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LA SRA. PRESIDENTA:

Senyores i senyors diputats, reprenem la sessió amb el debat
número 7 de totalitat i globalitat corresponent a l’agrupació de
la secció 15, Conselleria de Medi Ambient amb les seccions i
entitats afins. Hi ha presentades esmenes a la totalitat per part
del Grup Parlamentari Popular a la secció 15 Conselleria de
Medi Ambient, a l’Agència Balear de l’Aigua i Qualitat
Ambiental, a l’Institut Balear de la Natura, a Ports de les Illes
Balears i a Espais de Natura Balear. 

També hi ha esmenes parcials presentades pel Grup
Parlamentari Mixt AIPF a la Conselleria de Medi Ambient, al
programa 443B, qualitat ambiental, control de la contaminació
i assessoria mediambiental, 14609; a l’Agència Balear de
l’Aigua i de la Qualitat Ambiental, 14601, de la 14603 a la
14607 i de la 14610 a la 14612; a l’Institut Balear de la Natura,
14602, 14608 i 14613; a Espais de Natura Balear, de la 14614
a la 14619.

També per part del Grup Parlamentari Popular hi ha
presentades esmenes a la Conselleria de Medi Ambient, en el
programa 443B, qualitat ambiental, control de la contaminació
i assessoria mediambiental RGE núm. 14804, 14809, 14810 i
14808. Al programa 443C, gestió de residus, 14806 i 14807. Al
programa 443K, canvi climàtic, qualitat de l’aire i contaminació
atmosfèrica, esmenes 14802, 14803 i 14805. Al programa 443L,
espais de rellevància ambiental, Xarxa Natura 2000, esmenes
14811, 14801, 14800 i 14798. Al programa 443P, qualitat de les
aigües de bany, la 15020. Al programa 512A, protecció de
control i directiva marc de l’aigua,  14797 i 14799. Al programa
514A, ordenació del litoral,  14796. Al programa 533A,
conservació i millora del medi natural, 14795. Al programa
533D, gestió d’espais naturals protegits, parcs naturals, àrees
recreatives i finques públiques, 14794. Al programa 533E,
gestió sostenible de la caça, esmenes 14792 i 14793. A
l’Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental, 14758,
de la 14776 a la 14791, de la 15097 a la 15105, 15108 i 15123.
A Ports de les Illes Balears, 14767 i de la 14770 a la 14775,
15129 i 15130. A Espais de Natura Balear, 14757, 14759,
14768, 14769 i 15106.

Abans de passar a la defensa, demanaria, se m’ha oblidat
abans, si hi ha substitucions en aquesta Comissió d’Hisenda?

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

Sra. Presidenta, Eduard Riudavets substitueix Gabriel
Barceló.

LA SRA. LLINÁS I WARTHMANN:

Bones tardes Sra. Presidenta, Isabel Llinás substitueix Pere
Palau.

LA SRA. TORRES I MARÍ:

Sra. Presidenta, Maria Torres substitueix Miquel Gascón.

EL SR. COSTA I SERRA:

Josep Maria Costa substitueix Aina Crespí.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Esperança Marí substitueix Josep Melià.

LA SRA. SOLER I TORRES:

Catalina Soler substitueix Francesc Fiol.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Així idò passam a la defensa conjunta de
totes les esmenes del debat. En primer lloc intervé el Grup
Parlamentari Mixt AIPF, Sr. Mayans. Quan vulgui.

EL SR. MAYANS I SERRA:

Gràcies, presidenta. En aquesta conselleria he presentat una
vintena d’esmenes, la meitat fan referència o són d’àmbit de la
comunitat, per tant si són aprovades algunes o totes són
d’aplicació a totes les illes conjuntament. I d’altres fan
referència a nivell més particular a Eivissa o a Formentera.

Començam pel tema tal vegada més important
econòmicament que és el tema dels residus. Torn a repetir com
ja vaig fer l’any passat, el tema del conveni firmat amb el
Govern balear l’any 2007 quant a l’aplicació d’aquest conveni
que deia que l’import que havia de pagar el Govern balear tant
al Consell d’Eivissa com al Consell de Formentera, en base als
termes d’aplicació del Pla de residus d’Eivissa i Formentera. I
record altra vegada, com vaig fer l’any passat, que els cànons,
quotes i tot allò que en definitiva paga l’usuari o el ciutadà està
basat en aquestes aportacions, tant del Govern balear, com de la
subvenció que es va obtenir de la Comunitat Econòmica
Europea. 

Igualment quant a transport de residus, ja sé que em diran
que hi ha una subvenció que paga l’Estat, però aquesta
subvenció només representa aproximadament el 30% del cost
que val dur els residus entre les illes Pitiüses.

Igualment i seguim parlant de residus, hi ha el tema dels
residus perillosos. Aquí mencion el tema del Pla de residus
perillosos, tenc entès que està acabat i si no està acabat que
s’acabi, però sobretot que s’apliqui. Igualment el centre de
descontaminació de vehicles que vaig presentar l’any passat, i
una a nivell de comunitat que és sobre la construcció de
deixalleries. Crec que com més facilitem la tasca de reciclatge
i d’ordenar els residus que generam als ciutadans, més efectius
serem en aquest tema.

Un tema que el conseller es va comprometre a arreglar i que
a dia d’avui encara no tenim notícies, és el tema de les
dessaladores, sobretot la dessaladora de Formentera quant a
remors i mal funcionament que tenia i que provocava molèsties
en el seu entorn.
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Un tema important que el conseller va dir i va assegurar en
comissió, que no tenia prou sous per dur a terme és el tema de
la neteja de torrents. Per tant, mitjançant aquesta esmena el que
s’intenta és dotar la conselleria perquè pugui fer efectiva
aquesta feina.

Igualment en el tema de neteja del litoral, quant a les
embarcacions de litoral i les més llunyanes per netejar el litoral.
Li vàrem preguntar diverses vegades jo i un altre portaveu, que
amb el que tenia en els pressuposts no en tenia ni per començar
per dur a terme tot un any la neteja del litoral que tants bons
resultats ha donat. Per tant, aquesta esmena també intenta...,
volia dir completar, però no és veritat, dotar perquè realment el
que hi ha no és res perquè pugui fer aquesta feina.

Hi ha una altra esmena que fa referència a la legalització
dels emissaris de les depuradores. Tot sabem que aquest tema
està entregat en el ministeri corresponent, però que està
totalment aturat. Per tant, aquesta esmena és en previsió de què
es pugui legalitzar i que el ministeri legalitzi aquest tema i es
puguin executar les millores que pertoquin.

Faig també una esmena per una partida concreta per a la
depuradora d’Eivissa perquè s’iniciï d’una vegada per totes. 
 

I també una esmena referida a les estacions meteorològiques
de les Illes Balears.

També n’hi ha una altra referida a àrees recreatives, que es
faci el pla que va anunciar el conseller i que s’executin,
millorant totes les àrees recreatives. 

I després faig una altra esmena més concreta per a Can
Marroig.

I després dins el parc natural en faig moltes que fan
referència al circuit hídric de Ses Salines, al transport públic
ecològic dins els parcs i sobretot a nivell de Formentera
recuperar el tren saliner i la regulació de fondeigs dins aquests
parcs i també dins l’Estany del Peix.

Faig referència -i amb aquestes dues acab- al tema de les
subvencions per a millora i instalAlacions dels quioscs a les
platges. 

I una també que deriva d’una proposició no de llei que es va
aprovar per unanimitat en aquest parlament, quant a compensar
els propietaris que tenen terrenys inclosos dins la Xarxa Natura
2000. Es va aprovar una proposició no de llei, així com se va
aprovar crec jo que s’ha oblidat, perquè ningú no n’ha tornat
xerrar més, per poder compensar els propietaris que tenen
aquests terrenys inclosos dins les àrees de protecció estricta de
regulació comunitària. Per tant, pos una esmena perquè d’una
vegada per totes es doti aquesta proposició no de llei que es va
aprovar i es comenci a fer una línia de subvencions per a
aquesta gent.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. SOLER I TORRES:

Gràcies, Sra. Presidenta. En referència a les esmenes, em
reservaré per al debat del plenari el debat de les esmenes a la
totalitat, tant de la secció 15 com la de les empreses públiques.
I passaré al debat de les esmenes que hem presentat a al
globalitat.

Hem presentat un total de 60 esmenes, 44 d’afectació i 16
d’addició. Nosaltres ja vàrem manifestar a la presentació dels
pressuposts quan va comparèixer el conseller i tot el seu
gabinet, que eren uns pressuposts irreals i vàrem dir irreals
perquè són uns pressuposts carregats d’intencions i sempre duen
a terme poques execucions. Ho vàrem demostrar a totes i cada
una de les nostres intervencions quan parlàvem d’aquest tema.
Molts de números, però poques realitzacions efectives que vagin
dirigides a beneficiar els ciutadans de les nostres illes. Per tant,
d’aquí que hàgim presentat totes aquestes esmenes, perquè
concretin realment les inversions que vol dur a terme la
Conselleria de Medi Ambient.

Ja és el tercer any que ens trobam un pressupost fet per
aquesta conselleria i cada any hem pogut demostrar que quan
passam a veure l’execució del pressupost, ens trobam que han
pressupostat molt, però que no executen ni un 30% del que
tenen pressupostat. Ens ha passat com ja vàrem explicar amb
ABAQUA, i ens ha passat a Ports de les Illes Balears. Per tant,
hem presentat esmenes que van dirigides almanco a
comprometre les inversions necessàries per als ciutadans de les
nostres illes. 

Una, per incrementar les ajudes a les entitats (...) en matèria
del canvi climàtic, ara que es parla tant de canvi climàtic i que
tothom parla de Copenhaguen, és important que aquest govern
faci unes polítiques decisives per fer front a la inversió sobre el
canvi climàtic. Hem presentat una esmena per dur a terme
accions per a la sensibilització i la implantació de la població i
dels sectors econòmics en la lluita contra el canvi climàtic. 

Hem fet una esmena, la 15020, per a nosaltres
importantíssima, que és de 2 milions d’euros per continuar amb
la tasca de neteja del litoral mitjançant les barques de neteja.
Com bé recordareu, és una de les accions que aquest govern
sempre ha considerat molt positives, la recollida de fems de dins
la mar, i curiosament quan miram aquest pressupost que ens ha
presentat per a l’any que ve, la partida és totalment insuficient
i ens diuen que això ho assumirà en part l’empresa pública
ABAQUA. Per tant, nosaltres volem comprometre que hi hagi
una partida ferma perquè realment els 2 milions d’euros que hi
havia aquests darrers anys siguin en el pressupost per poder
seguir amb la neteja del litoral. 

Hem posat també una partida important per a l’adquisició de
terrenys compresos entre el recinte firal d’Es Mercadal i
l’abocador de Sa Penya de l’Indi a Menorca, el qual ja fa dos
anys seguits que ho duim i cada any la rebutgen i ja queda molt
poc temps per donar-hi una solució. 
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Hem presentat també una esmena molt d’acord amb el
company d’AIPF, d’ajudes a entitats de custòdia del territori.
Una de 100.000 euros per a finalització i presentació del Pla
hidrològic nacional. No podem oblidar que aquest Pla
hidrològic havia d’estar finalitzat el juny del 2009. Ens va dir el
propi conseller que ens havia donat una pròrroga des de l’Estat,
però que aquesta pròrroga és perquè estigui finalitzat dins l’any
2009. Per tant, nosaltres duim una partida perquè finalitzin i
presentin el Pla hidrològic nacional.

Després sempre parlam de torrents i ens tornam a trobar amb
la mateixa incongruència que ens vàrem trobar l’any passat. No
sabem quina aportació ens farà l’Estat damunt els torrents,
perquè l’Estat només ha pressupostat 6 milions d’euros quan ens
en pertoquen 20 milions. I a més a més dins la partida global de
l’empresa pública tampoc no està clar quina partida destinen a
torrents. Per tant, nosaltres demanam via esmena 8 milions
d’euros per a la millora i condicionament de la xarxa de
torrents. No basta que sempre ens facem fotos dient que netejam
torrents, però no sapiguem realment quina quantitat hi destinam.

Presentam l’esmena 14758 que és per a nosaltres també molt
important i que demostra que no ens podem omplir la boca
parlant de municipalisme i del mal finançament dels
ajuntament, quan el que ha fet aquest govern ha estat retallar les
inversions municipals. Aquesta esmena 14758 és d’1.900.000
euros per fer conveni amb els municipis per tal d’arreglar la
seva xarxa d’aigua potable i clavegueram. I per què hem
presentat aquesta esmena?, perquè des de fa molts d’anys el
Govern de les Illes Balears mitjançant la Conselleria de Medi
Ambient i abans d’Ordenació del Territori, destinava uns
doblers per al Pla d’obres i serveis de cada consell, el Consell
Insular de Mallorca, de Menorca, d’Eivissa i el de Formentera.
I enguany han retallat per aquí, però el conseller ens va dir que
ells pensen continuar donant aquests doblers als municipis, però
els doblers no hi són. Per tant, nosaltres demanam que hi hagi
un compromís ferm d’una esmena que aquest 1.900.000 euros,
que és la mateixa quantitat que l’any passat, almanco sigui clar
que serà per fer convenis directament des de la pròpia
conselleria amb els municipis de les Illes Balears que presentin
projectes per millorar i arreglar la seva xarxa d’aigua potable i
clavegueram.

Evidentment després presentam una esmena també molt
important d’1.800.000 euros per a condicionament i construcció
d’un nou emissari a Cala En Porter per evitar tots els
abocaments que s’han produït enguany, sobre els quals, com
saben, l’Ajuntament d’Alaior ha demanat informes a la pròpia
Conselleria de Medi Ambient.

Duim tot un seguit de partides per millorar l’EDAR d’Artà,
una nova EDAR a Orient, una nova EDAR a Sa Calobra, una a
Llucalcari de Deià, un nou connector a Son Servera, un milió
d’euros per a l’ampliació de l’EDAR d’Inca perquè aquest serà
el tercer any que ho estam demanant i tots aquests projectes no
s’han fet. Ens diuen que estan pressupostats, però no hi són. Per
tant, d’una vegada per totes, el que he dit abans, que siguin uns
pressuposts realistes, que sapiguem que hi ha els doblers per a
aquesta finalitat.

I una esmena també per a nosaltres molt important
d’1.500.000 euros per incrementar el programa de detecció i
reparació de pèrdues d’aigua potable. 

I l’esmena 14757 és la que ja vàrem dir en el seu moment.
Com és possible que nosaltres dia 1 de juliol, Govern de les Illes
Balears, acceptem una transferència del Parc Nacional de
Cabrera per 4.800.000 euros i quan miram els pressuposts, la
primera vegada que nosaltres hem de gestionar directament el
Parc Nacional de Cabrera trobem un milió manco que la
transferència que hem acceptat? Què vol dir que haurem de
donar la raó als grups ecologistes que Cabrera no hauria d’haver
estat mai transferida perquè ho gestionava més bé Madrid? Això
no és possible, jo ja ho vaig dir a la meva compareixença dels
pressuposts, haurem d’arribar a pensar, nosaltres que som els
dimonis d’aquesta terra, els encimentadors, si haurem de pensar
com els ecologistes aviat. Per tant, presentam una esmena per
incrementar en un milió d’euros, que és el que fa falta en aquest
pressupost la dotació per a una bona gestió del Parc Nacional de
Cabrera, perquè falta un milió d’euros quan sumes les partides.
Així i tot, tenint en compte que el conseller ens va explicar que
el personal es gestiona des de Secretaria, que un tema d’allà
mateix, de les inversions que hi ha allà es gestiona des d’una
empresa pública, una altra part des d’una altra ... No, no, sumant
tot això falta un milió d’euros. No és possible que dia 1 de juliol
ens transfereixin Cabrera per 4.800.000 euros i a nosaltres que
ho hem de gestionar ens bastin 3.500.000. No és possible. Per
tant, presentam aquesta esmena perquè almanco Cabrera sigui
gestionada amb els doblers necessaris.

I aquest seria una mica el resum de totes les esmenes que
hem presentat. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Soler. Torns a favor? Torns en contra?
En primer lloc el Grup Parlamentari Mixt-2, Sra. Marí? No. Idò
per part del Grup Parlamentari BLOC per Mallorca i PSM-
Verds té la paraula el Sr. Llauger.

EL SR. LLAUGER I ROSSELLÓ:

Gràcies, Sra. Presidenta. En primer lloc em referiré a les
esmenes presentades per part d’AIPF. El primer que volia fer és
recalcar que és una quantitat molt important d’esmenes, cosa
que denota una gran feina i que, a més, hem reparat i el mateix
portaveu ho ha dit, que en aquesta secció el portaveu d’AIPF ha
fet moltes esmenes d’interès balear i no simplement de
Formentera, cosa que parla bé del seu interès per les qüestions
ambientals.

Moltes d’aquestes qüestions que són com dic d’interès
balear, com la neteja de torrents, les ajudes a propietaris, la
construcció de deixalleries de residus perillosos, les podré
contestar conjuntament amb les del Partit Popular. Però en
qualsevol cas, hem detectat algunes errades de forma important
que fan veure que aquest interès per les qüestions ambientals tal
vegada ha faltat el rigor a l’hora de la formulació, com és el fet
que moltes de les esmenes s’assignen a la secció corresponent
a l’Agència Balear de l’Aigua, esmenes referides a deixalleries,
a transport de residus entre Eivissa i Formentera, sobre Pla de
residus perillosos i que són òbviament qüestions que entenem
que no corresponen a l’Agència Balear de l’Aigua.
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En tot cas, de les qüestions més puntuals i ja sí
corresponents a l’illa de Formentera, moltes d’elles i són
qüestions que han aparegut a distints debats tant en comissió
com en plenari, són coses ja previstes, moltes, com el tema de
les obres de Can Marroig o dels fondeigs que es fan en
colAlaboració amb la conselleria insular, algunes altres, com el
cas de l’extret saliner, són coses que no estan previstes en el Pla
de gestió de l’espai natural corresponent.

Respecte de les esmenes presentades pel Partit Popular,
primer cal recalcar el gran nombre d’esmenes, jo crec que és la
secció a la qual més s’han presentat, la qual cosa parla bé de la
feina que hi ha dedicat la portaveu encarregada d’aquesta
secció. Ens ha cridat l’atenció també que hi hagi una esmena de
totalitat, a part de les esmenes de globalitat, cosa que demostra
que aquella espècie de mirada diferent que altres anys feia el
Partit Popular sobre aquesta conselleria ara ja no hi és. 

Respecte de les esmenes del Partit Popular començaré per
les de la secció 15, de la conselleria com a tal, crec que moltes
d’elles són propostes en positiu en el sentit de propostes de fer
coses que tothom entén que estarien bé, però crec que han
d’entendre, i així va quedar de manifest amb la compareixença
del conseller, que aquesta conselleria és una conselleria que ha
patit especialment aquest retall pressupostari, aquesta baixada
pressupostària, que el conjunt dels pressuposts del Govern ha
patit enguany. Vull dir, que en una situació global de baixada
del voltant del 5% del conjunt del pressupost del Govern,
naturalment perquè el Govern pogués aplicar les seves prioritats
de prioritzar les polítiques socials i prioritzar les polítiques
productives, hi ha conselleries que han baixat més del 10% i la
de Medi Ambient n’és una.

En aquest sentit hi ha actuacions que es proposen com a
actuacions per donar suport a l’elaboració d’agendes locals 21,
a la restitució de pedreres, com aquella a la qual feia referència
la portaveu del Partit Popular referent a actuacions de
sensibilització pel canvi climàtic. Jo crec, bàsicament, que allò
que s’hauria de dir és que no es poden aprovar per la dificultat
de donar la quantitat d’alta sense que la baixa que s’ha de fer
per poder tenir una quantitat alta, afecti les prioritats i els
objectius de la conselleria. En qualsevol cas, respecte de
Copenhaguen, nosaltres pensam que una política del canvi
climàtic ha d’incloure aquests capítols com accions de
sensibilització entre la població, ja ho fa, a més, la conselleria,
com sap qualsevol persona que vegi anuncis als mitjans de
comunicació per exemple, o que vegi publicitat en els distints
suports, però la lluita contra el canvi climàtic és sobretot una
qüestió de política de transports, de política energètica, una
qüestió que va molt més enllà de les actuacions de
sensibilització que sempre són una ajuda.

També es fa referència a una esmena que parla d’ampliar els
espais naturals i se subratlla, “d’acord amb els propietaris”.
D’aquesta esmena jo, sobretot, voldria fer el comentari de
l’especial necessitat que té el Partit Popular, que sembla sentir
el Partit Popular, que sempre que es parla d’ampliar els espai
naturals s’hagi d’afegir “d’acord amb els propietaris”. Això
supòs que és una herència d’aquell temps en què sostenien que
defensar els espais naturals era una espècie de cosa que anava
contra els interessos de la propietat privada. Nosaltres pensam
que totes les polítiques s’han de fer en consens, però la política
d’ampliació dels espais naturals ens agradaria que en qualsevol
cas avançàs. 

Respecte de la proposta de les transferències de caça als
consells és evident que és una transferència en aquest moment
no completada, s’ha de completar, però en aquest moment és
una transferència no completada.

 També ha fet referència, la portaveu del Partit Popular, a
aquesta proposta d’ajudes a entitats custòdies del territori. La
filosofia de les entitats custòdies del territori va en aquesta línia
de fer dels propietaris uns aliats i al mateix temps uns
beneficiaris de la política de protecció. Per tant, és una proposta
en la bona línia, però en aquests moments fa falta encara crear
la figura, articular jurídicament aquesta figura. Tot i això
m’agradaria recalcar que des del Govern ja es fan coses en
aquest línia, en la línia de la filosofia de la figura de la custòdia
del territori.

Respecte de la neteja del litoral amb barques, jo li diria allò
que he comentat, quan una conselleria pateix un retall del 15%
és difícil que es puguin mantenir totes i cada una de les
actuacions i el conseller en va parlar, tot i que va parlar que
faria un esforç perquè es pogués dur a terme una actuació, o
aquesta o una semblant, des d’altres instàncies encara que no hi
hagués la partida. 

Respecte de torrents, sempre que parlam d’aquest tema deim
el mateix, és evident que estam a l’espera d’un bon conveni amb
Madrid i la nostra actitud és reivindicativa que sigui el millor
conveni possible.

Passaria, ara, a la secció de l’Agència Balear de l’Aigua que
sobretot és una gran relació d’esmenes concretes, d’esmenes
d’afectació amb les quals, una altra vegada, com l’any passat,
pràcticament volen substituir la política concreta que té el
Govern en matèria de depuració d’aigües i d’aigua en general
per una altra. Crec que en aquella ocasió, fa un any, ja els dèiem
que el Govern té molt més coneixement perquè té totes les
dades i fa feina cada dia i efectivament aquí se’ns proposen
esmenes per a coses que ja estan previstes, com la millora a Artà
o les noves estacions a Orient, a Sa Calobra, a Llucalcari, en
aquest cas en fase d’estudi. En alguns casos no es poden
pressupostar en aquest moment perquè estan pendents de tràmit
que correspon a l’ajuntament, la pilota està a la teulada de
l’ajuntament, com l’ampliació de Son Servera, l’ampliació
d’Inca i en altres casos obres que no corresponen a la conselleria
perquè són obres declarades d’interès general i que, per tant,
corresponen al Ministeri de Medi Ambient finançar, com són les
obres de l’estació depuradora de Santa Eulàlia i l’emissari de
Talamanca.
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Respecte de Ports de les Illes, algunes de les esmenes són
d’aquestes que dic en positiu, però que es veuran afectades per
la davallada pressupostària, però en altres casos no es poden
aprovar perquè no són competència d’aquesta empresa pública,
l’empresa pública Ports de les Illes, allò que fa referència a
fondeigs ecològics, i crec que ja en vàrem parlar l’any passat
amb els mateixos termes, vull dir que el Partit Popular repeteix
propostes que ja se li han rebatut amb arguments, fondeigs
ecològics no són competència de Ports de les Illes Balears. En
altres casos com és la millora del port de Fornells està pendent
que hi hagi un pla director d’aquest port. Després quan es parla
que el futur dic de Cala en Busquets tengui una obra
emblemàtica o una obra d’embelliment que li doni caràcter, jo
crec que això en tot cas seria una cosa per estudiar més
endavant i no en la fase actual que es troba aquest projecte.

I finalment, les esmenes referides a l’empresa Espais de
Natura Balear bàsicament són d’aquelles que jo deia de
propostes que podríem acceptar si tenguéssim una quantitat no
limitada de recursos, però quan la quantitat de recursos és
limitada i, sobretot, especialment en aquest cas que s’ha patit la
situació de davallada d’ingressos del Govern no es poden fer
totes les actuacions desitjables i que es voldrien fer.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. BONED I ROIG:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, vull assenyalar que el nombre
d’esmenes presentades, sumant les del Grup AIPF i el Partit
Popular, és un nombre considerable. Per tant, queda clar que en
deu minuts és impossible fer una anàlisi de totes i cadascuna,
per això no entrarem, ni tan sols, a cap en concret. Sí
m’agradaria fer algunes consideracions respecte d’aquestes
esmenes en el seu conjunt i que valen tant per a les del Partit
Popular i al mateix temps per a moltes d’AIPF.

Com ja s’ha dit, per part d’algun altre portaveu, una de les
coses que destaca és que es fan reclamacions i es fan propostes
de projectes i de serveis fins i tot, que ja es realitzen. Alguns es
realitzen, d’altres no es té en compte que ja figuren en aquest
pressupost de 2009 encara vigent, d’altres, fins i tot, ja ha
quedat clar que sí estan en la previsió pressupostària del 2010,
però tot i això es fan les corresponents esmenes. És cert que n’hi
ha una bona part que van dirigides a entitats que no tenen la
competència del que es reclama,  en alguns casos fins i tot
també hi ha algunes que presenten propostes o reclamacions en
nom de terceres institucions, en aquest cas d’algunes
municipals, quan es dóna el cas curiós que aquestes entitats,
aquests municipis d’això que es reclama aquí per via d’esmenes
en cap moment no s’ha fet ni la petició ni la reclamació a la
conselleria d’aquests mateixos temes o qüestions. Per tant, el
mateix municipi no ha estat tan interessat, però aquí sí que es
presenten esmenes com si fos un tema realment urgent.

Deia la portaveu del Grup Popular que ella qualificava
aquest pressupost com a irreal. Jo crec que si anam a aquesta
valoració també m’agradaria saber, perquè tenc la sensació que
també ha primat en aquest cas més la quantitat que la qualitat i
a vegades no és tant presentar moltes esmenes com que siguin
clares, concretes i ajustades a allò que és correcte a l’hora
d’equilibrar un pressupost, perquè és molt fàcil fer moltes,
moltes esmenes, no costa gaire i menys tal com s’han presentat
aquí, perquè si és veritat que simplement es donen de baixa
500.000 euros d’alta 500.000 euros a càrrec i a compte d’una
entitat o d’una secció, 15 en aquest cas, però sense determinar
ni de quin programa ni de quin subcompte ni de quin res s’han
de donar de baixa. Per tant, hauríem de saber primer què
proposa el Partit Popular que no s’executi d’allò que està previst
pel pressupost i per aquest govern i després substituir-ho,
efectivament, per les propostes que es puguin fer. Si no és així
és molt senzill i resulta molt fàcil fer-ne no 500, 1.500 -si fes
falta- esmenes en aquesta mateixa línia. 

Hi ha una esmena, n’hi ha una de concreta, a la qual crec
que també s’ha fet referència avui per part de la portaveu, que
estic segur que ha de ser una equivocació perquè continua
reclamant aportació de finançament per acabar el Pla hidrològic
nacional. M’imagín que deu parlar del Pla hidrològic de les Illes
Balears, perquè el Pla hidrològic nacional és el de Madrid, i jo
crec que l’esmena ..., vull entendre, que és una errada i que
parlam d’una altra cosa, però clar, aquí la primera reacció és que
el Pla hidrològic nacional ni correspon als pressuposts del
Parlament ni al Govern balear. Però bé, crec que això és fruit de
les preses a vegades i de la falta d’atenció en la presentació
d’aquestes esmenes.

En alguns casos també es fan peticions que són curioses, fan
propostes que són curioses perquè, per exemple, amb el tema de
les depuradores és un clar exemple d’algunes qüestions que sí
estan incloses en els pressuposts del 2009, algunes previstes per
al 2010, però continuen presentant per via d’esmena. Fins i tot
es presenten propostes que afecten estacions depuradores que no
són competència del Govern ni tan sols, a vegades, de
l’ajuntament. N’hi ha algunes que sí. Fan vostès propostes sobre
depuradores que són d’algun ajuntament, però fins i tot fan
propostes d’instalAlacions que són, a dia d’avui, privades. Abans
d’entrar a finançar algunes qüestions d’aquestes primer hauríem
d’intentar aconseguir que aquestes instalAlacions privades fossin
públiques i llavors es podria acceptar.

En resum, perquè crec que tendrem l’oportunitat d’entrar en
el debat, jo quan deia això un exemple d’aquesta improvisació,
em fa l’efecte, que es reflecteix del conjunt de les esmenes és
que n’hi ha moltíssimes, moltíssimes, i es pot observar un
percentatge elevat, que són d’afectació. L’afectació sense dir
què afectes -repetesc-, és molt senzill. En feim 2.000 si fan falta,
afectam una partida, afectam un programa i endavant, sense
saber què hem de llevar. Així, realment, és poc complicat fer
esmenes i qualsevol amb una miqueta de temps s’hi posa i -
repetesc- en fa moltes. Crec que és un tema rellevant. 
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Qualque cosa similar m’ha semblat detectar també amb les
d’AIPF que supòs també deu ser una errada o es deuen poder
considerar per igual perquè n’he vist moltes que eren de
substitució, però substitució dins la mateixa entitat per exemple,
sense determinar absolutament res més, la mateixa quantia de
baixa que d’alta, que és clar, però potser això seria més
d’afectació que de substitució, tal com vénen reflectides.

Per tant, podem presentar una de substitució o d’afectació,
però realment totes vénen a ser el mateix, són d’afectació i es
proposa que es deixin de fer coses sense dir quines i que es facin
les que proposen des de l’oposició. D’alguna manera és intentar
governar estant a l’oposició i això no es fa amb un pressupost de
la comunitat autònoma, es fa d’una altra manera i crec que tots,
aquí, sabem com s’ha de fer. Podríem dir moltes coses més,
però ens estendrem una miqueta més al ple dels pressuposts.
Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Boned. En torn de rèplica té la paraula el
Grup Parlamentari Popular, Sra. Soler.

LA SRA. SOLER I TORRES:

Gràcies, Sra. Presidenta. En primer lloc, vull agrair les
paraules del Sr. Llauger, que ha sabut valorar la presentació
d’esmenes i la tasca que hem fet des de l’àrea de Medi Ambient,
i al Sr. Boned li vull dir que vostè també era un d’aquests
qualsevol, la passada legislatura, que es dedicava a presentar
moltes esmenes als pressuposts. Vostè també ho era un
d’aquests. Probablement el 2011 si volen que vostè continuï de
diputat serà també un d’aquests qualsevol que continuarà
presentant moltes esmenes i li recordaré que la meva tasca com
a diputada de l’oposició no és fer un pressupost alternatiu al
Govern, és millorar el pressupost que el Govern ens ha presentat
i per això presentam les esmenes, Sr. Boned.

Passant ja al debat concret de les esmenes li diré que, miri,
em preocupen molt dos temes i, Sr. Llauger, un em preocupa
especialment des del partit que vostè representa. Vostè sempre
ha defensat ampliar els espais de rellevància ambiental, sempre.
Nosaltres continuam presentant una esmena en què demanam
l’ampliació dels espais de rellevància ambiental amb consens
amb els propietaris. Sr. Llauger, no pot estar satisfet de la gestió
ambiental fins a dia d’avui d’aquest govern, no hi pot estar
perquè no anirà en contra dels seus criteris polítics, no hi pot
estar. Avui, Sr. Llauger, no han ampliat cap espai de rellevància
ambiental ni amb consens ni sense consens. Per tant, Sr.
Llauger, simplement el que demanam és una esmena per
intentar ampliar amb consens, perquè no em negarà, és
impossible que em negui, ja han negat moltes de coses els
partits que formen part d’aquest govern, moltes, fins i tot quasi,
quasi renunciarien a ells mateixos, però en aquest moment no
em renunciarà que no han fet absolutament res a ampliar cap
espai de rellevància ambiental.

En segon terme, Sr. Llauger, em preocupa molt un altre tema
que no sé si el conseller de Medi Ambient sap el que ha dit
vostè avui aquí, no sé si ens anuncia alguna cosa, que hi haurem
d’estar molt a damunt, però miri, la partida per netejar el litoral
amb barques, la partida pressupostària no hi és. No hi és. És un
tema que val 2 milions d’euros, el conseller va dir aquí, li llegiré
el Diari de Sessions, va dir talment que no ho trobaríem com a
partida i que enguany es contractaran des d’on es poden
contractar que és de l’Agència Balear de l’Aigua. Sr. Boned, ho
ha sentit? De l’Agència Balear de l’Aigua, les barques de
netejar el litoral, vostè que sap fer tantes esmenes, escolti el que
diu el conseller.

Sr. Llauger, vostè avui aquí ens anuncia, agafaré el Diari de
Sessions, la qual cosa em preocupa, que pot ser que les barques
es contractin des d’una altra conselleria, em preocupa. És a dir,
no hi ha cap partida, a dia d’avui podem sortir al carrer i podem
dir “mirau, aquelles barques grogues i vermelles que feien net
el litoral no existiran a partir de dia 1 de gener perquè no
existeix la partida”. Són dos milions d’euros. Presentam una
esmena perquè hi hagi aquesta partida, el conseller em diu des
de l’Agència Balear de l’Aigua, vostè em diu des d’una altra
institució. Em preocupen. Em preocupen perquè avui el que és
segur és que el litoral no es netejarà, avui no se... dia 1 de gener
del 2010 no hi ha pressupost per netejar el litoral, no hi és, no sé
com ho faran, treuran una vareta màgica i sortirà un conillet i
dirà “aquí hi ha 2 milions d’euros”, em preocupa, i que tampoc
no s’accepti aquesta esmena.

Igualment em preocupa que no acceptin l’esmena de
Cabrera. El milió d’euros que falta per gestionar Cabrera
tampoc no hi és, per tant, em preocupa, Sr. Boned, em preocupa.
Em preocupa més una cosa, em preocupa presentar l’ampliació
de l’EDAR d’Inca, l’ampliació de l’EDAR de Son Servera, la
d’Orient, la d’Artà, la de Santa Eugènia, parlam d’inversions
municipals quan fa tres anys seguits que les presentam i a dia
d’avui si les continuam presentant és perquè no han fet
absolutament res. 

Per tant, la nostra tasca és intentar millorar aquest
pressupost. Ho he dit abans, no es tracta de fer molts de
números, es tracta que els números vagin destinats a millorar la
qualitat de vida dels nostres ciutadans d’aquestes illes. En
aquests moments aquest govern no ho té clar. A aquest govern
només li varen dir una cosa, el Sr. Manera va dir “retallau” i
tothom va retallar de la seva conselleria independentment que
fos per millorar o no la qualitat de vida dels ciutadans i per
damunt de tot el finament als ajuntaments. 

Des de Medi Ambient el que varen fer va ser retallar la
inversió de pla d’obres i serveis, retallar la inversió del que és
neteja a les platges que depèn dels municipis perquè ho tenguin
bé, retallar les inversions de neteja de torrents, tot això ho varen
retallar, però no es varen retallar ni els alts càrrecs, ni les dietes,
ni poder tenir els cotxes oficials, ni poder tenir els telèfons
mòbils, tot això no ho han retallat, continuam igual. I
mentrestant, rebutgen les esmenes del Partit Popular dient que
feim esmenes a tente bonete com diríem en bon castellà.

Gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Soler. En torn de contrarèplica, vol
intervenir algun grup? Sí? Per part del BLOC per Mallorca i
PSM-Verds, Sr. Llauger.

EL SR. LLAUGER I ROSSELLÓ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Només és per fer dues
puntualitzacions molt breus, no? Respecte d’ampliació d’espais
naturals, evidentment des del nostre grup ens agradaria que
s’haguessin fet més avanços i a àrees, n’hi ha moltes, però ara
per parlar d’algunes que són de Mallorca i que ens són properes
-properes vull dir en la reivindicació i en el lligam històric a la
reivindicació- ens agradaria que hi hagués hagut avanços
importants tant a la Serra de Tramuntana com a la península de
Llevant. Això és veritat, però també és veritat que una cosa és
que no hi hagi avanços i una pitjor encara és que hi hagi
retrocessos. El que hi va haver la legislatura anterior són
retrocessos fets a més amb la traïdoria i nocturnitat de la Llei
d’acompanyament pressupostària. 

Respecte de la neteja del litoral amb barques, no sé si m’he
explicat malament, en qualsevol cas no som ningú per fer
anuncis respecte del que hagi de fer la Conselleria de Medi
Ambient. Precisament, he dit una cosa molt semblant a allò que
va dir el conseller i allò que vostè mateixa ha repetit, ha
explicat, fent una paràfrasi, allò que havia dit el conseller en
qualsevol cas ha parlat de fer aquestes actuacions des d’altres
conselleries i si ho he dit m’he equivocat, però crec que no ho
he dit. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. BONED I ROIG:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Soler, miri, si vostè s’ha
molestat a mirar i recuperar les esmenes de la passada
legislatura i ha fet comptes, sumar i restar, no és gaire
complicat, estic segur que en cap cas no haurà trobat cap any en
què el Grup Socialista hagués presentat més esmenes que les
que vostès presenten en aquest exercici, que estan a l’oposició,
això d’entrada. 

El que sí li puc assegurar és que, tant aquest portaveu que els
parla com el, en aquell moment era el que s’encarregava
bàsicament dels pressupostos, difunt Sr. Quetglas passàvem
moltes, moltes hores, prestant molta atenció a la manera i a com
s’havia de presentar una esmena, quadrada amb les baixes
corresponents i saber les altres que es proposaven a què
substituïen i això és el que té mèrit, allò altre -li ho repeteixo i
li ho dic- és molt fàcil, se’n fan com a salsitxes, una rere l’altra,
sense el més mínim esforç i sense preocupar-se absolutament de
res que d’això... que és el que fan. 

Posar en dubte el pressupost aquest, vagi o no destinat a
millorar la qualitat de vida dels ciutadans crec que està de més.
Està de més perquè el que queda clar, el que ha quedat clar en
aquests darrers mesos és que si algú s’ha preocupat dels
ciutadans no ha estat l’oposició precisament perquè s’ha oposat
a tot, a tot allò que aquest govern ha defensat, ha aportat com a
millores, sobretot, sobretot i és el més greu i és trist que això li
faci gràcia, perquè les aportacions del Govern anaven destinades
a aquells que estan més necessitats en tots els sectors i en totes
aquelles àrees i a vostès, això, mai no els ha semblat bé. Vostès
anaven a aplicar la seva política, abaratir els acomiadaments,
etc., i a altres situacions que poc tenien a veure amb aquesta
qualitat de vida dels ciutadans.

Els que ho tenen bé, millorar la seva qualitat, està bé, però
és complicat millorar la qualitat d’aquells que ho passen molt
malament i aquí és on vostès no han donat en cap moment una
passa endavant, més bé el contrari han donat tres, quatre i cinc
passes enrere. Per tant, no estan en condicions de donar lliçons
sobre millorar la qualitat de vida dels ciutadans. 

No sé, una cosa, quan parla d’això, sempre té..., ja em fa
l’efecte que té una obsessió, no sé si per reis algú li regalarà,
encara que sigui de jugaroi, algun cotxe oficial perquè és que
sempre ens parla del cotxe oficial! No sé, canviï de discurs, parli
d’una altra cosa, crec que estaria bé.

Li ho repetesc, es poden fer aportacions constructives, amb
base sòlida, argumentades i, de tot això, amb les esmenes del
Partit Popular li puc assegurar que no ho hem pogut ni tan sols
intuir perquè no existeix ni de lluny. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Boned. Passam finalment a la votació de
les esmenes presentades a la secció 15, Conselleria de Medi
Ambient. 

Votació conjunta de les esmenes del Grup Parlamentari Mixt
AIPF.

Vots a favor?

Vots en contra?

EL SR. SECRETARI:

8 vots a favor; 9 vots en contra; 0 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé, passam ara a la votació conjunta de les esmenes del
Grup Parlamentari Popular.

Vots a favor?

Vots en contra?
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EL SR. SECRETARI:

8 vots a favor; 9 vots en contra; 0 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Passaríem al debat número 8, de totalitat i
globalitat, agrupació de secció 16, Conselleria d’Innovació,
Interior i Justícia, amb les seccions afins. Hi ha algunes
substitucions? Diferents del que s’havia dit a la secció...

EL SR. COSTA I SERRA:

Josep Maria Costa, Aina Crespí, ah no!

LA SRA. PRESIDENTA:

Són les mateixes.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Cristina Rita substitueix Ernest Ribalaiga.

LA SRA. PRESIDENTA:

No, no, (...).

EL SR. TADEO I FLORIT:

Sra. Presidenta, demanaria recés per al canvi de portaveu.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé, feim un recés de dos minutets.

LA SRA. PRESIDENTA:

...de nou la sessió amb el debat número 8, de totalitat i de
globalitat, agrupació de la secció 16, Conselleria d’Innovació,
Interior i Justícia, amb les seccions i entitats afins.

Hi ha presentades esmenes a la totalitat per part del Grup
Parlamentari Popular, a la Conselleria d’Innovació, Interior i
Justícia, Escola Balear d’Administració Pública, Baleares
Innovación Telemática, SA i Gestió d’Emergències de les Illes
Balears, SA. 

També hi ha esmenes parcials presentades pel Grup
Parlamentari Mixt AIPF a la secció 16, Conselleria d’Innovació,
Interior i Justícia, al programa 121C, direcció i serveis generals
d’Interior, 14626; al programa 222C, actuació de policies,
14628 i 14629; a Baleares Innovación Telemática, SA, 14630;
a Gestió d’Emergències de les Illes Balears, SA, de la 14621 a
la 14625 i 14627. 

I també hi ha esmenes parcials del Grup Parlamentari
Popular a la secció 16, al programa 121H, gestió de recursos
humans, 14883; al programa 124A, cooperació i relacions amb
els ens territorials i relacions interadministratives, 14872, 875,
876, 877 i 878; al programa 222C, actuació de policies, 14889
i 14890; al programa 223A, emergències, de la 14891 a la
14895; al programa 313L, ajuda a les víctimes del delicte,
14871 i 14822; al programa 521A, ordenació, regulació i

desenvolupament de les telecomunicacions, 15078; al programa
541A, recerca i desenvolupament tecnològic, 14884; al
programa 542A, innovació tecnològica, 14885; a la secció 78,
de l’Escola Balear d’Administració Pública, la 15064; i al
programa 121G, Escola d’Administracions Públiques, de la
14896 a la 14898.

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

EL SR. MAYANS I SERRA:

Gràcies, presidenta. En aquesta conselleria present esmenes
jo crec que prou concretes, i sobretot incideixen en la formació
dels cossos de policia i dels cossos de suport a les emergències,
sigui Protecció Civil o siguin també els cossos especialitzats
com són els bombers. Pos cursos de formació -ja se me’n va
aprovar algun l’any passat- i enguany ho pos, tant per als
bombers com per a Protecció Civil, diferenciant les illes
d’Eivissa i Formentera perquè no hi hagi cap tipus de problema,
que ara veig que estan de moda. Per tant pos cursets per a
Eivissa i cursets per a Formentera amb esmenes separades, tant
de Protecció Civil com de bombers.

La consellera va anunciar que també crearia el centre 112 a
Eivissa. No hem vist molta cosa de pressupost en els
desglossaments quantitatius dels pressupostos i per tant faig una
esmena específica perquè si s’aprova o es transacciona hi hagi
una partida concreta per a la creació d’aquest centre 112. 

Igualment la policia autonòmica, vaig fer la mateixa l’any
passat. Jo crec que és important posar-nos ja terminis i marcar
un poc on volem arribar i quan hi volem arribar. Per tant si
tenim un pressupost que hi dóna suport crec que farem més via
a obtenir tot allò que volem obtenir. Igualment també amb els
plans d’emergència, que s’executin i que, bé, s’implantin, que
es redactin i que s’executin d’una vegada per totes a totes les
Illes; crec que és necessari perquè cada vegada els fenòmens
meteorològics són més adversos i més inesperats.

Igualment la policia turística; s’ha comprovat i s’ha
demostrat que tota la gent que comença com a policia turística,
tots no però potser molts d’ells acaben com a policies
municipals dins el mateix municipi on han fet aquestes
pràctiques com a policia turística, i per tant és una bona pedrera,
és una bona eina per formar policies que llavors passen a
engrossir les plantilles de les policies de cada municipi.
Igualment també referent a aquesta policia, i en compliment o
per fer complir la Llei del renou, pos que es dotin, les policies
que no en tenguin i els municipis que no en tenguin, de
sonòmetres i que es formin aquestes policies de manera
coordinada i d’acord amb la normativa existent, totes aquestes
policies, dic, de manera coordinada perquè a tots les Illes la llei
sigui, quant a aquest tipus de control, la mateixa.
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I llavors una esmena de tecnologia, que fa referència al
programa digital Formentera Digital, que hi ha moltes fases
d’aquest programa que encara no estan executades que fan
referència a l’àmbit administratiu, educatiu i turístic, que s’acabi
de dotar, sigui amb els fons que ens va dir la conselleria o siguin
uns fons propis. 

Per tant això és tot, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Mayans. I per part del Grup Parlamentari
Popular té la paraula el Sr. Rodríguez per defensar les esmenes.

EL SR. RODRÍGUEZ I BARBERÁ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats, en
primer lugar he de anunciar nuestro voto de soporte a las
enmiendas presentadas por el Grupo Mixto AIPF con relación
a Formentera, y anunciar también que los votos a la enmienda
a la totalidad tanto a la sección 16, que es la conselleria, y la
sección 78, que es la Escuela Balear de Administraciones
Públicas, la sección S07, que es la empresa Baleares Innovación
Telemática, SA, y la empresa S10, Gestión de Emergencias, nos
los reservamos para el debate en el pleno.

Y en cuanto al resto de enmiendas, son enmiendas que por
si mismas vienen justificadas en su presentación y las
defendemos, y son la 14883, que es para que se cumpla el pacto
sindical. Efectivamente se ha llegado a un acuerdo, pero se ha
llegado a un acuerdo posponiendo, un poco más vamos a llegar
al 2050 para pagar el acuerdo sindical. Yo creo que es justo que
se cumplan los términos en los que se hizo y por eso ponemos
esta enmienda, que la mantenemos.

La 14872 hace referencia a la (...) de una línea de ayudas
para mejorar los juzgados de paz de cada municipio. La 14875
es referente también a la línea de ayudas para rehabilitación y
acondicionamiento de la accesibilidad a los edificios
municipales, siguiendo con la máxima del que legisla paga y no
es posible que legislemos que se habiliten los accesos a los
minusválidos y no pongamos dinero para ello, ¿no? 

La 14876 es para ayudar al municipio de Migjorn, único
municipio que no tiene una sede propia para municipal, a
rehabilitar el edificio, que creo que es necesario, es un
municipio nuevo y creo que tenemos que darle ayuda. La 14877
es para incrementar el fondo de cooperación interinsular para
ayuda a los municipios, también. La 14878 es abonar el sueldo
a los alcaldes, y aquí hay una errata en la enmienda que es para
los municipios entre 5.000, mayores de 5.000 y menos de
20.000 habitantes, no de 2.000 sino de 20.000 habitantes, hay
una errata en la enmienda pero quiero que conste que es así.

La 14889 es la firma de un convenio entre la comunidad
autónoma y el municipio de Alaior para proveer de
dependencias municipales, y que cuando haya un detenido no
haya que pasearlo por todo el municipio en el coche patrulla
para que no se escape, creo que en el siglo XXI, año 2010, es
una vergüenza lo que está ocurriendo en Alaior pero, bueno, a
ver si podemos entre todos conseguir el tema éste. La 14890 es
una línea de ayudas a las corporaciones locales para mejorar los
cuarteles de policía local; también los detenidos tienen derechos

constitucionales y muchas veces se conculcan porque no tienen
instalaciones suficientes y hay que proveerlas. 

La 14891 es para mejorar el servicio de la Dirección General
de Emergencias y poder instalar, establecer la sede del 112 en
Ibiza. La 14892 es para mejorar el servicio de la Dirección
General de Emergencias y establecer la sede del 112 en
Formentera también. Y la 14893, que es para mejora de los
servicios de emergencia 112 en la isla de Menorca. 

La 14894 es el estudio y el desarrollo y la implantación de
un auténtico servicio meteorológico propio en las Islas Baleares.
La 14895 es la ampliación de las (...) previstas para firmar
convenios con los municipios para mejorar la seguridad en las
playas. 

La 14871 es la ampliación del horario de atención al público
de la Oficina de Atención a las Víctimas del Delito. La 14822
es el programa de reeducación de maltratadores. La 15078 es la
recepción de la señal a toda la zona de Ibiza. 

La 14884 es linea de ayuda; es evidente que hay un reto de
nuevas tecnologías y de nuevo sistema productivo, y no
podemos llenarnos la boca de estas cosas sin poner recursos;
entonces para poder implantar esta tecnología y esta innovación
en las empresas privadas, abrir una línea de ayudas desde la
Conselleria de Innovación, Justicia e Interior para poder hacerla.
E igualmente una línea de ayudas (...) que es para innovación a
empresas mediante la aplicación de nuevas tecnologías. 

La 15064 es convenio específico con la isla de Ibiza para
formación. La 14896 es alquiler de un local para hacer posible
que la EBAP se instale en Ibiza. Y la 14897 es la redacción de
un proyecto para los trabajos previos e instalación de la sede de
la EBAP en el recinto de Son Banya, también una promesa
anunciada por la consellera. Y por último la 14898 es el
equipamiento y las instalaciones en el local que exista de Ibiza
para instalar la EBAP en esta isla.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Rodríguez. Torns a favor? Torns en
contra? Per part del Grup Parlamentari BLOC per Mallorca i
PSM-Verds..., no, no vol. Sr. Riudavets té la paraula.

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

Gràcies, Sra. Presidenta. Començaré la meva intervenció,
senyores diputades, senyors diputats, parlant de les esmenes del
Grup Mixt AIPF. Si n’he de fer una valoració global, de les 10
esmenes que ha presentat el Grup Mixt AIPF, jo diria que són
esmenes en tot cas raonables, no diria que en cap moment les
pugui trobar forassenyades ni molt manco, però a part d’algunes
confusions entre els centres de cost que hem pogut detectar -
però, bé, això és un error, supòs-, jo crec que són com he dit
esmenes raonables, si bé des del nostre punt de vista o responen
a actuacions que ja estan previstes o bé divergeixen del model
que està portant a terme l’actual govern, o a d’altres simplement
-i no ho hem d’amagar- no hi ha suficients quantitats
disponibles dins un pressupost de contenció com és aquest, i
això crec que ho hem d’assumir, és un pressupost de contenció
de la despesa i per tant no es poden fer totes les coses que
desitjaríem fer.
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Però, bé, intentaré analitzar-les molt ràpidament, aquestes
esmenes del Grup Mixt AIPF. La primera és la 14626, que
expressa el desig, que compartim, que la policia autonòmica
s’implanti; el que, açò sí, especifica que primer com a pla pilot
a Formentera, cosa que em semblaria, a mi també, perfecte que
comencés per allà, i ja dic, com deia al principi, que no és una
idea ni molt manco forassenyada, però jo crec que en aquests
moments és extemporània. Aquí ja es va dir, a la darrera
compareixença de la consellera va quedar clar, que hem de
debatre la llei, que intentarà consensuar la llei aquesta amb
l’oposició i per tant no crec que, en un moment en què
precisament no hi ha una gran amplària pressupostària, haguem
de destinar una partida quan no sabem quan es podrà fer
efectiva, encara que compartim que com més prest millor.

L’esmena següent és molt concreta, si bé afecta dos
conceptes ben diferents: l’adquisició d’un sonòmetre i la
formació específica de la policia local. Respecte a allò de la
formació específica de la policia local, açò és competència de
l’EBAP, no directament de la conselleria on s’està afectant; i
l’altra li he de dir que ja està en marxa, almanco es té previst.

L’esmena següent ja entra directament en una discrepància
ja de fons amb el model de seguretat que segons aquesta esmena
defensa AIPF i el que defensa el Govern i sobretot el nostre
grup parlamentari. Des de sempre, des de sempre, el nostre grup
parlamentari s’ha manifestat en absolut desacord amb la figura
de la policia turística; jo ara no reproduiré els debats que vam
tenir l’any passat sobre aquest tema, que vostè, Sr. Mayans, va
sentir perfectament. Per tant..., però des de la nostra lògica no
podem acceptar de cap de les maneres aquesta esmena. Hem
acceptat, per qüestions d’operativitat, això sí, sense cap dubte,
el manteniment provisional per al 2010 de la policia turística,
però mitjançant convenis puntuals, però sens dubte ens oposam
a la seva permanència, que és el que supòs, bé, supòs no, pretén
aquesta esmena.

La següent és molt específica per a Formentera. Jo entenc
que vostè com a diputat, i únic diputat, per Formentera la
proposi, però jo crec que la consecució del programa de ciutats
digitals, que està dins el programa Avança, com vostè bé sap, no
s’ha d’implementar d’una forma fragmentada sinó que ha
d’avançar des de totes les Illes i amb una visió global. I el
mateix podria dir quant a la visió global que s’ha de tenir a les
esmenes següents, que fan referència a cursos específics de
bombers per a Formentera i després uns cursets similars també
per a Eivissa. Nosaltres apostam per una visió global de les Illes
i un avanç en conjunt. De tota manera li he d’assenyalar que en
tot cas és competència de l’EBAP, això, i no de l’entitat Gestió
d’Emergències, allà on vostè posa les esmenes.

El mateix li podria dir de les esmenes següents, i en tot cas
ja aniré directe a la 14625, que pretén afectar 600.000 euros per
a la creació del centre 112 a Eivissa, i jo crec que aquesta
esmena certament parteix d’una necessitat real, a Eivissa i a
altres bandes, a altres illes sens dubte, una necessitat que s’ha
reconegut no fa gaires dies des d’aquí, des de la mateixa
consellera, però que s’està treballant en l’ampliació operativa
d’emergències a tot el territori de les Illes Balears i que en
aquests moments no és possible ni tan sols determinar les
inversions exactes que es duran a terme, ni molt manco les que
són necessàries illa per illa. Per tant no crec que sigui assumible.

La darrera no l’hem acabada d’entendre, perquè ens parla
d’afectar 700.000 euros per a l’elaboració i l’execució de plans
d’emergència a totes les Illes. Els plans d’emergències, la seva
elaboració, es van elaborant factorialment, seqüencialment, tot
seguint el que estableixen els protocols, la legislació
autonòmica, l’estatal, les directrius europees, i és una tasca que
s’està fent amb tota normalitat, es va avançant. Però clar, és que
a més vostè en demana l’execució, i l’execució sens dubte
sortosament només s’executen els plans d’emergència quan és
necessari, quan hi ha una emergència. Per tant és que no..., crec
que és un error i no és comprensible.

En tot cas, malgrat entendre la filosofia que impregna totes
aquestes esmenes i quantitats raonables, ja he dit els motius pels
quals no els podrem donar suport.

Passarem ara a les esmenes del Partit Popular. No entraré en
les esmenes a la totalitat, el portaveu del Partit Popular ha
renunciat, com és ja tradicional en aquesta comissió, a defensar-
les en aquesta comissió i les ha ajornat per a la seva defensa en
plenari. Per tant jo no entraré en l’esmena a la totalitat. Però sí
que se m’ha plantejat és un problema, perquè el portaveu del
Partit Popular no ha defensat les seves esmenes, les parcials
tampoc; s’ha limitat a enumerar-les, a llegir-nos els titulars que
hi ha a baix, cosa que nosaltres ja havíem fet per activa i per
passiva. Per tant ara no sé què he de dir, simplement em referiré
no a la defensa que ha fet el portaveu sinó al perquè no estam
d’acord amb aquestes esmenes, sense contestar, cosa que no puc
fer. Tampoc no les detallaré una per una, ni molt manco, sinó
que n’agafaré unes quantes com a exemplificació i després faré
una valoració global.

La primera que sí que m’apareix és l’esmena 14883, que fa
referència el pacte social de legislatura, i només faré dues
puntualitzacions: primer he de dir que la Direcció General de
Funció Pública no té entre les seves competències el pagament
de les nòmines, per tant l’afectació dins aquesta direcció general
no té sentit; i també li vull recordar, com sap perfectament el Sr.
Rodríguez, que el passat 20 de novembre es va signar un nou
acord sindical que ajornava de mutu acord al 2011 l’entrada en
vigor de les aportacions econòmiques.

La següent esmena jo diria que és una esmena de bones
intencions, però és més efectista la intencionalitat que ajustada
a la realitat. Diu que pretén destinar 1 milió d’euros a millorar
els jutjats de pau. Una primera puntualització: els jutjats de pau
recullen i hi conflueixen competències estatals, autonòmiques,
insulars i locals; de fet la línia que està portant aquest govern i
continuarà portant passa per signar convenis, com ja s’ha fet en
aquest exercici, amb els consells per precisament modernitzar
els jutjats de pau. Però hi ha una cosa a què després em referiré,
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més endavant, i és que tenim el costum de mirar només..., és a
dir, l’alta de l’esmena i el propòsit de l’esmena, i no ens miram
la baixa, i jo crec que precisament en aquesta secció és una cosa
que ens hauríem d’haver mirat molt, perquè aquesta és la
primera de les esmenes, o la segona, però una de les tantes,
gairebé totes, que fa simplement una cosa que jo crec que és
absolutament arbitrària, que és sostreure fons del capítol 34,
destinat a amortització de deute, per destinar-los, en aquest cas
1.500.000 euros, a rehabilitar cases consistorials, o també
500.000 euros per a formació adreçada als ajuntaments, sense
detallar més, formació adreçada als ajuntaments, 5 milions
d’euros... 

I jo dic, a veure, no entrarem una per una perquè,
sincerament, malgrat algunes puguin ser a partir de necessitats,
altres crec que són pur efectisme, d’altres simplement no hi ha
pressupost perquè, si no digui’m, Sr. Rodríguez, per què a vostè,
de totes, gairebé totes les seves esmenes, que no detallaré més,
sostreu la partida de baixa del capítol 34 que és amortització de
deute. 22 milions d’euros pretén vostè que deixem de pagar el
deute que tenim, que un poc l’hem generat nosaltres però també
l’arrossegam de la legislatura passada, i que deixem de pagar
deute per, per exemple, augmentar el sou dels batles. Jo crec
que és necessari, potser, augmentar el sou dels batles, no li ho
negaré, però hem de veure què és prioritari. Jo crec que sap
vostè que estam al límit de l’endeutament i que no podem fer
alegries amb això. Ara bé, vostè em dirà “miri, és tècnica
pressupostària, tècnica tal...”; bé, la qüestió és que nosaltres
aprovant aquestes esmenes faríem un desastre a la comunitat
autònoma.

Per tant, em referiré, ja per acabar, a les darreres quatre
esmenes, les úniques que no s’acullin a aquesta solució fàcil de
no pagar el deute: són la 15064, bé, etcètera, les quatre darreres.
De les quatre, tres fan referència a l’illa d’Eivissa i proposen
afectar quantitats per a formació: noves instalAlacions de
l’EBAP, etc. Són bastants coincidents amb les d’AIPF, per tant
el meu argumentari que he contestat al Sr. Mayans es pot aplicar
a aquestes.

En definitiva, crec sincerament que les esmenes que ens ha
presentat el Partit Popular no dic que tenguin bona intenció,
però per suposat són inviables pressupostàriament, perquè
suposarien un daltabaix bastant gros per a tota l’economia de les
Illes Balears, sobretot perquè proposen, encara que no
s’expliqui amb les notetes de baix, proposen deixar de pagar
només en aquesta secció 22 milions d’euros d’amortització i
d’interessos, cosa que, la veritat, crec que és, com a mínim,
greu.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Riudavets. I per part del Grup Parlamentari
Socialista, té la paraula la Sra. Torres.

LA SRA. TORRES I MARÍ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Començaré analitzant les esmenes
que ha presentat el Grup Mixt AIPF i avanç que m’adhereixo,
per economia procedimental, a les paraules del portaveu del
BLOC que m’ha precedit, i vull fer referència que bé, hi ha un
grup d’esmenes, tant les de substitució com les d’afectació, en
què concorren una sèrie de circumstàncies que ens duen, de
manera prudencial, a anunciar el nostre vot no favorable a
aquestes esmenes, donat que consideram que hi concorren una
sèrie de defectes formals, uns errors quant a fer referència a
centres de cost que consideram que no són els adequats per fer
referència a determinades partides, que evidentment això són
qüestions formals, però que també s’han de tenir en compte.

I en relació també amb que hi ha qüestions, hi ha projectes
que ja es duen a terme, que fins i tot alguns d’aquests han estat
referenciats de manera molt recent en aquesta casa, en el
Parlament, i que fins i tot estan explicitats dins les previsions
per a l’any 2010. Per això, i no volent allargar-me més i deixant
també coses a dir i debat per realitzar en el Ple de la pròxima
setmana, avanç que, en principi, i prudencialment, el nostre vot
serà no favorable a les esmenes del Grup Mixt AIPF.

En relació amb les esmenes que ha presentat el Grup
Parlamentari Popular, també deixaré per al debat de la pròxima
setmana, evidentment, les esmenes a la totalitat, tal i com ja ha
exposat el portaveu del Grup Popular, i de la mateixa manera
que ja ha exposat el portaveu del BLOC, m’ha cridat l’atenció
que, bé, hem assistit a una lectura del que he pogut entendre de
les esmenes que ha presentat el Grup Popular i bé, de la manera
més objectiva que seré capaç, simplement ad prudentiam també
anunciar el nostre vot no favorable, sense perjudici del debat
que pugui haver-hi la setmana següent en el Ple.

I bé, del que hem pogut llegir i comprovar de les esmenes
que ha presentat el Grup Popular, algunes, perquè tampoc no
entraré a parlar-ne una per una, però sí que també faré menció
d’alguna en concret; algunes hem pogut observar que no són ni
tan sols competència de la Conselleria d’Innovació, Interior i
Justícia.

També, amb tot el respecte, consideram que hi ha qualque
esmena que la podríem qualificar de brindis al sol, que sembla
que són esmenes que estan presentades més pensant amb les
portades o titulars d’alguns diaris que dins de la pròpia
tramitació parlamentària.

Hi ha esmenes que fan referència a qüestions que ja es duen
a terme, que han estat explicades per la consellera a la seu
d’aquest parlament.

Vull fer referència també al centre de l’112 a Eivissa, que
s’ha exposat clarament per part de la consellera que es planifica.
Des de la meva humil opinió, crec que destinar partides d’una
manera aventurada, sense tenir clar o sense tenir definit o acabat
un projecte o una planificació degudament seriosa i acabada,
crec que és un poc aventurat, sincerament, pensar d’una manera
inconcreta en una quantitat o dir una quantitat doncs perquè sí;
crec més savi, més adequat, més responsable treballar en un
projecte i destinar-hi la partida pressupostària o els doblers
adients.
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També, evidentment tenint en compte, vull dir, encara que
no facem referència a les esmenes a la totalitat, que tal i com
s’ha fet menció per la pròpia consellera, evidentment som a un
context econòmic que ens fa prioritzar i és el que hi ha, és el que
hi ha, i així ha actuat, amb aquesta responsabilitat i sentit de
comunitat, com s’han fet aquests pressuposts de la conselleria,
igual que el pressupost del Govern.

En relació amb qüestions que ja es fan, per exemple tenim
el tema de l’adquisició d’estacions meteorològiques; les
millores a les oficines d’atenció de víctimes del delicte; els
temes d’innovació, que la conselleria els ha donat una gran
importància i que també són esmenats i entenem que no,
sincerament, entenem que són alguns brindis al sol i algunes
qüestions que ja es duen a terme.

I bé, no m’allargaré més perquè sincerament tampoc, si de
cas esperaré el torn de contrarèplica, esperant les observacions
que pugui fer el senyor portaveu del Grup Popular i evidentment
el portaveu del Grup Mixt AIPF. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Torres. En torn de rèplica, intervé el Grup
Parlamentari Popular, Sr. Rodríguez.

EL SR. RODRÍGUEZ I BARBERÁ:

Gràcias, Sra. Presidenta, señoras y señores diputados. Yo
lamento que algún portavoz tenga el discurso hecho
anteriormente, pero les puedo garantizar que mañana no
seremos portada en ningún diario, porque no hay ni un sólo
profesional de la prensa en esta sala, ni siquiera la televisión,
que nos cuesta más que la Universidad, cubre esta sesión, mire
usted si ésto es vergonzoso, ni siquiera la televisión, que nos
cuesta más que la Universidad de las Illes Balears, cubre esta
sesión, estarán posiblemente en la puerta de algunos partidos
viendo si ya llegan al pacto o si el código ético se hace público
o no se hace público, pero desde luego aquí no hay nadie. Sra.
Torres, no se preocupe usted que de aquí mañana no seremos
portada en nada.

Mire, es evidente que el Partido Popular ha hecho unas
enmiendas a estos presupuestos que son falsos, estos
presupuestos son falsos, y los conceptos que dicen no son
verdad. Y lo digo para que el Sr. Riudavets, que ha hecho unas
afirmaciones aquí que no son correctas, lo compruebe; porque
lo que tienen los partidos que están apoyando al Gobierno es
que se acomodan, se acomodan en sus sillas, se acomodan en el
argumentario que les envían desde la conselleria, se acomodan
en no hacer el trabajo que tienen que hacer para ver si es verdad
o no es verdad. Pero, mire usted, Sr. Riudavets, si efectivamente
usted no me apoya las enmiendas porque detraigo dinero del
capítulo 34, que es para pagar la deuda pública de la comunidad
autónoma, mire usted el presupuesto del año 2009 que entró en
esta cámara el 26 de noviembre, el tercer trimestre, y verá usted
en que se emplea la cuenta 34; verá usted como, además de
pagar deuda y préstamos, se emplea en otras muchísimas cosas,
es el cajón de sastre que tiene el Sr. Conseller de Hacienda, y si
él lo tiene yo también lo puedo utilizar.

Por lo tanto, no se cubra usted con que un desastre para la
comunidad quitar dinero de aquí, porque lo quita el Gobierno
cuando le viene bien, para tapar agujeros en otras consellerias.
Por eso digo que esto es falso, es mentira, ese presupuesto no es
real, y por eso hemos hecho esta cuestión; pero le invito a que
lo mire usted, han entrado en esta cámara, el 26, lo dice la
Conselleria de Hacienda, de Economía y Hacienda, no lo digo
yo, y mire usted en qué se emplea el capítulo 34. Le conviene
leérselo bien, porque posiblemente en el plenario lo saquemos,
y así usted no meterá la mata diciendo que detraer dinero de
aquí és una hecatombe y no cumplir los compromisos; no, no,
no, mírelo usted bien, en qué se hace, y verá en qué se hace el
tema éste.

Por lo tanto, yo he hecho unas enmiendas porque son
importantes, ya lo anuncié a la consellera cuando vino aquí, que
íbamos a establecer, porque claro, aquí nos llenamos la boca
con una Conselleria de Innovación, Interior y Justicia,
fantástico, pero de innovación no hacemos nada, miren las
líneas que hay, no hay una línea que tenga más de 1 millón de
euros, y si usted quiere aplicar a la industria, al comercio y a la
producción de Baleares innovación y tecnología con 1 millón de
euros, pues no puede hacer nada. Yo soy más valiente, detraigo
de ese cajón de sastre 6 millones de euros, para ponerlos al
servicio de las empresas, para que puedan aplicar tecnología,
para que pueda haber un nuevo modelo productivo.

Ustedes claro, esto quítalo, porque como ustedes lo piensan
todo, ¿cómo es posible que un conseller, un diputado de la
oposición, pueda hacer una cosa que a usted no se le ha
ocurrido? Bueno, pues ahí está, ¿dirán ustedes que no? Pues
veremos a ver si el próximo martes que viene lo sacamos o no
lo sacamos, como no hay nada claro todavía, veremos si tienen
mayoría o no para aprobar los presupuestos, vamos a jugar a ver
qué pasa el próximo martes y el próximo miércoles, si los sacan,
bingo, y lo sacamos nosotros, pues nos ha tocado la lotería, a las
empresas que hemos puesto el tema éste, ¿no?

Mire, el 112 en Ibiza está planificado desde hace ya no sé
cuantos años, pero le puedo decir una cosa, Sra. Torres, este año
se han pagado licencias de telefonía para el servicio 112 de
Ibiza y no ha funcionado, ni funciona, año 2009. Este año se ha
pagado un proyecto a una empresa tal Florián de Zaragoza,
sobre el centro 112 de Ibiza, y no hay ni recinto. ¿Eso es ahorrar
gastos, eso es concordar, eso es hacerlo todo bien? ¿De qué van
ustedes? Por favor. No se metan, ustedes digan que les parece
o les parece mal, pero no critiquen al que hace la enmienda,
aquí es que parece que hay que pedir permiso a los grupos que
dan soporte al gobierno, o los que parece que dan soporte al
gobierno, a ver si podemos hacer una enmienda u otra
enmienda, ¿podré yo hacer el presupuesto que a mí me gustaría?
Claro que sí, para eso estoy aquí, es mi obligación; y usted, es
estudiar las propuestas y no creerse a pies juntillas lo que
mandan de la conselleria para que usted conteste, porque si no
hará el ridículo como hace ahora.
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A Florián de Zaragoza le hemos pagado un proyecto del
centro 112 de Ibiza, año 2009, este año hemos pagado licencias
de teléfono para el centro 112 de Ibiza, y no existe, y usted me
dice a mí que yo soy agosarat porque le propongo (...) 112 de
Ibiza, y no está previsto, no hay previsto nada. Al año que
viene, en este mismo Parlamento, por estas fechas, hablaremos
del centro 112 de Ibiza que todavía no estará puesto en marcha.

Mire, yo, soy atrevido, yo pongo 1 millón de pesetas para
hacer el servicio meteorológicos en Baleares, porque creo que
es como mínimo lo que hace falta para hacer un servicio
meteorológico de Baleares, para tener 8 estaciones para medir
las inclemencias del tiempo, el agua que cae, el viento que hace
ya han puesto ustedes un proyecto de 80.000 euros, pero un
servicio meteorológico es algo más que medir el agua que cae,
si nieva, si hace viento o si no hace viento. Por lo tanto, yo creo
que son muy buenas propuestas.

No se preocupen por las partidas que vienen, está
comprobado que se puede hacer, y lógicamente les pido el
apoyo. ¿No lo hacen? Pues ustedes se lo pierden.

Gracias, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Rodríguez. En torn de contrarèplica, Sr.
Riudavets, té la paraula.

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

Gràcies, Sra. Presidenta. Miri, Sr. Rodríguez, jo no parl per
a la premsa, vostè tal vegada sí. Que jo no parl només d'una
manera si hi ha premsa com si no n'hi ha, m'és absolutament
igual si en aquesta sala hi ha premsa o no, jo parl en base a
haver-me estudiat les esmenes, a haver-me-les llegit amb calma
a ca meva durant tot aquest fi de setmana, i no puc parlar a base
de les seves paraules perquè vostè s'ha limitat a numerar-les.
D'acord? Per tant, hi hagi aquí o no hi hagi premsa jo parl des
de la feina feta i també per la dignitat d'aquest Parlament, i això
que quedi molt clar, no per si em pot enfocar una càmera o em
poden fer una ressenya.

En segon lloc, vostè fa argumentacions a la rèplica en
contra, és a dir, per defensar unes esmenes que són
absolutament arbitràries, fictícies i irreals llavors acusa de falsos
els pressuposts; bé, és una de les falAlàcies normals dins
l'argumentació que no té fonament i per tant ja crec que
desemmascarada des de fa molt temps.

Miri, Sr. Rodríguez, no li don suport no només perquè vostè
sostregui el fons del capítol d'amortització, he anomenat altres
coses, vostè no em deu haver escoltat, ara, és una peça
fonamental, perquè una cosa és que transitòriament s'hagi
d'emprar, com s'ha hagut d'emprar a la seva època i a la nostra,
com a calaix de sastre, i l'altra és que alegrement, sense cap
estudi i sense cap fonament se sostreguin per a una sola
excepció d'aquest fons d'amortització 22 milions d'euros, açò és
una irresponsabilitat i una manca de seriositat absoluta.

Vostè ha parlat de ridícul, miri, jo no hi entraré, Sr.
Rodríguez, vostè ho fa el millor que sap i jo també i en cap
moment li he dit que vostè feia el ridícul, i esper que vostè no
m'ho digui a mi, simplement açò.

Quant a dues coses, que sí hi coincidirem tal vegada; miri,
la primera, que a vostè hi ha coses que se li ocorren que a mi no
se'm passarien mai pel cap, en açò estam absolutament d'acord;
i la segona, que tot el dret, tenc jo tant el dret de criticar les
seves esmenes com vostè té el dret de criticar els pressuposts.
Per tant, si trob que les esmenes no són correctes, si trob que no
estan ajustades, tenc tot el dret com a diputat de dir-li.

I l'argumentari que m'hagi passat el Govern, no li passaré
sens dubte, però veuria que es fa molt enfora de les meves
paraules. Així que faci el favor de no jutjar perquè almanco deu
ser vostè més bíblic que jo i ja sabeu allò de què no jutgeu i no
sereu jutjats.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Riudavets. Per part del Grup Parlamentari
Socialista, Sra. Torres té la paraula.

LA SRA. TORRES I MARÍ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, jo tampoc no hi entraré molt,
de l'únic que vull deixar constància és que el Sr. Rodríguez
parla que suposadament nosaltres ens acomodam, els grups que
donam suport al Govern, i que simplement ens miram uns
argumentaris que ens podria passar el Govern i punt, no? Jo
només crec que, bé, el Sr. Rodríguez es refereix al que fa el
Grup Popular quan és al Govern, però que li deman que no
presumeixi que la resta fem el mateix perquè no és així. 

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Torres. I una volta finalitzat el debat, passam
a la votació.

En principi no es demana la votació separada per a cap de
les esmenes, per tant votació conjunta de les esmenes del Grup
Parlamentari Mixt AIPF.

Vots a favor?

Vots en contra?

EL SR. SECRETARI:

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

Gràcies. Votació conjunta de les esmenes del Grup
Parlamentari Popular.

Vots a favor?

Vots en contra?

EL SR. SECRETARI:

8 vots a favor; 9 en contra.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Acabat aquest debat, passam al debat
número 9.

Hi ha canvi de portaveus, de diputats?

(Pausa)

LA SRA. PRESIDENTA:

Senyors i senyores diputats, reprenem la sessió amb el debat
número 9, de totalitat i globalitat, agrupació de la secció 17,
Conselleria d'Habitatge i Obres Públiques, amb les seccions i
entitats afins.

En primer lloc demanaria si es produeixen substitucions.

LA SRA. MERCADAL I MERCADAL:

Margarita Mercadal substitueix Aina Crespí.

LA SRA. TORRES I MARÍ:

Maria Torres substitueix Miquel Gascón.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Cristina Rita substitueix Ernest Ribalaiga.

LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:

Margalida Cabrer substitueix Francesc Fiol.

LA SRA. LLINÀS I WARTHMANN:

Bones tardes, Presidenta, Isabel Llinàs substitueix Pere
Palau.

EL SR. LLAUGER I ROSSELLÓ:

Durant el decurs del debat, Antoni Alorda substituirà
Gabriel Barceló.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. En aquest debat s'han presentat o es debatran
les esmenes a la totalitat que s'han presentat a aquesta secció.

Perdó?

Sí, sí, sí, vostè és titular.

(Algunes rialles i remor de veus)

Bé, com deia, a aquesta conselleria s'hi han presentat
esmenes a la totalitat per part del Grup Parlamentari Popular, a
la Conselleria d'Habitatge i Obres Públiques i a l'Institut Balear
de l'Habitatge.

També s'han presentat esmenes parcials per part del Grup
Parlamentari Mixt AIPF a l'Institut Balear d'Habitatge, número
14568.

I per part del Grup Parlamentari Popular a la Conselleria
d’Habitatge i Obres Públiques al programa 431B, arquitectura,
habitatge i protecció del patrimoni, esmenes de la RGE núm.
14709 a la 14712, 14716, 14703, 14704, 14697, 14699, 14700,
14702, 14698, 14695 i 14696; al programa 511B, direcció i
serveis generals d’habitatge i obres públiques, esmenes de la
14705 a la 14708 i 14694; al programa 513D, infraestructures
bàsiques, 14673, 14692, 14693, de la 14760 a la 14766, 15066,
14690, 14691 i 14676; i finalment a l’Institut Balear de
l’Habitatge tenim les esmenes de la 14677 a la 14689, 14715 i
15067.

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

EL SR. MAYANS I SERRA:

Gràcies, presidenta. En aquesta secció tenc una esmena, però
la quantitat representada a l’esmena és important i cal destacar
que la mateixa esmena l’any passat va ser aprovada, amb una
quantia inferior a la que es demanava, però també va ser
important, però per diverses circumstàncies no s’ha pogut dur
a terme pel que sigui, perquè no s’han pogut fer els tràmits
pertinents a temps o perquè no s’ha trobat el terreny per ubicar-
la. Per tant, jo supòs que si hi havia voluntat d’aprovar-la i dur-
la a terme durant l’any 2009 i no s’ha pogut dur a terme, present
la mateixa esmena perquè durant el 2010, ja que tenc constància
que els tràmits estan més avançats, es pugui dur a terme. Per
tant, entenc jo que no hi haurà molts de problemes per aprovar
aquesta esmena.

I referent a altres temes més particulars que puguin estar
representats en altres esmenes d’aquesta conselleria, em remet
i donaré suport a les esmenes que presenti el Partit Popular.

Gràcies, Sra. Presidenta.



1300 HISENDA I PRESSUPOSTS / Núm. 65 / Fascicle 2 / 9 de desembre del 2009 

 

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Mayans. Per defensar les esmenes per
part del Grup Parlamentari Popular té la paraula la Sra. Cabrer.

LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. De les
esmenes a la totalitat presentades a la secció 17 i a l’empresa
pública Institut Balear de l’Habitatge, evidentment ens reservam
al debat de la totalitat per al plenari.

I pel que fa a la defensa conjunta de les esmenes parcials
presentades, bàsicament faré una defensa del que seria el bloc
d’esmenes segons les direccions generals o l’empresa pública
afectades.

Començaré pel que fa referència al grup d’esmenes referides
a la part de la Direcció General d’Arquitectura i Habitatge pel
que fa a les referides a l’habitatge protegit. Hi hem presentat un
conjunt d’esmenes, bàsicament d’afectació. Efectivament
aquesta conselleria i també l’Institut Balear de l’Habitatge
pateixen, com la resta de conselleries del Govern de les Illes
Balears, una reducció pressupostària del voltant del 12-13% que
nosaltres lamentam perquè creim que és en primer lloc una
conselleria que per primera vegada s’havia creat en matèria
d’habitatge i que tengui una reducció pressupostària en allò que
seria una conselleria de tipus social, nosaltres ho lamentam,
encara que coneixem la mancança d’ingressos que pateix tot el
Govern de les Illes Balears a causa de la crisi econòmica.

Però tot i així i atenent-nos a aquest pressupost restrictiu,
aquest grup d’esmenes són d’afectació, no suposen, per tant,
llevar ingressos d’altres bandes ni d’altres seccions
pressupostàries, però sí que ens trobam en aquestes alçades de
legislatura, on el pressupost de l’any 2010 pràcticament és el
darrer pressupost complet que queda de legislatura, ens trobam
que la promesa de la construcció de 5.000 pisos o habitatges de
protecció pública al final és evident que no serà una realitat. De
fet, el que va ser a principis de l’any 2008 la tramitació d’una
llei de construcció urgent, d’una llei de tramitació en matèria
d’habitatge, de mesures urgents que a més es va aprovar per
unanimitat, per tant, va tenir el suport de tots els grups polítics
i al final s’ha demostrat que no ha estat una eina útil perquè
d’aquests 5.000 habitatge que apostava aquesta llei urgent,
encara ara no n’ha materialitzat cap.

Per tant, nosaltres creim que almanco hi ha d’haver per a
l’any 2010, malgrat aquesta promesa electoral ja no serà una
realitat, però sí almanco intentar que durant aquesta legislatura
es materialitzi qualque realitat en matèria d’habitatge protegit,
i per això nosaltres presentam unes esmenes parcials d’afectació
quant a compra de sòl, construcció d’habitatge protegit, quant
a condicionament d’habitatge destinat a lloguer, referides a
cadascuna de les illes: Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera.
Les quantitats d’afectació estan desglossades perquè sigui una
realitat, és a dir, perquè no siguin uns compromisos que després
no esdevenen reals, sinó que sigui una realitat, perquè
pràcticament és el darrer exercici pressupostari complet que
tenim d’aquesta legislatura.

Un altre grup d’esmenes també d’afectació fan referència a
la continuació de la política de supressió de barreres
arquitectòniques, tant als edificis propis del Govern de les Illes
Balears, com a la política de concessió d’ajuts als ajuntaments
de les Illes Balears, com als establiments comercials i també als
domicilis de les persones que pateixen qualque discapacitat.
Com és conegut, de la Conselleria d’Habitatge depèn la
comissió interdepartamental encarregada de vetllar per la
supressió de barreres arquitectòniques en els edificis públics en
general de totes les administracions dependents de les
institucions de les Illes Balears; per tant, es tracta d’afectar
partides perquè malgrat s’han fet esforços durant molts d’anys
en aquestes illes, continua havent-hi diferents institucions que
encara tenen entrebancs per a persones amb discapacitat; i el
mateix als seus edificis particulars i als establiments comercials.

Pel que fa també a la política d’habitatge, tal i com vàrem
tenir ocasió d’explicar durant la compareixença per explicar
aquesta secció pressupostària, durant aquesta legislatura la
realitat del mercat de l’habitatge ha estat molt canviant i
evidentment ens ha fet veure la necessitat d’establir uns ajuts
específics per intentar combatre unes xacres que ens hem trobat
durant aquesta crisi, que en un primer moment va ser referida
sobretot al mercat de l’habitatge i que després ha estat
generalitzada. Parlam així d’una presentació d’unes esmenes
perquè des del Govern s’estableixi una garantia en la hipoteca
jove, que després s’ha transformat en primera hipoteca per
garantir als joves perquè no tornin tenir el risc que hi hagi
pujades del tipus d’interès incontrolables, que tenguin una
espècie d’assegurança per garantir que en un futur no tenguin
les pujades, i d’aquesta manera, ara que els tipus d’interès han
tornat a baixar, mitjançant aquesta assegurança es torni animar
el mercat immobiliari i els joves no tenguin por a ficar-se en una
hipoteca. Aquesta esmena parcial seria una afectació d’una
partida d’ajut de 4 milions d’euros per garantir aquesta
assegurança. I altre tipus d’ajuts, que és una esmena parcial,
seria per a famílies en situacions de necessitat que en aquest
moment no poden, malgrat la baixada del tipus d’interès, pagar
la seva hipoteca per situacions d’atur i per mor de la situació de
crisi econòmica en què estam immersos. I també seria
d’afectació de la partida d’ajuts en matèria d’habitatge de 4
milions d’euros per a aquestes famílies.

També -i per acabar aquest capítol de la Direcció General
d’Habitatge- consideram que per desgràcia fa uns mesos vàrem
tenir un greu accident a Palma, un edifici que es va esbucar,
amb persones que varen morir, i de llavors ençà hi ha hagut una
situació de psicosi de molts d’edificis, sobretot a Palma, però
per ventura hi pot haver altres municipis de les Illes Balears,
sobre la situació dels edificis que puguin amenaçar runa. Ens
agradi o no, això ha passat aquí, a les Illes Balears, a Palma, i
això fa que no ens puguem permetre el luxe ni ens ho
perdonarien els nostres ciutadans que tornàs a passar. Per tant,
nosaltres consideram que s’ha de fer un pla, no només a Palma,
sinó a nivell de totes les Illes Balears, un pla per començar a fer
feina per tal que hi hagi un màxim de garanties a tots els edificis
de tots els nostres municipis i que el Govern s’hauria de
començar a implicar per començar a fer feina a llarg termini,
evidentment, no és fàcil, és un tema llarg, però creim que és un
tema molt preocupant, un cop per desgràcia ens ha tocat a
nosaltres patir un accident que mai no ens hauríem pogut
imaginar. Per tant, creim que la Conselleria d’Habitatge s’hi
hauria d’implicar i demanam que s’afecti una quantitat de
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200.000 euros, no és una quantitat molt grossa, però sí suficient
per començar a fer feina en aquesta línia d’actuació.

Passam a la Direcció General d’Obres Públiques.
Bàsicament i malgrat que tenen unes competències residuals en
matèria de carreteres, notam a faltar una partida d’ingressos de
333 milions d’euros, que seria un baló d’oxigen molt important
per a aquest pressupost de crisi del Govern de les Illes Balears;
és a dir, tenim des del mes d’abril de l’any 2008, fa un any i
mig, una sentència de l’Audiència Nacional on s’anulAlen unes
ordres ministerials que deixaven sense efecte els convenis de
carreteres del 98 i 2004 i obligaven al Ministeri de Foment a
convocar les comissions bilaterals mixtes per tal que s’afectàs
el pagament de 333 milions d’euros; encara que ha passat un
any i mig i que la ministra ha canviat i ara tenim un altre
ministre, ni tan sols hi ha hagut l’interès per part del Govern de
les Illes Balears de convocar aquestes comissions bilaterals per
intentar arribar a qualque acord i més en la situació de manca de
finançament que hi ha en els nostres pressuposts. Per tant,
nosaltres presentam una esmena d’aquesta partida d’ingrés de
333 milions d’euros.

Sobre el que queda pendent de carreteres i que bàsicament
són els peatges a l’ombra de les carreteres d’Eivissa, si que
demanam una afectació concreta pel que queda pendent
d’aquestes carreteres, perquè l’any 2010 siguin una realitat i ja
no calguin més excuses per donar la culpa al Partit Popular, com
és resoldre d’una vegada per totes el drenatge de la carretera de
l’aeroport; i després malgrat ja pareix que definitivament no és
viable tècnicament si ho fa el Govern la ronda sud de Sant
Antoni, però sembla sí que és viable tècnicament si ho fa
l’ajuntament, nosaltres creim que és el Govern qui ha de fer i
pagar la variant sud de Sant Antoni i per això presentam una
esmena parcial.

I després solAlicitam que es torni a obrir un Pla 10 municipal
per a vies i obres municipals, que ara que s’acaben de pagar les
que es varen obrir en el seu moment, hi ha moltes necessitats d’
arreglar distintes carreteres municipals i nosaltres aportam una
sèrie de carreteres necessàries, sobretot de les entrades a Palma
que afecten la zona bàsicament del municipi de Marratxí, afectat
com a municipi dormitori de Palma; hi ha necessitat també en
el terme municipal de Campanet; i la necessitat pel que afecta
l’illa de Menorca que d’una vegada per totes es posi una partida
d’inici del desdoblament de la carretera general.

I ja per acabar, hi ha les partides relatives a l’empresa
pública Institut Balear de l’Habitatge. Lamentam profundament
la baixada del pressupost d’aquest institut en un 12%, igualment
com la secció pressupostària de la conselleria, i en aquest cas
aquesta davallada afecta ja pròpiament i exclusivament a la
construcció d’habitatge protegit. En el mateix sentit de les
partides relatives a la Direcció General d’Habitatge hem
presentat un grup d’esmenes, referides a garantir i afectar
partides de l’Institut Balear de l’Habitatge, desglossades també
a cada una de les illes, Mallorca, Menorca, Eivissa i
Formentera, per garantir que el 2010 comenci la construcció, la
compra de sòl i la garantia d’habitatges en règim de lloguer
reals, d’aquests 5.000 habitatges famosos que s’havien promès
durant aquesta legislatura.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Cabrer. Corresponen ara els torns en
contra. Per part del Grup Parlamentari Mixt-2, la Sra. Suárez té
la paraula.

LA SRA. SUÁREZ I FERREIRO:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. Pel que
fa a l’esmena a la totalitat, tot i que desenvoluparem
l’argumentació de manera més ampla en el plenari, sí que volem
fer algunes observacions de caràcter general. Nosaltres donarem
suport al pressupost d’aquesta conselleria i, per tant, estam en
contra d’aquesta esmena a la totalitat perquè en línies generals
coincidim amb el que ha programat aquesta conselleria.

En termes generals valoram molt positivament la disminució
que es fa en termes de despesa corrent i la pujada que es fa en
termes d’inversió. En concret i pel que fa a l’IBAVI, també
valoram positivament la disminució dels capítols 1 i 2 i el
manteniment del 50% del pressupost de l’Institut Balear de
l’Habitatge a inversió. Així mateix valoram de manera positiva
l’increment del capítol 7 en matèria d’habitatge.

Un altre aspecte amb el qual estam molt d’acord és el
plantejament que es fa i que esperem que es dugui a terme en
relació amb la reestructuració d’empreses públiques de la
comunitat autònoma dedicades a la construcció. Per cert i per
fer un comentari que ha fet la Sra. Cabrer en relació a lamentar
la reducció de pressupost, nosaltres també la lamentam. Estem
en una situació d’austeritat i de contenció, però sí que li
voldríem recordar que l’any que més es va pressupostar la
passada legislatura per a l’IBAVI són 21 milions menys dels
que actualment es pressuposten en aquest moment de crisi i de
contenció.

Passam ja a les esmenes. Nosaltres dividirem la nostra
intervenció en tres qüestions: política d’habitatge en general,
obres públiques, i després algunes referències que es fan a l’illa
d’Eivissa. En relació amb la política d’habitatge, i també
aprofundirem els nostres arguments en el plenari, sí que
podríem assenyalar dues raons per les quals votarem en contra
d’aquestes esmenes: d’una banda, perquè bona part són
actuacions que ja estan previstes en el pressupost i fins i tot,
algunes amb quantitats superiors a les que es plantegen des de
l’oposició; i en segon lloc, també votarem en contra d’altres
esmenes que en realitat apunten a una direcció, a unes línies
d’actuació que són contràries a la política que es defensa des del
Govern i amb la qual nosaltres estam d’acord. 
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Pel que fa a obres públiques, l’esmena referida al conveni
amb el Govern central, com que crec que ja és la tercera vegada
que la tractem en el pressupost i no sé si l’enèsima vegada que
la tractem en diferents proposicions que s’han vist en aquesta
cambra, simplement recordar que els arguments que en aquests
moments s’han fet servir, mantenen absolutament la seva
validesa. El que no podem fer és acceptar en cap cas una
esmena que no existeix, que no existirien aquests diners, cosa
que sí feien vostès quan pressupostaven diners que no tenien.
Per tant, si nosaltres criticàvem això, no podem fer això
d’aquesta manera, no podem fer el mateix.

Pel que fa al tema de carreteres, nous vials, etc. Nosaltres
pensam que dins aquest capítol hi ha els diners que el Govern
destina als convenis de carreteres del 2004 i 2007, convenis els
ingressos dels quals seran transferits als consells. Per tant, és
competència d’aquests consells decidir quines són les inversions
que s’han de fer amb aquests diners i no des del Parlament dir-
los què és el que han de fer o el que no han de fer. Per tant, són
els consells els que decidiran en què invertiran els diners
d’aquests convenis.

En relació amb el Pla 10, li voldria recordar -i tal vegada
nosaltres podríem arribar a un acord- el comentari que va fer el
Sr. Carbonero a la seva compareixença, amb el qual nosaltres
coincidim, el Pla 10 té coses bones, té coses positives, en
aquests moments s’ha d’esgotar diríem el que queda i tal vegada
de cara a un futur es podria plantejar, però no en aquest any
2010.

Finalment i pel que fa a Eivissa, esmenes que estan referides
a la nostra illa, hi ha una partida dedicada a la rehabilitació de
Sa Penya. Li volem recordar que per part de l’Ajuntament de
Vila s’ha presentat un projecte a la Llei de barris, per tant, cau
dins aquesta llei de barris el pressupost que s’assignarà a la
reforma de Sa Penya i crec que podem anunciar, crec que s’ha
fet avui, que ha entrat en aquest concurs, se li han concedit una
sèrie de quantitats que desconec i per tant, això, diríem que està
en marxa, a més s’ha fet mitjançant un pla plurianual.

En relació amb el primer cinturó de ronda, la conversió en
via urbana valdrien els mateixos arguments que hem referit fa
un moment pel que fa al Conveni de carreteres. Defensam que
aquest primer cinturó de ronda es transformi en via urbana, però
ha de ser mitjançant el Conveni de carreteres que el Govern ha
de pagar al consell com s’ha de fer. Per tant, defensarem que el
Conveni de carreteres que correspon al Consell d’Eivissa es
pagui com toca i després que el consell decideixi què és el que
farà i a més, és un dels projectes prioritaris.

En relació -i acabo- amb les obres de drenatge, crec que
també el conseller va ser clar en la seva compareixença.
Nosaltres continuam criticant i criticarem l’absència d’aquest
projecte i d’un finançament prevista a l’anterior legislatura i per
part del conseller es va explicar -i aquesta és la postura que
defensam- que s’estudia de quina manera es pagarà. Per tant, no
podem condicionar el pressupost al pagament d’aquestes obres.

Finalment, en relació amb la ronda sud de Sant Antoni,
teníem molts de dubtes sobre aquest projecte, l’estudi tècnic ha
demostrat la inviabilitat i per tant, no podem donar suport al
finançament d’una ronda que tècnicament no és possible fer-la.

Per tot això votarem en contra d’aquestes esmenes i
continuarem el debat durant el plenari.

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.

EL SR. LLAUGER I ROSSELLÓ:

Sí, gràcies, Sra. Presidenta. Senyores diputades i senyors
diputats, comentaré en primer lloc l’esmena presentada per
AIPF, l’única en aquest cas presentada al pressupost d’aquesta
conselleria, que demana que la destinació de 3 milions d’euros
per a la construcció d’habitatges de protecció oficial en règim
de lloguer a l’illa de Formentera. És sabut, segur que el Sr.
Diputat ho sap, que a l’illa de Formentera no es disposa de sòl
per a la construcció d’aquests habitatges i per tant, l’actuació
que preveu la conselleria és primer l’adquisició de sòl, en aquest
sentit hi ha una previsió de 500.000 euros per a l’adquisició
perquè això permeti després fer les actuacions de construcció
dels habitatges.

En qualsevol cas, aquesta esmena d’AIPF em serveis per
enllaçar amb l’esmena del Partit Popular perquè m’he trobat
repassant les esmenes presentades que hi ha tota una sèrie
d’esmenes referides a Formentera, no? Voldria fer un ràpid
repàs per després explicar el que vull dir. Hi ha l’esmena 14709
que parla de destinar 1 milió d’euros a adquisició de sòl per a
habitatges de protecció oficial a Formentera i després aquesta
mateixa esmena, adquisició de sòl per a nous habitatges a
Formentera amb el número 14779 es repeteix més endavant en
aquest cas no referit a la conselleria, a la secció de la
conselleria, sinó referit a l’IBAVI, després hi ha la 14710 que
destina 2 milions per a promoció d’habitatges de protecció
pública a Formentera, que es troba també repetida amb el
mateix text -promoció de nous habitatges protegits a
Formentera- amb el número 14688, també en aquest cas referit
a l’IBAVI. Després hi ha la 14715 que proposa 3 milions
d’euros per a la construcció d’habitatges públics a Formentera.

És clar, davant aquest panorama, no acabam d’entendre si la
proposta del Partit Popular, la proposta de conjunt seria que se
sumin totes aquestes quantitats, cosa que donaria com a resultat
10 milions d’euros per a habitatges públics a Formentera o que
una ja n’engloba una altra, però es presenten separadament i a
més, referides a centres de costs diferents. Tot això ens dóna a
entendre que no hi ha hagut un excés de rigor a l’hora de
presentar aquestes esmenes.
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En qualsevol cas, no entenem per exemple si el concepte
promoció de nous habitatges que es repeteix també referit a
Mallorca, a Menorca i a Eivissa inclou després el de construcció
d’habitatges que es presenta amb esmenes diferents, o el
d’adquisició de sòl. Repeteixo, això mateix que dic per
Formentera, no tan accentuat perquè a Formentera està
especialment repetit es pot dir de les que fan referència a
Mallorca, a Menorca i a Eivissa.

Crec que aquesta indefinició d’alguns títols com per
exemple aquest que es repeteix referit a les tres illes de
promoció de nous habitatges protegits fa que puguem parlar
d’esmenes incomprensibles en la mesura que proposen destinar
una quantitat menor a la que la conselleria té prevista destinar
efectivament.

La 14687 proposa destinar a la promoció de nous habitatges
protegits a Mallorca 4 milions d’euros quan la previsió de la
conselleria és que la promoció de nous habitatges protegits per
a Mallorca sigui la quantitat de 26 milions d’euros. Igualment,
una altra esmena  proposa destinar-hi 3,5 milions d’euros a la
promoció de nous habitatges protegits a Menorca quan la
previsió és que se n’hi destinin més de 5,6 milions d’euros i en
el cas d’Eivissa és que se’ns posa també igualment 3,5 milions
d’euros per a la promoció de nous habitatges quan hi ha una
previsió de gairebé 4,5 milions d’euros. Per tant, repetim, tot
ens sembla una mica incomprensible.

Respecte d’altres qüestions d’habitatge, abans de passar a
allò que fa referència a carreteres i a obres públiques, tres o
quatre comentaris. Respecte a les ajudes a les famílies per
complir amb les hipoteques en aquests moments de dificultat, el
Decret 60/2008 ja preveu ajudes importants lligades al producte
de nova hipoteca, igualment aquest decret preveu que hi hagi
ajudes als propietaris que lloguin cases per afavorir que surtin
cases al mercat de lloguer. Ho dic perquè aquesta qüestió de les
ajudes a propietaris perquè lloguin cases surt en una altra de les
esmenes del Partit Popular.

Igualment podria dir de les ajudes per garantir la seguretat,
òbviament és un tema important i d’actualitat tràgica pels
accidents que hi va haver a Palma fa uns mesos, però ja hi ha
previstes ajudes per garantir la seguretat dels edificis.

Respecte de la Direcció General d’Obres Públiques, ens
crida l’atenció que la mateixa portaveu del Partit Popular ens
parli que ells tenen consciència que aquesta és una competència
residual, però després fan una tota una sèrie de propostes que
denoten molt poca consciència d’aquest caràcter residual. Hem
de tenir present que les competències en carreteres estan
transferides als consells insulars, malgrat la qual cosa, aquí
se’ns presenten propostes perquè el pressupost de la comunitat
autònoma incloguin obres concretes tals com accessos de la M-
13 a Sa Cabana, diferents accessos de la M-13 al seu pas per
Marratxí, una rotonda a la carretera vella de Bunyola, un pont
sobre el Torrent Gros a Marratxí, reforma del camí de Sant Jordi
a Marratxí, reforma del camí de Son Ametller a Marratxí,
curiosament hi ha moltes propostes perquè es facin coses a
Marratxí i molt poques als altres... també una circumvalAlació a
Sa Cabaneta a Pòrtol, com dic moltes propostes que es facin
coses a Marratxí i molt poques a altres localitats de Mallorca. 

No sabem si simplement s’ha volgut donar satisfacció a algú
que pressionava perquè es presentassin esmenes als pressuposts
generals de la comunitat autònoma per fer carreteres a Marratxí.

També se’ns proposa la qüestió del drenatge a la carretera
d’accés d’Eivissa a l’aeroport. Aquests drenatges estan previstos
en les obres ja concedides amb els modificats que estan
plantejats i, respecte de la ronda sud de Sant Antoni, el mateix
que he dit abans, que en aquest moment això és una
competència del consell corresponent, igualment podríem dir
del desdoblament de la carretera general de Menorca.

Respecte dels 333 milions d’euros, ha sortit altres vegades
aquesta qüestió, nosaltres tot i les crítiques que vàrem dir en el
seu moment al Govern balear que va firmar aquests convenis,
mantenim l’actitud de reivindicar que si hi havia un compromís
d’inversió per part del Govern central s’ha d’exigir aquesta
quantitat, però sabem quina és la situació. La situació és que hi
ha una sentència que dóna la raó al recurs, però en primer lloc
és una sentència reconeguda i en segon lloc, és una sentència
que com sap la portaveu del Partir Popular no fixa quantitats de
pagaments exactes, sinó que es remet a una comissió que entre
les dues parts haurà d’establir els pagaments. Per tant, resulta
difícil amb aquestes condicions incloure aquesta previsió
d’ingressos al pressupost de la comunitat autònoma.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Llauger. Finalment, per part del Grup
Parlamentari Socialista té la paraula el Sr. Carretero.

EL SR. CARRETERO I NIEMBRO:

Gràcies, Sra. Presidenta. Respecte a les esmenes a la
totalitat, les debatrem al plenari, però puc avançar que el Grup
Parlamentari Socialista considera que aquestes seccions sí
compleixen els objectius que necessiten els ciutadans, si tenim
en compte com no pot ser d’altra manera els recursos públics
dels que disposa l’Administració autonòmica.

Val a dir que estic d’acord amb l’afirmació que ha fet la
portaveu del Partit Popular que la realitat és canviant i més en
els darrers temps i per tant, les polítiques també hauran de ser
canviants. El que no es pot fer és canviar d’opinió cada certs
minuts i solAlicitar reduccions, solAlicitar austeritat i lamentar
cada reducció que es presenta. És a dir, no es pot solAlicitar i
lamentar a la vegada.

Com he dit, sí consideram que aquesta conselleria o que
aquestes conselleries presenten o assoleixen els objectius ja que
de fet moltes de les esmenes del Partit Popular seran rebutjades
precisament perquè la dotació que proposa el Partit Popular o el
partit esmenant és inferior a l’import ja previst en la pròpia
proposta de llei de pressupostos per al 2010.
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Per tot el que fa al galimaties del cas Formentera la resposta
a totes les esmenes és la mateixa i la resposta no és altra que
l’IBAVI ja té prevista una inversió de 500.000 euros destinada
a l’adquisició de sòl a Formentera ja que per diferents qüestions
que ja s’han comentat fins en aquests moments l’IBAVI no
disposa de sòl públic i per tant, no pot fer efectives polítiques
actives d’habitatge.

Una volta s’executi aquesta partida pressupostària i per tant,
una volta es disposi de sòl públic a Formentera ja es podran
consignar partides per promocionar habitatges protegits en totes
les seves modalitats. Es manté per tant aquest compromís polític
al qual el nostre grup dóna suport. 

Referent a totes les esmenes relatives a barreres
arquitectòniques, vull recordar que aquestes ajudes s’articulen
com no pot ser tampoc d’altra manera mitjançant la
corresponent convocatòria de subvencions, una convocatòria
que té caràcter anual i a la qual les diferents administracions, ja
siguin consells insulars o ajuntaments, hi poden concórrer en
igualtat de condicions.

Un exemple d’esmena que rebutjarem, perquè ha hi ha com
deia partida pressupostària d’import superior, és la de promoció
d’habitatges de protecció oficial a Eivissa, que ens proposa 4
milions d’euros quan la previsió és de més de 4.400.000. En el
mateix sentit i com ja s’ha recordat hi ha un conveni signat entre
l’Ajuntament d’Eivissa, el ministeri i la comunitat pel qual es
declara zona ARI tot el barri de Sa Penya i per tant, hi ha
establertes tota una sèrie d’ajudes per a la rehabilitació d’aquest
barri.

Vull recordar també un decret important, el Decret 68/2008,
ja que afecta o dóna resposta a moltes de les esmenes que
proposa el Partit Popular i és que el Partit Popular passa per alt
aquest decret i solAlicita consignació de partida, per exemple,
per incentivar treure habitatges buits per tal que els propietaris
estiguin disposats al seu arrendament. Aquest tipus d’ajudes ja
es contemplen a aquest Decret 68/2008 que va ser modificat pel
Decret 32/2009 i de fet, el mercat de lloguer creix en aquests
moments. Vull dir també que serà incentivat per altres lleis
importants com la de sostenibilitat.

Un altre aspecte que preveu també aquest decret 68 són tota
una sèrie d’ajudes per tal de rehabilitar edificis per garantir,
com se solAlicitava, la seguretat estructural, l’estanquitat davant
la pluja o la rehabilitacions de façanes. També el decret 68
contempla ajudes per al pagament d’hipoteques en casos de
dificultats.

Canviam de tema, també sabran que la conselleria ja ha
realitzat el projecte tècnic del nou ajuntament del Migjorn i ha
de ser ara que aquest ajuntament haurà d’atendre les seves
necessitats dels seus edificis, d’altra manera s’aniria contra els
principis bàsics de publicitat i concurrència de la Llei de
subvencions.

Respecte a totes les esmenes referents a obres de carreteres
o camins, algunes de les quals vull aprofitar per dir que no
responen, que responen perdó a un model de carreteres o de
mobilitat que no compartim en absolut i aprofit per convidar el
Partit Popular a recapacitar respecte d’això, pens en el
desdoblament de la carretera general a Menorca. Vull insistir
que aquesta competència està transferida als respectius consells
insulars i per tant, és allà on hauran de formular esmenes. La
competència de la xarxa viària local correspon als ajuntaments.
Ja sé que és una obvietat, però també ho vaig dir l’any passat i
no va servir per res, idò repetirem i com que el Partit Popular té
representants a tots els ajuntaments de les Illes Balears crec que
és allà on haurien de presentar aquestes propostes i no obviar
una qüestió tan simple.

Referent a l’esmena d’import de 333 milions d’euros que he
de reconèixer que la portaveu del Partit Popular ha explicat
quasi bé, està bé i compartim que s’han de reclamar al Govern
les quantitats per la restricció unilateral del Conveni de
carreteres del 98 i del 2004, de fet encara estam pendents d’una
resolució judicial respecte a això, però no hi ha cap sentència
condemnatòria cap a l’Estat. Per tant, no seria en cap cas
correcte dotar de partida pressupostària sense un acord signat i
per tant, sense una previsió certa que es disposarà d’aquests
recursos. Vull recordar que el rigor pressupostari torna ser una
norma després d’anys de certa anarquia. 

Respecte de la implantació del programa de lloguer amb
opció de compra, que proposen 3 milions d’euros, la inversió
prevista per al 2010 en promoció d’habitatge en règim de
lloguer amb opció de compra supera, supera molt, la proposta
del Partit Popular ja que es preveuen quasi 7 milions d’euros
que no desglossaré, tenc aquí el llistat per poblacions, però els...
a causa ja de...la llargària d’aquestes comissions ho passaré per
alt.

Respecte de totes les esmenes relatives a adquisició de sòl
per construir nous habitatges hauré de fer el mateix que he fet
amb el decret 68 i recordar la Llei 5/2008 que va establir els
mecanismes per a adquisició urgent de sòl i que possibilitarà al
Govern la promoció de 2.764 habitatges de protecció pública o
preu taxat. 

Ja per acabar, no compartim l’afectació de 4 milions d’euros
que proposa el Partit Popular per a una assegurança de pujada
de tipus d’interès de les hipoteques. Una proposta que encara
consideram poc concreta, amb una dotació que és molt
important i que per tant, es tracta de molts de doblers i no es pot
improvisar, que implicaria un subsidi d’interessos que no està
dins la línia d’actuació de les hipoteques joves ja que no es
tractaria en tots els casos d’habitatges protegits. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Carretero. En torn de rèplica té la paraula la Sra.
Cabrer.
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LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores diputades i senyors
diputats, breument, Sra. Suárez, per una vegada coincidim. Crec
que ha presentat una esmena molt semblant a la nostra, del
primer cinturó de Vila, però després l’ha votada en contra,
m’han dit, avui mati. A la secció 32 ha presentat “partida
destinada al Conveni de carreteres amb el Consell Insular
d’Eivissa” on hi havia la construcció E-10, on hi havia la
travessia d’Eivissa, però després no sé què ha passat que vostès
la presenten i la voten en contra. És una llàstima perquè per
ventura haguéssim coincidit el Partit Popular amb Eivissa pel
Canvi, perquè pensar crec que pensam semblant. Per tant, era la
mateixa presentació d’esmena que nosaltres hem presentat molts
d’anys perquè aquest primer cinturó de Vila es pugui
transformar en una avinguda.

Respecte de les esmenes en matèria d’habitatge, que vostès
diuen que hem fet curt, malgrat els 6.000 habitatges nosaltres
creim que no serà una realitat, però segons veim vostès diuen
que sí, que hem fet curt per a aquest any 2010, doncs supòs que
seran acceptades o esper un aclariment perquè com que són
d’afectació, són esmenes d’afectació, no hi ha cap problema, les
poden acceptar i si la conselleria en fa més, amb tècnica
pressupostària magnífic, cap problema, les poden acceptar, ho
entenc de les seves intervencions que si realment és cert i parlen
seriosament, que jo supòs que aquí dins parlen seriosament
perquè som dins un parlament, doncs totes aquestes esmenes
que ha presentat el Partit Popular en matèria d’habitatge
protegit, compra de sòl o construcció de nous habitatges, les que
vostès vulguin, ens les acceptaran i punt, ja està. Que en fa més
la conselleria?, perfecte, enhorabona. I a Formentera que diuen
que en presentam massa, supòs que ens n’acceptaran alguna, si
això és seriós, ara si no és seriós, a la seva segona intervenció
ho sabrem.

De les carreteres del terme municipal de Marratxí entrada a
Palma no és perquè el president sigui del Partit Popular, és que
l’any passat ..., el president -dic- sigui de Marratxí, l’actual del
Partit Popular, l’any passat, el batle de Marratxí, que no era el
president del Partit Popular, va tenir precisament una reunió
amb el conseller d’Obres Públiques pel Pla 10 i li va dir que
finançaria una sèrie d’actuacions en el terme municipal de
Marratxí, varen tenir aquesta conversa. Les vàrem presentar ja
l’any passat, no se’n va acceptar ni una i les hem tornat a
presentar perquè era un compromís que hi havia amb el terme
municipal de Marratxí, però bé, entenem que són compromisos
d’aquests que adopten els consellers que després no es
compleixen, però no hi ha aquesta motivació que el batle ara
sigui el president del PP, no. Si vostès comproven els
pressuposts de l’any passat que vàrem presentar són exactament
els mateixos, per tant no és cap gràcia, nosaltres procuram ser
un poc més seriosos.

Respecte del desdoblament de Menorca que hem de
recapacitar jo crec que per ventura són vostès que han de
recapacitar del que volen perquè fa menys d’una setmana,
dijous passat, es va aprovar el Pla de carreteres de Mallorca, que
no el va aprovar el PP, es va abstenir en sentit positiu, ens
vàrem abstenir, però el va aprovar el PSOE, Unió Mallorquina
i el BLOC, en el BLOC hi ha el PSM, Esquerra Unida, Els
Verds, Esquerra Republicana de Catalunya, i no només han
aprovat desdoblaments sinó també autovies, autovies i

desdoblament. Per exemple, Sr. Carretero, han aprovat autovia
Palmanova-Peguera, Pla de Carreteres; han aprovat
desdoblament Manacor-Sant Llorenç, desdoblament Llucmajor-
Campos; han aprovat AVU 4C que és autovia urbana de quatre
carrils, que és el segon cinturó de Palma; han aprovat la
prolongació del tercer carril de l’autopista des de Palma fins a
Inca; la prolongació del tercer carril de l’autopista fins a
Palmanova; la prolongació del tercer carrils de l’aeroport fins a
S’Arenal. Ho dic perquè n’hi ha, ho dic perquè fins i tot Els
Verds han canviat i han mutat d’una forma increïble a Mallorca.
No parlem del PSOE perquè també ja han mutat molt, sinó
d’Els Verds, el canvi ha estat radical. Fins i tot es manifestaven
els mateixos, qui estima Mallorca no la destrueix, SOS
Mallorca, Mallorca ple d’asfalt, tot això es manifestava
exactament igual. El mateix. O sigui que nosaltres no hem de
recapacitar res, són vostès que tal vegada han de veure al final
a què donen suport, a què no, el discurs que fan cada legislatura.
Jo ho vaig dir clarament, el PP i UM érem els mateixos la
passada legislatura que aquesta, el GOB que estava també
assegut en el Plenari de públic també eren els mateixos,
pensaven totalment en contra, però també eren els mateixos i es
manifestaven. Els que no eren els mateixos era els que donaven
suport. O aquesta era la sensació que hi havia allà dins.

Vull dir també, respecte de la Comissió Bilateral Mixta, que
és cert que la sentència de l’Audiència Nacional no feia una
condemna expressa als 133 milions d’euros, però sí era molt
dura dient que les ordres ministerials s’anulAlaven; que
recobraven vigència econòmica els dos convenis, el del 98 i el
del 2004, i que s’havien de convocar les comissions bilaterals
mixtes automàticament, ho deia: “se ha de proceder a la
convocatoria de estas comisiones bilaterales mixtas y ponerse
a negociar estos convenios”.Clar, és cert que la sentència s’ha
recorregut, ha recorregut el Govern balear i ha recorregut el
Ministeri de Foment, però clar, de dos govern amics, en teoria,
del mateix color polític on la ministra semblava que era més
l’entrebanc per la seva forma de ser i, a més, qui va fer les
ordres ministerials ja no hi és, ara hi ha un altre ministre que se
suposa que no ha viscut aquella etapa, amb els problemes que
tenim de finançament de la crisi que no podem finançar segons
quins serveis a la nostra comunitat autònoma, vostè m’ha parlat
d’anarquia pressupostària, jo li parl de resignació
pressupostària. Resignació pressupostària perquè ni tan sols, en
un any i mig, el conseller responsable, que és el d’aquesta
conselleria i per això és aquí l’esmena, no ha pogut, no ha estat
capaç de convocar la Comissió Bilateral Mixta per parlar. 

Per tant, a nosaltres ens pot dir el que vulgui perquè
intentem que estiguin els doblers, m’és igual, però amb uns
pressuposts sense ingressos, sense que els ciutadans de les Illes
Balears puguin tenir serveis, sense que estigui reflectit el nou
model de finançament autonòmic, amb el que duim ja de deute
històric en aquesta terra amb una sentència que ens diu que s’ha
de convocar la comissió i que ni tan sols es convoqui la
comissió, encara que estigui recorreguda, és ver, i s’arribi a un
pacte entre els dos governs doncs sincerament és allò que
pretenem amb aquesta esmena i no em sap greu que ens parli
d’anarquia pressupostària quan nosaltres li parlam de resignació
pressupostària.
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Per acabar, el tema del subsidi dels interessos bancaris que
no era ... aquesta no és la filosofia. La filosofia és ja que hi va
haver una hipoteca jove, que després s’ha perfeccionat en la
primera hipoteca, doncs perfeccionem i ara que és un moment
que ha davallat el tipus d’interès, que per tant no hi ha risc
immediat que torni a haver-hi una pujada, cerquem fórmules per
un tipus d’assegurança bancària, no ho sé, per evitar segons
quines pujades, no unes pujades raonables que pugui haver-hi
en el mercat hipotecari que ho ha d’assumir evidentment qui
tengui una hipoteca, però segons quines pujades en el mercat
per als joves doncs pugui, tal vegada, incentivar ara una altra
vegada el mercat immobiliari d’aquesta forma; cercar fórmules
per millorar aquest producte i, en certa forma, intentar
incentivar el mercat immobiliari recuperant aquest mercat.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Cabrer. En torn de contrarèplica, algun
grup vol la paraula? Sr. Llauger, té la paraula.

EL SR. LLAUGER I ROSSELLÓ:

Sí, gràcies, Sra. Presidenta. Només per fer tres
puntualitzacions respecte de la darrera intervenció de la
portaveu del Partit Popular. Referent a totes aquestes esmenes
referides a promoció, construcció, adquisició de sòl,
d’habitatges de protecció pública la portaveu del Partit Popular
ens comminava a acceptar-les si és que feim les coses
seriosament i insistia en aquest concepte que hauríem d’arribar
a un acord si aquí anam seriosament, tal com deia ella. Jo em
vull aferrar a aquest concepte de fer les coses seriosament i dir
que, precisament, presentar esmenes amb termes inconcrets,
com promoció d’habitatges de protecció pública, que no arribam
a aclarir a què es refereix concretament i a què no; de presentar
esmenes repetides, una mateixa esmena amb el mateix text, la
mateixa quantitat, una vegada referida a la secció 17 i una altra
vegada referida a la secció corresponent a l’IBAVI, tot això
configura un embull d’esmenes molt important que fa que,
precisament, per seriositat no les puguem prendre en
consideració i que, precisament, l’actuació seriosa sigui la que
ens faci rebutjar-les.

Respecte de les obres de carreteres que proposen per al
municipi de Felanitx, Sra. Cabrer, la suspicàcia que ha mostrat
en la seva resposta supera la meva capacitat de fer insinuacions,
absolutament. No se m’havia passat ni pel cap que la meva
referència que hi havia un interès especial a Marratxí es
relacionàs amb el fet que el president del Partit Popular actual
fos batle de Marratxí, simplement he dit que hi havia moltes
obres per Marratxí, que no n’hi havia pels altres municipis, que
hi deu haver algun compromís especial amb aquest municipi i
aquest compromís fa que no hi hagi un rigor ni hi hagi una
coherència amb aquelles obres que es proposen. Jo al nou
president del Partit Popular no el tenc tant in mente com vostè
com per relacionar-lo amb aquestes esmenes. A més, com som
conscient que l’any passat ja hi eren i me’n record que l’any
passat ja hi eren si se m’hagués ocorregut ja no ho hagués dit
perquè efectivament record que l’any passat ja hi eren i l’any
passat ja eren una incongruència.

Respecte dels desdoblaments no em puc allargar perquè crec
que aquest no és l’àmbit ni és el lloc per fer un debat sobre el
Pla de carreteres de Mallorca. En qualsevol cas, aquest és un pla
que hem de valorar i nosaltres el valoram com a resultat d’un
pacte i pels avanços que aporta respecte d’anteriors amb una
concepció diferent de la mobilitat, del que sí estic segur és que
si qualque moment torna a governar el Partit Popular si fa falta,
si fa falta, esperem que hagi canviat i no faci falta, tornarem a
dir “qui estima Mallorca no la destrueix”. Respecte de si això és
una incongruència respecte de rebutjar el desdoblament de
Menorca, jo diria que els desdoblaments que el Pla de carreteres
de Mallorca planteja per d’aquí uns anys i condicionats a estudis
de mobilitat i condicionats a com hagi avançat la concepció de
la mobilitat a Mallorca no tenen res a veure amb la situació de
Menorca que és diferent. En aquest sentit vull fer una
intervenció de solidaritat amb la posició menorquina, nosaltres
coneixem Menorca, sabem quines són les seves característiques
territorials i de mobilitat i pensam que aquest desdoblament de
la carretera general no és necessari.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Llauger. Sr. Carretero, té la paraula.

EL SR. CARRETERO I NIEMBRO:

Sí, gràcies, Sra. Presidenta. Només per compartir l’alegria
que tenc en aquests moments que el Partit Popular i Eivissa pel
Canvi estiguin d’acord amb una carretera per a Eivissa, fa molts
d’anys que no he estat a Eivissa, però és un motiu de molta
alegria donada la crispació que jo he vist aquests dos anys al
respecte. Per tant, consider sorprenent aquestes coincidències de
projectes, però les celebr. 

Igual que també vull celebrar que els ecologistes Verds,
PSM, etc., que es manifestaven per Mallorca ara resulta que
hagin aprovat una cosa que deia el Partit Popular, també ho puc
celebrar. 

(Remor de veus)

Ara bé, aquí del que es tractava era o el que s’argumentava
era un tema de competències i en aquest sentit Mallorca, Eivissa
o Menorca són illes amb realitats diferents i és per aquest motiu
que les competències estan transferides i és per això que hi ha
moltes esmenes presentades aquí que no s’han de presentar
aquí. 

Sí que coincidesc plenament amb la portaveu del Partit
Popular que aquestes esmenes d’import inferior al consignat es
poden acceptar, entenc que sí que li he de donar la raó, però
supòs que ella em donarà la raó a mi que seria absolutament
innecessari i és per això que no li donarem suport. 

Moltes gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Carretero. Una vegada acabat el debat
procedim a la votació de les esmenes de la secció 17,
Conselleria d’Habitatge i Obres Públiques. Ningú no demana la
votació separada.

Per tant, votació conjunta, en primer lloc, de les esmenes del
Grup Parlamentari Mixt AIPF. 

Vots a favor? 

Vots en contra?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Votació conjunta de les esmenes del Grup
Parlamentari Popular. 

Vots a favor? 

Vots en contra? 

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Fem un recés de cinc minuts.

(Pausa)

LA SRA. PRESIDENTA:

Reprenem els debats, i continuam amb el debat número 10
de totalitat, agrupació de la secció 18, Conselleria de Salut i
Consum, amb les seccions i entitats afins.

Es produeixen substitucions noves respecte del debat
anterior?

EL SR. DALMAU I FORTUNY:

Sí, bones tardes, presidenta. Francesc Dalmau substitueix
Miquel Gascón.

LA SRA. CASTRO I GANDASEGUI:

Carmen Castro substitueix Francesc Fiol.

LA SRA. LLINÀS I WARTHMANN:

Bones tardes presidenta, un altre cop. Isabel Llinàs
substitueix Pere Palau.

LA SRA. PASTOR I SÁNCHEZ:

Encarnación Pastor a Gaspar Oliver.

LA SRA. MORILLAS I NAVARRO:

María Luisa Morillas sustituye a la Sra. Aina Crespí.

LA SRA. MERCADAL I MERCADAL:

Margarita Mercadal substitueix Ernest Ribalaiga.

LA SRA. SUÁREZ I FERREIRO:

Marián Suárez substitueix Josep Melià.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. Així una volta resoltes les substitucions passam a
presentar les esmenes a la totalitat que hi ha hagut en aquesta
conselleria. Per part del Grup Parlamentari Popular a la
Conselleria de Salut i Consum, 15044; a Servei de Salut de les
Illes Balears, 15045; Gestió Sanitària de Mallorca, 15046;
Fundació Hospital Comarcal d’Inca, 15047; Fundació Hospital
de Manacor, 15048; i Fundació Hospital Son Llàtzer, 15049.

Per a la defensa conjunta de totes les esmenes del debat té la
paraula la representant del Grup Parlamentari Popular, Sra.
Llinàs.

LA SRA. LLINÀS I WARTHMANN:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. El Grup Parlamentari
Popular presenta esmena a la totalitat de les seccions 18, 60,
entitats de dret públic E15 i E16, i fundacions d’ib-salut F17 i
F18. Pensam que aquests pressuposts elaborats per a l’any 2010
no són garants de donar compliment d’assistència sanitària així
com pertoca als nostres ciutadans i ciutadanes, ni tampoc a la
construcció i millora de les nostres infraestructures sanitàries
públiques. Finalment pensam que tampoc no millorarà la
qualitat de la feina dels professionals de l’àmbit sanitari.

La baixada d’un 6,9% per a l’any 2010 a les seccions abans
esmentades és inadmissible per part del Grup Parlamentari
Popular. Per tant presentam aquesta esmena a la totalitat i ens
reservam el dret de defensar-la en el plenari.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Llinàs. Torns a favor? No n’hi ha. Torns
en contra? Per part del Grup Parlamentari Mixt-2, Sra. Suárez
té la paraula.
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LA SRA. SUÁREZ I FERREIRO:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores diputades, senyors
diputats, des del nostre grup votarem en contra d’aquesta
esmena a la totalitat perquè nosaltres pensam que estam
efectivament, ja ho hem repetit des de les compareixences dels
consellers, en una època de contenció pressupostària i que
aquesta conselleria, tot i que es produeix una baixada en el seu
pressupost respecte a l’any passat, encara tenim raons suficients
per suposar que no afectarà ni la qualitat ni les prestacions
sanitàries dels ciutadans i les ciutadanes de les Illes Balears. 

Efectivament en aquesta distribució pressupostària la
Conselleria de Salut i Consum i demés entitats, fundacions que
la composen, que representa pràcticament el 35% del pressupost
conjunt de la comunitat i suposa una aposta per les polítiques
socials, sanitàries, educatives elaborades en aquest conjunt de
polítiques bàsiques, el Govern fa un esforç important. 

El que sí que fa el Govern i el que fa aquest pressupost és
prioritzar les despeses, prioritzar els objectius, i en aquest sentit
destacam alguns aspectes que em sembla que mereixen esment.
En primer lloc fa una aposta per les infraestructures tant
d’atenció primària com d’atenció especialitzada; en relació a les
primeres, les d’atenció primària, ens trobam que es contempla
la construcció de fins a 15 centres de salut, entre ells dos a l’illa
d’Eivissa, que són molt necessaris. Pel que fa a l’atenció
especialitzada, clarament s’aposta per la posada en marxa del
nou hospital de referència, de l’hospital de Son Espases, i a més
hi ha el compromís d’iniciar la construcció d’un nou hospital a
Eivissa. 

Juntament amb aquesta aposta per infraestructures hi ha tota
una sèrie d’objectius que tenen a veure amb la millora del
transport aeri sanitari. També volem fer referència a l’anunci i
la posterior dotació pressupostària del decret de desplaçats, molt
important per a les illes de Formentera, d’Eivissa i de Menorca,
fonamentalment. També es continua apostant per programes de
recerca i formació, programes de drogodependències. I sobretot
voldríem destacar l’esforç que es fa per millorar l’eficiència del
sistema sanitari. En aquest sentit volem destacar quatre trets
fonamentals: la posada en marxa de la central de compres, el
control de la despesa farmacèutica, la revisió que es fa de la
sanitat concertada i també una important aposta per la
prevenció. 

D’altra banda ens sembla important, pel que fa a la Direcció
General de Salut Pública, que s’intenta -i quan parlam de
pressupost també parlam de línies estratègiques d’actuació-
s’intenta instaurar un nou model de salut pública, i en aquest
sentit esperam que es tramiti aviat la llei de salut pública. 

I després, la que sempre és la germana pobra d’aquesta
consellera, pel que fa al consum, pensam que també hi ha
partides pressupostàries suficients que permetran l’ampliació i
la protecció dels drets dels consumidors i l’educació en un
consum responsable.

Totes aquestes línies generals, tota aquesta política sanitària
i la seva plasmació pressupostària és la que ens convida a votar
a favor d’aquest pressupost i per tant en contra de l’esmena a la
totalitat presentada pel Grup Parlamentari Popular.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Suárez. I per part del Grup Parlamentari
BLOC per Mallorca i PSM-Verds té la paraula el Sr. Alorda.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Jo no seré tan exhaustiu en els
motius per rebutjar l’esmena a la totalitat, sinó que ens
remetrem al ple, però sí que ja que la Sra. Llinàs ha volgut fer
ja alguna defensa en aquest moment, també apuntarem que a
nosaltres ens agradaria tenir un pressupost de salut també més
elevat. Ens agradarà escoltar amb deteniment com ho faria la
Sra. Llinàs a l’esmena a la totalitat, ens ho dirà en el ple o quan
trobi oportú, perquè totes les parcials les ha referides a la
mateixa conselleria; per tant no les du de cap altra banda. 

Ens han dit que els ingressos són irreals per falsos, no
podem pujar perquè no arribaran ni els ingressos que hi ha. Ens
han dit que no pugem els impostos, ens han dit que gastem en
totes les altres àrees, ens han dit que hi ha una crisi espectacular
per la qual probablement no entraran ni els ingressos, com dic,
prevists. Per tant jo l’escoltaré perquè, com que compartim que
no hauria de baixar aquest pressupost de salut i no veig la
recepta dins les esmenes que ens ha presentat, jo confii que si
ens dóna una llum, nosaltres la puguem seguir. Com que de
moment encara anam a les fosques i la garantia que ens dóna la
conselleria de dur el màxim profit i optimitzar els recursos que
tenim darrere les polítiques que s’han prioritzat, doncs creim
que és molt més assenyat donar suport als pressupostos que ha
enviat el Govern que no tornar-los-hi així com ens demana
aquesta esmena de totalitat.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Alorda. I per part del Grup Parlamentari
Socialista té la paraula el Sr. Carretero.

EL SR. CARRETERO I NIEMBRO:

Gràcies, Sra. Presidenta. En primer lloc vull excusar
l’absència del Sr. Gascón per causa absolutament justificada.
Em consta que ell s’havia preparat d’una manera intensa i
exhaustiva aquest debat i que tenia ganes de participar-hi, però
no ha estat possible. I en segon lloc deman disculpes ja que jo
no podré estar a l’alçada dels coneixements del Sr. Gascón ni,
fins i tot, dels mínims exigits a un debat parlamentari, ja que no
he tingut temps de preparar-me aquest debat.
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Ara bé, jo també faré com el Sr. Alorda i escoltaré, escoltaré
com és possible açò que diu el Partit Popular, com és possible
que diguin que aquesta retallada és inadmissible, i a la vegada
diguin també tot el que diuen constantment, que no hi ha
d’haver dèficit, que s’ha de controlar el deute, que no s’han
d’apujar impostos... Per descomptat que descartam que el Partit
Popular vulgui eliminar altres conselleries, ja que fins a dia
d’avui jo he estat a totes les comissions i qualque estona em
semblava que eren les meves filletes que llegien la carta dels
reis. Record...

(S'escolta una veu de fons inaudible)

Record..., record...

(Remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Silenci, per favor.

EL SR. CARRETERO I NIEMBRO:

Record la intervenció a la Conselleria de Turisme; jo dic
“ara vindrà la Nintendo i vindrà la Wii”, perquè era tot una
petició als reis. És a dir, ja sé que els fa molta gràcia però són
moltes les vegades que se’ls ha demanat un mínim de rigor, un
mínim de seriositat, i que quadrin, que s’expliquin, que els
pressupostos han d’estar quadrats per llei. Així que l’obligació
és seva, i explicar com es menja venir aquí a dir que aquesta
retallada és inadmissible i a la vegada proposar o fer la
demagògia que fan en tots aquests aspectes pressupostaris que
ja he mencionat.

El Grup Parlamentari Socialista és molt clar respecte a la
Conselleria de Sanitat i respecte de l’ib-salut, i podem assegurar
que garanteixen l’assistència sanitària de qualitat per a tots els
ciutadans. I és més, d’açò és del que es tracta, de garantir la
viabilitat del sistema sanitari no per a avui ni per a demà, sinó
per als pròxims 10 anys, i les propostes del Partit Popular és
obvi que no garanteixen la viabilitat del sistema sanitari, i a dia
d’avui, amb la situació econòmica que tenim, per garantir la
viabilitat del sistema sanitari s’ha de fer un esforç per millorar
l’eficiència de la gestió, garantint, açò sí, com ja he dit, una
resposta adequada a la demanda dels ciutadans i mantenint o fer
un esforç per mantenir la qualitat assistencial. Consideram que
l’ib-salut i la conselleria ho fan. Per exemple, açò que dic que
es farà, es concretarà a través d’un contracte de gestió anual
amb totes les gerències de l’ib-salut; és un exemple, i
m’agradaria que el Partit Popular, a més a més de la carta als
reis que suposen totes aquestes esmenes que presenta, digués,
expliqués, perquè jo escoltaré, i capacitat per entendre, en tenc,
per tant estic expectant que ens expliqui com quadrarien ells els
pressupostos.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Carretero. En torn de rèplica té...

EL SR. TADEO I FLORIT:

Sra. Presidenta, per una qüestió d’ordre li deman la paraula,
per fer una puntualització. Només és per dir, perquè se’ns acusa
reiteradament de desquadrament dels pressuposts de la manera
que tenim nosaltres d’actuar quant a esmenes, i vull deixar ben
clar que el que vam fer dimarts passat, dia 25 de novembre, crec
que era, amb l’esmena de totalitat de pressuposts és definir els
nombres globals dels pressuposts. El que feim avui senzillament
és, dins cada conselleria, presentar esmenes amb una alta i una
baixa, sense tocar les xifres totals dels pressupostos, i açò és
l’exercici de l’oposició que estem fent en aquests moments aquí
en aquesta comissió.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Tadeo. Efectivament és així, vull dir que
no podem parlar de pressupostos no quadrats perquè si no la
Sra. Interventora, que ens assisteix, no haguera acceptat les
esmenes que avui debatem. Hem de ser rigorosos en aquest
aspecte, totes tenen una alta i una baixa, i efectivament els
pressupostos continuen quadrats en la totalitat.

En torn de rèplica...

EL SR. CARRETERO I NIEMBRO:

Perdó, per alAlusions, perquè sembla que aquí s’ha
qüestionat...

LA SRA. PRESIDENTA:

Perdoni, Sr. Carretero, ja està fet l’aclariment i continuam...

EL SR. CARRETERO I NIEMBRO:

No, no, no, està fet l’aclariment per part d’un senyor que no
és portaveu d’aquesta comissió, ni és portaveu ni...

LA SRA. PRESIDENTA:

Perdonin. En aquests moments no es pot establir un nou
debat, sinó que s’ha demanat una qüestió d’ordre per aclarir un
assumpte tècnic que jo crec que és important, que pot corroborar
la interventora que ens assisteix, i una volta açò aclarit passam
al debat polític.

Ara toca el torn de rèplica per part del Grup Parlamentari
Popular; vostès tenen un torn de contrarèplica després i podran
fer ús de la paraula.

EL SR. CARRETERO I NIEMBRO:

Jo deman disculpes perquè no sabia que el Sr. Tadeo
formava part d’un cos tècnic de per aquí, de la casa.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Continuam amb la rèplica per part del Grup Parlamentari
Popular. Sra. Llinàs, té la paraula.

LA SRA. LLINÀS I WARTHMANN:

Gràcies, Sra. Presidenta. Es veu que es posen nerviosos els
grups que donen suport al Govern i fan les mil i una per intentar
defensar l’indefensable. Em sap molt de greu.

Viabilitat del sistema sanitari. Sr. Carretero, en dos anys,
pressuposts fets pel govern al qual vostè dóna suport, àrea del
Partit Socialista, un any puja un 5% i per al proper..., enguany
s’apuja un 5% i per al 2010 s’abaixa un 6,2, o sigui que en dos
anys tenim un dèficit d’un 2% en el sistema sanitari públic de
les nostres illes. Viabilitat, vostè no ens en pot donar lliçó cap
ni una.

Com faria el Partit Popular per millorar aquests pressuposts?
Idò via esmenes, perquè ara, no ho oblidin, ara són vostès que
estan governant. Quan nosaltres governam vostès fan esmenes
al pressupost que presenta el Partit Popular. Ara governen
vostès, així que són vostès que han de fer les eines millors. A
més, tant de finançament autonòmic, s’augmenten les
transferències del Govern estatal a les comunitats autònomes en
un 10,8%, però això no es trasllada. Vostès tenen ara un
president amigo, del mateix partit que vostès, i ara veurem si
realment aquest finançament fantàstic i meravellós que ens
salvarà serà cert i real. Els senyors del BLOC se’n riuen però
estan tan esperançats com jo que això pugui ser així, però sabem
ben cert que això tanmateix no ho serà.

I per altra banda, fins i tot Obama abaixa els imposts, fins i
tot Obama, i aquí l’únic president d’un país del món que puja
imposts en situació de crisi és el nostre Sr. José Luís Rodríguez
Zapatero. Així que... 

Gràcies, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Llinàs. En torn de contrarèplica volen
fer ús de la paraula? Per part del Grup Parlamentari BLOC per
Mallorca, Sr. Alorda.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta, per agrair a la Sra. Llinàs i al Sr.
Tadeo les seves explicacions de com ho farien, que és com
vostè sap una de les feines que té l’oposició quan intenta establir
una alternativa de govern i de pressuposts. Ens ha quedat molt
clar, és una fórmula senzilla que nosaltres no havíem vist i ara
ens ha explicar clarament com és que hagués pogut (...) moment
de 1.000 milions d’ingressos menors i sense incrementar cap
mena d’impost, doncs segur que sortirien. 

El que jo he volgut aclarir, i ara aclaresc una qüestió tècnica,
és que quan es fan esmenes a un pressupost i un considera que
una conselleria no ha de baixar i té la resta del Govern d’on
treure doblers, doncs el normal és sacrificar d’altres bandes i fer
unes prioritats. Bé, idò, totes les esmenes de sanitat són de
sanitat, totes es mouen dins la secció 18, la secció 60. Això és

el que jo he volgut dir i no hi ha cap limitació per llevar-les
d’una altra banda, el que no es pot tocar és el nombre màxim
que, tot sigui dit de passada, ens pensàvem que el Partit Popular,
i talment ho ha expressat en el debat de totalitat, com s’ha molt
bé aclarit aquí, no vol augmentar el nombre màxim perquè a
més considera que, a aquest nombre màxim, ni tan sols no hi
arribarem amb ingressos, i com que no hi pot haver
endeutament ni hi pot haver increment fiscal...

Però, bé, no ho explicaré perquè es veu que qui més qui
menys que escolta un debat d’aquests, l’entén, però per ventura
els ponents a la Comissió d’Hisenda i Pressupostos del nostre
país parlam en distints nivells de comprensió; tanta sort de les
precisions tècniques del Sr. Tadeo, que ens ha pogut precisar a
nivell reglamentari a quin debat ens presentàvem i no que no
érem a un debat de proposició no de llei o a una interpelAlació,
que sempre és bo que qualcú orienti els diputats en les seves
intervencions.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Alorda. I per part del Grup Parlamentari
Socialista, té la paraula el Sr. Carretero.

EL SR. CARRETERO I NIEMBRO:

Gràcies, Sra. Presidenta. Jo he dit que escoltaria i no he
escoltat cap argument que donés una explicació a aquest tipus
de propostes que fa el Partit Popular.

Un aclariment a la Sra. Llinàs: nosaltres no governam, trob
que ho té malentès, nosaltres donam suport al Govern. El que
també estaria bé, i jo li agrairia, és que no ens renyés, que no
ens renyés; vostè pot argumentar tot el que se li demana amb un
to, sense haver d’entrar a renyar-nos, i li puc assegurar, no li
diré, quaranta, però màxim quaranta-cinc pulsacions per segon
i crec que estic bastant tranquil.

Dit açò, tindrem oportunitat després, en el debat de les
esmenes de globalitat, que se’ns expliqui exactament d’on
surten els 70 milions per a retenció primària, o d’on surten els
22 milions d’increment de capítol 1 que proposen -que no és
poc-, ja vaig pels 100, etcètera. Tindrem oportunitat que ens ho
expliqui, però em jugaria el sopar d’avui vespre que no tenen
una explicació, i no amb vostè, amb tots els de la comissió.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Carretero. Una volta acabat el debat,
passam a la votació d’aquesta esmena a la totalitat que ha
aixecat passions. I en primer lloc, votació conjunta de l’esmena
del Grup Parlamentari Popular.
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Vots a favor?

Vots en contra?

EL SR. SECRETARI:

8 vots a favor; 9 vots en contra.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Passam al debat número 11, de globalitat i
agrupació de la secció 18, Conselleria de Salut i Consum, amb
les seccions i entitats afins.

A aquesta conselleria s’han presentat esmenes parcials per
part del Grup Parlamentari Mixt AIPF a la secció 18,
Conselleria de Salut i Consum; al programa 411A, direcció i
serveis generals de Salut i Consum, 14591; a la secció 60,
Servei de Salut de les Illes Balears, esmenes 14584 a la 14590.

També hi ha esmenes parcials per part del Grup
ParlamentariMixt-2 a la secció 60, Servei de Salut de les Illes
Balears, al programa 412B, atenció especialitzada, esmenes
14553 i 14554.

Finalment, també tenim esmenes parcials del Grup
Parlamentari Popular a la secció 18; al programa 411A, direcció
i serveis generals de Salut i Consum, esmenes 15068, 15074,
15031 i 15027; al programa 411D, planificació de l’assistència
sanitària, esmenes 15032, 15024, 15025 i 15028; al programa
413B, programes de salut pública, 15026 i 15030; al programa
413E, Pla autonòmic de drogues, 15029; a la secció 60, Servei
de Salut de les Illes Balears, de la 15069 a la 15077, també
15107, 15109, 15110, 15111, 15115, 15118 i 15122; al
programa 411B, administració i serveis generals, 15033, 15034,
15037, 15041, 15036 i 15042; al programa 412A, atenció
primària de salut, 15039, 15040 i 15063; al programa 412B,
atenció especialitzada, 15035; a l’entitat Gestió Sanitària de
Mallorca, l’esmena 15043, i a la Fundació Hospital Son Llàtzer,
la 15038.

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

EL SR. MAYANS I SERRA:

Gràcies, presidenta. Intentaré explicar tranquilAlament les
esmenes que he presentat a aquesta conselleria, sense passar de
les 45 pulsacions per minut que em recomana el Sr. Carretero.
Fan referència a l’hospital, i per concreció només n’he fet a
l’hospital de Formentera i deix per a altres diputats que es
completin les partides pressupostàries a altres hospitals, i per
això he fet aquestes tres esmenes per al capítol 1, capítol 2 i
capítol 6, ho he fet per partides o per esmenes diferents, per si
hi ha qualque transacció que es pugui acceptar de qualque
partida concreta o de qualque capítol també concret.

Crec que el capítol o el pressupost total d’aquest hospital era
insuficient i, segons assessorament tècnic que he pogut tenir, ho
he completat d’aquesta manera amb esmenes diferents.

També hi ha una altra esmena que fa referència a totes les
illes, quant al lloguer o l’adquisició o el règim que es vulgui
d’un nou helicòpter d’emergències, perquè si és veritat que hi
ha avionetes que fan un bon servei no deixa de ser necessari un
segon helicòpter per arribar a llocs on és necessari arribar aviat
i en qüestió d’emergències altres mitjans de locomoció i mitjans
aeris, com són les avionetes, no hi poden arribar.

També hi ha una esmena per adquirir, amb el règim també
que sigui, una nova UVI mòbil a l’hospital de la pitiüsa menor,
perquè ara mateix només se’n disposa d’una i en èpoques de
molta activitat, com pot ser l’estiu, evidentment s’ha demostrat
totalment insuficient.

Hi ha una mateixa esmena de l’any passat, quant a l’annex
a l’hospital de referència de Son Espases, que vaig presentar
l’any passat, i que es destinaria, si es fes, i crec que encara hi
som a temps, als malalts que vénen destinats d’altres illes, on als
seus hospitals insulars no poden rebre el tractament que
necessiten i sí que han de venir a fer-lo aquí, ells i els seus
acompanyants també podrien estar més tranquils i una
recuperació més digna quant a tranquilAlitat i quant a
manutenció i cost econòmic.

Una altra esmena fa referència a adquisició d’un TAC. Se’m
va aprovar per part de la conselleria, l’any passat, l’adquisició,
i tenc constància que està instalAlat i properament funcionarà, un
mamògraf, el que passa és que va haver de sortir l’equip directiu
de l’hospital dient que l’havien hagut de pagar ells mateixos
amb fons propis. Per tant, i faig una reflexió ara que estam amb
criteris tècnics i no tècnics, de què serveix aprovar esmenes aquí
si llavors ha de sortir el propi, la pròpia direcció de l’hospital
dient que han hagut de pagar ells mateixos el que aquí es va
aprovar amb una esmena? Per tant, no sé si aquí estam jugant o
parlam seriosament com abans deia alguna diputada. Amb
aquesta esmena pos el cost del que va costar el mamògraf l’any
passat i el cost del que val el TAC a adquirir enguany, si és
aprovada aquesta esmena.

I llavors hi ha una esmena final quant a augment de dietes
per a desplaçats, els d’illes menors a Mallorca.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Mayans. Ara correspon la defensa de les
esmenes del Grup Parlamentari Mixt-2, Sra. Suárez, té la
paraula.

LA SRA. SUÁREZ I FERREIRO:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores diputades, senyors
diputats. Fa un moment fèiem el debat de l’esmena a la totalitat
i per part del nostre grup donàvem un suport, sense dubtes, al
pressupost d’aquesta conselleria, però sí que hem considerat que
hi ha dos aspectes que necessiten ser millorats, atès que els
ciutadans i ciutadanes d’Eivissa podrien veure-se d’alguna
manera privats de serveis que són essencials.
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De retruc, ens trobaríem amb un problema de finançament
per part del Consell, el qual assumeix unes competències que
podríem definir com a competències impròpies. Per això
presentam dues esmenes: una, la 14553, referida a l’hospital
residència assistida de Cas Serres, i una segona, la 14554,
referida a la creació de places de salut mental a la futura
residència de Sant Jordi. Explicaré breument el sentit d’aquestes
esmenes.

El cas de l’hospital residència assistida de Cas Serres, ens
trobam amb un centre que és a la vegada centre hospitalari i
centre residencial, que compta a l’actualitat amb 166 places i
que figura, a més, al Catàleg Nacional d’Hospitals, amb el
número 070197, al qual se li va concedir, per cert, l’autorització
per continuar el seu funcionament l’any 2006 per un període de
deu anys. Aquest hospital té un tipus de pacient que podríem dir
és un pacient sociosanitari, de complexitat clínica, que
procedeix normalment, en més del 70% dels casos, de l’hospital
de Can Misses.

Actualment, l’aportació anual que fa la comunitat autònoma
en concepte de dèficit sanitari és envoltant dels 2 milions
d’euros i representa, en realitat, un 25% del seu cost anual, que
quan va començar a funcionar representava el cent per cent,
però que, lògicament, ha quedat clarament caducat o envellit.

La qüestió és que actualment el cost total de l’hospital no
pot ser assumit per part del Consell d’Eivissa i l’horitzó de tenir
un nou hospital diríem que queda molt lluny. Una dada que és
important és que d’aquest conjunt de places que té l’hospital de
Cas Serres, la meitat actualment, i això són dades molt recents
que hem pogut consultar, són realment pacients que podríem dir
són pacients hospitalaris.

En conseqüència, i esperam que es pugui diríem arreglar de
forma definitiva aquest finançament per part de la comunitat
autònoma, pensam que una situació transitòria seria assegurar
el finançament d’aquesta part de, diríem, insisteixo, de despesa
hospitalària.

La segona esmena està relacionada amb el necessari
finançament de places de salut mental. Nosaltres pensam que la
Conselleria de Salut ha fet i fa un esforç molt important en salut
mental, però realment a l’illa d’Eivissa ens trobam amb un
dèficit molt important i que, per tant, es fa necessària una
actuació complementària.

L’any proper, el 2010, començarà a funcionar una nova
residència, la residència de Sant Jordi, que tendrà tot un conjunt
de serveis sociosanitaris i una part dels quals està destinat a la
creació de 29 places de salut mental, places per a malalts
mentals. I pensam que aquest és un servei que ha de ser finançat
també per part de la Conselleria de Salut. Pensam que seria una
pena tenir una infraestructura tan important com aquesta
residència, però no tenir, diríem, suficient pressupost per poder
fer front als serveis que s’hi volen implantar.

Des del nostre grup en aquest moment, i per això volem
explicar un sentit del vot que farem a continuació, que pot
resultar contradictori, nosaltres estam en un procés de
negociació amb el Govern per tal que es doni sortida a aquestes
reivindicacions que hem plantejat, de tal manera que nosaltres
mantendrem vives aquestes esmenes fins al plenari.

I ja molt breument, i per acabar, i com que no sabem si
disposarem d’un altre torn, volem comentar que votarem en
contra de les esmenes del Partit Popular i d’AIPF, i que, en tot
cas, escoltarem les explicacions que ens donaran i donarem la
nostra argumentació en el Ple de la setmana pròxima.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Suárez. I per tal de defensar les esmenes
del Grup Parlamentari Popular, intervé la Sra. Llinàs.

LA SRA. LLINÀS I WARTHMANN:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. El Grup Parlamentari
Popular ha presentat 38 esmenes parcials a les seccions 18 i 60,
a l’EP15, EP16 i a les fundacions F17 i F18.

Les esmenes que fan referència a millorar la nostra xarxa
d’infraestructures sanitàries arreu de totes les illes són les
esmenes amb RGE número 15070, que és l’inici del centre de
salut de Sa Colomina a Eivissa; 15071, el centre de salut a Sant
Joan d’Eivissa, també; 15072, que és l’inici del centre de salut
a Sant Josep; 15077, unitat bàsica de salut a Sant Llorenç de
Balàfia; 15109, que és iniciar un centre de salut a Es Banyar
d’Alaior, Menorca; 15110, la construcció d’un nou PAC a
S’Arenal de Llucmajor, Mallorca; 15111, la construcció d’un
nou PAC a Llucmajor poble; 15115, construcció d’un nou PAC
al municipi de Manacor, i 15063, que és l’inici d’un nou centre
de salut a Sant Llorenç.

Hem de fer especial menció a l’esmena número 15069, per
iniciar el nou hospital d’Eivissa, amb una quantitat de 5 milions
d’euros.

Les esmenes que fan referència a la millora de la qualitat de
la feina i de la formació dels professionals de la sanitat pública
són les RGE número 15068, 15074, 15107, 15033, 15034,
15037; són esmenes adreçades a millores la formació dels
professionals, a complir els compromisos adquirits per part de
la conselleria amb la carrera professional i, a més, una part per
a un plus d’insularitat als professionals de l’illa d’Eivissa.
Esperam que es tengui a bé considerar les nostres esmenes,
perquè estam convençuts que si no es minvarà la qualitat del
servei per la manca de personal i la sobrecàrrega dels que
queden.

Un altre grup d’esmenes es podrien classificar com a plans
i estudis, que de vegades ens queixam que es planifica tot o
massa, però hi ha àrees que si no es planifiquen o tenen un
estudi previ, poden esdevenir en una ineficàcia posterior. Per
tant, el Grup Parlamentari Popular ha presentat les següents
esmenes, amb RGE núm. 15027, 15032, 15028, 15030, 15029,
15036 i 15042. Pensam que és important, com a exemple, per
estudiar els usos sanitaris o sociosanitaris de l’hospital de Son
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Dureta, ja que previsiblement dia 10 del 10 del 2010
inaugurarem el nou hospital de referència a la nostra comunitat
autònoma; un nou pla de salut, i un altre seria estudiar les
necessitats dels professionals que tendrem a l’àmbit sanitari en
els propers 10 anys.

Ens preocupa que la baixada d’un 6,9% de mitjana de
l’assignació pressupostària per a la nostra sanitat representi una
minva de la qualitat assistencial per a les persones usuàries de
la sanitat pública, conseqüentment hem presentat les esmenes
RGE número 15031, 15118, 15122, 15039, 15040.

Cal fer una menció especial a l’esmena 15035, per tal
d’elaborar un pla de xoc que redueixi la llista d’espera de
consultes per a especialistes i la llista d’espera per a una
operació quirúrgica.

El darrer grup d’esmenes va adreçat a programes i/o serveis
per a malalts i els seus familiars, RGE número 15026, 15075,
15076, 15041, 15043, 15038.

Hem deixat per al final dues esmenes que comentarem de
manera aïllada, tant per la seva importància com per la quantitat
econòmica que representen: l’esmena amb RGE número 15025,
és una esmena d’afectació de 183 milions d’euros per a les
transferències de l’ib-salut, per tal que el nivell d’atenció
primària arribi al mínim d’un 16%, compromís al qual es va
arribar per part de tots els partits polítics a resultes de les
conclusions de l’Estratègia d’Atenció Primària Segle XXI. I per
últim, l’esmena RGE número 15024, que també és una esmena
d’afectació, d’incrementar amb 22 milions d’euros les
transferències a l’ib-salut en relació amb el capítol 1, i que no
suposi un retall de les contractacions de personal sanitari i que
almanco es mantengui la mateixa quantitat que a l’exercici de
l’any 2009.

El Grup Parlamentari Popular donarà suport a les esmenes
presentades pel diputat d’AIPF, ja que pensam que milloraran
la qualitat del servei assistencial i professional dels homes i
dones de Formentera; les esmenes són: 14584, 14585, 14586,
14587, 14588 i 14590.

Per altra banda, el Grup Parlamentari Popular també donarà
suport a les dues esmenes presentades per la Sra. Marián
Suárez, d’Eivissa pel Canvi, 14554, que fa referència a una
partida per a places de salut mental a la residència de Sant Jordi
a l’illa d’Eivissa, per una quantitat d’1,5 milions d’euros. Per
altra banda, també donarem suport a l’esmena presentada per
Eivissa pel Canvi, esmena 14553, que fa referència a una
partida per a la gestió de places hospitalàries de l’hospital de
residència assistida de Cas Serres a l’illa d’Eivissa, per una
quantitat de 4.200.000 euros.

Esperam i desitjam que els grups parlamentaris que donen
suport al Govern acceptin les esmenes presentades i que facin
realitat la sensibilitat social que diuen que té el Govern de les
nostres Illes.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Llinàs. Torns a favor? Torns en contra?
Per part del Grup Parlamentari BLOC per Mallorca i PSM-
Verds, té la paraula el Sr. Alorda.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Per descomptat, des de la
sensibilitat social que té el nostre grup, ens agradarien dues
coses: la primera és augmentar els pressuposts de salut com hem
fet aquests dos darrers anys anteriors i que, per tant, són
superiors als que va deixar el Partit Popular. I la segona és que
un debat tan difícil, en un moment tan delicat com és el que
vivim, tengués l’alçada i el rigor que pertoca a l’hora de
prioritzar recursos tan escassos com els que generam i en
comptes de participar amb una alegria que desgraciadament no
podem tenir a l’hora d’establir aquestes..., tot el que podem
abastar. Però bé, tots ja podem creure en la hilaritat del debat de
totalitat, perquè la veritat és que és difícil afrontar-ho amb rigor,
quan un no creu que ni tan sols el que ho planteja cregui en la
possibilitat d’afrontar tot allò que planteja. Sigui dit només com
en el darrer punt que ens donava la Sra. Llinás, però volia entrar
molt breument i per blocs a les esmenes que se’ns plantegen. 

Per part d’AIPF, jo crec que hi ha un tema recurrent i
important en el qual voldríem fer alguna aproximació, però que
el Govern ha fet una empenta important si vostès la comparen
amb les que havia mantingut l’anterior legislatura i molt més si
se mira des d’un punt de vista històric, com són tots els
desplaçaments de les illes menors cap a l’hospital de referència.
Així i tot, encara cal un esforç addicional i hem de mirar de
donar-li aquesta consideració, però creim que ara mateix avui
no donarem suport a les quantitats que es plantegen en aquesta
esmena. Respecte de l’hotel de Son Espases, ja hem fet (...) al
respecte, de si hi ha d’haver una assumpció pública o no,
nosaltres pensam que el que s’ha de fer és resoldre aquestes
despeses addicionals que planteja, però no necessàriament a
través d’un servei hospitalari d’hotel dedicat als acompanyants
dels usuaris de l’hospital de referència.

Respecte de les millores de l’hospital de Formentera, també
creim que l’esforç que es farà són per mantenir-lo en el nivell i
amb les dificultats actuals es pot permetre, per tant no cal
aquesta millora. 

El tema de l’helicòpter és un element una mica estrany,
perquè com sap el Sr. Mayans, el Govern de les Illes Balears no
té la gestió directa d’aquesta mena de trasllats, sinó que el que
hi ha és un concurs, que ja s’ha fet el 2009 i s’han millorat les
prestacions, però no hi ha una disposició directa, sinó que és a
través d’un concessionari. Per tant, més que d’una adquisició,
es tractaria d’una nova càrrega a l’actual concurs, però que és
recent de l’any 2009 i pensam que la millora, tot i que sempre
s’hi pot reflexionar, creim que en aquest moment està ben
garantida.
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Les propostes d’Eivissa pel Canvi, s’ha apuntat que hi haurà
aquest moment de negociació i d’aproximació de postures, per
tant, no hi entrarem. Només apuntar que tant de bo hi pogués
haver una major implicació del Govern sobre aquestes despeses
que tenen a Eivissa, però és cert que hi ha una part que té a
veure amb residències i no directament amb serveis sanitaris,
doncs s’haurà de veure fins a quin punt poden ser assumides pel
Govern. Però ja dic, havent-hi aquest moment, ens reservam per
al ple la resolució final.

Quant al PP, ja ho he apuntat, no hi ha més doblers dedicats
a la conselleria, sinó que se pretén que a base d’afectacions
s’aconsegueixi que tot allò que fa comptes fer la conselleria
entenc que es mantengui, però que a més a més es garanteixi
fent més rígida l’execució pressupostària que tot un seguit de
punts que estableix el Partit Popular es duguin a terme. 

El primer tant de bo fos possible! L’increment del capítol 1,
curiosa la fórmula que quedi afectat directament per allò que és
la transferència de l’ib-salut, per ventura no és fórmula més
encertada, però comprenem quina és la intenció, ara
precisament per quadrar les dades i per poder mantenir tots els
serveis i totes les prestacions que s’estan donant en aquest
moment, s’ha hagut d’arribar a l’acord desagradable per a
qualsevol gestor públic, de congelar uns acord que ja hi havia de
carrera professional, tenint en compte que hi ha hagut un
increment important com a resultat dels acords que se produïren
també, com vostè sap, dins aquesta legislatura.

D’altres afectacions que es plantegen, jo crec que tenen més
una intenció d’una crida política a unes determinades gestions
que el Partit Popular vol posar damunt la taula, més que no un
debat estrictament pressupostari, estic parlant de la píndola, del
tabaquisme, del mateix pla de Son Dureta, de les llistes
d’espera, perquè afectar recursos a aquests tipus d’objectius
sense crear un programa específic, entén jo que es pretén fer
molt esment que aquests objectius s’han d’aconseguir, però
comprendrà la Sra. Llinás que la fórmula triada afectaria
recursos i fer una comptabilitat separada d’aquesta afectació, no
crec que sigui ni tan sols el que pretén l’esmena, sinó un toc
d’atenció política. Com a tal el recollim, creim que bona part
dels que es plantegen són recollidors, en el sentit que són
elements que s’han de tenir presents a l’hora de gestionar
aquestes tasques, però no crec que haguem de fer tants de
caixetons dins els pressuposts de l’ib-salut en transferències
finalistes.

Bé, l’Hospital d’Eivissa vostè ens ha dit que li fa una
menció especial, no sé si és que li volia donar un premi. Però en
qualsevol cas jo el que he entès és que tenguéssim especial
esment a aquests 5 milions d’euros que ens feia d’aquesta
esmena, però precisament i vostè en coneix el concurs, no s’ha
de fer cap aportació més enllà de l’encert d’aquesta fórmula que
pretén sempre desviar en el temps les aportacions del Govern,
però estan pautades com s’ha de fer, fins que no s’ha acabat el
cost no hi ha el final d’obra, no hi ha les primeres entregues i,
per tant, ara pretendre avançar doblers amb una esmena
parlamentària, quan ja està fermada la manera com s’ha
d’afrontar el pagament del concurs, no ens pareix adequat ni si
són 5, ni si són 10. S’haurà de pagar allò que s’ha de pagar,
pareix que l’any 2010 no caldrà fer cap aportació, en qualsevol
cas, la que s’hagi de fer s’haurà de fer, però és com a resultat
d’unes obligacions contractuals que té el Govern. Sa Coromina

sí que el Govern ha desestimat dur a terme aquesta actuació i
per tant, és una discrepància que mantenim.

Centres de salut, unitats de salut. Jo em referiré directament
o em remetré a allò que ha estat possible incloure dins el Pla de
la xarxa sanitària de l’any 2008-2016; aquí es fa un esforç
important d’inversions en equipaments sanitaris per part del
Govern, algunes hi són, algunes no hi són. I la veritat és que es
farà l’esforç perquè hi hagi les màximes prestacions de qualitat
dels serveis sanitaris, però és cert i s’ha de reconèixer que el
moment és el que és i per tant no permetrà determinats
compromisos.

La resta, crec que ho he apuntat, la carrera professional ja és
dins l’element del sou. Són 9 milions d’euros addicionals que si
es volen posar a capítol 1, s’haurà de llevar d’una altra banda.
L’esforç del 16% de Primària, crec que s’ha de fer un esforç i
efectivament no és un increment, és senzillament una fita que
dins el global el 16% es dediqui a Primària. Com a reflexió és
adequada i nosaltres també la traslladarem, com ja dic, hi ha
caixons dins la transferència, creim que no és la manera -ni tan
sols comptable- més adequada per garantir-ho.

Les beques a la Universitat creim que no són pròpies de la
Conselleria de Salut. Comprenem la justificació que aporta el
Partit Popular, però no crec que sigui ni l’ib-salut ni la
Conselleria de Salut qui es dediqui a posar beques als estudis
universitaris.

Respecte de la darrera, la despesa en celíacs, no ens consta
que hi hagi un incompliment de l’acord pres per unanimitat en
aquest parlament. Nosaltres també ens interessarem al respecte,
creim que és important aquest toc d’atenció que ens fa el Grup
Popular mitjançant aquesta esmena, però creim que tampoc no
és la fórmula, la d’afectació que es planteja mitjançant
l’esmena. En tot cas, si hi pot haver una fórmula d’aproximació
de cara al ple, en prendrem nota, perquè som plenament
conscients de l’acord pres per unanimitat en aquest parlament,
el mantenim i creim que el Govern li ha de donar ple
compliment; si és a través de l’aprovació d’una esmena talment
o transaccionada, o a través d’un altre mecanisme, ho
consultarem, però evidentment aquest compromís amb els
celíacs adoptat en aquest parlament nosaltres el refermam.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Alorda. Per part del Grup Parlamentari
Socialista el Sr. Carretero té la paraula.
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EL SR. CARRETERO I NIEMBRO:

Gràcies, Sra. Presidenta. Vull reiterar que he de lamentar
l’absència del Sr. Gascón, que és qui té més coneixements i em
consta també que s’havia preparat la resposta a cada una de les
esmenes d’aquesta conselleria.

A més que jo ja estic un poc cansat, i estic segur que hi ha
membres que estan cansats d’escoltar-me, no he tingut temps
suficient i no he pogut dedicar tampoc prou atenció a aquestes
esmenes com per donar una resposta a cadascuna. Açò sí, he
pogut escoltar els proposants i ho he fet amb la màxima atenció.
I una cosa m’ha quedat bastant clara, que d’explicació política
el Partit Popular no en té. A tota l’explicació que se li demanava
a l’anterior debat no ha donat cap resposta. Per tant, crec que
m’he estalviat pagar qualque sopar.

I ja que aquí hi ha presents tècnics, experts disposats a donar
explicacions, i jo interès en aprendre en tenc molt, m’agradaria
una explicació tècnica, perquè reiter que la política la
descartam, m’agradaria una explicació tècnica a les esmenes
15024 i 15025. Val a dir que a l’esmena 15024 crec que hi ha un
error material en la redacció, ja que no es correspon la
motivació amb les aplicacions que es proposen. A la motivació
crec que de manera correcta rallen de 653 milions d’euros i en
canvi on posa “aplicacions” posa “635 milions d’euros”. Com
he dit, crec que el correcte que proposa el Partit Popular està
expressat a la motivació, ja que el que fan és proposar una
afectació addicional de 22 milions d’euros de les transferències
de l’ib-salut, per tal de mantenir el capítol 1 amb el mateix
import del 2009. És a dir, que el 2010 hi hagi el mateix import
i per tant, 653 milions d’euros. És a dir, proposen una afectació
addicional, que jo reiter que estic disposat a escoltar les
explicacions tècniques oportunes, de 22 milions d’euros.

I també estic disposat a escoltar i rebre lliçons d’una
explicació tècnica de l’esmena 15025, ja que té un import prou
important de 183 milions d’euros. M’agradaria saber, ja que els
afecten per una cosa, els hauran de desafectar per l’altra i
hauríem de saber quines altres partides sanitàries es retallen. No
apareix a la motivació, no hi ha hagut una explicació, parlam de
183 milions d’euros, i crec que el Partit Popular, si tant creu en
l’atenció primària ens hauria de dir quins altres serveis sanitaris
proposen retallar considerablement, perquè és una afectació de
71 milions d’euros.

I respecte de l’atenció primària, vull recordar, ja que se n’ha
parlat, que en els darrers dos anys, els 2007 i 2008 el que ha fet
aquest Govern han estat modificar una tendència a la baixa,
tendència que es venia produint de pèrdua del pes de l’atenció
primària en el conjunt dels pressuposts de l’ib-salut. I el que ha
fet aquest govern va ser iniciar un increment d’aquest pes de
l’atenció primària. L’any 2007 el pes del primer nivell
assistencial era del 12,9%; el 2008 era del 13,2% i el 2009 ha
estat de més d’un 14%, i el 2010 puja a un 14,33%. Però supòs
que el Partit Popular estarà d’acord amb mi o amb el meu grup
parlamentari que en un any de restriccions econòmiques, que és
especialment dur, existeix una major dificultat per intensificar
aquest reequilibri de pressupost, atenent que hi ha molts serveis
sanitaris que també s’han d’atendre i que vostès no diuen de
quins serveis sanitaris es tracta.

I per tant reiter que m’agradaria una explicació tècnica, ja
que la política la descartam d’aquest debat.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Carretero. En torn de rèplica, té la
paraula el Grup Parlamentari Popular, la Sra. Llinàs.

LA SRA. LLINÀS I WARTHMANN:

Gràcies, Sra. Presidenta. El darrer que hem hagut d’escoltar,
ja que si tècnic o polític. Sr. Carretero, ens deixi governar al
partit més votat d’aquesta comunitat autònoma i li assegur que
els pressuposts de sanitat, educació i serveis socials no baixarien
per a l’any que ve. A més, ni fem demagògia ni és falta de rigor,
som conscients de la situació econòmica i del moment que
vivim, però el Sr. Rodríguez Zapatero ens ha d’augmentar el
finançament a la comunitat autònoma, fantàstic, de moment
això són paraules, fets cap ni un. I li posaré un exemple, per
altra banda, cap comunitat autònoma en tot l’Estat ha baixat el
pressupost de l’àrea de sanitat per a l’any que ve, l’única la
comunitat autònoma de les Illes Balears, i crec que la situació
econòmica difícil la viuen la resta de comunitats autònomes,
alguna més que nosaltres fins i tot. Nosaltres no, nosaltres sí que
baixam l’àrea de salut, la resta no, li posaré exemples:
Andalusia, que ni baixa ni puja, la manté, almanco la manté
igual que l’any 2009; Castella-Lleó, 3,31; Astúries, 5,2 més;
País Basc, 1,8 més; València, 1,1 més. Just és un exemple.

Per altra banda, vostè em deia que com es pot mantenir o
pujar l’àrea de sanitat sense que hi hagi, o tenint en compte la
situació econòmica; exemple del País Basc: pugen les àrees a
sanitat, educació, empleo, industria y seguridad ciudadana,
baixen àrees d’inversió, vivienda, obras públicas, ordenación
territorial y economía y hacienda. Què passa? Que aquí tenim
un problema, Sr. Carretero, que les àrees del nostre govern són
petits regnes de taifes, aquest és el problema que tenim. I aquí
cadascú, en lloc de mirar de manera unitària i en benefici de tota
la comunitat autònoma, cadascú mira per a la seva pròpia àrea
de govern; el problema és que salut i educació pertanyen a uns
partits polítics, obres públiques, mobilitat i la resta pertany a
altres àrees, aquestes altres àrees de govern pertanyen a altres
partits polítics i no es poden tocar, ja per no mencionar altres
àrees, que també hi són, aquest és el problema que tenim,
aquesta és la dificultat. I aquest és el resultat del que vivim i del
que viuran els nostres ciutadans.

Estam farts d’escoltar durant tot l’horabaixa excuses per part
del Partit Socialista per a no aprovar ni una sola esmena del
Grup Parlamentari Popular, esmenes amb errades de forma,
esmenes que ja està fent el Govern, esmenes que són brindis al
sol, esmenes arbitràries, fictícies i irreals, esmenes sense molt
de rigor, esmenes incorrectes i esmenes absurdament
innecessàries. Jo ja, vostès facin la seva feina i nosaltres, que
som a l’oposició i som conscients que nosaltres som a
l’oposició, intentam fer la nostra el millor que podem; però
vostès el mínim que poden fer és estudiar la feina i la intenció
de millora que per part del grup de l’oposició s’està fent.
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Enguany hem tengut caos en el canvi del mapa hospitalari:
saturacions a plantes hospitalàries; augment de les agressions
als professionals; llista d’espera quirúrgica i de consulta
augmenta cada un dels dies que passen; la desmotivació del
personal o dels professionals de l’àmbit sanitari públic va in
crescendo; alguns programes de prevenció de salut perillen,
com per exemple el programa de càncer de mama, sí, perilla, no
és segur que l’any que ve es pugui acomplir. I d’altres que són
pioners a tot l’Estat que es fan a l’actualitat es deixaran de fer
per manca de suport. I per evitar que això augmenti i continuï
el Grup Parlamentari Popular ha presentat tot un seguit
d’esmenes.

Segons l’Institut Nacional d’Estadística, la nostra comunitat
autònoma és la que té l’activitat hospitalària més elevada de tota
Espanya. Resulta que ara volem fer un hospital nou a l’illa
d’Eivissa, no hi ha ni un sol euro, ni una partida que doni un sol
euro per a aquesta construcció de l’hospital. Resulta que el
conseller d’Economia i Hisenda o d’Hisenda i Economia va fer
una roda de premsa a Eivissa per explicar els diners o els
doblers o els sous assignats per a l’any 2010 a l’illa d’Eivissa,
i diu: 71,12 milions d’euros per a la gerència d’ib-salut, 2,44
milions d’euros d’inversió als centres de salut de Can Misses i
Sant Josep de Sa Talaia, però oh, el que són les coses!: falta la
inversió per a la construcció del nou hospital; diu que es pagarà
amb una fórmula mixta pública-privada, però és que no sap
encara ni com ho farà. I jo no em crec, i vostès ho saben, que el
que no és en el pressupost no existeix i no es fa, que fer un
hospital sense que costi ni un euro de despesa en res sigui la
relació contractual que hi hagi, és igual, si és mixta pública-
privada, que encara no se sabe, però previsió per a això no n’hi
ha cap.

El director general de l’ib-salut, el Sr. Pomar, si no vaig
equivocada amb el nom, a una reunió amb els sindicats la
setmana passada, el sindicat metge SEMSATSE, comissions
Obreres, USAE, UGT i CSIF, reconeix que la baixada real serà
d’un 8%; que el personal o el professional de l’àmbit sanitari no
cobraran el pendent ni el promès en relació amb la carrera
professional; reconeix que depenent del centre sanitari es
reduirà entre un 15 i un 20% la contractació de substituts per
vacant i que tampoc no es cobriran les jubilacions. Això sí,
enguany ens hem gastat 9 milions d’euros amb una nova seu per
a la Conselleria de Salut, això sí.

Tota aquesta retallada de pressupost acabarà afectant tot el
sistema organitzatiu de la sanitat pública; afectarà la
contractació de substitucions i eventuals; afectarà l’organització
de guàrdies, ja que no seran presencials, seran localitzades;
també faran més guàrdies els metges MIR que estan en
formació i que cobren menys; afectarà la congelació salarial
pactada promesa per a l’any 2010; afectarà els usuaris;
desmotivació del personal, dels professionals; sobrecàrrega de
feina, rescissió dels programes; afectarà el servei, afectarà els
usuaris i afectarà tot el sistema sanitari públic de les nostres
illes.

I la veritat és caparruda i sempre surt a la llum, facem
realitat aquest fantàstic lema que té el Govern, això de què les
persones són primer, amb un pressupost presentat per a
l’exercici 2010 difícilment les persones seran primer a l’àmbit
de la sanitat pública. I això demostra el poc o nul interès i/o el
poc compromís per part dels partits polítics que donen suport al
Govern, al desgovern d’aquest Govern amb la sanitat pública de
les nostres illes.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Llinàs. En torn de contrarèplica intervé el Sr.
Alorda, per part del Grup Parlamentari BLOC per Mallorca i
PSM-Verds.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. És impressionant el mal que pot fer
un govern en un any, perquè escoltant la Sra. Castillo un sap
que la sanitat pública de les Illes Balears era al top ten a nivell
europeu i mundial, i resulta que augmentant el pressupost l’any
2008 i l’any 2009 l’hem dut poc menys que al tercer món. Jo
crec que amb aquestes històries s’ha de ser un poquet més
rigorós. Quan la Sra. Castillo bravejava tant de tota la gestió de
la sanitat, nosaltres érem ben conscients de com estava Son
Dureta, com estava Menorca i com estava Eivissa, n’érem ben
conscients i era molt enfora dels discursos que es feien en
aquesta casa, ben, ben, ben enfora, basta anar-hi i passejar-s’hi.

I efectivament ens dolen alguns dels apunts que ha dit la Sra.
Llinàs, perquè són certs. Hi ha un punt de retard en molta de la
gestió pública de la sanitat que vivim a les Illes Balears històric,
històric, que realment el vivim i el patim i ens sap molt de greu
i tenim uns reptes importants, perquè vénen de molt enrera, de
molt enrera, i creim que caldrien uns importants recursos per
dur-los a terme.

La Sra. Llinàs ens diu que no hem posat més recursos
perquè resulta que hi ha taifes, i la proposta del Partit Popular
és destinar els doblers de salut a salut i no en du ni un d’una
altra banda, es veu que respecta tant les taifes el propi Partit
Popular que se’ls ha autoimposades i totes les esmenes van
referides a la secció 18, des de la secció 18, i a la secció 60 des
de la secció 60. I com molt bé ha apuntat el Sr. Carretero,
alguns pugen i baixen, com los peces en el río, però que en
realitat tots els doblers surten d’allà mateix i no es pretén sortir
de cap banda.

He entès que troba que la Conselleria de Salut hauria d’estar
més o menys en el carrer o a qualque altra banda, fora de la seva
seu, perquè crec que és l’única despesa que ha considerat,
entenc sumptuària, per part del fugir de lloguers i anar a edificis
nous, de coses que no són precisament ni tan sols únicament
d’una decisió d’aquesta mateixa legislatura.
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Com que no ha, la Sra. Llinàs, entrat a la defensa de les
seves pròpies esmenes, crec que molt conscient de a quin punt
vol dur el debat, jo també em mantendré en aquest segon nivell
de debat i entenc que en el ple més o menys ens colAlocarem en
aquesta tessitura. Comprendran, però, que mentre el debat es
mogui en aquesta manera d’esgrima gruixuda, serà difícil fer
aproximacions.

I en qualsevol cas, com que hi ha alguns dels elements,
algunes de les reflexions que ens hi voldríem poder acostar, si
hi ha qualque possibilitat de transacció de cara al Ple, allà
l’estudiarem. Però, en tot cas, ja entenc que la línia de força serà
que no creim en la salut, no creim en l’educació, no creim en el
futur del país, evidentment crec que això desacredita tant
l’argument que costa no entrar a desacreditar qui el defensa.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Alorda. I finalment, té la paraula el Sr.
Carretero.

EL SR. CARRETERO I NIEMBRO:

Gràcies, Sra. Presidenta. La Sra. Llinàs es queixa que no
hem estudiat o llegit amb afecte les seves esmenes i jo li he de
dir que, per endavant, he demanat disculpes perquè em consta
que el Sr. Gascón hi havia posat tot l’afecte del qual és capaç i
que és molt, ara bé, és que em dóna la sensació que qui no
escolta, perquè jo li he dit, no ho he llegit, però sí que l’escolt,
però qui no escolta i qui no respon al que se li planteja és vostè.
Li he de dir al Sr. Alorda que l’Alcoyano cerca entrenador i que
vostè hi podrà fitxar, ja que té bastant moral si encara espera
una resposta en el plenari.

Entre les coses que diu sorprenents la Sra. Llinàs és la
queixa que ha fet de la nova seu de la conselleria, quan tothom
sap que aquesta seu la va deixar engegada l’anterior Govern a
través de l’ens públic Patrimoni CAIB, SA, igual que va fer
amb altres infraestructures que no es fan ni es decideixen d’un
dia per l’altre. Però bé, a aquestes incoherències també hi
començam a estar acostumats i ja no ens sorprenen.

Una altra de les coses, anava a dir ximpleries, però no ho he
dit, que ha dit és: ens deixin governar. Ens deixin governar, jo
no sé què volia dir amb açò de ens deixin governar. Jo, vistes les
propostes que vostès fan, doncs francament, poques ganes en
tenc que vostès governin; ara bé, si presenten una moció de
censura i a través dels mecanismes reglamentaris doncs
endavant, estan legitimats i ho poden fer quan vostès vulguin.

Li he de dir que el Servei Públic de Salut de les Illes Balears
dóna o té un nivell assistencial molt correcte a tots els ciutadans
de les Illes, no comparable per cert i molt lluny de comunitats
com poden ser la valenciana o la madrilenya. Ara bé, aquí
també es dóna la sorpresa, que hem passat del top ten a ser poc
més que subsaharians. Jo ja he perdut la moral fa estona i no
esperava cap explicació política ni tampoc no l’esper en el
plenari perquè estic convençut que si em jug un sopar el tornaré
a guanyar, però sí que lament que hagin desaparegut els experts
en tècnica pressupostària o que, a vostè mateix, no li hagin
passat un paperet i ens doni una explicació un poc més detallada

de l’esmena 15024 o de l’esmena 15025, perquè són un autèntic
misteri que vostè no ha sabut resoldre.

I s’ha dedicat a parlar emfàticament de serveis que perillen.
Vostè ha parlat de l’atenció al càncer de mama, per exemple, i
altres parlaven d’altres serveis que perillen. Però és que vostè no
ens ha explicat el que és la seva obligació, que és dir quines
partides afectarien si hem d’incrementar d’una manera tan
substancial l’atenció primària, o no ens ha dit quins serveis
sanitaris vostès retallarien si al personal li hem de pagar 22
milions d’euros, com vostès proposen com a afectació
addicional. Açò és l’explicació política que se li requereix però
que ja donam per descartada, i estam a l’espera d’una explicació
tècnica. 

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Carretero. I acabat aquest debat passam
a la votació de les esmenes parcials a la secció 18, Conselleria
de Salut i Consum.

Ningú no demana votació separada. Per tant faríem la
votació conjunta, en primer lloc, de les esmenes del Grup
Parlamentari Mixt AIPF.

Vots a favor?

Vots en contra?

EL SR. SECRETARI:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Seguidament votació conjunta de les esmenes del
Grup Parlamentari Mixt-2. 

Vots a favor?

Vots en contra?

EL SR. SECRETARI:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

I finalment votació conjunta de les esmenes del Grup
Parlamentari Popular. 

Vots a favor?

Vots en contra?
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EL SR. SECRETARI:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé, moltes gràcies. 

I si no hi ha cap demanda de recés continuaríem amb el
darrer debat del dia d’avui, per fi, per tal d’anar puntuals i
acabar a l’hora prevista. 

Començam, idò, el debat número 12, de totalitat i de
globalitat, agrupació de la secció 19, Conselleria de Treball i
Formació amb les seccions i entitats afins.

Si hi ha algun canvi o substitució de portaveus...

LA SRA. MERCADAL I MERCADAL:

Margarita Mercadal substitueix Aina Crespí.

LA SRA. LLINÀS I WARTHMANN:

Bones tardes, presidenta. Isabel Llinàs substitueix Pere
Palau. Gràcies.

LA SRA. PASTOR I SÁNCHEZ:

Encarnación Pastor a Gaspar Oliver.

LA SRA. CASTRO I GANDASEGUI:

Carmen Castro substitueix Francesc Fiol.

LA SRA. MORILLAS I NAVARRO:

María Luisa Morillas al Sr. Joan Boned.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé, idò així passam a veure les esmenes presentades.
Hi ha esmenes a la totalitat per part del Grup Parlamentari
Popular a la Conselleria de Treball i Formació, i també al Servei
d’Ocupació de les Illes Balears. 

També hi ha esmenes parcials per part del Grup
Parlamentari Mixt AIPF a la secció 76, Servei d’Ocupació de
les Illes Balears, al programa 322D, foment i gestió de
l’ocupació de les Illes Balears, número 14620.

També hi ha esmenes parcials per part del Grup
Parlamentari Popular a la secció 19, al programa 000A, nous
programes i no classificats, 14825; al programa 322A, ocupació
i inserció laboral específics, 14838; al programa 322B, gestió de
les relacions laborals, 14835; i també a la secció 76, Servei
d’Ocupació de les Illes Balears, al programa 000A, nous
programes i no classificats, 14824; al programa 322D, foment
i gestió de l’ocupació de les Illes Balears, esmenes números
14834, 831, 833, 836, 829, 830, 826, 828, 837, 839, 14827 i
14832.

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

EL SR. MAYANS I SERRA:

Gràcies, presidenta. Hi ha una esmena que fa referència al
Servei d’Ocupació, a la seu que té a Formentera, quant a la seva
potenciació i millora. És un punt de referència a l’illa, és un
punt de referència per a molta gent que ara mateix ho està
passant malament i és un punt de referència o un punt de
principi de solució de la situació d’atur que pateix aquesta gent.
Per tant és una visita obligada per a molta gent dia a dia i per
tant amb aquesta esmena es proposa la seva millora quant a
infraestructura material, estructura de personal.

I per altres temes més concrets i per completar la conselleria
em remet a les esmenes que ha presentat el Partit Popular, a les
quals donaré suport.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Mayans. I per defensar les esmenes del
Grup Parlamentari Popular té la paraula la Sra. Llinàs.

LA SRA. LLINÀS I WARTHMANN:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. El Grup Parlamentari
Popular ha presentat una esmena a la totalitat a la secció 19, de
la Conselleria de Treball i Formació, i a la secció 76, que és el
Servei d’Ocupació de les nostres illes. Pensam que no hi ha
prou recursos per arribar a tots els aturats ni per subvencionar
les empreses per tal de mantenir les seves plantilles. No es pot
donar suport a una distribució dels fons tan escorada com
subvencionar les entitats del sector públic, i tan poc dirigida a
les empreses o al sector empresarial privat. Hi falta un pla
d’estímuls a la contractació privada i a més també hi manca
suport als fixos discontinus.

En relació a les esmenes parcials, la 14835 pensam que és
necessària, i la justificam en el sentit que necessitam un
increment més elevat per als expedients que actualment ha
d’atendre el TAMIB; hem de recordar que a causa de la crisi
econòmica aquest darrer any hi ha hagut moltes empreses que
s’han acollit a regulacions d’ocupació i el TAMIB ha de
mitjançar en tots aquests processos.

L’esmena 14824 fa referència a la territo..., és igual, és
igual, la llegiré talment i s’haurà acabat, “assignar tots els fons
de capítol 4 de la secció 76 a les illes de Mallorca, Menorca,
Eivissa i Formentera proporcionalment a les taxes mitjanes
d’atur i/o ocupació de 2008 i 2009 segons l ‘objecte d’aquestes
darreres convocatòries”. L’esmena 14825 parla d’assignar els
fons del capítol 4 de la secció 19 a les illes de Mallorca,
Menorca, Eivissa i Formentera de manera proporcionada segons
les taxes mitjanes d’atur ocupació dels dos darrers anys. És
important, pensam, territorialitzar -ara sí- segons el mercat
laboral la formació i les polítiques actives d’inserció.
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Per altra banda amb l’esmena 14838 pretenem incrementar
els ajuts per a les entitats privades dedicades a la inserció
laboral de manera específica. La 14839 destina 3 milions
d’euros a ajuts a les empreses privades per a la contractació i
formació de treballadors i treballadores en atur, en lloc de
destinar-los a inversions immaterials. 

La 14834 és l’augment d’accions de formació del SOIB, que
recomana passar un director de la conselleria al SOIB; això és
passar un director adjunt o subdirector de la Direcció General de
Planificació estratègica al SOIB, que és el que realment du les
polítiques d’ocupació activa..., o de foment d’ocupació.

Bé, 14836. És en el sentit de millorar la necessitat de
dedicació de despeses corrents de béns i serveis al programa de
foment i gestió de l’ocupació, que en el de comunicació i
informació institucional. I, per altra banda, la 14833 fa
referència al traspàs de tots els recursos per a les actuacions
formatives de la Conselleria de Treball i Formació al Servei
d’Ocupació de les Illes. 

La 14832 demana..., en el text articulat de la Llei de
pressuposts modifica la Llei del SOIB per atribuir la formació
laboral contínua al SOIB; per tant, en conseqüència, hauria de
desaparèixer el director general i tot l’import d’aquesta direcció
general hauria d’anar a la utilització en el capítol 2 del Servei
d’Ocupació de les Illes Balears. La 14831 continua fent
referència o està íntimament relacionada amb l’esmena anterior,
que és que el personal d’aquesta direcció de Formació ha de
passar també al SOIB, no tan sols el fons econòmic sinó també
els recursos humans, ja que en el text articulat així diu que
atribueix la competència al Servei d’Ocupació de les Illes
Balears.

També he de dir que donarem suport a l’esmena presentada
per AIPF. I moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Llinàs. Torns a favor? Torns en contra?
En primer lloc intervé per part del Grup Parlamentari Mixt-2 la
Sra. Suárez.

LA SRA. SUÁREZ I FERREIRO:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores diputades, senyors
diputats, farem una breu referència a l’esmena a la totalitat, que
votarem en contra, tot i que desenvoluparem els nostres
arguments en el plenari. Però sí que volem deixar clar que
nosaltres donam suport al pressupost d’aquesta conselleria
perquè consideram que serà una eina útil per palAliar els efectes
de la crisi econòmica; una eina útil que s’haurà de combinar
amb l’actuació transversal que desenvoluparà la resta de les
conselleries, fonamentalment mitjançant un instrument bàsic per
a la creació d’ocupació i que és la inversió pública.

Un segon aspecte important també d’aquest pressupost és
que el SOIB, el Servei d’Ocupació de les Illes Balears, en
pràcticament el centre d’actuació de la conselleria, amb la
intenció, amb l’objectiu d’incrementar les polítiques actives
d’ocupació. Hi ha altres arguments, que ja dic que els
explicarem la setmana vinent, però aquests dos sí que els volíem
deixar ben clars.

En relació amb les esmenes parcials que s’han presentat,
distingiríem dos grups. D’una banda un conjunt d’esmenes a
què clarament votarem que no, tenim clar en aquest moment la
votació en contra per tres raons fonamentals. En primer lloc
perquè algunes són inadequades perquè alteren els objectius que
estan marcats per la conselleria. Un altre grapat són aquelles que
fan referència a despeses de personal que es fan a costa
d’inversions i nosaltres pensam que això no és correcte. De fet,
s’ha duit a terme un intent per reduir els capítols 1 i 2 de
despesa corrent i de personal; per tant, no trobam que sigui
oportú augmentar aquesta despesa de personal. Així mateix hi
ha alguna esmena que planteja un augment de recursos humans
que des del nostre punt de vista són innecessaris. I després un
tercer grup d’esmenes que són aquelles que tracten de vincular
el fons del capítol 4, tant de la secció 19, com de la 76, a les
taxes mitjanes d’ocupació i d’atur. En aquest capítol hem de
donar, és el capítol de subvencions, dos arguments: d’una
banda, no totes les subvencions van dirigides a persones
aturades ocupades, per tant, no només s’han de tenir en compte
aquests indicadors; i d’altra banda que a la mateixa concepció
de les subvencions hi ha un concepte de flexibilitat, és a dir, que
es poden modificar les quantitats d’aquestes partides.

D’altra banda hem de reconèixer que hi ha un altre grup
d’esmenes, que explicarem i  deixarem per al plenari, que
valoram positivament i que podríem aprovar o fins i tot
transaccionar, per una raó fonamental, i és que pensam que
coincideixen en la línia que ha marcat la conselleria,
especialment en aquest sentit que he assenyalat al principi i és
convertir el SOIB en la peça central d’aquesta conselleria com
a creadora d’ocupació i també com a fomentadora de la
formació.

Per tot això, insisteixo, avui votarem que no tant a l’esmena
a la totalitat com a la globalitat i al plenari de la propera
setmana aprofundirem en aquests arguments.

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.

EL SR. LLAUGER I ROSSELLÓ:

Gràcies, presidenta. Vull començar amb una breu referència
a l’esmena presentada per AIPF, allò que se’ns proposa és
potenciar el Servei d’Ocupació a Formentera, però la fórmula
no acaba de ser la que es correspon amb les prioritats i els
objectius que es marquen des de la conselleria, aquesta fórmula
d’augmentar personal a costa de les partides previstes per a
inversions.
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Respecte del Partit Popular, en referència a l’esmena de
totalitat a la secció 19 i a la secció 76, s’han argumentat tres
coses per defensar-les. En primer lloc s’ha argumentat que no
hi ha prou recursos, respecte d’això jo diria dues coses. En
primer lloc diria que aquesta la Conselleria de Treball i
Formació, amb una situació global de descens del pressupost de
la comunitat autònoma, és una de les que menys pateix; per tant,
jo crec que això demostra un compromís del Govern amb
aquelles polítiques per afavorir l’ocupació. En qualsevol cas, i
podria ser el segon argument, podria repetir allò que dèiem per
part del BLOC en el debat anterior respecte de Salut, tampoc no
hi ha cap proposta d’augmentar l’assignació d’aquesta
conselleria a costa de les altres, cosa que seria d’esperar si
realment creuen que aquesta conselleria hauria d’haver sortit
més afavorida.

Un segon argument és que falta impuls a les entitats
privades, cosa que és un titular d’un plantejament que es pot
compartir o no, amb què es pot discrepar o no; però en
qualsevol cas no el veim com a justificació d’una esmena a la
totalitat, quan després tampoc no el veim excessivament
desplegat a les esmenes parcials. Alguna cosa hi ha a les
esmenes parcials en aquest sentit, però poca cosa. Després s’ha
fet una referència als fixos discontinus que no acabam
d’entendre, d’una banda perquè tampoc no hi ha cap esmena
parcial que desenvolupi aquest defecte que suposadament té
aquest pressupost; i també perquè entenem que no és des de la
comunitat autònoma des d’allà on s’ha de solucionar la situació
en què es troben els fixos discontinus.

Respecte de les esmenes parcials que fa el Partit Popular,
sense entrar una per una, diria que bàsicament hi ha dues grans
intencions en aquestes esmenes. Una intenció és la d’assignar
els fons de subvencions, els fons de capítol 4, tant a la secció 19
com al SOIB, a les quatre illes amb una proporció ja fixada, ja
establerta prèviament, segons les taxes mitjanes d’ocupació i
atur de les diferents illes. Jo crec que és un plantejament, supòs
que té per objectiu que a cada illa li arribin segons les seves
necessitats, però tal com s’ha argumentat prèviament crec que
és molt rígid. Hem de pensar que no totes les subvencions van
només per a persones aturades o només per a persones
ocupades, n’hi ha algunes que per la seva naturalesa van a un
tipus de població o a una altra. I també no totes van rígidament
vinculades illa per illa. Per tant, és una fórmula massa
inflexible.

Un altre tema respecte d’incrementar la subvenció del
TAMIB, és ver que en els darrers anys hi ha un augment de
l’activitat del TAMIB i, per tant, sembla raonable que el
TAMIB rebi una quantitat superior. De totes maneres ens
movem en una situació d’escassesa pressupostària i és una cosa
que s’ha de valorar i estudiar. En qualsevol cas aquesta sí que
és una queda per a estudi, amb la possibilitat de transacció de
cara al plenari.

I l’altra gran línia argumental de les esmenes parcials del
Partit Popular van en la línia de potenciar el SOIB. Jo crec que
és una bona línia perquè va en la mateixa direcció que els
plantejaments de la mateixa conselleria. I a partir d’aquesta idea
plantegen tot un seguit de recursos, de personal, de fons que
passarien de diferents centres de cost de la conselleria al
TAMIB, fins i tot la figura del mateix director general
d’Ocupació i Formació. La intenció del Govern és,

efectivament, que les competències de formació passin gairebé
totes al SOIB, així es convertirà en el gran nucli de la feina de
la conselleria, però també és cert que algunes de les coses poden
passar a la Direcció General de Planificació Estratègica, algunes
poden quedar a la Secretaria General, és veritat que una de les
coses de què es pot parlar és de la supressió de la propera
direcció general, per tant, aquesta esmena és possible que sigui
una de les que es puguin transaccionar, en qualsevol cas està per
definir exactament com queda aquest traspàs des de la Direcció
General d’Ocupació i Formació cap al SOIB; però moltes de les
coses que se plantegen se podran acceptar i transaccionar. És
possible que algunes no, per exemple les que fan referència a
comunicació, és possible que hi hagi coses que no es puguin
buidar de contingut. Però sí hi haurà coses que es podran
transaccionar i acceptar, cosa que ja hem dit, quedarà per al
plenari.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Llauger. Per part del Grup Parlamentari
Socialista té la paraula la Sra. Mercadal.

LA SRA. MERCADAL I MERCADAL:

Gràcies, Sra. Presidenta. Per fixar la postura del Grup
Socialista i amb tot el respecte que ens mereix aquesta seu
parlamentària, malgrat l’hora que és, tal com dic, per fixar la
postura del Grup Socialista en relació amb les esmenes
presentades, em referiré en primer lloc a les dues esmenes a la
totalitat presentades pel Partit Popular al pressupost de la
conselleria i al pressupost del SOIB. Ja els puc avançar que no
les votarem a favor.

El Partit Popular considera els pressuposts inadequats a
l’època que travessam i pensam que precisament el nostre
govern afronta l’any 2010 amb un compromís ferm de lluita
contra l’atur i amb l’objectiu d’incentivar l’ocupació. Aquests
són els pressupostos que concorden amb el nostre projecte
polític. De totes maneres ja tindrem ocasió de debatre-ho amb
més extensió al Ple de la setmana que ve.

En relació amb les esmenes parcials votarem en contra la del
Grup Mixt AIPF, la 14620, ja que discrepam en la prioritat en
la destinació dels 100.000 euros que proposen rebaixar
d’inversions per destinar-los al Servei d’Ocupació de
Formentera. Ben segur que la intenció del proposant és bona,
però malauradament els recursos no són ilAlimitats.

També votarem avui en contra de les setze esmenes
presentades pel Partit Popular tot i que els anunciam que d’aquí
al plenari de la setmana que ve farem un esforç d’apropament
per tal de transaccionar-ne algunes o fins i tot poder-ne votar
alguna a favor. Tot i això, voldria fer-ne aquí una breu
referència. 
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Les 14824 i 14825 proposen assignar tot el capítol 4, és a dir
totes les transferències corrents tant de la conselleria com del
SOIB, amb criteris de proporcionalitat a les quatre illes segons
taxes mitjanes d’atur i d’ocupació. El meu grup pensa que aquí
l’important és garantir les necessitats concretes de cada
subvenció. Per tant, optam per no encotillar aquestes partides.
Aquí, amb tota la tolerància del món, sí que els voldria fer una
reflexió que hi ha un error material quan relacionen les illes,
posen “repartir proporcionalment a Menorca, Menorca, Eivissa
i Formentera”, ho haurien de rectificar perquè supòs que els
seus companys de Mallorca no hi estaran en absolut d’acord, tal
com li dic, amb tota la tolerància que ens caracteritza, però m’ha
semblat bé fer aquest comentari amb pla distens. 

Les esmenes 14826 i 14834 proposen un transvasament de
partides de la conselleria al SOIB, a aquest conjunt d’esmenes
ja els puc avançar que hi treballam per tal de poder
transaccionar-ne algunes ja que entenem que la filosofia de les
esmenes coincideix amb l’anunci de reorganització fet per la
consellera a la compareixença de presentació del pressupost per
tal que el SOIB assumeixi tota la gestió en formació, tant
d’ocupats com de desocupats. Així es preveu en l’articulat de la
Llei de pressupostos per al 2010 en modificar les funcions del
SOIB.

Pel que fa a la resta d’esmenes, de la 14835 a la 14839, avui
les votarem en contra tot i que valoram positivament les
aportacions del partit proposant i tal com hem dit abans si els
recursos fossin ilAlimitats segur que seria molt més fàcil posar-
nos d’acord, com per exemple en el tema del Tribunal
d’Arbitratge i Mediació Laboral que -en som conscients-
travessa una època de tasca intensa.

No els podrem acceptar reduir partides de la Direcció
General de Comunicació ni de la Secretaria General de la
conselleria tot i que sigui per augmentar els recursos a les
entitats privades amb objectius socials com proposen vostès ja
que l’acceptació d’aquesta esmena impediria executar
correctament els objectius de la conselleria i molt manco podem
reduir en 3 milions d’euros, segons proposa l’esmena 14839, els
fons del capítol d’inversions ja que seria contrari precisament
als objectius del Pla d’ocupació exposat a la memòria del SOIB.

El meu grup opina que aquests són uns pressupostos austers
on el Govern espera fer rendible cada euro amb l’objectiu de
sortir el més prest possible de la crisi en què ens trobam, lluitant
contra l’atur, creant ocupació i anant cap al canvi de model
econòmic indispensable.

Pel que fa a les esmenes, aquesta és de moment la nostra
postura a l’espera de poder consensuar algunes millores amb el
convenciment -repetesc- que tots els grups fan propostes amb
intencions en positiu.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Mercadal. En torn de rèplica té la
paraula la Sra. Llinàs en nom del Grup Parlamentari Popular.

LA SRA. LLINÀS I WARTHMANN:

Moltes gràcies, presidenta. Se m’ha oblidat a l’anterior torn
d’intervenció disculpar Cristóbal Huguet que és qui realment ha
preparat aquestes esmenes d’aquesta conselleria, que per motius
personals avui no pot estar aquí, jo ho he intentat fer el millor
que he sabut, però bé, qui ho defensarà al plenari serà el Sr.
Huguet.

Esmenes inadequades, tenim recursos per allò que ens
interessa. Dins la Conselleria de Treball, ara tenim una nova
direcció general de comunicació que ha passat de Presidència a
la Conselleria de Treball i Formació on hi ha una partida, la
47000, de transferències corrents, a empreses privades per valor
d’1.850.000 euros; hi ha al programa 126C, comunicació i
informació institucional, 2.481.000 euros; ordenació, promoció
i foment de mitjans de comunicació 2.014.000 euros; publicitat
i propaganda, fantàstica paraula, aquí m’atur i els ho vull llegir
perquè és que l’he cercada al diccionari de la Real Acadèmia
Espanyola, defineix propaganda com “l’acció o efecte de donar
a conèixer alguna cosa amb la finalitat de treure adeptes o
seguidors per a una doctrina o punt de vista”, això em recorda
a un tal Sr. Goebbels. Publicitat i propaganda, partida 22622,
1.798.000 euros, tenim doblers per allò que ens interessa, per
vendre les alegries d’aquest govern en tenim molts.

No es tracta d’augmentar capítol 1 ni capítol 2 en relació
amb la Direcció General de Formació sinó de traslladar el que
són els recursos econòmics i el personal, si una direcció ja no ha
de tenir cap tipus de competència doncs que el personal, els
recursos humans i econòmics passin a l’entitat que realment
tendrà aquestes competències que en aquest cas serà el SOIB.

Per altra banda, no es tracta d’augmentar la totalitat del
pressupost assignat a cada una de la conselleria o a una secció,
sinó de distribuir millor els recursos. És curiós que en aquests
dos, tres darrers anys, capítol 1 a alguna de les conselleries ha
pujat un 15,20%, són molts de doblers, és molt de personal nou
que hi hem afegit. D’acord, que pel proper exercici
pressupostari baixa capítol 2, despesa corrent, a alguna
conselleria baixa tant despesa corrent que serà impossible
complir-ho, però en acabar comptarem.

El Grup Parlamentari Popular pensa que amb aquestes
esmenes que hem presentat milloraran, almanco és la nostra
intenció, el projecte de pressupost que ha presentat aquest
govern. Creim que si no es tenen en compte difícilment es podrà
atendre la situació crítica que vivim. Vull recordar que a la
nostra comunitat autònoma tenim quasi 90.000 aturats i les
xifres continuen creixent. Vull recordar que un quarta part
d’aquests 90.000 aturats no cobren cap tipus de prestació per
atur, tampoc no estan comptabilitzades les persones que fan
algun tipus de curs de millora de la seva formació. Per tant,
aquesta xifra de 90.000 encara seria molt més elevada. 
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Els sindicats, Comissions Obreres i UGT, xifren aquesta
quantitat en unes 140.000 persones. No ho dic jo, ho diuen els
sindicats. Per tant, creim que el SOIB és realment la principal
eina que té el Govern per l’orientació i la reinserció laboral,
però necessita recursos econòmics i humans suficients per
desenvolupar la seva tasca i en aquest sentit van les esmenes del
Grup Parlamentari Popular. 

Agraïm la bona predisposició que sembla ser que tothom té
amb aquesta àrea de Govern i esperam que es pugui aprovar
qualque esmena presentada pel nostre grup parlamentari en el
proper plenari de sessions.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Llinàs. En torn de contrarèplica, no hi
ha intervencions. Doncs així passam, finalment, a la votació de
les esmenes presentades a la secció 19, Conselleria de Treball
i Formació. Si cap grup no demana votació separada passam a
la votació conjunta, en primer lloc, de les esmenes presentades
pel Grup Parlamentari Mixt AIPF. 

Vots a favor? 

Vots en contra?

EL SR. SECRETARI:

6 vots a favor; 9 vots en contra.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

Vots a favor? 

Vots en contra?

EL SR. SECRETARI:

6 vots a favor; 9 vots en contra.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. Se suspèn la sessió fins demà a les deu hores.
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