifiquin
quines són aquestes inversions prioritàries. En aquests casos,
per tant, consider que el que pertoca és acceptar els criteris dels
consells insulars.

Finalment, dues esmenes, les 10168 i 10166, sobre el Centre
de tecnificació, també estam d’acord amb la idea que ha
manifestat la Sra. Palau que descentralitzar aquests serveis és
positiu, les tasques de descentralització sempre són positives,
però en aquests moments i ara per ara totes aquestes tasques,
aquestes feines, es troben en aquests moments dins l’escola
Balear d’Esports, el que sí que podem i és de desitjar, que
aquesta tendència es vagi canviant. 

Per tant, per tot això que hem anat explicant, per totes
aquestes raons, votarem en contra d’aquestes esmenes parcials
presentades pel Grup Popular i esperem que en el debat del
proper plenari puguem continuant-ne parlant.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. En primer lloc, també, per apuntar
que malgrat que votarem en contra de les esmenes presentades,
entenem que una part dels seus continguts són assolibles a
través dels pressuposts que ens ha plantejat el Govern i, en
qualsevol cas, algun dels plusos que es voldrien incorporar no
queda prou precisat d’on entraran els recursos. Els dos
portaveus ens han apuntat millores, ampliacions, més objectius,
en alguns casos, però sempre movent-se estrictament en els
mateixos pressuposts en què s’està movent en aquest moment
la conselleria, i si un repassa les baixes, la veritat és que després
aquestes mateixes partides, de vegades, són també objectes
d’una alta a una altra esmena. La dificultat, com tots sabem, de
trobar recursos en aquests moments per dur a terme aquestes
tasques.
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Jo he trobat, com a mínim també, d’agrair el sentit de
l’humor de la Sra. Palau, quan ha apuntat que el Palma Arena
s’havia fet “a salt de mata”, supòs que a ningú no se li ha
escapat l’acudit respecte de com s’ha fet, i també és cert que si
aquests 48 milions d’euros no s’haguessin convertit en més de
110 i amb tots els despropòsits que hi ha, per ventura ara
tendríem una altra situació, i aquesta esmena de 50.000 euros
per elaborar un pla d’usos, que jo ho trob molt per aclarir ara
què hem de fer amb el Palma Arena, però reconec que dins els
110 milions i dins tots els que s’haurien de gastar per posar-lo
en servei, la veritat és que no són gaires, de totes maneres els
gastaríem nosaltres amb un altre tipus de propostes.

Una sí que, una demanda la trobam molt necessària, que és
implicar-se més amb els costos de desplaçament, ho hem parlat
en aquesta cambra a la Comissió de Cultura i Esports en moltes
ocasions, hi ha un esforç per part de la conselleria en aquest
apartat, en un temps de contracció de la despesa pública on
s’augmenta en un percentatge important les propostes d’anys
anteriors i, a més a més, encara s’ha incorporat en ponència una
esmena per part del nostre grup, amb altres, que també per als
desplaçaments cap a la península hi hagi una millora de les
subvencions. Això no obstant, hem de continuar reivindicant
que els costos addicionals que comporta el caràcter pluriinsular
del país, l’Estat s’hi ha d’involucrar molt més i no ha de només
recaure sobre les espatlles dels illencs.

Una que ens ha cridat un poc l’atenció, la veritat, és aquesta
esmena d’afectació o de fer un estudi per modificar la Llei de
joventut, una llei de l’any 2006, també saludam l’autocrítica del
Partit Popular respecte dels seus productes, però també creim
que ara començar a gastar amb una actualització d’una llei tan
recent, per ventura hi haurà altres prioritats o que, d’entrada,
l’anàlisi i l’estudi el poden fer els mateixos serveis interns de la
conselleria.

Una altra de les demandes que ens fan, crec que estan molt
lligades amb els serveis que estan o bé transferits o que haurien
d’estar més coordinats amb les tasques dels consells, s’ha
apuntat, per exemple en l’alberg, algun alberg que es reconeix
també amb una autocrítica que també saludam, el mal
finançament dels consells i les transferències, però que també
probablement ha de ser en un altre escenari que hem de
plantejar un finançament definitiu dels consells, en comptes
d’anar-lo apedaçant a través de convenis, cas per cas, figura per
figura, i mantenint sempre el Govern d’alguna manera la
pastanaga i el pal amb els quals pugui dur les polítiques dels
consells cap allà on li interessi. Nosaltres pensam que la reflexió
ha de ser de finançament, i també hem de convenir que no és un
moment molt favorable a resoldre aquesta situació, però que
dins la legislatura evidentment s’haurà d’afrontar, també amb
els serveis d’informació, subvencions als ajuntaments, hi ha una
tasca i una reflexió que és molt pròpia dels consells.

Al Consell de la Joventut també participam de la necessitat
de donar-li més suport, però apunta la conselleria que malgrat
la partida quedi congelada hi haurà altres tipus d’aportacions,
tipus de dotar-los d’un local o alguna tasca que no està prevista
en els pressuposts, però sí que en la negociació i dins les
propostes que es fan al Consell de la Joventut de les Illes
Balears tendran alguna millora per a l’any 2009, i nosaltres feim
vots perquè així sigui.

En canvi, la fira de Futur Jove ens ha convençut la
conselleria que en un principi volen replantejar la seva utilitat
i, per tant, no donarem suport a aquesta esmena.

Altres són d’afectació, intervencions que ja es fan, que no
garanteix el fet d’aprovar l’afectació que es duguin a terme amb
més èmfasi i amb més empenta, però sí que per ventura es pot
fer un gest de cara al ple, nosaltres farem aquesta reflexió, però
tant el suport de les modalitats esportives com tasques que ja du
a terme IB Jove o l’escola Balear de l’Esport, senzillament
s’intenta encotillar una miqueta, afectar aquests recursos i creim
que més aviat que un gest polític de donar-li suport, amb bona
mesura no representarà un canvi de les polítiques reals que
executarà la conselleria dins l’any 2009.

El Pla d’infraestructures, és curiós que el que necessitin més
infraestructures siguin normalment ajuntaments liderats pel
Partit Popular, però en qualsevol cas sí que compartim que
necessitam equipaments esportius a les Illes Balears i que ens
trobam en una situació realment trista. Nosaltres fins i tot
pensam que tot aquest tema de l’esport base era molt més
important i generalitzar la pràctica de l’esport, que no tasques
com el Palma Arena o en aquesta legislatura on vèiem que el
gran compromís de l’IBISEC i de les institucions culturals i jo
crec que esportives, hagués estat una gran òpera damunt Palma,
perquè això són 400, 500 milions d’euros que evidentment es
mengen tota quanta cosa es pot fer en inversions en un parell
d’anys. Afortunadament aquest tipus de prioritat ha canviat i
creim que hem de fer un esforç perquè aquestes instalAlacions
que apunta, en aquest cas creim nosaltres que amb bon sentit, el
Grup Popular, es puguin dur a terme, però creim que amb un pla
general, no vol dir tres instalAlacions, per exemple a Inca, que jo
li vull agrair al Grup Popular que se’n temi que el seu govern a
Inca des de fa anys no fa res pràcticament en esport, en
instalAlacions esportives, que efectivament estan molt malament,
jo els ho agraesc i demanaria que aquesta reflexió la facin
arribar al nostre batle perquè, la veritat, jo també, mirarem
d’empènyer perquè aquesta sensibilitat arribi al govern
municipal perquè realment és dramàtica la situació de les
instalAlacions esportives, i comprenc que el Grup Popular, amb
bona lògica la intenti resoldre per part del Govern, nosaltres
demanaríem també un lideratge municipal per dur-ho a terme,
però, en qualsevol cas, comprenem aquesta sensibilitat.
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Quant als hipòdroms, també hi ha una situació, i vostè hi ha
fet molt d’èmfasi, ens pensàvem, havíem llegit a qualque banda
que estava tot arreglat, que hi havia un instrument financer que
s’havia trobat el Partit Popular perquè estigués resolt ja tot el
tema dels hipòdroms, que no hi havia cap problema, cap ni un,
estava tot resolt, nosaltres quan hi hem anat hem trobat que sí,
que hi havia problemes a resoldre, però fiant-nos com ens
fiàvem de l’anterior govern pensàvem que estava tot encarrilat,
ara veim una confessió clara que no està tot tan encarrilat, que
es necessiten inversions importants, ho compartim, ara veim que
tenim, com a mínim, participam de la mateixa cosmovisió, i
aleshores, tal vegada, trobarem un camí per afrontar aquest gran
repte que té l’esport dels cavalls a les Illes Balears.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Alorda. Per part del Grup Parlamentari
Socialista intervé el Sr. Costa per un temps també de deu
minuts.

EL SR. COSTA I SERRA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats,
compartesc que probablement en el debat parlamentaria haurem
de reflexionar respecte d’alguna de les esmenes parcial
plantejades, deixarem per al debat en plenari l’esmena a la
totalitat, però jo també m’he quedat amb la frase aquesta, que
pareix, segons el Partit Popular, millor dir, que es va a “salta de
mata”, i que no es fa res. Jo no sé si es va a salt de mata, el que
tenc clar és que preferesc això a l’assalt d’en Matas, i crec que
aquesta és la hipoteca real que paga la Conselleria d’Esports.

(Algunes rialles)

I mirarem d’explicar-nos, perquè la política i la gestió són
l’art del possible, i els diners que queden i la gestió, i clar un fa
el repàs una mica del que deia sobre l’assalt d’en Matas, i anam
al Palma Arena i una inversió, com deia aquell, de molts de
diners, no sé quants, 110, 120, molts, però clar, aquí és molt
fàcil passar pàgina, i a més quan el Partit Popular, la setmana
passada, i aprofitaré per fer també una mica d’anar situant el
debat, ve la presidenta del Partit Popular i fa un discurs que el
Govern de les Illes Balears discrimina Eivissa, evidentment es
va crear el cercle oportú per venir a fer el discurs localista. I
quan el PP governava, el Palma Arena, sap ...

(Intervencions inaudibles)

... Ara parlarem de l’estudi, ...

LA SRA. PRESIDENTA:

Silenci.

EL SR. COSTA I SERRA:

Recull, Sr. Fiol, la seva recomanació, ...

LA SRA. PRESIDENTA:

Faci referència a les esmenes i continuï, Sr. Costa. 

(Intervenció inaudible del Sr. Costa i Serra)

Sí, efectivament, continuï, per favor.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

A la totalitat, a la política d’esports, sí senyor.

(Continuen les intervencions inaudible per part dels
diputats)

LA SRA. PRESIDENTA:

Silenci, per favor, per part dels diputats. Silenci. Sr. Costa,
pot continuar.

EL SR. COSTA I SERRA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

I a l’hora de defensar la política que s’ha presentat per part
del Govern en matèria d’esports, evidentment, partim d’una
política hipotecada per una gestió anterior que afecta el
pressupost, però no es queda en una qüestió residual que podria
ser un error polític, important, estratègic, com el tema del Palma
Arena, i del trot de Mallorca, jo també en sé del trot de Mallorca
i estic preocupat i és un esport que crèiem que estava solucionat,
això, i ara fa dos dies presenten esmenes perquè es necessita
subvencionar, no es van crear els instruments financers per fer-
ho?

Jo no faria tanta crítica amb això de “salt de mata”, que
sempre que no se sap, sinó que hi ha una rectificació de
polítiques que abans es feien instruments que es venien i al cap
de quatre dies tenen massa problemes, la Lototrot, certificat de
defunció; del Palma Arena millor no parlar-ne; i aquesta és una
mica la diferència entre les polítiques d’uns i dels altres.

Però entrarem en les esmenes, jo, repassant i agafant totes
les d’esport, i després analitzaré una mica el tema de joventut,
li faré una reflexió. Planteja a diferents indrets la realització de
poliesportius i concretament tal vegada fa més incidència al
tema de les illes menors, en general, i evidentment fent un
discurs, que aquí no es fa, però a les illes de procedència sí, fent
un discurs antimallorquinista d’una forma clara pel grup
proposant. Aquesta és una mica la configuració real que hi ha,
que aquí procura la portaveu que fa aquestes esmenes no fer
aquest discurs perquè probablement políticament no és del tot
correcte.

Jo crec que realment el que s’ha de mirar és que les
inversions territorials es facin d’una forma correcta, que es faci
un pla d’inversions a mig termini i que tenguem les
infraestructures necessàries per tot, però jo també tenc
l’obligació de dir que esper que una de les obres que es realitzin,
de major urgència pressupostària en matèria d’esports, és que a
la fi s’inverteixi a la ciutat d’Eivissa per fer la construcció d’un
poliesportiu. Perquè la política també són prioritats, i parla de
Sant Miquel, de Santa Eulàlia, que ja n’hi ha un de construït,
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que s’ha de fer el que Santa Eulàlia, no ho dubti, no em neg que
es faci, però allà on governen els progressistes, oblidant que
també hi viuen ciutadans, els costa més plantejar inversió
pública, i això crec que és una mala pràctica del Partit Popular
i seria bo que l’anassin rectificant.

Continuant amb allò del “salt de mata” o el “daixò”, per no
repetir-ho tant i no fer el debat tan agre, l’hipòdrom de
Ciutadella, que no el va prometre Matas?, va anar a Menorca i
el va vendre per tot Menorca, i ara no, no, ha plogut no sé quant,
i ara es planteja via esmena, planteja aquesta esmena és un
reflex de l’incompliment del govern anterior, no té altra
explicació; si això s’hagués complit, avui aquesta esmena no hi
seria. 

Per tant, ens trobam amb una sèrie d’esmenes, que vostès
han plantejat puntualment, fetes a diferents indrets i responent
molt a una visió localista, però que no respon realment a una
planificació, que crec i estic convençut que farà el Govern de les
infraestructures esportives necessàries per a les Illes Balears, i
que realment es compensi els municipis que n’hi ha, desconec
el cas d’Inca, però si ho diu el Sr. Alorda estic convençut que és
així, que realment on hi ha hagut discriminació política per no
fer inversió en matèria d’esport s’arribi a fer la compensació
que es mereixen, no sé si els batles o els responsables polítics,
però els ciutadans que viuen en aquests municipis.

I després, crec jo que, encara que l’edat no m’ajuda, però
crec que s’ha fet qualque inconcreció respecte de la Llei de
joventut aprovada l’any 2006; evidentment que no va ser votada
per unanimitat, segons tenc entès i així he mirat d’informar-me,
per tant, la falta de debat i de consens que moltes vegades
s’hauria d’aplicar no la duguin ara l’oposició dient: no, ara hem
de fer la modificació; idò per què no aplicaven major tarannà o
cercar més el consens polític amb l’oposició que hi havia quan
varen aprovar la llei pel sistema de la majoria absoluta? És a dir,
al cap de dos anys venir a explicar això, doncs crec que no és
procedent. Però també li dic una cosa, i seguint una mica la
pròpia coherència del Grup Socialista quan va plantejar que no
hi estava a favor, perquè no reflectia la realitat de les Illes
Balears i tal, probablement sigui necessari fer una reforma o
modificació per adaptar millor aquesta llei al conjunt de les Illes
Balears.

Però crec que d’algunes de les esmenes que s’han plantejat
en concret, hi haurà temps d’aquí al plenari per cercar elements
que ens puguin dur a tots a cercar qualque marc de consens,
però jo simplement també he volgut fer una crítica, per explicar
la política del Govern i les hipoteques que té, i voldria que no
s’entengués aquesta crítica per voler fer un gest que, pels temps
que vivim, no són massa oportuns; però jo els diré una cosa, qui
fa crítica no ha de tenir tampoc la cua de palla. Per tant, vull dir,
jo simplement he mirat de respondre a una crítica, també dura,
al Govern de les Illes Balears.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Costa. En torn de rèplica, té la paraula el Grup
Parlamentari Popular, Sra. Palau.

LA SRA. PALAU I COSTA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bé, faré un esforç per
contestar tot el que pugui, si el temps m’ho permet.

El tema dels plans d’infraestructures esportives. Mirin, fa un
any i mig que esperam aquests plans, com he dit estaven
anunciats també en el pressupost de fa un any. Sembla que el
Govern sense aquests plans no pot fer res; idò, d’una vegada per
totes que les presentin, que ja és hora, i que sàpiguen què volen
fer i posem-nos mans a la feina, que ja és hora.

Les inversions que nosaltres solAlicitam no són gratuïtes, són
inversions que s’han demanat pels diferents municipis i que
pensam que els consells insulars d’aquestes illes hi estan
d’acord. Si hi ha una sèrie d’inversions que es demanen en el
municipi d’Inca, pensam que és per apelAlar un poc a la
sensibilitat del conseller, perquè realment el conseller és d’Inca
i si ell considera que hi ha aquestes mancances en aquesta zona,
doncs tal vegada seria l’hora que hi pensàs, i si no hi pensa,
doncs nosaltres li fem pensar.

Quant al Palma Arena. Bé, veig que aquest és l’únic recurs
que tenen vostès, i que ja els va bé, i que això vol dir, si cada
vegada que parlam de política esportiva ens han de treure el
Palma Arena, vol dir, senyors, que no tenen cap argument per
defensar la feina que fa el Govern al qual vostès donen suport,
no tenen arguments per dir el bé que ho fa i perquè ho han de fer
d’aquesta manera i no de la manera que nosaltres proposam.
Cada vegada ens ha de sortir el Palma Arena i no tenen altre
recurs de defensa.

I quant al Govern anterior, miri, vostès diran el que vulguin,
però el balanç que va deixar el Govern anterior quant a
infraestructures esportives ja firmaria jo ara mateix perquè el
pogués deixar el Govern aquesta legislatura. Només a Eivissa,
que jo és el que més conec, però sé que a la resta d’illes també
es va invertir molt, només a Eivissa es varen invertir uns 20
milions d’euros en infraestructures esportives; ara portam un
any i mig de legislatura, encara no tenim pla esportiu ni sabem
quan estarà ni sabem què es vol fer a hores d’ara. Per tant, a
veure de quin balanç podran parlar vostès i defensar vostès quan
s’hagi acabat aquesta legislatura.

Quant al trot, bé, Sr. Costa, doncs li preocupa molt el trot, jo
no sé, quan vostè era conseller d’Interior i tenia aquesta
responsabilitat, no sé si va fer qualque cosa per ajudar aquest
esport, ara sembla que no té competències, en aquest sentit li
preocupa molt.

I reivindica una vegada més el poliesportiu a Eivissa, però
llavors resulta que quan nosaltres fem esmenes que demanam
una inversió a Sa Coma, que està a vora Vila, per fer un pavelló
poliesportiu, entre d’altres infraestructures esportives, i quan
demanam un pavelló al Puig d'en Valls, que també està a vora
Vila, vostè vota que no. Això és un exemple de coherència, sí
senyor.
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Quant a l’esmena a la totalitat, ja serà defensada en el seu
moment la setmana que ve; els assegur que ens sobren
arguments per presentar-la i per defensar-la, però també pensam
que la distribució que fa el Govern dels doblers de què disposa,
que realment no són excessius, però són els que són i els té,
doncs la distribució que en fa no és la més adequada per atendre
les necessitats que té el món de l’esport i el món de la joventut
en aquests moments.

També s’ha comentat que les transferències en matèria de
joventut no havien estat correctes. Miri, mai no són suficients
per als consells i sempre són massa per al Govern, però és una
transferència que es va fer al 17% i que va ser acceptada per
Menorca i per Eivissa, per tant no estam en desacord amb
aquesta transferència, el que sí demanam és una actuació
puntual en el tema de Cala Jondal, que pensam que és
necessària.

Bé, en definitiva, tot això són aportacions positives,
constructives, que completen la confecció pressupostària; que
volen millorar la capacitat de donar solucions del pressupost als
problemes existents en el colAlectiu d’esportistes i joves i de tota
la societat balear. I també no entenem perquè moltes vegades
són ben valorades, vostès sembla que hi estan d’acord quan les
analitzen, però llavors, amb un exercici d’incoherència total,
doncs no són votades a favor.

Jo de tota manera, tenc l’esperança que amb tots aquests dies
que queden d’aquí a la setmana que ve, doncs vostès reflexionin
i que quan les tornem debatre en el plenari i votar-les, idò un
gran nombre d’aquestes propostes que, com dic, són positives
i el que volen és millorar l’execució d’aquests pressuposts,
siguin acceptades pels grups i entre tots facem que cada vegada
les oportunitats i els serveis que tenen els esportistes i els joves
d’aquesta comunitat millorin.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Palau. Vol intervenir qualque grup en torn de
contrarèplica? Sr. Alorda, té la paraula.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, d’entrada, quan demana la Sra.
Palau que votem les esmenes amb l’esperit constructiu no sé si
hi inclou la de totalitat, que ens quedaríem sense pressuposts,
perquè clar, aquí hem mesclat dues coses, hi ha un
replantejament global de la política esportiva que fa el Govern,
esportiva i de joventut, amb una esmena a la totalitat, i després
hi ha aportacions. Ho dic, perquè sentint la seva darrera
intervenció semblaria que només ha introduït alguna millora,
aspectes parcials, quan debatem una esmena a la totalitat, més
defensada o menys, però aquest és el supòsit en el qual ens
trobam.

Jo vull reconèixer una qüestió que és òbvia, que és ingrat
defensar i haver de gestionar pressuposts a moments de
contenció econòmica i moments de crisi, el que crec és que ens
exigeix a tots també un plus de responsabilitat quant a les
capacitats que tenim. Aquests pressuposts té un nivell
d’endeutament ja molt alt, que se suma a d’altres que tenim; jo
crec que tots passam pel SOIB i veiem la gent que és encara a
llistes i a cues en el moment que vivim i per tant entre tots hem
de fer l’esforç d’inversió i l’esforç de donar liquidesa al sistema,
però també des de la racionalitat i les possibilitats que en aquest
moment tenim.

I aposta quasi em sorprèn que ens digui que el Palma Arena
ens lleva els arguments, no sé si ens lleva els arguments, però
almenys ens va omplir de deutes; i crec que no, que ens va
donar com a mínim 110 milions d’arguments per parlar d’una
esmena a la totalitat de la política esportiva i d’infraestructures
del Partit Popular, crec que si ho hem de valorar i ho hem de
tenir present i vostè no vol veure que estam intentant pagar tot
aquest despropòsit en aquestes anualitats, ara, ara es paga, crec
que no ser conscient i no voler-ho veure, perquè vostè veu la
necessitat d’infraestructures que hi ha, però no vol veure quins
són els problemes que té, crec que és una manca de serietat, de
rigor a l’hora de fer la reflexió política que s’ha de tenir en
compte. Per paga, qui ha dut el tema del Palma Arena és vostè,
no digui que nosaltres no tenim res més, perquè vostè ha tret el
Palma Arena i ha dit que demostrava que anàvem a salt de mata
amb aquest tema, jo em pensava que senzillament ens
provocava que féssim els acudits i totes les reflexions que hem
fet, perquè la veritat és que ajuntar Palma Arena i salts de
mates, la veritat és que m’ha paregut, a mi m’havia paregut no
sé, un divertimento que ens oferia a la comissió; si no ho era,
em perdoni, però és que era molt clarament, ho promovia molt
fàcilment.

I per tant aquesta és la proposta, després nosaltres votarem
en contra. I quant a Inca, efectivament, nosaltres també confiam
que el conseller vetlli per a totes les Illes Balears, té un pavelló
al seu nom a la ciutat i tot el que puguem fer per millorar els
equipaments esportius nosaltres hi estarem d’acord. Ens
agradaria veure un lideratge per part de l’equip de Govern, que
en aquest moment i des de fa deu anys, pràcticament, que no hi
ha cap inversió important en equipaments esportius a Inca.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Alorda. Té la paraula, Sr. Costa.

EL SR. COSTA I SERRA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, reiteraré l’explicació que ha
donat el que m’ha precedit en l’ús de la paraula amb el tema del
Palma Arena, perquè no diguin que abús d’aquest tema, i
únicament em centraré en una qüestió que li ha donat la seva
importància la portaveu del Partit Popular i, així, jo en vull
també fer menció; diu que plantegen infraestructures i el segon
municipi amb més ciutadans de les Illes Balears diu, que agafin
el cotxe i se’n vagin a cinc quilòmetres, això és el discurs que
vostè avui ha vengut a fer aquí.
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(S’escolta una veu de fons inaudible)

Disculpi. Per tant, crec que el que és important a l’hora de
plantejar infraestructura esportiva i al final vostè planteja per
via pressupostària un debat de política esportiva, com no pot ser
d’altra manera, doncs està clar que el centre de Sa Coma ha de
ser un centre fonamentalment esportiu, encara que pugui tenir
altres activitats i ha de recollir una sèrie de qüestions per a
l’activitat insular. Voler confondre Sa Coma amb Vila no val,
Vila té les seves necessitats esportives i està a 4 o 5 quilòmetres
de Vila i a 7 o 8 de Sant Antoni, per tant ...

(S’escolta novament una veu de fons i remor de veus)

Estan molt nerviosos. Per tant, jo únicament els vull apuntar
que vostès allà on governen els progressistes els costa molt
plantejar i per tant jo ja li puc dir que l’esmena no és necessària,
perquè amb els pressuposts actuals del Govern, amb el
compromís des de la conselleria, Vila, Eivissa ciutat tendrà
l’opció d’arribar a fer el poliesportiu tan enyorat. Jo li vull
recordar una qüestió, perquè aquí qui més qui menys també ha
tengut responsabilitat de Govern, és veritat que uns més anys
que la resta, però probablement si repassa les ciutats o els
municipis de més de 25.000 habitants li vull recordar que la
ciutat d’Eivissa és l’únic lloc allà on no s’ha fet una inversió en
matèria de poliesportius a les Illes Balears. I també ho dic
perquè consti degudament en el Diari de Sessions.

Per tant, crec que és necessari, i així ho he volgut dir amb
una intervenció genèrica que el Pla d’infraestructures a mig
termini estigui gràficament ben dissenyat, perquè allà, a totes
les illes, amb un principi bàsicament d’equiparació
d’equipaments, es pugui realitzar, els nostres alAlots i alAlotes,
esport a tots els municipis de les illes i rompre una mala
pràctica, que és que a un lloc, a un municipi veus dos
poliesportius que s’usen al 50% i a un altre municipi no n’hi ha
i els alAlots juguen al carrer, que és actualment el que passa a les
Illes Balears. No digui que no perquè sap que li podria posar els
exemples ben clars.

Per tant, crec que s’ha de rompre aquesta dinàmica i estic
convençut que amb els pressuposts actuals que es plantegen en
aquest debat, serà possible fer aquestes inversions per millorar.
De totes maneres, li vull dir, Sra. Palau, que estic convençut que
alguna de les esmenes concretes que vostès han plantejat en
aquest debat, han de ser analitzades, perquè crec que algunes,
sinó més, poden ser transaccionades. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Passam idò a la votació de les esmenes a la secció
23, Conselleria d’Esports i Joventut.

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:

8 vots en contra.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Riudavets, estam fent la votació. Hi ha un empat.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Sra. Presidenta, entenc que hi ha un moment de recés o un
moment precisament a una segona votació, per si de cas es
produeix el supòsit aquest en què som.

(Remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Bé, demanarem a la lletrada que informi si és així com vostè
diu o no.

LA SRA. PRESIDENTA:

Una volta fetes les explicacions o demanades les
explicacions a la lletrada, entenem que conforme a l’article 90,
on diu textualment que “A les votacions en comissió, s’entendrà
que no hi ha empat quan la igualtat de vots, essent idèntic el
sentit en què haguessin votat tots els membres de la comissió
pertanyents a un mateix Grup Parlamentari pogués dirimir-se
ponderant el nombre de vots amb què cada Grup compti en el
Ple”. 

És a dir, que s’entén que és un vot ponderat i en aquest cas
la Sra. Marí, com a representant del Grup Mixt, hauria de dir
quins vots representa respecte al seu..., a la seva representació
aquí a la comissió respecte al Ple.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Supòs que els vots que represent són 6 vots del Grup Mixt.
No, perdó, són 6 menys 1, que és Josep Mayans, d’AIPF; per
tant són 5 vots.

Sí, sí, es dirimeix l’empat quan...

(Conversa inaudible)

LA SRA. PRESIDENTA:

Torn llegir l’article 90.2: “A les votacions en comissió,
s’entendrà que no hi ha empat quan la igualtat de vots, essent
idèntic el sentit en què haguessin votat tots els membres de la
comissió pertanyents a un mateix Grup Parlamentari pogués
dirimir-se ponderant el nombre de vots amb què cada Grup
compti en el Ple”. És a dir, aquest és el cas que es preveu quan
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la comissió no actua amb competència legislativa, que és el cas
que tenim avui aquí, i per tant qui pot dirimir el vot ponderat en
aquest cas és el Grup Mixt, i per tant ha de dir si vostè
representa els 5 vots que representaria si fóssim en el Ple. 

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Estan representants, vull dir que estan representats de la part
del Grup Mixt els 5 vots, estan representats i així consta en un
escrit que es va presentar al lletrat major perquè servís per a tot
allò que són les comissions. Per tant consta que la persona que
representa el Grup Mixt sempre representa aquests 5 vots.

LA SRA. PRESIDENTA:

Idò així, segons l’informe de la lletrada i segons ens diu el
mateix Reglament del funcionament del Parlament, entenem
que és així i per tant s’entendria que queden rebutjades les
esmenes del Grup Parlamentari Mixt i també les esmenes del
Grup Parlamentari Popular.

EL SR. FIOL I AMENGUAL:

Gràcies, Sra. Presidenta. Hi ha una cosa que no he entès i
m’agradaria que s’aclarís. Això vol dir que sempre que hi hagi
un empat en aquesta votació -perquè aquí l’únic grup dins
aquest parlament que representa diverses sensibilitats distintes
se suposa que és el Grup Mixt-, sempre el Grup Mixt tendrà
aquesta capacitat diriment hi hagi qui hi hagi? És que no ho
entenc, això. 

És a dir, jo el que estic dient aquí és que aquesta persona ja
ha votat, com és natural, i s’ha produït un empat, i s’ha produït
un empat. Jo crec que és en aquest escenari, que estam, no
estam a un escenari distint a aquest.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí, Sr. Fiol, el que passa és que hi ha un article concret que
així ho explica, però passaré la paraula a la lletrada perquè ho
expliqui millor, però és el cas. O sigui, hi ha hagut altres casos
en aquesta comissió o en anteriors que, com que eren..., la
comissió actuava amb competència legislativa, per exemple crec
recordar que hi va haver qualque proposició no de llei que va
passar el cas d’haver-hi un empat i per tant es va traslladar al
plenari. Però en aquest cas d’avui que ens ocupa, com que no és
cap iniciativa legislativa, en principi ens atenem a l’article 90.2,
que així ho preveu.

EL SR. FIOL I AMENGUAL:

No és una iniciativa legislativa, això?

LA SRA. PRESIDENTA:

No. 

EL SR. FIOL I AMENGUAL:

No estam en el debat de la Llei de pressuposts?

LA SRA. LLETRADA:

Que la comissió actuï amb competència legislativa; aquí la
comissió no està actuant amb competència legislativa, està
tractant una qüestió legislativa que aprovarà el Ple, i el
Reglament fa referència als casos en què la comissió té
competència legislativa. No és el cas.

LA SRA. PRESIDENTA:

Bé, rebudes les explicacions entenem que s’ha resolt la
qüestió. Com he dit han quedat rebutjades aquestes esmenes.

Per tant passaríem al pròxim debat. No sé si hi ha canvis de
diputats o substitucions, però no anam molt bé de temps, que
diguéssim; per tant convendria tampoc no fer molt  recés. Si els
sembla bé, als senyors diputats, podem continuar. Volen
comunicar canvis o substitucions de diputats?

EL SR. JUAN I CARDONA:

Josep Juan Cardona substitueix Pere Palau.

EL SR. SERRA I TORRES:

Antoni Serra substitueix Gaspar Oliver.

EL SR. DALMAU I FORTUNY:

Francesc Dalmau substitueix Antoni Garcías.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Cristina Rita substitueix Ernest Ribalaiga.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Ah!, perdó. No. No, bé, quina comissió és?

(Intervenció inaudible)

Continuam amb Hisenda. Esperam 2 minuts?, ja ve, ja està.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Antoni Alorda continua substituint Gabriel Barceló.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé, moltes gràcies.

EL SR. COLL I CANYELLES:

No hi som tots, encara. Miquel Àngel Coll substitueix Aina
Crespí.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. Entenem que la resta de membres són els membres
titulars. Per tant passaré... Ah!, perdó, digui.

LA SRA. SUÁREZ I FERREIRO:

Marián Suárez substitueix el Sr. Melià.

LA SRA. PRESIDENTA:

Ara sí que tenim totes les substitucions i la resta de membres
són membres titulars. Per tant passaré a anunciar les esmenes
presentades. 

Pel Grup Parlamentari Mixt AIPF hi ha una esmena parcial
a la Fundació d’atenció i suport a la dependència i promoció de
l’autonomia personal de les Illes Balears, número 10861.

I per part del Grup Parlamentari Popular hi ha esmena a la
totalitat de Conselleria d’Afers Socials, Promoció i Immigració,
número 10731, i esmenes parcials a la Conselleria d’Afers
Socials, Promoció i Immigració, números 10734 i 10741; al
programa 313A, centres assistencials, esmenes número 10635
i 10738; al programa 313I, planificació i ordenació social,
esmenes 10740, 10737 i 10732; al programa 314A, pensions i
prestacions econòmiques, esmenes número 10736, 10735 i
10733; a la secció 73, Institut Balear de la Dona, al programa
000A, nous programes i no classificats, números 10617 i 10623;
al programa 323C, promoció, protecció i serveis per a la dona,
números 10621, 10624, 10625, 10627 i 10629; i finalment a la
Fundació d’atenció i suport a la dependència i promoció de
l’autonomia personal de les Illes Balears, els números 10776,
10782 i 10783.

Per a la defensa conjunta de totes les esmenes intervé en
primer lloc el Grup Parlamentari Mixt AIPF. Té la paraula, Sr.
Mayans.

EL SR. MAYANS I SERRA:

Gràcies, presidenta. Hi ha una esmena parcial però que és
important, i diria jo que importantíssima: és una esmena que fa
referència a la construcció d’un centre de la tercera edat, que
pareix mentida però és l’única illa de la comunitat on no hi ha
cap centre d’aquestes característiques. Basta que se’m digui que
el consell ha de donar el vistiplau, i ja els avanç que el consell
ja té adquirits els terrenys per a la construcció d’aquest centre
i que té una partida de 60.000 euros dins els seus pressupostos
de l’any que ve per acabar la redacció del projecte. 

Per tant, solucionades aquestes dues possibles excuses per
votar que no, jo crec que és una partida important, crec que és
una partida que si es vol fer seccionada en diferents anys estic
disposat a transaccionar-la, i crec que és una partida que
formaria o completaria el conjunt sociohospitalari que té l’illa
en el centre i a la vora de la capital, on hi ha englobat l’hospital
i el futur centre d’alzheimer i malalts mentals. Per tant crec que
és una iniciativa important, una iniciativa ara mateix urgent,
perquè molta gent que ho necessita ha d’anar a Eivissa amb la
corresponent fractura social que això representa. 

Gràcies, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. SERRA I TORRES:

Gràcies, Sra. Presidenta. Em pensava que hi havia
intervencions d’altres grups, abans.

Bé, en primer lloc dir que l’esmena a la totalitat serà, com és
costum, serà debatuda i presentada per part del Partit Popular en
el plenari, i per tant passaríem a comentar amb detall tot el que
fa referència a les esmenes parcials que presentam, entenent que
totes aquestes estan obertes, evidentment, a buscar el màxim
consens possible entorn d’elles, entenent la seva necessitat i
entenent que vénen justificades per tres qüestions específiques.
La primera, la necessitat que els drets dels ciutadans de les Illes
Balears quant a dependència i a altres qüestions estiguin
preservats i tenguin la plena vigència i les màximes garanties
d’aplicació. La segona qüestió és buscar la màxima agilitat
possible per part dels serveis socials perquè puguin funcionar
com correspon i com es mereixen, amb aquella voluntat de
millora permanent que sense cap dubte tenim tots els presents
aquí i sense cap dubte també tots els professionals que estan
relacionats amb l’àmbit de serveis socials. I la tercera qüestió
està relacionada amb l’anterior, de fet, que és buscar el màxim
suport possible cap a les institucions que entenem que són les
que han d’aplicar i les que apliquen diàriament els serveis
socials amb el màxim rigor i també eficiència i eficàcia, que són
les institucions locals.

Així, si haguéssim de separar en tres parts també les
esmenes presentades, en tendríem unes que farien referència a
la política general de serveis socials, unes altres que farien
referència a reclamacions puntuals municipals, i unes altres que
fan referència a aspectes d’igualtat.

Quant a les esmenes relacionades amb la política de serveis
socials, entenem que els pressupostos d’aquesta comunitat
autònoma quant a la millora del compliment dels drets dels
ciutadans de les Illes Balears derivats de la Llei de dependència,
necessiten, requereixen d’un augment gairebé proper als 10
milions d’euros per arribar al que entenem que és la previsió del
cent per cent del compromís que tenen totes les administracions
a nivell estatal i que ha de tenir el nostre govern autonòmic a
l’hora d’afavorir i facilitar els drets dels ciutadans en el que fa
referència a rebre les prestacions o els serveis necessaris, que
avui per avui jo no són graciables, com fa un temps eren els
serveis socials, sinó que ja són un dret reconegut als ciutadans.
Estam en plena aplicació dels graus 1 i 2 de dependència, ja no
estam en aquella perspectiva d’inici de la Llei de dependència
que feia referència al grau 3, nivells 1 i 2, del principi, de
màxima dependència, sinó que entenem que el volum actual,
perdó, la previsió de volum de casos que s’han d’atendre en tot
cas justifica que la partida disponible s’ampliï
considerablement, en tot cas amb aquests 10 milions d’euros
que entenem que sí que donarien compliment a aquesta llei de
dependència.
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L’altra qüestió és la transferència de l’aplicació de la Llei de
dependència. Entenem que qui ha d’aplicar la Llei de
dependència fonamentalment són els ajuntaments. És una
qüestió que hem debatut àmpliament amb el Govern en diverses
reunions per intentar buscar punts de consens al voltant de la
Llei de serveis socials; és una qüestió que també anunciam que
intentarem que s’inclogui de manera fefaent dins la futura llei
de serveis socials, però que sense cap dubte, donat que
l’aplicació entenem que ha de començar l’any que ve, és
necessari que ho reflectim en els pressupostos, si més no amb
aquella voluntat de transferir almenys una qüestió que entenem
que és fonamental, que és que les prestacions que es fan arribar
als ciutadans qui les concedeixi, qui les gestioni siguin els
ajuntaments, no només pel que fa referència a aquesta partida,
que són directament les ajudes que anirien als usuaris, sinó
també, amb el suport necessari de l’Administració autonòmica,
per tenir el personal, tenir els recursos per poder-ho fer, com ja
han anunciat en algun moment i com també han estat partícips
d’aquesta qüestió els mateixos consells insulars.

La tercera qüestió, que fa referència a la política de serveis
socials en general, és que no ens podem permetre estar fora de
la llei pel que fa a dues qüestions que avui són fonamentals a
serveis socials, que és l’assignació del grau de dependència i
l’elaboració dels plans individuals d’atenció anomenats PIA.
Avui per avui, i reconegut per la mateixa conselleria de Serveis
Socials, estam 45 dies per damunt del termini exigit per la llei,
i no dic proposat, sinó exigit per la llei, que són tres mesos per
a l’assignació d’un grau de dependència i també per a
l’assignació d’un pla individual d’atenció. Avui per avui estam
45 dies per damunt d’aquests terminis, entenem que no és de
rebut que els ciutadans de les Illes Balears, que han rebut una
llei amb una expectativa altíssima, amb unes campanyes
publicitàries enormes per part del Govern de l’Estat, hagin ara
de patir les conseqüències d’una mala aplicació d’aquesta llei.
Entenem que aquesta bona aplicació passa precisament per fer
arribar els recursos necessaris a les institucions que ho poden
aplicar bé, però sense cap dubte també que es respecti el seu
dret a ser atesos dins els terminis establerts a la llei.

Per altra banda la dotació també d’una partida per portar a
terme un estudi global de transport a l’àmbit de les persones
majors i amb discapacitat. Avui per avui el 25% del cost d’una
plaça de centre de dia, tant a l’àmbit de la discapacitat com a
l’àmbit dels majors, depèn directament de les despeses de
transport; és una qüestió que entenem que s’ha de tractar
globalment i proposam que es faci un estudi en aquest sentit. 

També la millora del finançament de les residències
municipals, d’aquelles residències que en aquell moment varen
fer un esforç per atendre allò que no atenia, i que li tocava
atendre, el Govern de la comunitat autònoma en un moment
donat o fins i tot els consells insulars actualment, i que aquell
esforç en tot cas ha estat una penalització per als ciutadans de
cadascun dels municipis quant a l’aplicació dels doblers que
estan relacionats amb els seus impostos, i vull dir amb això que
aquest esforç avui per avui jo crec que mereix com a mínim el
reconeixement de descarregar aquests municipis d’aquesta
despesa tan important. Entenem que una partida de prop de 2
milions d’euros donaria suport a aquesta idea que entenem que
hauríem de compartir tots els partits polítics per tal d’alliberar
els municipis d’aquelles despeses que no els són pròpies i

d’aquelles qüestions que han de ser tractades per les institucions
que tenen la competència específica.

També altres partides que són importants, algunes amb una
càrrega filosòfica important. S’ha parlat d’ajudes de 3.000 euros
directament als usuaris; entenem que això no arregla res, que és
tornar a la política del subsidi dels anys vuitanta, que fa
referència a donar sous, doblers, a les persones perquè puguin
subsistir potser dos, tres mesos com a màxim. Entenem que no
hi ha millor servei social per a les persones que estan al llindar
de la pobresa o per a aquelles que tenen dificultats econòmiques
per arribar a final de mes que tenir feina i consolidar això.
Entenem que les accions de la Conselleria de Serveis Socials
han d’anar encaminades a aquesta qüestió, amb polítiques
transversals i totalment consensuades amb la Conselleria de
Treball, i que aquests 3.000 euros d’ajudes que anirien
destinades, que la Conselleria de Serveis Socials vol que vagin
destinades als usuaris, haurien d’anar destinades a la promoció
de la feina i, per què no?, directament a aquelles persones que
poden assegurar un contracte no només per un valor de 3.000
euros sinó amb una certa continuïtat, per què no també d’un
any?, que sense cap dubte faria que tenguessin aquests 3.000 un
efecte multiplicador que avui per avui el subsidi, les ajudes de
3.000 euros que directament es volen donar als usuaris no tenen,
sense cap dubte.

Altres propostes, també, com la previsió de la posada en
marxa de la Llei de serveis socials. Ens sorprèn que es presenti
a bombo i platerets una llei de serveis socials que ha de resoldre
la majoria de les qüestions d’aquest àmbit, però que no té cap
partida, i repetesc, cap ni una partida, relacionada amb aquesta
qüestió dins l’any 2009, la qual cosa ens preocupa i ens fa
dubtar de la voluntat d’aplicació d’una llei que, per cert, s’ha
presentat sense memòria econòmica, la qual cosa també és
curiosa i remarcable en aquesta comissió.

Una altra qüestió és la necessitat d’organitzar millor
l’aplicació dels serveis socials. Dèiem abans la necessitat que,
l’aplicació, la duguin els municipis; hi ha una altra qüestió que
és el tractament de totes aquelles competències comunes,
aquelles competències que diríem compartides entre el consell
insular, ajuntaments i, en alguns casos, Govern de les Illes
Balears, que entenem que avui és un guirigall absolut la seva
aplicació, que avui per avui s’apliquen d’una manera molt poc
clara i que requereixen d’un organisme comú entre aquestes
administracions que faci possible que el ciutadà sàpiga on anar,
però sobretot que faci possible comptar amb tots els actuals
recursos que té cadascuna d’aquestes administracions per poder
gestionar un tema com dèiem abans, que és el tema de la
dependència. Aquesta és la mateixa opció que han pres altres
comunitats autònomes, com Catalunya, País Basc, per
anomenar-ne alguna, o fins i tot la mateixa comunitat de
Madrid, que entenem que és una bona solució i que també ho
hauria de ser especialment per a la nostra comunitat autònoma,
que té un element entre mig com són els consells insulars, que
fins i tot no tenen les altres administracions. Si aquelles
administracions que tenen comunitat autònoma i ajuntaments ho
han entès necessari, com no ho ha d’entendre també la nostra
comunitat autònoma, que a més a més tenim els consells
insulars?
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Per altra banda altres reclamacions municipals que segur que
vostès han tengut oportunitat d’estudiar, reclamacions
importants de concerts de places respecte a un compromís no
aplicat fins al moment i és que hi ha un compromís anunciat en
premsa a bombo y platillo també de 20 centres de dia a Palma
i una nova residència a Palma que avui per avui no hem vist
enlloc i no hem vist tampoc al concert de places. Ens sorprèn
enormement. Entenem que requereix que estigui dotat com
correspon al pressupost de l’any que ve. Ampliació de la
residència (...) d’Inca, residència a Valldemossa. Per cert, una
qüestió que va ser cabdal a l’hora de portar a terme, concretar,
un acord entre els diversos partits que avui governen aquest
ajuntament i que aquest compromís avui per avui tampoc no
s’ha vist enlloc. Centres socials diversos a l’illa d’Eivissa que
entenem que poden afavorir l’aplicació de la Llei de
dependència, no per la via de donar una prestació, sinó
d’afavorir també i fer arribar les infraestructures necessàries.

El necessari finançament de la construcció d’un centre
assistit per als majors a Formentera. Com ja s’ha comentat
anteriorment i que té l’absolut suport per part del Partit Popular
i altres qüestions que fan referència també a la millora del servei
relacionat amb la violència de gènere, la millora del servei
contemplat mitjançant el conveni per a la casa d’acollida de les
Fonts Ufanes amb 230.000 euros. La millora del servei que es
donen a cases d’acollida a les illes de Mallorca, Menorca i
Eivissa als fills i filles de les dones víctimes de violència de
gènere. La creació d’una subvenció específica per a les
associacions i entitats que fan feina per tal de millorar i estudiar
els serveis de les dones que exerceixen la prostitució. Per al
desenvolupament també, amb un valor de 6.000 euros, de
programes de formació destinats a associacions de dones. I
juntament amb les conselleries de Salut, Joventut i Educació
crear un pla d’educació sexual per a un ventall d’actuacions:
cursos, tallers, xerrades per tal de formar i sensibilitzar en
relació a la prevenció d’embarassos no desitjats malalties de
transmissió sexual i VIH.

Un seguit de qüestions que vénen complementades també en
la creació de l’Observatori de la publicitat no sexista. Un tema
que crec que ha de ser de consens entre tots els presents, ja s’ha
esmentat en diversos debats i s’ha suscitat sempre un cert
consens entorn a tot això. Però veim que no s’ha arribat a
aplicar mai. I també la dotació de la subvenció genèrica
destinada a associacions i entitats per tal d’engegar programes
i actuacions per afavorir la igualtat entre homes i dones,
entenent que és el teixit social el que lidera en moltes ocasions
la igualtat de gènere, és realment eficaç a l’hora d’arribar al
públic en general i als ciutadans. Per tant, això s’ha d’afavorir
en una quantia que entenem que és important de 225.000 euros.

En tot cas i com a resum, un seguit de mesures que volem
que complementin l’acció que porta a terme el Govern, que
l’ajudin a encaminar-se cap a la senda del compliment de la
legislació que avui per avui ens aplica. I sense cap dubte, obert
a buscar el màxim consens entre tots els presents i oberts també
a les esmenes pertinents per tal que els serveis socials una
voluntat comuna de buscar solucions per al conjunt dels
ciutadans de les Illes Balears.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Serra. En torn en contra intervé en nom del
Grup Parlamentari Mixt la Sra. Suárez i té la paraula per un
temps de cinc minuts.

LA SRA. SUÁREZ I FERREIRO:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. Des
d’Eivissa pel canvi també reservam la nostra argumentació pel
que fa a l’esmena a la totalitat per al plenari. Hem de dir que
celebram que no es presenti una esmena a la totalitat al
pressupost de l’Institut Balear de la Dona, la qual cosa vol dir
que almenys en alguna secció, en alguna part, hi ha un
reconeixement que el pressupost és encertat i va en una bona
línia.

En relació justament amb les esmenes parcials de l’Institut
Balear de la Dona, nosaltres trobam que són esmenes que van
en aquesta línia de feina. Per tant, li podem avançar que de cara
al plenari podríem valorar la possibilitat d’aprovar alguna
d’aquestes esmenes parcials. Però també preferim deixar-ho per
a la discussió de la setmana que ve.

Passam ja a la secció 24 i a les esmenes parcials. La primera
observació que voldríem fer té a veure amb el tema de les
infraestructures. Les esmenes que fan referència a la construcció
d’infraestructures nosaltres ens trobam bàsicament davant dos
problemes, d’una banda que es plantegen tipus
d’infraestructures que són diferents de les que té planificada la
conselleria. I en segon lloc, es plantegen algunes
infraestructures que ni tan sols estan en la planificació de la
conselleria. Quan parlo de conselleria, no parlo només del criteri
de la conselleria, sinó també del criteri de les institucions
insulars i municipals, o sigui consells i ajuntaments. Per tant,
diríem que aquestes esmenes sembla que expliquen una política
de planificació d’infraestructures diferent de la que està duent
a terme aquest govern i en aquest sentit, ens resultarà difícil
donar-los suport.

Una segona qüestió molt concreta, l’esmena que fa
referència a l’Agència Balear de la Dependència. També crec
que ha estat a la secció de salut allà on es planteja la creació
d’agències, crec que eren una o dues, no ho record, crec que
eren dues. Nosaltres pensam que hi ha tot un seguit d’agències,
ens de diferents tipus i no trobam que estigui justificada la
creació d’aquesta agència. D’una banda perquè ja hi ha la
Fundació Balear d’Atenció a la Dependència que fa aquestes
funcions. I d’altra perquè fins i tot existirien problemes de tipus
competencial, en les quals ara no entraré i que deixaré per
explicar en un altre moment.
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Aplicació de la Llei de dependència. Bé, nosaltres no podem
compartir els arguments que es fan servir a les esmenes, en el
sentit que vostè diu en afirmatiu que s’ha de donar compliment
als drets que tenen els usuaris, i això dóna a entendre que
realment no s’estan respectant aquests drets. Nosaltres pensam
que s’estan respectant, que la planificació que fa la conselleria
i el compliment que fa la conselleria de la Llei de dependència
està ajustat. Tots pensam que segurament un major pressupost
facilitaria molt més les coses. Però la situació és la que és, tenim
un pressupost que jo crec que està ajustat i una planificació que
jo crec que és realista i que dóna compliment a aquests drets.

Després hi ha tot un seguit d’esmenes que simplement
nosaltres pensam que ja estan en els pressuposts i per tant, no
les trobam justificades.

Una altra esmena concreta que fa referència, vostè ho ha
explicat, a la contractació de persones en situació d’exclusió
social, o en situació especialment problemàtica. Aquí també
trobam que hi ha un problema de competència. Realment no
pensam que aquesta sigui la manera com ha d’actuar la
Conselleria d’Afers Socials, perquè a més hi ha altres
conselleries que ho fan. Ahir també comentàvem que és
equivocat pensar que la lluita contra la crisi s’ha de fer
exclusivament des d’una conselleria, és una acció transversal.
Per tant, no trobam adequat assignar aquesta funció a aquesta
conselleria.

I finalment, per acabar, sí deixam obert el debat a l’esmena
referida a la Llei de serveis socials. Una Llei de serveis socials
que nosaltres pensam que és molt encertada, que ens agrada el
sentit en què va. Esperam a més que compti amb el suport de
tots els grups parlamentaris. I deixam obert el debat al possible
finançament d’aquesta llei.

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:

Gràcies, Sra. Presidenta. Respecte de l’esmena parcial
presentada per AIPF, dir que tot allò que es pogués fer a
Formentera per a les persones majors és positiu, però en aquest
moment hi ha prevista la construcció d’un centre de dia que des
de la perspectiva del Govern és el que pot donar sortida a les
necessitats plantejades en aquest moment.

Respecte de les esmenes presentades per part del Partit
Popular. En primer lloc hi ha una esmena a la totalitat, en certa
manera ens crida l’atenció que hi hagi una esmena a la totalitat,
perquè després veim que totes les esmenes parcials són algunes
parts d’aquesta conselleria. Naturalment la Direcció General de
l’Atenció a la Dependència, Direcció General de Planificació i
Formació dels Serveis Socials i també la Fundació de l’Atenció
a la Dependència i l’Institut Balear de la Dona. Pràcticament hi
ha la majoria, si més no numèricament, de les direccions
generals de la conselleria, Cooperació, Immigració, Menors i
Família, Oficina de Defensa del Menor que estan absolutament

intocades per les esmenes del Partit Popular. Per tant, nosaltres
en primer lloc agraïm el reconeixement implícit que això
suposa, són direccions generals que han fet les coses
perfectament perquè no mereixen cap esmena, però també ens
qüestionam que davant d’aquestes circumstàncies hi hagi un
motiu d’una esmena a la totalitat del conjunt de la conselleria.

En qualsevol cas l’argumentació diu que no es pot complir
amb l’aplicació de la Llei de dependència, i nosaltres pensam
que precisament la Llei de dependència i les necessitats pel que
fa a serveis socials han estat l’objecte de l’atenció preferent i ha
estat l’èmfasi de tot l’esforç de la conselleria. Realment allò que
s’ha avançat i allò que s’està fent per donar compliment als
drets que crea aquesta nova llei, és molt important i contrasta
amb la situació que va trobar la nova conselleria quan va entrar
en funcionament el nou equip i que va veure que amb una llei
que ja duia sis mesos de vigència no s’havia començat a fer
feina. Realment durant aquest temps s’hi ha fet feina i els
resultats estan a la vista.

El Partit Popular proposa 10 milions més per millorar el
compliment de la Llei de la dependència. Jo crec que en el debat
pressupostari va estar molt present la reivindicació per part
d’aquesta conselleria i per part d’algun grup, que l’atenció a la
Llei de dependència estigués ben dotada. Els resultats finals
dins l’equilibri que sempre és un repartiment de pressupost és
molt raonable i permetrà avançar en aquest camí que s’ha duit
fins ara de fer valoracions, de fer PIA, de començar a fer
prestacions que permetin avançar de manera ràpida per al ple
compliment de la llei.

En qualsevol cas ens crida l’atenció que el Partit Popular
plantegi aquests 10 milions, quantitat molt important, i després
hem de veure on donen la baixa, agafen la baixa d’una altra
secció distinta, en aquest cas de la Conselleria de Medi
Ambient. Ahir vàrem tenir la secció de la Conselleria de Medi
Ambient i el Partit Popular plantejava incrementar moltes coses,
mitjans contra incendis, increment del personal, increment dels
recursos per a neteja de torrents, cosa que no acaba de ser
coherent amb el fet que ara es vulguin treure 10 milions a
aquesta conselleria per atendre la Llei de dependència que
nosaltres compartim efectivament, que és una prioritat, però
entenem que l’esforç que s’ha fet ja recull que això sigui una
prioritat.

Després es parla de 8,6 milions per transferir les prestacions
econòmiques als ajuntaments. Nosaltres entenem que en aquest
moment la transferència prèvia que s’ha de fer de tot el conjunt
de l’atenció de la dependència és als consells, que són les
institucions que han de ser competents en aquesta matèria quan
s’hagi completat tot aquest procés estatutari de transferir
competències i que després en mans del consell ja hi haurà la
possibilitat d’anar cap una via més municipalista. I també en
aquest cas estam pendents de veure què determina aquesta nova
llei de serveis socials.
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Aquest mateix raonament de la futura transferència als
consells, la puc aplicar a l’esmena que fa referència a la creació
d’una Agència Balear de la Dependència que aglutini els
recursos del Govern i consells. Nosaltres pensam que el que
s’ha de fer és transferir aquesta competència als consells. I en
qualsevol cas, la coordinació en aquest moment ja està garantida
des de la Fundació Balear de l’Atenció a la Dependència.

Sí entenem l’esmena que diu que hi ha d’haver una partida
oberta de previsió de la Llei de serveis socials i de cara al debat
en plenari podrem parlar de la possibilitat que aquesta esmena
sigui incorporada.

Un altre tema que ha tret el representant del Partit Popular
és destinar 2,8 milions d’euros perquè hi hagi empresaris que
contractin persones amb necessitats socials i ha aplicat
l’argument que allò que realment ajuda les persones amb
necessitats és que els donin una feina i no que els donin ajudes
directes.

Nosaltres entenem que el programa per contractar persones
amb situació difícil, en situació d’atur i de precarietat es du des
de la Conselleria de Treball, ahir també vàrem tenir ocasió de
parlar-ne i la Conselleria de Treball ha fet un pla ambiciós i
d’urgència a través dels ajuntaments perquè es facin projectes
que suposin la contractació de persones a l’atur. Entenem que
el programa que ha posat en marxa la Conselleria d’Afers
Socials és un programa diferent perquè no tota la població que
està en situació de precarietat, dissortadament, és susceptible de
la seva inserció laboral i que aquesta sigui la millor sortida a la
seva situació.

Respecte de les esmenes que van en la línia de proposar
equipaments concrets, nosaltres bàsicament entenem que des de
la conselleria hi ha una planificació feta, també hi ha un esforç,
i a més algunes actuacions que es proposen són
aproximadament coincidents. Se’ns parla d’una residència
especialitzada en demència i alzheimer que funcioni com a
residència i com a centre de dia i de nit, això ja és una previsió,
el que passa és que les passes prèvies són la cessió d’un
terrenys, la redacció d’un projecte, que és allò que té previst la
conselleria per a aquest any 2009. Igualment quan es parla d’un
centre de dia per a joves discapacitats físics, per al 2009 allò que
està previst és determinar conjuntament amb les entitats
corresponents del sector i les entitats especialitzades, quines són
les inversions adequades. I en qualsevol cas jo crec que durant
el 2009 si s’arriba a una conclusió ja es podrà iniciar la redacció
d’un projecte arquitectònic.

Igualment altres mesures com el finançament de residències
municipals, el problema del transport per a persones
discapacitades; pensam que són coses que amb la previsió
pressupostària de la Fundació de l’Atenció a la Dependència hi
vénen recollides.

Pel que fa a l’Institut Balear de la Dona, compartim amb
l’anterior portaveu que són esmenes de detall, que parteixen
d’un consens bàsic respecte d’allò que ha de ser l’actuació de
l’Institut Balear de la Dona. El que passa és que moltes coses o
estan previstes o estan pendents que es resolguin altres
assumptes anteriorment. Per exemple, l’Observatori per a la
publicitat no sexista i que efectivament és una qüestió de què ja
hem parlat, haurà de ser contemplada a la propera llei de la
igualtat, que està previst per aquesta majoria de govern actual.
I actuacions com subvencions a associacions, actuacions per a
igualtat de gènere ja es fan de manera habitual per part de
l’Institut Balear de la Dona.

La qüestió que hi hagi un pla d’educació sexual entenem que
és una actuació transversal, la mateixa esmena ho diu, que
també hi hauran de colAlaborar Salut, Educació i Joventut; però
la primera passa serà determinar conjuntament entre aquests
diferents departaments en què ha de consistir aquest pla
d’educació sexual.

Hi ha altres esmenes, com el tema de les cases d’acollida de
fills de dones que es troben en situació de violència de gènere,
ja és una cosa prevista. Hi ha esmenes que són aportacions
positives, com que hi hagi programes de formació que puguin
ser gestionats per associacions de dones i que també podran ser
objecte de tractar-les més endavant en el plenari.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. COLL I CANYELLES:

Gràcies, Sra. Presidenta. Vagi dit per endavant que
suspenem l’aprovació de qualsevol esmena fins al debat en
plenari, tot i que hi ha un seguit d’esmenes amb les quals podem
estar d’acord i que ens plantejam aprovar. De passada, celebrar
el gran acord que hi hagut en temes com menors i família,
cooperació i immigració, sembla que a nivell pressupostari hi
estam d’acord. 

En qualsevol cas el nostre grup parlamentari considera
suficient el pressupost assignat a aquesta conselleria. Nosaltres
creim que la motivació que s’explica per a l’esmena a la totalitat
és molt subjectiva i poc rigorosa. De fet, el pressupost de la
conselleria per al 2009 ha augmentat en més d’un 15% respecte
del 2008, la qual cosa implica una pujada de 8 punts superior a
la mitjana del pressupost de la comunitat.

Per tant, és cert que aquesta conselleria avui té una
importància elevada, a causa de l’impacte que té damunt els
colAlectius més fràgils de la societat, els que ho són ara i els que
són susceptibles de ser-ho. És veritat, però que el tema d’afers
socials és un tema totalment transversal en altres conselleries
que també presten aquestes actuacions que s’especifiquen en
algunes d’aquestes esmenes.
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Primer de tot, vull especificar que el 52% del pressupost
d’aquesta conselleria va destinat a la Llei de dependència.
L’aplicació de la Llei de dependència és un poc..., no sortirà de
la nostra boca que sigui suficientment com voldríem, però
evidentment en relació amb els recursos que té la comunitat,
creim que és una bona assignació.

En qualsevol cas no passaré esmena per esmena, però hi ha
un seguit de qüestions que sí hauríem de tenir en compte. No
creim que sigui necessària la creació de nous ens públics. Ahir
un portaveu feia referència a la proliferació de (...) per gestionar
els recursos d’aquesta conselleria i d’aquesta comunitat. En
canvi, sí que apostam per desviar els recursos i el finançament
aquí està previst que els ha de gestionar, com per exemple en el
cas de la Llei de dependència en els consells insulars. De fet, hi
ha una previsió de la data en què es farà efectiva aquesta
transferència, l’any 2010, i que tal com va anunciar la consellera
l’any 2009 els (...) ja seran derivats als consells insulars. Creim
que aquesta és la derivació natural.

En qualsevol cas, si els consells han de gestionar aquests
recursos amb altres administracions, ha de ser bé amb
ajuntaments o bé amb mancomunitats, com és el cas de la
Mancomunitat del Pla.

També volíem fer referència a la importància de consensuar
la planificació i l’execució de centres de dia i nocturns així com
residències de diversa índole amb els ajuntaments i amb els
consells. En aquest sentit trobam que en algun cas des del Grup
Parlamentari Popular se solAlicita la construcció d’una
residència i a nivell municipal se solAlicita un centre de dia, per
posar un exemple concret, creim que és importantíssim comptar
amb l’opinió dels municipis afectats. En qualsevol cas hi ha
distintes esmenes en tema de centres sociosanitaris que ja
reflecteixen propostes que són planificades a nivell de projecció
arquitectònica o fins i tot d’execució.

En un altre cas es proposa la descentralització de les
competències de la Llei de dependència directament als
ajuntaments, la qual cosa consideram que és un error greu
d’interpretació de l’aplicació del procés de transferències.
Nosaltres ho atribuïm a un error d’aplicació i no a la voluntat de
vulnerar aquest procés, on s’ha de descentralitzar primer al
consell i després aquests són els que han de descentralitzar als
ajuntaments, però en qualsevol cas mereix atenció especial el
cas de la Mancomunitat del Pla com a un programa pilot i no
com a l que ha de ser la tendència habitual.

Continuam pendents, canviant de tema, d’un debat necessari
a nivell social per a la reformulació de la Llei d’igualtat, no
podem continuar amb una llei el títol de la qual és Llei per la
dona, per tant és segregativa des del seu títol. Consideram
adient crear primer el marc legal com a primera passa i
posteriorment donar passes com la creació de l’observatori de
publicitat no sexista o nous plans d’igualtat per a tot tipus
d’entitats.

I, molt en relació amb aquest darrer punt, consideram que la
dotació pressupostària de l’Institut balear de la dona és adient,
és superior a la de l’any passat, sí, consideram que el tema
d’escoletes ha estat transferit a Educació i que es disposa dels
mitjans necessaris per donar cobertura a casos de dones víctimes

de violència de gènere i als seus fills i filles a les diferents cases
d’acollida. 

(...) d’iniciatives que són interessants com poden ser les
bonificacions a empresaris que contractin persones amb
necessitat social, ja s’ha comentat aquí que això és una
competència de la Conselleria de Treball i Formació i que ja ho
exerceix. L’estudi global del transport en persones amb
discapacitat i en majors, es contempla una partida de la Direcció
General de Serveis Socials. També creim interessant
l’elaboració de plans d’educació sexual, ja sabeu que avui dia
estan molt de moda, així com el suport a associacions i entitats
que fan feina per tal de millorar i estudiar els serveis per a les
dones que exerceixen la prostitució i ja s’ha fet feina en aquest
aspecte el darrer any.

També veim amb bons ulls el desenvolupament de
programes de formació destinats a associacions de dones i -com
deim- ens reservam el nostre vol positiu pel debat al Ple.
Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Coll. En torn de rèplica té novament la
paraula el Grup Parlamentari Popular, Sr. Serra, per un temps de
cinc minuts.

EL SR. SERRA I TORRES:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. En primer lloc, vull agrair
totes les intervencions, en tot cas conciliadores, malgrat
l’acceptació dels punts que presentam... hi hagi un cert nexe de
consens entorn a només una esmena, que per cert no té cost
econòmic curiosament. No sé si això denota una voluntat més
àmplia de consens que pugui arribar al plenari amb la voluntat
d’arribar a acords puntuals en altres qüestions. S’ha esmentat
que algunes de les mesures ja estan incloses, m’agradaria saber
on i com, perquè no ha estat així quan ho hem preguntat a la
presentació dels pressupostos que es va fer en aquesta mateixa
cambra i en aquesta mateixa comissió i em sorprèn veure que
allò que van dir en el seu moment i van preguntar si estava
inclòs o no, es va dir que no i ara ens trobam a comissió que els
diferents grups intervenen i diuen que sí. Ho haurem de
comprovar i ens prestam, els grups presents aquí, a aprovar cada
una d’aquestes qüestions i si em permeten entraré a algunes
qüestions específiques malgrat sigui impossible en cinc minuts
entrar en totes, no?

Primer de tot, la previsió pressupostària per a l’aplicació de
la Llei de dependència, no és un tema de voluntat, és un tema de
dret, és que... la conselleria ha crescut en vuit punts quant a
pressuposts, sí, per la Llei de dependència, pregunta: per què?
Idò perquè és obligatori. És que no ens en queda d’altra. La
qüestió és que malgrat això, encara ens falten 10 milions
d’euros. Estic convençut que si ens asseguéssim, vostès i jo,
amb una fulla d’Excel o amb una calculadora a la mà arribaríem
exactament a la mateixa conclusió. Per cert, la conclusió a la
qual va arribar la consellera i que va confessar aquí en aquesta
mateixa comissió. L’únic que deim és: prioritzem, i estam
traient recursos de despeses immaterials, d’inversió immaterial.
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Bé, tal vegada hem de renunciar a alguns estudis i a altres
qüestions d’aquest tipus, no sé de quin fons seria, nosaltres
proposam Medi Ambient, estam disposats a parlar d’allà on
hagués de ser, però en tot cas hi ha prioritats i una prioritat
indefugible és que els ciutadans de les Illes Balears tenguin el
ple compliment d’una llei que va prometre el Partit Socialista
que no hi hauria problemes per complir-la i que, avui per avui,
malgrat estàvem d’acord que era una bona llei, sí hi ha
problemes per complir-la. Bé, això és la constatació d’un fet i
d'una muerte anunciada. En tot cas, el que hem de fer és cercar
solucions i crec que la prioritat fonamental és que hem de
centrar els nostres esforços i en aquest sentit els puc assegurar
que ens hi trobaran i trobaran tot el Partit Popular per cercar
totes i cada una d’aquestes solucions.

L’altra qüestió és que no està justificat crear nous ens
públics. Es diu, miri, la nova llei de serveis socials en crea
quatre. Torn repetir, la nova llei de serveis socials crea quatre
ens públics nous. Nosaltres en proposam un i els diria: canviem-
ho, deixem de crear aquests quatre i cream només aquest,
perquè obviam una qüestió que m’agradaria comentar aquí
obertament. Mirin si els usuaris demanen una plaça de
residència, van al seu ajuntament, l’ajuntament si té residència
allí els pot atendre a la residència municipal, si no hi ha plaça
han d’anar a l’Institut mallorquí d’Afers Socials. L’Institut
mallorquí d’Afers Socials els fa fer una inscripció per a les
residències que són pròpies del consell insular, però, miri, ¡oh,
craso error!, en el cas que sigui una residència gestionada pel
Govern de les Illes Balears ha d’anar a la Fundació balear de
gestió de la dependència, però és que no només contents amb
això, en cas que la seva problemàtica sigui específica, que no
tengui a veure amb això, pot acabar havent de tornar altra
vegada al consell insular perquè sigui valorat per altres
funcions, com per exemple una assistència domiciliària o una
teleassistència que en aquest cas ha d’anar a l’ajuntament. 

Com quedam? No hauríem de fer un esforç...?, estaria bé,
eh? No hauríem de fer un esforç, d’unificar totes aquestes
gestions en un sol organisme? Perquè miri, m’han sortit fins a
15 procediments diferents, per no afegir els que fan referència
a prestacions, perquè miri, si és una prestació que fa referència
a la Llei de dependència en funció d’on ve, on va i on toca, on
puja i on baixa, aquesta prestació passa per una petició a
l’ajuntament, un trasllat al consell insular, una valoració de la
fundació de dependència, un trasllat al consell insular, un
trasllat a l’ajuntament i per fi, a l’usuari, oh!, després de sis
passes. Això es diu eficàcia. I aquesta eficàcia es pot esmenar,
es pot respondre, es pot millorar amb la proposta que els fèiem:,
crear un sol organisme, no creïn el altres quatre que proposen a
la seva llei. Possiblement en això també ens posaríem d’acord.

Més qüestions. No, és que... és a dir, pel tema d’organismes
perquè fins i tot n’hi ha un per ètica, i consider que és molt
important, però permetin-me que encara és més important que
la gent rebi les prestacions que per llei li pertoquen.

Esmena de totalitat de l’Institut balear de la dona. Miri, la
nostra voluntat quant a serveis social és la de consensuar el
màxim de qüestions possibles, precisament hem estat coherents
en aquest tema i n’hem volgut esmenar totalment algunes i
parcialment altres, per intentar rompre amb aquell costum que
sempre s’ha d’esmenar tot a la totalitat per sistema, així com ho
feim a la Conselleria d’Afers Socials, perquè entenem que no
compleix amb els drets dels ciutadans des del moment en què no
hi ha suficient dotació per a la Llei de dependència, ho feim
parcialment en altres qüestions com a l’Institut balear de la dona
amb la voluntat -ja li ho he dit- d’arribar als acords que crec que
haurien d’anar encaminats tots els presents aquí.

Un altre tema que m’agradaria comentar és la contractació
de persones a l’àmbit laboral. Sí, és que hi ha dos temes que
vostès no han volgut tocar aquí, que són la transversalitat i el
suport a la gestió dels municipis, curiosament. 

La transversalitat. Al final la transversalitat s’acaba arreglant
amb “això li toca a un altre”. No, miri, aquí parlam d’una altra
qüestió. Ja sabem que la Conselleria de Treball porta a terme
accions de promoció de la feina. Faltaria més! És que li toca,
però hi ha trams de la població que tenen a veure també amb
Serveis Socials. No estaria de més que les dues conselleries es
posassin d’acord a com ho han de fer. Els puc assegurar que el
procediment que nosaltres rebutjam claríssimament i que no
veim mica clar és el de subsidi. Perquè, miri, aportar 3.000
euros a una família és una solució per a tres mesos, donar feina
a un cap de família o a una persona de la família pot tenir
caràcter de continuïtat de per vida. Aquesta és la diferència, els
3.000 euros que es puguin aportar per generar riquesa a una
empresa que sigui capaç de generar noves idees i oportunitats
per poder donar feina a més gent, això dóna caràcter de
continuïtat a una família. Allò altre no, allò altre és un adob per
a un parell de dies.

L’altre solució que apuntava la Conselleria de Treball l’altre
dia era, idò, ho farem mitjançant els ajuntaments, donarem
aquests 3.000 euros als ajuntaments -dic 3.000 euros com podria
dir una altra quantitat- i que els ajuntaments contractin gent.
Fantàstic. Ampliarem el capítol 1 amb 6.000 euros, posem per
cas i, l’ajuntament què farà?, mentre compti amb aquests 6.000
euros contractarà una persona, quan s’esgoti el capítol 1 s’ha
acabat la contractació. Això és donar continuïtat? I donar la
màxima estabilitat possible a la feina de les persones i a la
promoció d’aquelles persones que tenen situacions de greu
dificultat? Podríem esmentar moltes altres qüestions, però
permetin-me que capti la seva atenció al voltant almenys
d’aquestes qüestions que els comentava, com per exemple una
altra qüestió que em queda al tinter per manca de temps, com és
el suport als ajuntaments. No els he sentit parlar del suport als
ajuntaments. Estan disposats a cedir les competències als
ajuntaments? És una altra qüestió que queda en l’aire, que la
Sra. Presidenta no em permetrà desenvolupar per manca de
temps i li agraesc en tot cas el temps que m’ha concedit de més.

Gràcies, Sra. Presidenta.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Serra. Algun grup vol intervenir en torn de
contrarèplica? Sr. Llauger, té la paraula.

EL SR. LLAUGER I ROSSELLÓ:

Sí, gràcies, Sra. Presidenta. Crec que tornarem sobre totes
aquestes qüestions al plenari, només volia remarcar dues o tres
cosetes. Primera, que la Llei de dependència, efectivament, crea
drets i el fet que creï drets és el seu aspecte positiu. Pensam que
és el que obliga les administracions, però la gran virtualitat
d’aquesta llei és que crea aquests drets. Efectivament, té molts
de problemes de finançament i el problema de finançament de
les comunitats autònomes, especialment en una situació com la
nostra, és que aquest finançament hauria de venir de l’Estat
central i no ve amb la quantitat suficient en termes generals i en
termes especials per a aquesta llei.

Efectivament, la consellera ha dit que per a l’aplicació ideal
d’aquesta llei faltarien 10 milions d’euros i nosaltres estaríem
feliços que s’hi poguessin destinar aquests 10 milions d’euros.
De totes maneres, entenem com a grup que dóna suport a
aquests pressuposts que la quantitat que s’hi destina suposa un
esforç molt gros, suposa realment prioritzar l’aplicació
d’aquesta llei i les xifres de les valoracions que ja estan fetes,
dels PIA que ja estan fets de les persones que ja reben
prestacions, marquen un camí molt positiu i marquen un camí
de compliment dels compromisos. 

Compartim d’altra banda la preocupació pels excessius
tràmits burocràtics i per l’excessiva descoordinació entre
institucions que hi ha per rebre una prestació. Entenem que a
una persona que ha de rebre una prestació no se la pot sotmetre
a una carrera d’obstacles i pensam que la futura llei de serveis
socials haurà d’escometre aquesta qüestió. Ara bé, crear un nou
organisme de coordinació quan allò que s’ha de fer és una
transferència als consells d’aquesta competència no ho
consideram, en aquests moments, la solució més oportuna.

Finalment ja ho he dit a la intervenció, sobre aquest debat de
si s’han de fer ajudes directes a les famílies o s’han de fer
actuacions per donar feina a les persones amb situació de
precarietat, el Sr. Serra, que és una persona que té coneixement
de temes de serveis socials, sap que en un moment determinat
una ajuda a una família pot ser la millor solució per a un cas
determinat, pot ser fins i tot l’única solució per a un cas
determinat de situació dramàtica i que, òbviament, no és
incompatible amb l’altra actuació i no només no és
incompatible, sinó que aquest govern fa les dues coses, perquè
ja hem indicat, des de Conselleria de Treball, l’esforç que es fa
amb actuacions destinades a contractar gent en situació difícil
mitjançant els municipis. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Llauger. Vol fer ús de la paraula, Sr.
Coll? Sí.

EL SR. COLL I CANYELLES:

Sí, només vull esmentar tres coses. La primera, que aquest
parlament ja ha admès per unanimitat mitjançant una proposta
de resolució que el finançament per a la Llei de dependència a
nivell d’Estat no és el que hauria de ser, és que ja no sé com ho
hem de reconèixer això, cada vegada acabarem allà mateix, eh?

En qualsevol cas valoram positivament l’esforç que fa la
conselleria per a l’aplicació de la Llei de dependència, repetesc
el 52% del pressupost d’aquesta conselleria ha estat destinat a
l’aplicació de la Llei de dependència i això són faves
comptades. 

En el tema de l’Agència balear de la dependència, les
funcions que es proposen per a l’Agència balear de la
dependència són les que assumirà la Fundació balears per la
dependència, perquè és clar, per a la creació d’un òrgan com
l’Agència balear de la dependència és necessari el consens amb
els consells insulars, consens que, fins a dia d’avui, no ha
demanat cap consell insular. Per tant, això és una cosa que no
podem perdre de vista.

I pel tema de la transversalitat, no sé aquesta mania
d’intentar dimonitzar els subsidis. És a dir, ja s’ha reconegut
que aquest tipus de subsidis són per a famílies amb una situació
de fragilitat extrema. En qualsevol cas, sí que és veritat que és
totalment compaginable amb el tema de les bonificació, que ho
assumeix la Conselleria de Treball i que com ja s’ha comentat
es fa un pla molt interessant de colAlaboració amb els
ajuntaments per a la contractació de persones en situació de risc.

Res més, això és tot.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Coll. Passam així, idò a la votació de les
esmenes presentades a la secció 24, Conselleria d’Afers Socials,
Promoció i Immigració, amb les seccions i entitats afins. 

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

Vots a favor?

EL SR. SECRETARI:

Vots a favor 8. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Vots en contra?

EL SR. SECRETARI:

9 vots en contra.



910 HISENDA I PRESSUPOSTS / Núm. 43 / Fascicle 4 / 11 de desembre del 2008 

 

LA SRA. PRESIDENTA:

Queden rebutjades.

Per altra banda, votació conjunta de les esmenes del Grup
Parlamentari Popular.

Vots a favor?

EL SR. SECRETARI:

8 vots a favor.

LA SRA. PRESIDENTA:

Vots en contra?

EL SR. SECRETARI:

9 vots en contra.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Queden rebutjades.

En aquest moment, solAlicitaria que els portaveus dels
diferents grups parlamentaris, per favor, s’acostin a la Mesa, i
mentre farem un recés de cinc minuts.

LA SRA. PRESIDENTA:

Senyores i senyors diputats, reprenem la sessió amb el darrer
debat d’avui i darrer debat també d’aquesta comissió, que és el
núm. 17, de totalitat i globalitat, agrupació de la secció 25,
Conselleria de Mobilitat i Ordenació del Territori, amb les
seccions i entitats afins.

Pregam als senyors diputats que comuniquin si hi ha
substitucions.

EL SR. JUAN I CARDONA:

Josep Juan i Cardona substitueix Pere Palau.

EL SR. SERRA I TORRES:

Antoni Serra substitueix Miquel Jerez.

LA SRA. MORELL I CUART:

Sandra Morell substitueix Gaspar Oliver.

EL SR. DALMAU I FORTUNY:

Francesc Dalmau substitueix Antoni Garcías.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Cristina Rita, Ernest Ribalaiga.

EL SR. COLL I CANYELLES:

Miquel Àngel Coll substitueix Miquel Gascón.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Antoni Alorda continua substituint Gabriel Barceló.

LA SRA. SUÁREZ I FERREIRO:

Marián Suárez substitueix Josep Melià.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Per part del Grup Parlamentari Mixt AIPF,
s’ha presentat esmenes parcials a la secció 25, Conselleria de
Mobilitat i Ordenació del Territori, al programa 511D, Direcció
i Serveis Generals de Mobilitat i Ordenació del Territori, núm.
10856 i 10857; al programa 511E, gestió del transport aeri i
marítim de les Illes Balears, núm. 10858; al programa 513C,
ordenació i inspecció del transport terrestre, núm. 10855.

Per part del Grup Parlamentari Popular, s’han presentat
esmenes a la totalitat a la Conselleria de Mobilitat i Ordenació
del Territori, núm. 10386; a Serveis Ferroviaris de Mallorca,
núm. 10388; a Consorci de Transports de Mallorca, núm.
10390; a Serveis d’informació territorial de les Illes Balears,
núm. 10391. També hi ha presentades esmenes parcials a la
secció 25, Conselleria de Mobilitat i Ordenació del Territori, al
programa 000A, nous programes i no classificats, esmenes núm.
10663, 10664, 10666; al programa 511C, ordenació del territori
i urbanisme, esmenes 10393 i 10432; al programa 511E, gestió
del transport aeri i marítim a les Illes Balears, núm. 10652,
10404 i 10421; al programa 513C, ordenació i inspecció del
transport terrestre, esmenes 10654, 10662, 10395, 10441,
10398, 10364, 10399, 10366 i 10368; a Serveis Ferroviaris de
Mallorca, núm. 10405, 10407, 10411, 10413, 10415, 10426,
10427, 10429, 10431, 10439 i 10778; i finament al Consorci de
Transport de Mallorca, esmenes 10406, 10417, 10418, 10422,
10424 i 10437.

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

EL SR. MAYANS I SERRA:

Gràcies, presidenta. Les esmenes que fan referència a
aquesta darrera secció es fonamenten sobretot en el transport
marítim, el conseller va anunciar a ...

LA SRA. PRESIDENTA:

Perdoni, Sr. Mayans, pregaríem un poquet de silenci ...
Silenci, per favor.

Continuï, Sr. Mayans.



HISENDA I PRESSUPOSTS / Núm. 43 / Fascicle 4 / 11 de desembre del 2008 911

 

EL SR. MAYANS I SERRA:

Gràcies. El conseller a la presentació dels pressuposts va
anunciar l’elaboració i la futura implantació d’una llei de
transport marítim, i faig dues esmenes en aquest aspecte. O
sigui, si hem d’implantar, hem de redactar primer, amb les
aportacions que puguem fer tots, i aprovar llavor una llei de
transport marítim que ens reguli un poc el tema aquest
importantíssim a les Balears, haurem de dotar-ho llavors d’una
partida, jo he posat una partida que tal vegada pot sembla
escassa, però estic disposat a transaccionar-la per augmentar la
quantitat, per llavor implantar-la. Crec que és important que la
llei, a part de fer-se, es faci complir.

I després, complementària a aquesta llei de transport
marítim, evidentment per fer complir la llei perquè tots els
empresaris i tots els usuaris sàpiguen quin és l’ús correcte
d’aquesta llei, s’haurà de formar i habilitar gent perquè tengui
la plaça d’inspector marítim. Ara mateix, a la comunitat
autònoma només n’hi ha un que no dóna l’abast a tots els temes
que sorgeixen i, per tant, també he fet una esmena en el sentit de
dotar aquest concepte perquè els futurs inspectors, els que es
creïn, no dic el nombre, puguin tenir la retribució i la formació
que pertoca.

A part d’aquest tema, també hi ha un tema que pot semblar
menor, però és un tema important referent a exàmens nàutics, jo
crec que és més fàcil desplaçar qui ha de fer l’examen que no
desplaçar tots els que han de fer l’examen, crec que és important
que l’examinador vagi als llocs on s’hagin de dirimir o
d’examinar les persones que es vulguin examinar i no al revés,
crec que estalviaríem despeses i facilitaríem molt aquesta feina
a la gent.

I llavor un tema de transport públic insular terrestre per,
sobretot, complementar el transport públic insular a l’hivern.
Crec que és important que quan no hi ha turistes que ens visitin,
la gent de les Illes pugui també gaudir i beneficiar-se de les
comoditats del transport terrestre públic, i per això he fet
aquesta esmena de 600.000 euros, que també ho vaig preguntar
al Consell de Formentera perquè el transport a l’hivern no sigui
deficitari.

Gràcies, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. MORELL I CUART:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. Em
centraré directament a la defensa de les esmenes parcials i
reservarem el debat de totalitat per al ple de la setmana vinent.

Començaria per la part de les empreses públiques i deixaria
la conselleria per al final.

Respecte del Consorci de Transport de Mallorca, hem
presentat una sèrie d’esmenes sobretot pel que fa al tema de la
intermodalitat. La intermodalitat és una feina que nosaltres
començàrem la passada legislatura on ha d’estar inclòs sobretot
el tema del tren i el metro, però falta molta feina per incloure tot
el transport terrestre, sobretot a l’illa de Mallorca dins aquest
consorci. Hem presentat una esmena d’1 milió d’euros, perquè
la targeta d’intermobilitat es pugui integrar dins Palma, dins tot
el servei de transport de l’EMT i el servei terrestre, per incloure-
la i que sigui molt més atractiva i eficient per a tots els usuaris.

Una altra tanda d’esmenes, referent a l’augment de les
freqüències i les noves línies de bus dins l’illa de Mallorca, així
com convenis amb els ajuntaments i federacions empresarials
per a la millora del servei, per a augment de freqüències, per a
augment de les línies, per a la millora de les infraestructures i
també de les mateixes unitats de transports.

Un altre grup d’esmenes va dirigit als plans de mobilitat
municipal i comarcal i el Pla metropolità de mobilitat a Palma.
Són temes que estaven inclosos dins el Pla de transport ja fet a
la passada legislatura, i falta fer molta feina perquè aquests
plans estiguin adaptats ja a aquest pla de transports.

Concretament dins el consorci i parlant directament de la
comarca de Manacor, hem proposat que es faci el servei de bus
llançadera entre Manacor i Cales de Mallorca, que és una
reivindicació que ve de fa un parell d’anys i que encara manca.

Passam a la secció E06, Serveis Ferroviaris de Mallorca, hi
hem presentat una sèrie d’esmenes, sobretot pel tema de
ferrocarril, per augmentar les línies. Tenim una esmena sobre
l’elaboració i l’execució del projecte de soterrament del tren a
Inca, un projecte que ve de la passada legislatura, quan eren els
mateixos partits d’esquerres que la varen demanar, en aquell
moment el Partit Popular la va acceptar com a molt bona i la va
incloure dins el Pla de transports, però pareix que dins aquesta
legislatura, al final, després de les reivindicacions fetes, sembla
que no es farà. Nosaltres la incloem com a esmena, perquè,
aprofitant ara que es fa el desdoblament, seria el millor moment
ara i no més part de fer aquest soterrament, ja que es condemna
el soterrament amb aquest desdoblament actual.

Per una altra banda, també suprimir el pas a nivell de Petra,
amb 2 milions d’euros. Tenim una manca aquests dos anys
darrers de supressió de passos a nivell, a la passada legislatura
se’n varen suprimir 18, aquesta legislatura, el que duim, només
hi ha un projecte en marca, que és el de Lloseta, i fa falta molta
feina en supressió de passos a nivell, no només per la perillositat
sinó per complir amb seguretat i amb el que diu la llei. A més,
en concret el pas a nivell de Petra és un pas a nivell que es va
fer ilAlegalment.

Mantenir les inversions reals d’SFM per a construcció de la
línia completa de Manacor-Cala Rajada, em podrien dir els
altres companys dels grups que això és un projecte que es fa,
que és dur el tren de Manacor fins a Artà, però nosaltres
advocam per la construcció de la línia completa, és a dir, que a
Manacor no hi hagi una aturada i s’hagi de fer un transbord a un
altre tipus de tren que és molt més lent, sinó que es faci una
continuïtat de la línia, perquè si no, si no feim un transport
ferroviari que sigui ràpid, còmode i útil per usar-lo, de Manacor,
no, d’Artà a Palma, poden tardar més d’una hora i tres quarts,
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i seria molt difícil que realment potenciem aquest transport
públic si no feim que sigui més atractiu.

També mantenir les inversions reals d’SFM per a la
construcció del tramvia de la Badia de Palma, uns dobles que
pareix que encara no arriben del Govern central, i no podem
esperar, perquè, si no, arribarem a finals de la legislatura i
tampoc no haurem començat a fer cap feina, almenys començar
amb els projectes, no només amb la redacció, sinó també amb
l’exposició pública i tot el procediment que toqui.

Per una altra banda, el manteniment de l’endeutament
d’SFM per a la millora del serveis, tenim els 25 milions d’euros
que arriben a l’any 2009, del conveni amb l’Estat, però així i tot
nosaltres advocam per mantenir l’endeutament d’aquests 25
milions d’euros perquè fan moltíssima falta a l’hora d’adequar
aquest servei, en general, d’SFM.

També posam una partida de 300.000 euros per a l’inici dels
treballs del tren a Santanyí-Felanitx. Una iniciativa de què
també es parlava a la passada legislatura, que és dins el Pla de
transports, però que ara en aquesta pareix que ja no s’en vol
parlar. Nosaltres posam una partida que sigui d’inici de l’estudi
dels treballs, dels trajectes i de per on hauria de passar.

Demanam una altra partida també per al tren de Sa Pobla-
Alcúdia, sabem que el Govern té la intenció el proper any de
començar aquest projecte, però és que ja duim un any de retard
i no s’han posat d’acord amb el corredor. El problema no és que
no tenguem la certesa que el Govern ho vol fer, sinó que ni tan
sols per a l’any que ve, hi ha hagut cap previsió de reserva
pressupostària per fer aquest projecte i novament, encara que no
es posin d’acord amb el corredor, crec que les opcions estan
esgotades, o ha de ser una o l’altra, i d’alguna manera s’hauran
de posar d’acord, perquè si no, estaríem eternament confrontats
i no es faria el projecte, per això, com que no hi ha cap previsió
per a aquesta concreta partida, nosaltres li hem posat 10 milions
d’euros.

Passam ja a la conselleria. Dins la Direcció General de
Mobilitat proposam la construcció d’estacions d’autobusos a
diferents llocs de les Illes, un és a Santa Eulàlia, tenim la de
Sant Antoni, però no tenim la de Santa Eulàlia i tampoc la
d’Eivissa Vila, són 2,5 milions d’euros per cadascun. Després
l’estació d’autobusos de Formentera, 2 milions d’euros, i
després la de Ciutadella, tenim la de Maó, però no la de
Ciutadella, també de 2 milions d’euros.

Proposam una partida de 5 milions d’euros per a execució de
vials no motoritzats, per a la construcció de carrils bici, això
estava inclòs en el Pla de transports, però sé que sempre em
diuen en aquesta comissió, que no és una competència directa
d’aquesta conselleria, sinó de la d’Obres Públiques, però la
d’Obres Públiques diu que també és competència de la de
Mobilitat, o sigui que entre un i l’altre s’haurien de posar
d’acord, almenys, per intentar ajudar els ajuntaments, que són
els que directament els han d’aplicar, per fer les subvencions als
ajuntaments perquè apliquin aquest pla de vials no motoritzats
inclòs dins el Pla de transports.

També reservam una partida de 5 milions d’euros per al
foment, l’impuls i la millora del servei públic terrestre a Eivissa,
que li fa molta falta des del darrers anys. La inclusió també de
transferències dels consells de Menorca i Eivissa per a la
creació de transport, sabem que aquestes dues illes tenen
directament les competències en tema de transport, però veient
com funciona de bé el Consorci de Transports de Mallorca, seria
molt interessant que també es pogués aplicar a les illes la
creació de consorcis.

Dins la Direcció General d’Ordenació del Territori
proposam 10 milions d’euros per a indemnitzacions a la Llei de
mesures urgents, indemnitzacions que encara no s’han satisfet
i que probablement hi hagi moltes reclamacions, i després
subvencions als ajuntaments per a l’adaptació dels plans
generals. Aquesta partida desapareix totalment de la Direcció
General quan continua sent el Govern el que ajuda els
ajuntaments, a part dels consells insulars que ja sabem que tenen
la matèria en exclusiva, però malgrat la tenguin, és el Govern
qui sempre havia fet aquesta ajuda als ajuntaments i hi
reservaríem 150.000 euros per a l’adaptació als plans generals.

I dins la Direcció General de Transport Marítim i Aeri, hi ha
tres partides concretes per a la millora i el foment del transport
marítim entre les Pitiüses i la península, entre Eivissa i
Formentera i entre Eivissa i Palma, diferents partides d’1,2
milions d’euros, 1 milió i 1 altre milió d’euros. És molt
necessari impulsar aquest tema i per a això proposam en
concretes aquestes tres esmenes.

I després a part de la part ja de la Direcció General de
Transport Aeri, nosaltres sempre hem dit que aquesta direcció
general l’entenem una mica buida de contingut, sense
competències, una direcció general que abans era una ara són
tres, veim que aquest any ha tornat apujar el capítol 1, cosa que
no entenem i molt menys en una direcció general buida de
contingut i a més en un moment de crisi, que es dediqui tot el
pressupost d’aquesta direcció general realment a ajudar el
sector, que es dediqui realment per al foment de línies de baix
cost a Eivissa, 2 milions d’euros, que es donin totes les ajudes
possibles dins el transport per fer front a la crisi, que en aquest
moment tots els esforços d’aquesta direcció general es dediquin
a fer front a la crisi i ajudes també a empreses del sector aeri
perquè evitem totes les situacions que veim cada dia de
tancament d’algunes empreses i d’expedients de regulació
d’ocupació amb què cada dia ens sorprenen els diaris.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Morell. En torn en contra, té la paraula,
en primer lloc, el Grup Parlamentari Mixt dos, Sra. Suárez, per
un temps de cinc minuts.
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LA SRA. SUÁREZ I FERREIRO:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores diputades, senyors
diputats, també nosaltres deixarem l’argumentació de l’esmena
a la totalitat per al plenari i passam a centrar-nos a les esmenes
parcials a què ja anunciam que votarem en contra.

En primer lloc, hi ha un conjunt d’esmenes referides a
transport públic per carretera, i aquí crec que s’ha de diferenciar
clarament entre la situació de Mallorca i la de Menorca, Eivissa
i Formentera. Aquelles esmenes que es refereixen a Eivissa, a
Menorca i a Formentera, ens trobam amb un problema que ja
s’ha explicat en aquesta cambra moltes vegades, i és que,
efectivament, aquestes illes tenen ja transferides les
competències en aquest transport, i això es combina amb unes
competències que varen ser transferides mal dotades
econòmicament i que, per tant, no poden fer front a l’impuls del
transport públic. Clar, demanar ara a la Conselleria de Mobilitat
que assumeixi ella, quan ja no en té la competència, el foment
del transport per carretera, és, com a mínim, complicat; tot i
així, nosaltres pensam que la Conselleria de Mobilitat fa un
esforç important, eleva a un 83% els diners dedicats a transport
per carretera en el cas d’Eivissa i quasi a un 30% en el cas de
Formentera, i el que hem trobat és que aquesta potenciació del
transport públic per carretera, aquest govern l’assumeix d’una
manera compartida amb altres conselleries, en aquest cas Obres
Públiques, d’una banda, i la Conselleria d’Economia, d’una
altra.

També li he de dir que entre les esmenes que es presenten,
en concret aquelles que fan referència a la infraestructura o a la
creació d’una nova estació d’autobusos a la ciutat de Vila, crec
que vostè no coneix exactament quina és la situació,
efectivament a Vila s’ha fet una nova estació, que encara no
s’ha inaugurat, que té alguns problemes respecte dels costos que
suposarà per als particulars aquesta estació, però és un absurd,
fins i tot el mateix representant del Partit Popular, i no és una
cosa en absolut dirigida a la portaveu en aquest moment, sinó al
portaveu del Partit Popular a Eivissa, quan va presentar aquesta
esmena públicament, immediatament a la mateixa roda de
premsa va dir que, bé, tal vegada no era la millor idea.
Efectivament, no és la millor idea i és un absurd, una nova
estació que ja està feta, que s’hauran d’arreglar problemes en
relació amb els costos, però la solució no és fer-ne una altra, no?

En relació a Mallorca, transport públic per carretera,
nosaltres pensam que pràcticament totes les esmenes que es fan,
totes les propostes que es fan, d’alguna manera ja estan
previstes en el pressupost.

Vaig un poc més ràpid, Sra. Presidenta, que veig que ...

Ferrocarril i tramvia. Aquí ens trobam també amb un debat
que és quasi, jo diria, que recurrent, estam segur que aquest
conveni, tant de ferrocarril com de tramvia arribarà, i pensam o
consideram, per tant, que aquest pressupost ja està previst dins
els comptes d’aquest govern.

Transport marítim, pensam que hi ha una qüestió de tempus,
de ritme, el Sr. Mayans parlava que ja s’elaborarà la llei i ja s’ha
de poder aplicar, la llei encara no està ni començada, per tant
pensam que s’ha de fer l’esborrany corresponent, s’ha de
discutir parlamentàriament i després ja es començarà a aplicar.
I trobam alguns problemes pel que fa a competències estatals,
especialment al transport entre illes i península per poder
justificar aquestes esmenes.

Transport aeri, resulta curiós que quan parlam d’afers
socials, fa un moment, es criticava la funció de subsidi que fa
aquest govern en relació amb les persones amb problemes
d’exclusió social i que ara es planteja el subsidi com la manera
de sortir de la crisi del transport aeri. Nosaltres pensam que la
conselleria no és qui s’ha de dedicar a ajudar al sector aeri
d’aquesta manera, ho ha de fer d’una altra forma, i ho està fent.
I per tant, tampoc no podem donar suport a aquesta esmena.

De la mateixa manera que no entenem l’assignació de
partides per a la promoció de vols de baix cost en aquesta
secció.

També des d’un punt de vista de tècnica pressupostària i de
concepte pressupostari, no entenem que per poder fer esmenes
referides a transport aeri el que es faci és llevar partides de
SITIBSA.

I ja, finalment, una referència darrera a l’esmena, que no sé
si ha arribat a parlar vostè d’ella en la seva presentació, la que
té a veure amb indemnitzacions per la Llei de mesures
territorials. Nosaltres pensam que aquesta esmena no està
justificada en absolut, no estam en un moment que s’hagin
produït ni hi hagi previsions que es produeixin indemnitzacions,
i per tant dedicar 10 milions d’euros a aquest destí pensam que
no està justificat.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. LLAUGER I ROSSELLÓ:

Gràcies, Sra. Presidenta. L’esmena a la totalitat efectivament
la farem en el plenari, en qualsevol cas hi ha un detall que em
crida l’atenció: el Partit Popular presenta esmena a la totalitat
tant a la secció de la conselleria com a Serveis Ferroviaris de
Mallorca, Consorci de Transports de Mallorca i també
SITIBSA; aquest darrer cas em crida l’atenció perquè presenta
una esmena a la totalitat quan després no en presenta cap de
parcial, amb la qual cosa no hi ha cap explicació de què és allò
que no els agrada. Però no només presenten una esmena a la
totalitat, sense presentar-ne cap de parcial, sinó que després
aquests serveis territorials, o Serveis d’Informació Territorial de
les Illes Balears queden buidats perquè a diferents esmenes,
quan s’ha de cercar una baixa, es treuen d’aquests Serveis
d’Informació Territorial, per la qual cosa no sabem si la intenció
del Partit Popular seria desmuntar aquest servei.
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Respecte de les esmenes parcials, començant amb el
Consorci de Transports de Mallorca, se’ns diu que s’ha
d’impulsar la intermodalitat. Efectivament, es va començar
qualque cosa durant la legislatura anterior, però també és veritat
que s’hi ha donat impuls i s’està fent molta feina amb aquesta,
amb el sistema tarifari integrat en què treballa la conselleria.

Respecte de la qüestió d’integrar Palma a la targeta
intermodal, com sap la representant del Partit Popular està
pendent de la integració de l’EMT dins el Consorci de
Transports de Mallorca i quan aquesta integració estigui feta ja
podrem parlar que el transport urbà de Palma estigui integrat
dins la intermodalitat i dins la targeta intermodal.

Passant a Serveis Ferroviaris de Mallorca, el Partit Popular,
efectivament, presenta tota una sèrie de línies. Abans d’entrar
a una per una...

(Es produeix un tall d’enregistrament)

Estava amb les esmenes referents a SFM, Serveis
Ferroviaris de Mallorca. Crec que estava dient que abans
d’entrar en el detall de cada una de les esmenes d’SFM crec que
s’ha de reconèixer que aquesta legislatura coneixerà o està
coneixent amb l’actuació de l’actual equip de la conselleria un
impuls en el transport ferroviari incomparable amb els que hi ha
hagut en legislatures anteriors. O sigui que poder dur el tren fins
a Artà o poder dur el tren fins a Alcúdia, poder electrificar,
poder millorar les obres entre Inca i S’Enllaç, que és necessari
per millores les freqüències, és realment un impuls molt
important, davant el qual efectivament el Partit Popular pot dir
“nosaltres a més el duríem fins a Cala Rajada, nosaltres a més
començaríem amb allò de Santanyí i Felanitx”, i lògicament tots
estaríem encantats que hi hagués com més tren millor, però
repetesc que el que es farà aquesta legislatura és molt important,
és un gran impuls i a més fins i tot podríem dir que compleix
amb aquell 2% famós del Pla estatal d’infraestructures si el
consignam al que són quatre anys de durada sobre el total de
vigència del Pla d’infraestructures.

En aquest sentit la línia Manacor-Cala Rajada el que està en
marxa és fins a Artà. La línia Sa Pobla-Alcúdia la representant
del Partit Popular diu que no hi ha previsió; als pressuposts de
Serveis Ferroviaris de Mallorca està prevista aquesta actuació,
les que es puguin fer durant enguany, i en qualsevol cas hi ha un
debat sobre corredor, sobre recorregut, però també aquest debat
està causat pel fet que hi havia un recorregut previst de fa anys
que durant la legislatura anterior es va revelar que era
impossible perquè afectava àrees de protecció ambiental, de
Xarxa Natura 2000, i que la conselleria de la legislatura anterior
tampoc no va fer cap passa per veure com s’havia de resoldre
aquesta qüestió. En aquest moment tenim un recorregut
impossible, que és el tradicionalment previst o previst fa uns
anys, un recorregut nord que alguns dels ajuntaments no veuen
clar per alguns motius, i s’està amb la feina d’arribar a un
recorregut que compleixi el consens entre les institucions
afectades i amb les exigències de protecció ambiental.

Respecte del soterrament del tren al seu pas per Inca, es diu
que ara és el millor moment perquè ara és on es fa el
desdoblament de les línies. Jo crec que la mateixa frase, “ara és
el millor moment”, potser s’hauria d’haver pensat quan es va fer
la prolongació de l’autovia per part del Partit Popular amb la
variant d’Inca i fer-la arribar fins a Sa Pobla, perquè realment
les obres que es varen fer en aquell moment són les que estan
hipotecant ara la possibilitat de fer aquest soterrament d’una
manera senzilla i ràpida.

Ens crida l’atenció aquesta esmena genèrica de 25 milions
d’euros de manteniment de l’endeutament, quan l’endeutament
és objecte de crítica política continuada per part del Partit
Popular.

Pel que fa a la Direcció General de Mobilitat, hi ha tota una
sèrie de propostes que fan referència a transport terrestre a
Menorca, a Eivissa i a Formentera, estacions d’autobusos a
Vila, a Ciutadella, a Formentera, a Santa Eulària, creació d’un
consorci de transports a Menorca. Efectivament, com ja preveia
que era la resposta la representant del Partit Popular, aquestes
són matèries que varen ser, el transport terrestre va ser transferit
a aquests consells insulars. Per tant aquestes són competències
dels consells insulars, i el que sí s’ha de dir és que la dotació,
que va ser molt insuficient en el seu moment, ha estat molt
millorada o està essent molt millorada per aquesta conselleria i
per les previsions d’aquest mateix pressupost, que permetrà que
efectivament, mentre a Mallorca tenim un important impuls en
el tema ferroviari, en el transport ferroviari, a Menorca, a
Eivissa i a Formentera sigui el transport públic terrestre el que
conegui una millora important.

Tornant un moment a SFM, una qüestió que no havia tocat
que és la qüestió del tramvia de Palma. Efectivament el
finançament està pendent, nosaltres compartim la posició
reivindicativa, hem de demanar que vengui aquest finançament
de Madrid per al tramvia de Palma, és un projecte necessari,
però també és veritat que és un finançament previst, que és un
finançament que confiam que arribi i que mentrestant s’hi fa
feina, i la Conselleria de Mobilitat ja ha dit que tendrà un
projecte bàsic redactat en un termini breu, i per tant s’està en la
feina que Palma pugui tenir aquest tramvia de la badia com a
mínim en una primera fase.

Respecte a la Direcció General d’Ordenació del Territori
tornam tenir una esmena que teníem l’any passat, que és la de
10 milions d’euros per a indemnitzacions derivades de la Llei de
mesures urgents. Jo crec que el Partit Popular s’hauria d’aplicar
la lliçó de l’any passat. L’any passat va presentar aquesta
esmena, se li va dir que aquests processos, en el cas que hi hagi
reclamacions que puguin derivar en indemnitzacions, solen anar
a un procés judicial que sol ser llarg, i efectivament durant
enguany la conselleria no s’ha trobat amb la necessitat de fer
front a indemnitzacions. Per tant jo crec que hauríem de
preveure aquestes quantitats quan fos previsible que durant el
termini d’any s’hagués de fer front a indemnitzacions. De totes
maneres la doctrina d’aquest govern i la doctrina de la
conselleria és minimitzar en la mesura que sigui possible,
complint el que toqui, només faltaria, però minimitzar en la
mesura del possible el pagament d’indemnitzacions en la línia
que el que s’ha de defensar són els interessos públics, els
interessos de la comunitat autònoma, una línia que no sabem si
és que comparteix o no el Partit Popular, que en qualsevol cas
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té experiències històriques de maximitzar les indemnitzacions
quasi quasi per tenir un pretext que la protecció és impossible
perquè resulta molt cara.

I per acabar, pel que fa a la Direcció General de Transport
Marítim i Aeri, dir una cosa; aquí se’ns demanen ajudes al
sector aeri. Jo li he de recordar que la conselleria ha estat molt
diligent amb el seguiment de la problemàtica que ha suposat per
a les companyies aèries la crisi, s’ha reunit de manera
continuada amb elles, ha escoltat quina era la seva problemàtica,
ha ofert solucions en la mesura que estava en les seves mans, i
ha fet fins i tot de portaveu de les posicions de les companyies
aèries davant el Ministeri de Foment, que és qui en definitiva té
les competències, una actitud d’acompanyament, per dir-ho així,
a les companyies aèries que no s’havia tengut en legislatures
anteriors però que no pensam que hagi de donar pas a les ajudes
directes, l’ajuda al sector aeri, que és una cosa que cau fora de
les competències i de les possibilitats d’aquesta conselleria.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. DALMAU I FORTUNY:

Gràcies, Sra. Presidenta. Des del Grup Parlamentari
Socialista hem analitzat amb deteniment cada una de les
esmenes que s’han presentat en aquesta secció de pressupost.
Pel que fa a l’esmena de totalitat, i tal com ja ha fet la portaveu
proposant, no entraré ara a debatre, jo crec que dins el plenari
podrem estendre els arguments pels quals nosaltres ja anuncii
que votarem en contra, però sí que també reclamar i, bé,
sorpresa davant també -com ja em precedia en l’ús de la paraula
el Sr. Llauger- en dir que hi ha una esmena a la totalitat
presentada pel que fa Serveis Ferroviaris de Mallorca, també a
diferents direccions generals, però també hi ha una esmena a la
totalitat presentada a SITIBSA sense que hi hagi una esmena
parcial que justifiqui el motiu d’això. Per tant des del nostre
grup ens ha demanat, ens ha reclamat una especial sorpresa.

Quant a les esmenes parcials jo crec que s’ha de fer un incís
en aclariment de les competències del Govern de les Illes
Balears i les competències dels consells insulars, és a dir, crec
que venim aquí a parlar de la Llei de pressuposts que presenta
el Govern de les Illes Balears i no de la Llei de pressuposts dels
consells insulars. Jo crec que, això, cal tenir-ho present perquè
no convé mesclar ous amb caragols. Això per un costat. I per
l’altre costat i com també em precedia en l’ús de la paraula la
Sra. Suárez, és evident que si aquestes competències que tenen
els consells no són suficients és perquè el Govern de les Illes
Balears les degué traslladar insuficientment dotades. Per tant les
coses s’han d’arreglar allà on toca i allà on pertoca.

Jo també voldria comentar que, bé, he vist que reclamen
diferents iniciatives molt puntuals per dur endavant temes
d’ampliació de xarxa ferroviària, i estic content que el Partit
Popular faci una aposta ferma i decidida perquè és necessari
ampliar la xarxa ferroviària, però hem de ser conscients que
aquí hi ha una mancança extraordinària en temes de xarxa
ferroviària i aquesta mancança ha estat perquè hi ha hagut
quatre anys de govern del Partit Popular on els quilòmetres de
via de ferrocarril han estat zero, i això és una realitat, i aquest
govern li està donant resposta fent nous trajectes ferroviaris que
donin resposta a les necessitats de mobilitat de la gent, en aquest
cas de l’illa de Mallorca. A mi em pareix bé que reclamin nous
trajectes però els record -i això crec que també està bé dir-ho-
que aquestes..., el que vostès reclamen enguany i també varen
reclamar l’any passat, ara enguany ja hi ha un projecte i a més
aquest projecte està pressupostat, que és el de diferents trajectes
nous.

Aquesta priorització en temes ferroviaris i tenir present des
de la conselleria, jo crec, els aspectes i els criteris de perillositat
a l’hora d’eliminar passos a nivell crec que és important perquè
és una manera jo crec que adequada de donar resposta i d’anar
prioritzant. A mi m’agradaria que hi hagués un tren que arribàs
a Santanyí i a Felanitx, jo crec que és importantíssim, perquè al
sud de Mallorca crec que és necessari que hi hagi un tema tan
important com és el tren, però és una realitat també que aquesta
mancança en temes ferroviaris fa que hi hagi prioritats, i que la
xarxa prioritària sigui arribar a Alcúdia i sigui arribar a Artà, i
això jo crec que aquest govern ho té com un dels seus objectius,
que a més li donarà complida i que a més, amb el conveni
ferroviari firmat amb l’Estat crec que dóna resposta a aquesta
realitat, i d’això es tracta, d’anar prioritzant, d’anar prioritzant.

Comentar també que, bé, pel que fa a diferents esmenes que
fan referència a reclamar unes competències que tenen uns
altres organismes, és que jo no sé si a vegades es miren els
pressuposts amb deteniment, però vostès reclamen partides per
a uns organismes els quals no són competents en allò que
reclamen, per tant hem de tenir en compte realment quines
competències tenen cadascun dels organismes. Per exemple
vostès reclamen l’estació d’autobusos de Ciutadella; l’estació
d’autobusos de Ciutadella, que efectivament és competència del
Consell de Menorca, està aprovada, l’únic que ha de fer
l’Ajuntament de Ciutadella és dir a quin solar vol construir
l’estació d’autobusos, i això és una realitat, això és una realitat.
Per tant el Govern de les Illes Balears poca cosa té a fer en
aquest aspecte, quan pertoca la decisió a l’ajuntament de decidir
allà on vol l’estació d’autobusos.

Comentar també que vostès parlen de la integració..., no, del
Consorci de Transports de Mallorca per ajudar a una major
coordinació, tema dins l’Empresa Municipal de Transports de
Palma. Bé, això està pendent de la integració d’aquesta empresa
dins el Consorci de Transports de Mallorca, però jo crec que és
necessari i s’haurà de reclamar perquè jo crec que, bé, ha d’estar
previst, però no estic d’acord amb la manera que es formula
aquesta esmena.
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I comentar també, ja per acabar, que hi ha pendents diferents
acords amb el Govern de l’Estat que donaran resposta a les
mancances de transport públic que tenim a les Illes, i que en
això està, és a dir, vostès parlen del tramvia de Palma, és una
realitat, és una necessitat, també, i és una de les coses que jo
crec que la conselleria està lluitant també per fer possible. Igual
que també està lluitant per fer possible que hi hagi un
reconeixement de les dificultats i de les mancances en transport
públic de les diferents illes, de Menorca i d’Eivissa,
especialment, i de Formentera, evidentment, que també són una
realitat.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Dalmau. I en torn de rèplica té la paraula
per part del Grup Parlamentari Popular, la Sra. Morell per un
temps de cinc minuts.

LA SRA. MORELL I CUART:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats, només
fer alguna puntualització al que han dit els meus companys de
grups parlamentaris. Sobre les competències, algun d’ells
reiteradament ha fet referència a les competències mal dotades
que vénen, i per això ara pareix que els consells insulars no els
basten. En aquest punt mai no ens posarem d’acord perquè
sempre ens pareixerà que les competències ens vénen mal
dotades. També ho va ser la transferència que feren vostès quan
varen fer el conveni de carreteres amb els consells insulars i la
transferència de carreteres amb els consells insulars, i no per
això hem de deixar de posar solucions a aquests temes, perquè
si els consells insulars no ho poden tot, el Govern sí que té
aquest poder de tutelar i de fet ho ha fet sempre, no és nou
d’ara, sinó que les subvencions o les ajudes als ajuntaments per,
per exemple, les normes subsidiàries, o als consells insulars per
al transport, s’ha fet sempre i aquesta també és part de la labor
si volem posar solucions; si volem deixar que el transport
terrestre quedi buit i sense mans de ningú, idò evidentment el
Govern qualque cosa hauria de fer i de fet ho pot fer, i pot fer
moltes ajudes.

Com el tema de les estacions d’autobusos. L’estació
d’autobusos de Palma, que encara no està en funcionament no
sabem per què, la va fer la conselleria i no hi ha cap problema
que la faci la conselleria, de la mateixa manera que demanam
les de Santa Eulària, Formentera, Eivissa i la de Ciutadella, que
no té res a veure amb l’ajuntament sinó que el consell insular
presenti ja el Pla de necessitats de l’estació, i és per això que no
es fa aquesta estació concreta a Ciutadella. O sigui que les coses
no són sempre a vegades des del mateix punt que es perden.

Sobre el tema de crisi o el tema de les partides que nosaltres
posam per al tema del transport aeri, les ajudes a les empreses
no és perquè les empreses puguin tenir més o menys guanys
enguany, sinó perquè el transport aeri és un tema molt important
a les nostres illes per tres vessants. Una, pel servei públic, pel
servei públic que ens fa; nosaltres depenem d’aquest servei
públic per les nostres connexions entre les illes i per les
connexions amb la península, no només de passatgers sinó de
mercaderies; si aquest sector s’enfonsa, s’enfonsaria molta part
important de la nostra economia. L’altra vessant és la turística;

si nosaltres perdem connexions i perdem empreses que vulguin
no només fer feina aquí, com les que tenen seu aquí, sinó venir
aquí, el nostre turisme es veuria molt afectat quan ara tots estam
molt d’acord que el turisme és una de les coses que ens pot
treure de la crisi. I després l’ocupació de les famílies, de
moltíssimes famílies que fan feina dins aquest sector, i per això
nosaltres proposam aquesta ajuda a un sector que és primordial
per al desenvolupament de les Illes Balears, no per a les
concretes empreses.

Sobre el tema de l’intermodalitat, que s’ha parlat abans del
Consorci de Transports, és evident que sí que la passada
legislatura es va fer un gran esforç en tema de l’intermodalitat;
parlam d’una estació intermodal, de la inclusió del metro amb
el tren dins la mateixa, i la inclusió del transport terrestre, que
és allò més important, perquè amb la quantitat d’usuaris que
empren el transport terrestre és molt més important els que se’n
poden veure beneficiats que no els que empren el servei de tren.
El servei tarifari integrat precisament té una davallada de
pressuposts, de 25 milions passa a 18 milions d’euros a la
memòria d’SFM; per això nosaltres no entenem que el servei
tarifari integrat es vegi minvat en la seva partida quan realment
aquest any hauria de ser el gran impuls del servei tarifari
integrat i de la targeta d’intermodalitat i del bitllet únic.

Sobre el tema d’SFM és evident que nosaltres tenim
diferents punts de vista, però és que SFM, si aquesta ha de ser
la gran legislatura del transport ferroviari, el primer dia agafes
la memòria i veus que no hi ha absolutament res en transport
ferroviari, només hem d’arribar a un tren que no és un tren
continu, que no seguirà de Manacor a Artà sinó que s’haurà de
fer un transbord, un tren que tampoc no és un tren com el que hi
ha ara sinó que és un tren tram d’una altra categoria, més lent,
amb unes altres prestacions, que no serà atractiu, que no
afavoreix que la gent que vengui de Palma s’aturi a Manacor i
el pugui agafar, i no hi ha cap previsió sobre els altres temes de
transport ferroviari. Quina legislatura de transport ferroviari és
si dins la memòria econòmica no s’hi dóna ni una sola partida?
És que els fets van per una banda i les paraules van per una
altra. Les grans iniciatives de voler fer que sigui el gran any i la
gran legislatura del transport ferroviari, i després te n’adones
que realment a la memòria no està aplicat enlloc.

I ja només per acabar nosaltres sempre posam molt d’interès
en el tema del transport ferroviari, és evidentíssima la feina que
es va fer en transport ferroviari l’any passat, però la gran
llàstima és que nosaltres veim que aquest any no es veurà feta.
La idea que nosaltres plantegem, per exemple, els 25 milions
d’euros que abans m’han dit que no entenien, que plantegem
l’endeutament, que l’endeutament nosaltres no hem estat mai en
contra, al contrari, sempre hem estat criticats per dur un
endeutament, i ara són vostès els que pugen al carro de
l’endeutament i a totes les conselleries veim que es potencia
això per tenir..., vaja, les partides per aprofitar. Nosaltres
parlàvem d’avançar el finançament del Govern. Si no tenen els
25 milions d’euros i vostès estan tan segurs que vendran els
doblers de Madrid pel conveni de tramvia, per exemple, avancin
els doblers, comencin a fer feina, comencin a fer el projecte
perquè aquesta gran legislatura del transport, que vostès diuen,
ferroviari arribarem al 2011, al final comptarem i veurem que
arribarem a final de curs sense els deures fets i no hi haurà cap
projectes finalitzat. Quasi quasi ni tan sols el d’Artà, si no s’hi
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posen ja, que pareix que és l’únic que pareix que està més
avançat. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Morell. Algun grup vol intervenir en
torn de contrarèplica? Sra. Suárez, té la paraula.

LA SRA. SUÁREZ I FERREIRO:

Gràcies, Sra. Presidenta. Breument faré tres consideracions.
Jo li aplico, Sra. Morell, la frase que vostè mateixa ha dit: per
un costat van els fets i per altre les paraules, i és curiós que
aquesta conversió, o jo diria quasi neoconversió, del Partit
Popular a la defensa del transport públic de carretera, a mi
m’hauria agradat veure-ho la legislatura passada o les anteriors.
Dic això perquè no sé si vostè sap que durant tota la legislatura
passada la quantitat que assignava la Conselleria de Mobilitat a
transport públic per carretera eren 250.000 euros; aquesta era la
quantitat que no es va moure ni un euro, ni un cèntim, en tota la
legislatura.

D’altra banda, aquesta conversió o neoconversió també s’ha
fet, per part de la mateixa portaveu, en un temps rècord perquè
crec recordar també que a la compareixença del conseller per
explicar el seu pressupost i les seves línies de feina, la
representant del Partit Popular no havia fet ni una sola
referència al transport públic per carretera ni de Mallorca, ni de
Menorca, ni d’Eivissa.

Segona consideració, sobre el sector aeri. Jo només li diria
una qüestió, vostè ha fet un plantejament de la crisi del sector
aeri, que podem compartir, li torn a dir: jo pens que no és la
tasca de la conselleria fer aquest tipus d’ajudes i, a més a més,
dubto moltíssim que si la crisi del sector aeri és tan important
com vostè ha destacat, i tan greu i tan complexa, difícilment
amb una esmena d’aquest tipus no seria quasi quasi ni un
esparadrap, i sí que és molt més eficaç la feina real que fa la
conselleria, que és una feina d’intermediació, i també una feina
de reivindicació allà on toca.

I després una darrera observació, perquè sempre tornem al
mateix, vostè diu: si no tenim els diners del conveni del tramvia,
avancin els diners. Jo no sé si vostè pensa que la Conselleria
d’Economia d’aquest Govern té una màquina per fer diners i per
produir diners sense més. I l’altra opció és justament la que
fèieu vosaltres, que era reflectir de manera fictícia en el
pressupost diners que després mai no venien, això simplement
acaba suposant un endeutament que ens ha conduït on ens ha
conduït. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Suárez. Sr. Llauger, vol fer ús de la
paraula? Idò té la paraula.

EL SR. LLAUGER I ROSSELLÓ:

Gràcies, Sra. Presidenta. També tres comentaris molt ràpids.
Sobre el tema del tramvia i enllaçant amb la intervenció
anterior, que és el darrer que deia, només dir-li una cosa, la
senyora representant del Partit Popular deia: si tant confiam que
hi hagi aquests doblers, que s’avancin i que s’hi faci feina.
Efectivament, que s’avancin és difícil, però que s’hi faci feina
ja se’n fa, ja se’n fa, jo ja he dit que es prepara un projecte
bàsic, per tant aquest projecte hi serà i quan arribi aquest
finançament les coses estaran preparades perquè el projecte
sigui realitat el més ràpid possible.

Respecte del tren de Manacor, si serà un tren atractiu o poc
atractiu o útil o no útil. Per la conselleria, és un tren reivindicat
de fa molt de temps, a la comarca de Manacor s’hi han fet
moltes marxes reivindicatives en les quals hi ha hagut membres
de diferents partits, i es farà el tren que sigui més adequat per al
trajecte entre Manacor i Artà, que, pels usuaris, pel tipus de
recorregut, pel tipus de desplaçament que ha de cobrir, no
necessàriament serà el mateix que faci del tram entre Palma i
Manacor. En qualsevol cosa, serà un tren elèctric; quan
nosaltres facem trens nous, sempre triam trens elèctrics, i no
com el Partit Popular que feia soterraments sense preveure que
si primer no s’electrificava això podia provocar problemes
diversos.

Respecte del transport públic per carretera a les altres illes,
a Menorca, Eivissa i a Formentera, efectivament, si varen venir
mal dotades no és qüestió només de queixar-nos sinó de
solucionar les coses, però solucionar les coses no vol dir
consignar en el pressupost de la comunitat autònoma tal obra
concreta o tal altra obra concreta que són competències dels
consells, sinó millorar el que es transfereix als consells insulars
per aquests conceptes, que ja s’ha fet i es preveu en aquest
pressupost de manera molt substancial. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Llauger. Sr. Coll, també té la paraula.

EL SR. DALMAU I FORTUNY:

Sra. Presidenta, Sr. Dalmau, gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Dalmau, sí.

EL SR. DALMAU I FORTUNY:

Gràcies, Sra. Presidenta. No, una petita observació, m’he
deixat un parell d’anotacions, però em sorprèn que reclamin,
que ens diguin que avancem els doblers, com la Sra. Suárez
deia, però és que, és a dir, aquí parlam d’un tema d’optimització
de recursos i de tenir present quines són les finalitats de les
diferents conselleries; és a dir, aquí no es tracta d’anar a avançar
recursos o anar avançant doblers perquè quan arribin de Madrid
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ja ho veurem, no és que aquí hi ha una altra manera de fer
política, hi ha una altra manera de gestionar les coses, i sobretot
de gestionar allò públic.

Però jo, sense entrar més en el tema i cenyir-me un poc a les
esmenes, vostès parlen de l’endeutament de Serveis Ferroviaris
de Mallorca, però vostès diuen que l’endeutament no és bo; és
a dir, ho han d’aclarir aquest tema, l’han d’aclarir. I vostès
diuen també que bé, que ja en parlarem després si els projectes
acaben sent una realitat o no acaben sent una realitat. Miri, duim
un any de legislatura i parlam de transport públic a l’illa de
Mallorca, de xarxa ferroviària, en parlam i s’estan elaborant, i
com ha dit el Sr. Llauger, hi ha plans i projectes que donen
resposta a les necessitats reals i socials d’aquesta illa. Però
també hi ha realitats socials a l’illa de Menorca i a l’illa
d’Eivissa que també s’han de cobrir i es cobriran amb els acords
que arribin de diferents gestions amb el Govern central.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Dalmau. Així idò, passam a la votació de
les esmenes de la secció 25, Conselleria de Mobilitat i
Ordenació del Territori. 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:

Gràcies. Queden rebutjades.

I en darrer terme, 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:

Molt bé. Queden rebutjades.

Donam per finalitzats tots els debats de les diferents
seccions i aquesta presidència.

EL SR. BONED I ROIG:

Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí?

EL SR. BONED I ROIG:

Per una qüestió d’ordre, demanaria la paraula.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí, digui.

EL SR. BONED I ROIG:

Bé, com que hi ha hagut una certa confusió en el debat de les
esmenes a la secció 23, i donat que, si no ho tenc malentès, el
que està gravat a la decisió que en aquell moment havia pres la
Sra. Presidenta, m’agradaria que quedàs, que es digués quina és
la resolució definitiva que pren la presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí, no, no, és que és el que anava a fer, Sr. Boned és el que
anava a fer.

EL SR. BONED I ROIG:

Molt bé, gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. Per tant, tal i com tenia previst, evidentment,
comunicar per part d’aquesta presidència que els resultats de les
votacions de la secció 23 no són correctes, perquè s’ha constatat
que el vot ponderat de la Sra. Marí, del Grup Parlamentari Mixt
dos, no és vàlid, ja que l’escrit a què havia fet referència, pel
qual ella representava la resta de vots de la resta de diputats del
Grup Mixt, no ha estat presentat a l’Oficialia Major i per tant el
vot de la Sra. Marí s’entén que només val per a un.

D’aquesta manera, el resultat de la votació seria 26 en contra
i 29 a favor; la qual cosa suposa que les esmenes del Partit
Popular i d’AIPF queden aprovades.
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Des totes maneres, es recorda a tots els diputats o a tots els
grups parlamentaris que vulguin retornar a les dades inicials del
projecte de llei, poden presentar i defensar els vots particulars.
Per tant, vostès en aquests moments poden presentar vots
particulars de les esmenes de la secció 23 del Partit Popular i
d’AIPF.

Sr. Boned?

EL SR. BONED I ROIG:

Sra. Presidenta, sí, breument. Entenc, segons la darrera
afirmació feta per la presidència, que la decisió de modificar el
criteri pres inicialment a la votació de les esmenes a la secció 23
és decisió de la presidència, segons m’ha paregut entendre.

LA SRA. PRESIDENTA:

És decisió d’aquesta presidència, amb l’assessorament de la
interventora i de la lletrada, degut que aquest escrit que feia
referència a la Sra. Marí no ha estat presentat. Per tant, tal i com
preveu el Reglament, si no hi ha cap escrit on es presenti i es
comuniqui que els vots de la Sra. Marí no es representen a si
mateixa sinó que representen la resta dels vots i diputats del
Grup Mixt dos, per tant a l’hora de comptar el vot ponderat el
seu vot només val per un.

EL SR. BONED I ROIG:

Sí, la pregunta seria si a l’hora de decidir, prendre la decisió
de modificar la decisió, si es fa per part de la presidència en
base a qualque tipus de reclamació que arriba a la Mesa o si és
una decisió motu proprio de rectificar una presa inicialment.

LA SRA. PRESIDENTA:

Es deu que s’ha demanat a aquesta Mesa tenir constància de
l’escrit al qual ha fet referència la Sra. Marí.

EL SR. BONED I ROIG:

Si s’ha demanat, qui l’ha demanat?

LA SRA. PRESIDENTA:

Ho han demanat diputats del Partit Popular. I han fet la
corresponent petició a l’Oficial Major, com tots vostès han vist,
que ha vingut reiterades vegades, perquè és un cas que ha
suscitat molts dubtes; que també he cridat tots els portaveus, ho
hem comentat, el senyor Oficial Major ha fet les seves
explicacions, també la senyora interventora, i s’ha resolt
d’aquesta manera. Però ja li record per segona vegada que vostè
pot presentar els vots particulars que en aquests moments
podem votar i que la votació, en aquest cas, pot ser la que surti.

EL SR. BONED I ROIG:

Breument, Sra. Presidenta, només m’agradaria, perquè
consti també al Diari de Sessions i donat que, segons s’afirma,
es fa en base a una reclamació del Sr. Fiol, diputat del Grup
Popular, i que no crec que s’hagi fet per escrit, m’agradaria
també que constàs que es pogués gravar i es fes, i perquè consti
en el Diari de Sessions la reclamació del Sr. Fiol.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí, un momentet, senyora secretària què vol dir?

LA SRA. SECRETÀRIA:

Sí, jo, com a membre d’aquesta Mesa, voldria dir que a mi
no se m’ha consultat, és a dir, això és una decisió únicament de
la presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. A vostè no se li ha comunicat, però quan vostè no
hi era hi havia el Sr. Coll, Dalmau, Dalmau, sí que l’he posat en
evidència de tota aquesta problemàtica i que s’estava mirant i
que el document no hi era. Vostè s’acaba d’incorporar ara, per
tant no n’hem pogut parlar, però això sí que s’ha pogut parlar.
Ho sento.

LA SRA. SECRETÀRIA:

Simplement volia dir que jo en el debat de la secció 23 sí hi
era.

LA SRA. PRESIDENTA.

Es que tot açò ha passat posteriorment a la secció 23. No sé
a quin moment el Sr. Coll ha quedat substituït, però sí que s’ha
informat que s’estava mirant, de l’existència d’aquest document,
si existia o no existia, i per tant, una volta hem vist que no
existeix ...

EL SR. DALMAU I FORTUNY:

Sra. Presidenta, per alAlusions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Perdoni, Sr. Coll.

EL SR. DALMAU I FORTUNY:

Sr. Dalmau.

LA SRA. PRESIDENTA:

Ai, estic per dir-li Sr. Coll. Sr. Dalmau, també hi ha altres
paraules demanades.

Un momentet, Sr. Fiol té la paraula.

EL SR. FIOL I AMENGUAL:

Gràcies. Voldria que constàs expressament que jo he
demanat conèixer l’escrit que s’ha invocat. M’abstendré avui de
qualificar el que pens que és la invocació de l’existència d’un
document que no existeix per guanyar una votació, jo ho
qualificaré en el moment que correspongui. Davant la invocació
de la presentació d’un paper que hem volgut veure, és evident
que la no existència d’aquest paper condiciona i justifica,
sobradíssimament, l’assistència jurídica i tècnica que expliqui
per què aquella votació no podia ser entesa amb els termes que
havia estat entesa, perquè es basava en la invocació d’un
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document que, efectivament com s’ha pogut comprovar
posteriorment, no existia.

Jo no vull classificar, perquè ignor la intencionalitat de la
diputada que ha intervingut, vull suposar que no ho ha fet amb
mala fet, però evidentment s’havia dut endavant el rebuig del
vot del Grup Popular en base a una argumentació sostinguda
amb un escrit que no existia. Vostès mateixos qualificaran com
els pareixi aquesta circumstància.

I una cosa més, demanaria, que constàs, si és possible,
l’informe, perquè gravada també, l’informe dels serveis jurídics
en aquests moments respecte d’aquesta qüestió, que no s’està
intentant aquí configurar una realitat que estam davant l’opinió
particular de la presidenta, com si fos cosa seva, ha dit que ho
ha fet basada en els informes tècnics; com que hi són presents
la interventora i el lletrat, jo deman que sostinguin amb la seva
consideració oportuna si aquest argument de la presidenta de la
comissió és adequat o no ho és.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Fiol. Efectivament, ara és el que també estava
consultant amb els lletrats i la interventora que ens assisteixen,
per si volien donar cap més explicació, que també ha estat
donada directament als portaveus, com he dit abans.

Voleu ampliar la informació que s’ha donat? Bé, idò, tenia,
havia demanat la paraula el Sr. Dalmau.

EL SR. DALMAU I FORTUNY:

Gràcies, Sra. Presidenta. Tan sols per comentar que, davant
la meva situació, com a secretari accidental de la Mesa en la
qual s’estava reunint i debatent les esmenes que feien referència
als temes de la Conselleria d’Afers Socials, Promoció i
Immigració, comentar que, efectivament estava assabentat per
vostè, per la presidenta, que estaven intentant saber i conèixer
en quina situació estava (...), però no se m’ha informat de cap
decisió de la presidència d’aquesta Mesa en relació amb aquesta
possible problemàtica que hagi succeït.

LA SRA. PRESIDENTA:

De fet, aquesta presidència ho ha comunicat als portaveus,
com he dit abans, en el moment del recés, on ja s’ha explicat
que es prendria aquesta decisió i ha estat coneguda per part de
tots els portaveus.

Sr. Alorda, té la paraula.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, per part del nostre grup
protestam per la interpretació que s’ha fet i es fa del 90.2,
evidentment escoltarem els lletrat i també voldrem aquest
informe per a d’altres ocasions.

Nosaltres entenem que sempre, quan s’ha volgut apelAlar al
vot ponderat, és per intentar recuperar els 59 diputats que té
aquest Parlament i no per pervertir-lo amb diputats que no
existeixen. És per això que quan la ponència diu que sempre
serà pel vot ponderat, i hi havia el supòsit del Grup Mixt, es va
establir la resolució que sempre s’havia de dur el vot. Aquesta
solució no s’ha aclarit amb el tema de la comissió i el tema és
90.2, que entenc que clarament diu que per poder utilitzar el vot
ponderat tots els membres del mateix grup han d’haver votat el
mateix, diu clarament que els membres del mateix grup han
d’haver votat el mateix.

Nosaltres acceptàvem la interpretació que havia fet la
presidenta amb els lletrats perquè, d’alguna manera, vèiem que
era la raó de l’article maldament no la seva literalitat; però la
interpretació que es fa ara, senzillament el perverteix, perquè hi
ha uns grups que actuarem, votam amb vot ponderat i un grup
al qual li desapareixen diputats. Aquesta interpretació no és la
del 90.2, que exigeix que el vot del grup sigui idèntic perquè es
pugui utilitzar el vot ponderat, i nosaltres aquesta solució de la
presidència, que elimina de la casa quatre diputats, perquè no
han presentat un escrit, no hi estam d’acord.

Nosaltres entenem que no es dóna el supòsit de l’article 90.2
i per tant ens anam a l’article 90.1, que és el de repetir la
votació. Crec que si ho demanam a qualsevol persona que hi ha
pel carrer entendrà perfectament la lògica de l’article, que és
que, per economia processal, ens anem a la resolució de la
cambra, que si un diputat del mateix no hi és, doncs si han
empatat, doncs que es resolgui, però no que es perverteixi. I que
quan hi ha un debat d’aquest tipus, un dubte d’aquesta mena, es
repeteixi una votació, ens pareix el més simple, el més senzill
i el que ha ideat el Reglament, per tant no entenem perquè no es
resol amb l’article 90.1. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Alorda.

EL SR. BONED I ROIG:

Sra. Presidenta?

LA SRA. PRESIDENTA:

Perdoni, Sr. Alorda, Sr. Boned. Sr. Alorda, si vol, als
arguments que vostè ha explicat que es doni una explicació per
part de la interventora, en aquests moments ara se li donarà,
però em sembla que obvia una resolució que hi ha de l’any 94,
respecte del funcionament del Grup Mixt.

Per favor, senyora interventora ...
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EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Sr. Fiol, vostè ha intervingut tot el que ha trobat.

LA SRA. PRESIDENTA:

Perdoni, tenc l'ús de la paraula jo, un momentet, per favor,
perquè la senyora interventora ...

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Sí, però només una precisió, li agrairia una precisió perquè
tenc molt present aquesta resolució, segons la qual només pots
votar en nom dels que no hi són si t’han atribuït el seu vot. Estic
absolutament d’acord amb aquesta resolució i aposta no estic
defensant que la Sra. Esperança Marí estigués votant en nom de
quatre diputats.

El que crec que fa un doble salt mortal en la interpretació,
quan d’aquí resulta que hi ha vots que són ponderats de grups i
passam a 26-29. Jo crec que on ens condueix el fet que la
resolució no permet que voti en nom dels altres quatre, és,
senzillament, que no es dóna el supòsit de l’article 90.2, que
torna a la literalitat.

El vot ha de ser idèntic de cada grup parlamentari i aquí hi
ha hagut un grup que, naturalment, ha votat en dos sentits
distints, per tant el supòsit del 90.2 no es dóna. I la resolució no
ho aclareix, la resolució l’únic que diu és que ni cap membre del
Grup Mixt pot votar en nom del altres si no té una delegació
expressa. I jo no estic intentant salvar aquest supòsit.

LA SRA. PRESIDENTA:

És que, precisament, aquest és el problema, aquest és el
problema. O sigui, la Sra. Marí ha dit que tenia un escrit on deia
que ella representava a tots, nosaltres ens ho hem cregut, i per
tant hem votat amb el 90.2, i després ha resultat que aquest
escrit no existia. I per tant, com que no existeix, doncs entenem
que el seu vot és únic i no ho ha fet només aquesta presidència
de forma unilateral, sinó que li repetesc amb l’assessorament de
tots els tècnics de la casa.

Per tant, si volen presentar els vots particulars, aquest és el
moment.

Sr. Boned?

EL SR. BONED I ROIG:

Un comentari més perquè consti en el Diari de Sessions,
simplement, i abans de tancar aquesta qüestió. Bé, dir que creim
que la interpretació que s’ha fet per part de la presidència
d’aquest article 90 del Reglament o del Reglament, en general,
el que sí té com a conseqüència és que impossibilita quatre
diputats d’aquest Parlament d’exercir el seu dret al vot. I en
qualsevol cas, l’obligació de conèixer el Reglament per part de
tots els diputats existeix, però per part de tots; per tant, si en el
moment que s’ha fet alAlusió d’un escrit per part d’una portaveu
d’un grup parlamentari en aquesta comissió i la presidenta, en
aquest cas l’ha donat per bo, sense la comprovació ni
constatació, i per tant ha decidit que unes esmenes estaven
rebutjades, també s’ha d’assumir que no s’ha complert el

Reglament tampoc en aquest cas. És simplement perquè consti
en acta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Boned. De totes formes encara no havia acabat
la comissió, vull dir, som a diferents debats. I per tant agrairia
als serveis jurídics que, a la llum del que ha dit el Sr. Boned, si
és així o no és així.

EL SR. LLETRAT:

Perdoni. Podem estar equivocats, els serveis jurídics poden
estar equivocats, però la interpretació que han fet els serveis
jurídics a un moment determinat, quan se li ha plantejat aquesta
qüestió, ha estat que, per ventura no hem exigit a cada votació
el que la instrucció de la resolució de presidència exigeix, que
el portaveu del Grup Mixt presenti, abans de cada votació, el
document que acrediti els vots que representa perquè puguin ser
computats.

Per tant, aquí hi podria haver un error dels serveis jurídics
que han acompanyat aquesta comissió, en no exigir a cada
votació aquest document. Primer punt.

La interpretació que ha fet l’Oficialia Major, d’acord amb
alguns lletrats, damunt aquesta qüestió quan se li ha plantejada,
és aquesta que ha plantejat i ha debatut el Sr. Alorda. Pot ser
que no compartim aquesta postura, nosaltres, és de sobre
conegut, que, davant aquesta qüestió especial del Grup Mixt,
especial, que té un membre, dos membres distints a totes i
cadascuna de les comissions, hem interpretat d’aquesta forma.
Podem estar equivocats, podem estar equivocats.

Però la interpretació que fan els serveis jurídics en aquest
moment és que dóna totes les possibilitats que tot quedi de la
manera que hagi de quedar, que les majories vulguin, però dins
procés raonat i ordenat. No passa res que quan els serveis
jurídics han adoptat, o davant un plantejament que ens han fet
d’aquesta qüestió, nosaltres ens hem manifestat que és
necessària la presentació d’aquest document, que no s’ha
presentat. Per tant, el vot ponderat en aquest moment s’ha
produït d’aquesta manera.

Està avalat pels serveis jurídics. Pot ser que no comparteixin
aquesta opinió, pot ser que no comparteixin aquesta opinió, però
hi ha una altra cosa: a través d’un vot particular -miri, fa 26
anys que som aquí damunt i aquestes qüestions s’han plantejat,
fins i tot a plenari quan ja no hi havia solució, fins i tot a plenari
quan ja no hi havia aquesta solució, i tot té solució. La solució
és aquesta de plantejar uns vots particulars, reneixen una vegada
més aquestes esmenes; jo, em dóna la sensació que tècnicament
és una eina, el Reglament ens permet, és una eina que ens
permet, no ens ha d’encotillar a fer res.
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Per tant, una interpretació, crec, racional, una interpretació
jurídica, una interpretació reglamentària i una interpretació a
nivell particular, que jo la compartesc, jo, ho sent molt, jo no
comparteix l’opinió que pugui desvirtuar-se, però no la
compartesc, i som lletrat del Parlament des de fa 26 anys.
Davant aquesta situació, l’únic que jo deman és que, si es pot
fer un vot particular reneixen totes les esmenes una altra vegada,
que amb el vot particular una altra vegada quedaran vives. Per
tant, tampoc no és tan difícil, si hi ha voluntat de resoldre
aquesta qüestió, que es plantegi aquesta qüestió, des del meu
punt de vista. Això és la interpretació que hem fet a un moment
determinat, a una situació determinada, una situació concreta
que, per ventura, és culpa nostra i per ventura això ens dóna peu
que cada vegada que hi hagi una comissió haguem de demanar,
abans d’iniciar la comissió, que per part de la presidència es
reclami del portaveu, dels diferents membres del Grup Mixt,
que aportin el document al qual representen, donant compliment
a la resolució.

Ja sé que tot això és discutible, en dret tot és discutible, però
aquesta és la postura que s’ha mantengut des de l’Oficialia
Major cap a aquest lletrat, amb tota l’experiència -que no
serveix de res, però... I vos deman disculpes per haver-me
allargat tant.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Ferrer. Jo crec, és que no acabaria mai el
debat, realment haurien d’atendre l’instrument que tenen ara
mateix, que és el de presentar vots particulars. Fem una defensa,
o fan vostès una defensa dels vots particulars, hi haurà un torn
en contra i simplement s’haurà de fer una votació d’aquests vots
particulars i per tant ...

EL SR. LLETRAT:

Sra. Presidenta?

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí.

EL SR. LLETRAT:

Amb una particularitat, que tenguem en compte que el Grup
Socialista, i no sé si era per unanimitat del primer dia, per
votació de tots els grups, dins ponència s’havien incorporat unes
esmenes que va ratificar tota la comissió a través d’un escrit
presentat pel Sr. Boned, en relació amb una sèrie d’esmenes
transaccionades o correccions tècniques, desconec exactament,
eren correccions tècniques; que aquestes, em sembla que són
tres esmenes, que fan referència, que podrien estar afectades per
tornar al text inicial, aquestes tres esmenes han de reviure una
altra vegada per poder-les defensar després en el plenari, per tal
que es pugui ...

Miri, tot es pot fer, tant en comissió com a plenari, aquesta
és la ... Vosaltres em demaneu una opinió de com ha d’anar
això; teniu tot aquest ventall de possibilitats per fer anar, per a
l’informe de ponència, l’aprovació, el projecte de llei, el
dictamen de comissió, així com vostès vulguin.

LA SRA. SUÁREZ I FERREIRO:

Sra. Presidenta?

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Suárez, vostè que no ha intervingut, i ja per tancar.

LA SRA. SUÁREZ I FERREIRO:

Sí, molt breument i arran de la intervenció que ha fet el
senyor lletrat. Simplement vull que quedi constància que dins el
Grup Mixt, nosaltres, quan representam altres diputats, com és
el cas de la Junta de Portaveus, sempre, sempre se’ns ha
demanat l’atorgament de vot, sempre.

A les comissions, des del començament d’aquesta
legislatura, mai, mai no se’ns ha demanat aquest paper. Ho dic,
perquè també voldríem saber, supòs que això sortirà a partir de
les següents comissions, si hem de fer aquest tràmit el farem, el
farem, però que quedi constància que així com a alguns òrgans
sí que se’ns ha explicitat clarament, només entrar a la Junta de
Portaveus se’ns demana aquest document, a les comissions mai
no ha passat això.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé, Sra. Suárez, gràcies. Sr. Diéguez?

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Sí, Antonio Diéguez sustituye a José Carretero.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé, moltes gràcies. Per tant, si volen presentar els vots
particulars.

Sr. Alorda?

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Consti que mantenim que el 90.2
ha estat mal interpretat, però mantendrem vot particular a tota
la secció 23 i anunciam també la defensa dels vots particulars de
les esmenes presentades que havien estat incorporades a
ponència, ara no en dic la llista, però quedarà, crec que són tres,
han quedat establertes.

I una darrera precisió, interpret, perquè quedi clar el debat,
entenc que l’esmena a la totalitat aprovada, si hi havia esmena
a la totalitat d’Esports i Joventut, ha fet decaure les esmenes
parcials, perquè l’únic que haurem aprovat és l’esmena a la
totalitat. Gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Ferrer?

EL SR. LLETRAT:

El vot particular anulAla totes i cadascuna de les esmenes que
s’han aprovat, vol dir que quedaran, a través del vot particular
queda rebutjada l’esmena de totalitat i ...

(S’escolta de fons una intervenció del Sr. Alorda i
Vilarrubias inaudible)

(Converses inaudibles)

A veure, a veure... Sra. Presidenta?

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Ferrer, té la paraula, expliqui-ho.

EL SR. LLETRAT:

Perdó, no embullem aquesta qüestió, que és del més simple.
Què és un vot particular? Retornar al text inicial. Si retornam al
text inicial aquesta esmena de totalitat, que en aquest moment
no existiria una vegada que s’ha aprovat una esmena a la
totalitat de la secció, ens quedaria un pressupost coix, i com deia
el Sr. Albertí, si vostès l’han fet coix l’hi posin la cama; era el
problema, si vostès, no, no, no, a uns pressuposts es va plantejar
aquesta qüestió, si la comissió o si s’han desnivellat els
pressuposts, aquests pressuposts s’han d’arreglar aquí dins. Hi
ha temps, dins comissió.

Si s’aprova aquest vot particular, aquesta esmena reviu, i no
la tornarem votar i la podran mantenir a plenari, perquè si volen
vostès que, després de fer els vots particulars que tornen retreure
el text de la secció, i després volen una altra vegada posar a
votació les esmenes del Grup Popular, també podem posar una
altra vegada a votació les esmenes del PSOE i avui, dins aquesta
comissió, tot s’arregla, i queda així com la majoria vol.

M’han entès el que els he volgut dir? El vot particular
implica tornar al text inicial del projecte, amb totes i cadascuna
de les esmenes que es varen presentar en el moment vives per
poder ser defensades a plenari, perquè, si no, no hi hauria cap
possibilitat que aquestes esmenes poguessin ser defensades en
plenari, si no s’entenen votades aquí dins, dins comissió, perquè
només podem mantenir vots particulars i esmenes defensades i
votades en comissió.

Tot són paraules, si hi ha voluntat ho podem arreglar tot, fins
i tot es pot arreglar aquí dins. Però això és l’opinió nostra,
l’experiència que ens dóna fer aquestes coses. No és una cosa
nova, i jo lament que no haguem estat suficientment crítics i
específics de no haver exigit el document a cada votació que
s’ha produït.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Ferrer. Sr. Boned, té la paraula.

EL SR. BONED I ROIG:

Sí, abans d’expressar qualsevol opinió sobre el tema del vot
particular, m’agradaria fer una pregunta a la presidència, i és
que si es fan els vots particulars a aquesta secció i, per tant, tal
com anuncia el Sr. Lletrat, la situació queda com ell ens ha
explicat, podem entendre que una vegada que tornen quedar
vives aquestes esmenes i encara no ha finalitzat aquesta
comissió, es podrien tornar a sotmetre a votació en aquesta
mateixa comissió les esmenes del PP i l’esmena del Partit
Socialista que quedarien vives i, per tant, donaríem per
solucionat en aquesta comissió aquest tema, o no?

(Remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Jo he entès que el que hem de passar a votació són els vots
particulars i, en tot cas, reneixen les esmenes seves i del Partit
Popular, el que passa és que després ja es vota en el plenari.

Però bé, és igual.

EL SR. LLETRAT:

No, no, jo som molt clar, jo som molt clar, vol dir ...

LA SRA. PRESIDENTA:

Bé, o si no ... Digui.

EL SR. BONED I ROIG:

Som encara a la mateixa sessió de comissió, no s’ha tancat.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí, sí, bé, idò, Sr. Ferrer, torni explicar com ho podem fer,
perquè ho puguem votar aquí i no passi a plenari.

EL SR. LLETRAT:

Jo crec que el lletrat els ha explicat un ventall de
possibilitats, vostès, políticament, decideixin el que vulguin.

LA SRA. PRESIDENTA:

Paraules? Sr. Boned, digui.

EL SR. BONED I ROIG:

El Grup Socialista faria la proposta que, interpretant el que
s’ha expressat per part del Sr. Lletrat, i una vegada fet el vot
particular i votat el vot particular, i entenent que reviuen les
esmenes tant del Grup Popular com les que presentaren el
nostres grups, el Grup Socialista entre d’altres, a aquesta secció,
i per tant, i que no s’ha acabat i no s’ha donat per finalitzada
aquesta comissió, entenem que estant vives es podria procedir
novament a la votació, dins la mateixa comissió, d’aquestes
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esmenes, i donaríem per solucionada la situació abans del
plenari.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Boned. Sr. Fiol té la paraula.

EL SR. FIOL I AMENGUAL:

Sí, gràcies. Quan el Sr. Boned diu: donaria per solucionada
la situació davant del plenari, vol dir donaríem per canviades les
coses abans del plenari i tornat a l’estat que a ells els hagués
agradat que es produís si haguessin votat tots els diputats que
tenien dret a votar dins aquesta comissió.

Per tant, aquesta és la realitat de la qüestió i no una altra.

(S’escolta una veu de fons)

¿Me dejarás acabar o no?

Aquesta és una realitat i no l’altra. Tu també, Bruto!

(Remor de veus)

Mira.

(S’escolta una veu de fons inaudible)

Sí, si la medicina la bevem tots els dies, home, no te
preocupis, però a vosaltres vos costa prendre-ne de medicina
perquè ja veig que cau malament i cau tort que ara s’incorporin
aquestes esmenes i els diputats que representen la majoria en
aquesta comissió hagin de ser, com seran, renyats pel Govern,
per haver consentit que es votàs així. Aquest és el problema que
tenim aquí, si no, què més és. Sí, sí, sí, si vos fos igual, si vos
fos igual -no vos ho és igual-, perquè si vos fos igual no
mantendríem aquesta discussió des de fa hores; si vos fos igual
-que no vos ho és- no mantendríeu aquesta discussió i vos seria
igual que la interpretació, a la qual em sum, que s’ha fet per part
dels serveis tècnics, digués que la situació en què quedava és
que el vot particular el que fa és habilitar que el debat es
reprodueixi respecte de totes aquestes esmenes que hagin estat
ara preses en consideració, però que es dupliqui i es pretengui
ara tornar fer aquella votació i quedin aquí resoltes aquestes
esmenes.

Al meu parer, crec que és el parer del que en termes generals
s’ha explicat, encara que no s’ha donat amb tota claredat, el que
aquí procedeix ara és el sosteniment del vot particular, el vot
aquest particular, que habilita, i llavors si aquestes esmenes,
efectivament, puguin decaure o ser destituïdes o ser retirades, o
ser vençudes, millor dit, dins el plenari. Però, per a mi és clar
que amb el resultat, amb la interpretació del resultat que s’ha fet
per la Mesa, assistida pels tècnics de la casa, no és possible en
aquest tràmit...

(S’escolta una veu de fons inaudible)

Bueno, estoy diciendo mi parecer, tú dirás que no veinte
veces, però estic dient el que a mi em sembla, jo sé que no
t’agrada, ja ho hem vist que no vos agrada, però deixau-me que
digui el que em sembla. Habilita, per tant, aquest debat en el
plenari.

Evidentment, aquesta és una interpretació, com ho són
possibles, efectivament, moltes altres, però a mi m’agradaria
que la majoria no perdés de vista l’origen de tota aquesta
discussió i l’origen de tot aquest debat, que és que s’ha provocat
una, han provocat una situació, han provocat una situació que ha
habilitat; s’han dit coses, que jo comprenc la interpretació que
fa la diputada del Grup Mixt i l’accept com a explicació, perquè
estic segur que és una interpretació autèntica, però que no es
correspon amb la realitat material de la norma i per tant hem
d’estar a la realitat material de la norma quan se suscita la
necessitat de presentar aquest paper, i molt més si es diu que
aquest paper s’ha presentat, i quan demanam que se’ns mostri
aquest paper el paper no existeix, això és la realitat del que ha
passat avui de matí aquí.

Això són les coses tal com són. Per tant, al meu parer la
interpretació és que ara es pot discutir un vot particular, per part
dels que el vulguin presentar, però que això en cap cas habilita,
al meu parer, que es puguin ara tornar votar les esmenes que han
estat incorporades a ponència, és la meva opinió.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Fiol. Sr. Boned, molt curt i per tancar, i després
els donaré el parer de la Mesa.

EL SR. BONED I ROIG:

Sí, més que curt intentaré ser breu. I dir-li simplement que
aquest diputat que li parla havia fet una proposta, ha fet una
pregunta a la Mesa i m’agradaria tenir una resposta de la Mesa
respecte de la pregunta que s’ha fet, per part meva. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Boned. Bé, si ens atenem al que els serveis
jurídics van passar a aquesta Mesa, on, per cert, no he tengut el
vicepresident, el qual també hagués pogut ser aquí i ajudar i
poder-ho fer, però bé; resulta que està previst que després de
votar els vots particulars, per tant les esmenes queden
renascudes, per dir-ho de qualque manera, i es pot passar a la
defensa de les esmenes, açò està previst.

I és el que, en tot cas, quan he dit, des del principi,
reiteradament, que vostès poden presentar vots particulars,
haguéssim seguit aquest guió: la defensa i votació dels vots
particulars i immediatament les esmenes queden renascudes i
per tant es pot passar a la votació de les esmenes. Però açò és el
que aquesta presidència, des del primer moment, els ha donat al
seu abast i encara discutim si sí o si no.
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Per tant, ara ja crec que ha arribat el moment que, donades
totes les explicacions, em diguin si volen presentar vots
particulars, sí o no els grups que corresponguin.

EL SR. BONED I ROIG:

Sra. Presidenta?

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Boned, digui.

EL SR. BONED I ROIG:

Sí, simplement és, una vegada pareix que està clara tota la
situació, el Grup Parlamentari Socialista també fa vot particular
a la secció 23 dels pressupostos, i ho fa constar també, i la
defensa es dóna per feta d’aquest vot particular.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Boned. Sr. Suárez, té la paraula.

LA SRA. SUÁREZ I FERREIRO:

Sí, gràcies, Sra. Presidenta. Bé, jo, en primer lloc, volia
agrair l’explicació que ens ha fet el Sr. Lletrat, que ha ampliat,
diríem, el mirall, el ventall de possibilitats, i lamento que per
part del Grup Popular no s’hagi volgut entrar en una solució
d’aquest tema. I per tant, ens sentim abocats també a presentar
el vot particular en els mateixos termes que han fet el Grup
Socialista i el Grup del BLOC.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Suárez.

EL SR. FIOL I AMENGUAL:

(...). Nosaltres estam en contra del vot particular.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. Per tant, s’entén que queden presentats aquests vots
particulars per part dels grups parlamentaris que així ho han
manifestat. 

Per tant, passam a la votació dels vots particulars.

Vots a favor dels vots particulars presentats per PSOE,
PSM-BLOC i també per part del Grup Parlamentari Mixt?

LA SRA. SECRETÀRIA:

9 vots a favor.

LA SRA. PRESIDENTA:

En contra?

LA SRA. SECRETÀRIA:

8 vots en contra.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Per tant, queden aprovats aquests vots
particulars.

I, com dèiem, reneixen les esmenes que hi fan referència.

Per tant, ara mateix hauríem de passar... Digui, Sr. Fiol?

EL SR. FIOL I AMENGUAL:

Sra. Presidenta, si s’han de discutir novament les esmenes,
supòs que és aquesta la qüestió, si reneixen, s’han de tornar
debatre, voldria fer veure que la diputada que ha sostingut
aquestes esmenes no és al Parlament en aquests moments.
Aquesta era una contingència absolutament imprevisible. Per
tant, deman que s’habiliti un altre moment o se suspengui
almanco uns minuts per discutir aquesta qüestió. Estam davant
d’una situació que podria generar indefensió a aquest grup en la
defensa dels seus arguments.

LA SRA. PRESIDENTA:

Se suspèn per cinc minuts la sessió.

LA SRA. PRESIDENTA:

Senyores i senyors diputats, si volen prendre lloc,
procedirem a la defensa i votació de les esmenes que en aquest
moment estan vives de la secció 23, Conselleria d’Esports,
entitats i seccions afins, que són una del Grup Mixt dos, una del
Grup BLOC, una del Partit Socialista, totes les presentades pel
Grup AIPF i totes les presentades per part del Grup
Parlamentari Popular.

Sr. Fiol, m’ha demanat la paraula.

EL SR. FIOL I AMENGUAL:

És per manifestar que per la nostra part i encara que no
estiguem d’acord amb el fons de la qüestió, acceptam que no es
convoqui en un altre moment aquesta comissió per discutir això
i no defensarem les esmenes, sinó que les donam per
reproduïdes en els termes que, de forma tan brillant, i havent
d’aguantar qualque comentari molt injust, ha fet la Sra. Palau a
la seva -insistesc- molt brillant intervenció. 

En aquests termes demanam, per tant, que es tengui per
reproduïda la defensa d’aquelles esmenes, tant a la totalitat com
a la secció 23.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Fiol. Sr. Mayans, té la paraula.
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EL SR. MAYANS I SERRA:

Simplement és per manifestar que per acabar aquesta qüestió
don per defensada l’esmena amb els arguments que he expressat
abans i que consten al Diari de Sessions i també com estan
explicades en les esmenes que he presentat per escrit. 

Gràcies, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Mayans. Sr. Alorda, té la paraula.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Sí, gràcies, Sra. Presidenta. És per mantenir i per defensar
l’esmena 10886 a la qual demanàvem uns augments de les
despeses per a desplaçaments que havia estat incorporada ja en
ponència, però vista aquesta circumstància, la mantenim perquè
creim que millora els pressuposts.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Alorda. Sra. Suárez, té la paraula.

LA SRA. SUÁREZ I FERREIRO:

Gràcies, Sra. Presidenta. Dono també per defensada
l’esmena 10869 presentada per la Sra. Marí en comissió.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Suárez. Sr. Boned, té la paraula.

EL SR. BONED I ROIG:

També don per defensada l’esmena 10880 que es va contar
en ponència, no només aquest esmena, sinó l’escrit de
rectificació que en aquesta mateixa comissió va ser presentat.
Per tant, donam per defensada l’esmena una vegada rectificada
en aquesta mateixa comissió.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé, moltes gràcies a tots els portaveus. Per tant, així
passaríem a la votació per separat de cada un dels grups
d’aquestes esmenes. L’ordre, tant és o hi ha d’haver un ordre...?

EL SR. LLETRAT:

Que es faci votació de les tres transaccionades o presentades
en aquell escrit que han reviscut i la resta d’esmenes del Grup
Popular es facin dues votacions i després es passi a les votacions
de les seccions. Ah, perdoni.

(S'escolten veus de fons)

LA SRA. PRESIDENTA:

D’acord, molt bé, perfecte. Així que en primer lloc
passaríem a la votació conjunta de les esmenes presentades pel
Grup Mixt dos, pel BLOC i pel Grup Socialista en aquell escrit
que corregia una sèrie de deficiències. 

Per tant, vots a favor d’aquestes esmenes?

LA SRA. SECRETÀRIA:

9 vots a favor.

LA SRA. PRESIDENTA:

Vots en contra?

LA SRA. SECRETÀRIA:

8 vots en contra.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. Per altra banda, votaríem les esmenes del Grup
Parlamentari Popular i AIPF en conjunt.

Vots a favor d’aquestes esmenes?

LA SRA. SECRETÀRIA:

8 vots a favor.

LA SRA. PRESIDENTA:

Vots en contra?

LA SRA. SECRETÀRIA:

9 vots en contra.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Per tant, aquests són els resultats de les
esmenes de la secció 23.

Ara passam a la votació de totes i cada una de les seccions
del Projecte de llei de pressuposts generals de la comunitat
autònoma de les Illes Balears per a l’any 2009 així com dels
pressuposts de les entitats de dret públic, de les societats
públiques, de les fundacions, del Servei de Salut de les Illes
Balears, de les entitats de dret públic i fundacions de l’ib-salut
i de l’Agència Tributària. Si algú vol demanar... Sí, digui, Sr.
Fiol.

EL SR. FIOL I AMENGUAL:

Sí, Sra. Presidenta. Deman votació separada de les seccions
2, 3, 4, 5 i 6 i de la resta.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Per tant, si hi vénen a bé, passaríem a la
votació. En principi, de les seccions... Sí, sí, vull dir que farem
cada un dels grups, després entitats de dret públic, societats
públiques, fundacions... 

Molt bé, per tant, primer, una votació separada de les
seccions 2, el Parlament de les Illes Balears; 3, Sindicatura de
Comptes; 4, Consell Consultiu de les Illes Balears; 5, Consell
Econòmic i Social i 6, Oficina de Transparència. 

Per tant, vots a favor d’aquestes seccions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

17 vots a favor.

LA SRA. PRESIDENTA:

Unanimitat. 

Passam a la votació de la resta de seccions que són
Conselleria de Presidència, Conselleria de Turisme, Conselleria
d’Educació i Cultura, d’Economia, Hisenda i Innovació, de
Medi Ambient, d’Interior, d’Habitatge i Obres Públiques, de
Salut i Consum, de Treball i Formació, d’Agricultura i Pesca, de
Comerç, Indústria i Energia, d’Esports i Joventut, d’Afers
Socials, Promoció i Immigració, de Mobilitat i Ordenació del
Territori, serveis comuns despeses diverses, ens territorials,
deute públic, serveis comuns despeses de personal, Institut
d’Estudis Baleàrics, Institut Balear de la Dona, Servei
d’Ocupació de les Illes Balears, Institut d’Estadística de les Illes
Balears, Escola Balear de l’Administració Pública.

Vots a favor d’aquestes seccions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

9 vots a favor.

LA SRA. PRESIDENTA:

Vots en contra?

LA SRA. SECRETÀRIA:

8 vots en contra.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam seguidament a la votació de les entitats de dret
públic, que és de la E01 a la E17, de les societats públiques
SP01 a la SP11, de les fundacions des de la F01 a la F19, Servei
de Salut de les Illes Balears, entitats de dret públic dependent de
l’ib-salut, que és E15 i E16, fundacions dependents de l’ib-salut,
F17 i F18 i l’Agència Tributària de les Illes Balears.

Vots a favor?

LA SRA. SECRETÀRIA:

9 vots a favor.

LA SRA. PRESIDENTA:

Vots en contra?

LA SRA. SECRETÀRIA:

8 vots en contra.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. Per tant, una vegada acabat el debat i les votacions
queda dictaminat el Projecte de llei de pressuposts generals de
la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2009 i es
recorda que els grups parlamentaris poden presentar, en el
termini de 48 hores, mitjançant escrit adreçat a la presidenta de
la cambra, els vots particulars i les esmenes que, havent estat
defensats i votats en comissió i no incorporats al dictamen,
pretenguin defensar al Ple.

Una vegada esgotat l’ordre del dia de la sessió vull agrair a
tots la seva colAlaboració.

S’aixeca la sessió. Gràcies.
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