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LA SRA. PRESIDENTA:

Senyors diputats, reprenem la sessió de la Comissió
d’Hisenda per tal de debatre les esmenes presentades.
Començam amb el debat número 13, de totalitat i de globalitat,
agrupació de la secció 20, Conselleria d’Agricultura i Pesca,
seccions i entitats afins. Demanaria que cadascú es pronunciés
si substitueix algun diputat.

EL SR. JUAN CARDONA:

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

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Esperança Marí substitueix Josep Melià.

LA SRA. PALAU I COSTA:

Catalina Palau substitueix Francesc Fiol.

EL SR. SERRA I TORRES:

Antoni Serra substitueix Miquel Jerez.

LA SRA. RADO I FERRANDO:

Aina Rado substitueix Ernest Ribalaiga.

LA SRA. MERCADAL I MERCADAL:

Margarita Mercadal substitueix Joan Boned.

EL SR. DALMAU I FORTUNY:

Francesc Dalmau substitueix Miquel Gascón.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Antoni Alorda substitueix Miquel Àngel Llauger.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Així ja podem continuar amb la presentació
de les esmenes a la totalitat, per part del Grup Parlamentari
Popular, que ha presentat esmenes a la Conselleria
d’Agricultura i Pesca, al Fons de Garantia Agrària i Pesquera de
les Illes Balears, a l’Institut de Biologia Animal de Balears i als
Serveis de Millora Agrària. 

Així mateix, també hi ha esmenes parcials presentades pel
Grup Parlamentari Mixt AIPF a la Conselleria d’Agricultura i
Pesca: al programa 718B, ordenació del sector pesquer, 14638;
al Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears,
14634 i de la 14639 a la 14642; a l’Institut de Biologia Animal
de Balears, 14636; als Serveis de Millora Agrària, de 14631 a
14633 i 14637.

Per part del Grup Parlamentari Popular també hi ha esmenes
parcials presentades a la Conselleria d’Agricultura i Pesca: al
programa 631A, infraestructures agràries de les zones rurals,
14635, 14636, 14634 i 15089; al programa 714B, foment del
sector agrari de les Illes Balears, 14733, 14732 i 15090; al
programa 718C, programes europeus de pesca, 14730 i 14731;
al Fons de garantia agrària i pesquera de les Illes Balears, 14727
a 14729, 14737, 14743 a 14746, 14750 a 14752 i 14754 a
14756; i finalment, als Serveis de Millora Agrària, les esmenes
14742, 14747 a 14749 i 14753.

Per tal de defensar conjuntament les esmenes en el debat
intervé, en primer lloc, el Grup Parlamentari Mixt AIPF. Sr.
Mayans.

EL SR. MAYANS I SERRA:

Gràcies, Sra. Presidenta. En aquesta conselleria he presentat
algunes esmenes que són semblants o iguals que les que vaig
presentar l’any passat, per tant, vol dir que l’any passat no varen
ser aprovades i a alguna altra conselleria sí que varen ser
aprovades, però no s’han executat. En aquest cas no varen ser
aprovades, per tant, les torn a presentar enguany perquè hi ha
hagut circumstàncies que han canviat i fan que si l’any passat
tenien raó de ser enguany encara molta més raó de ser per dur-
les a terme i executar-les. 

Fan referència a marques de qualitat i a denominació
d’origen de productes de les Pitiüses i fan referència a
agricultura ecològica. La consellera quan va comparèixer aquí
no va dir absolutament res durant una hora on va parlar
d’agricultura ecològica, absolutament res, i almenys amb
aquesta esmena en parlarem una miqueta. 

Fan referència, també, a formació nàuticopesquera a les illes
menors. És important donar suport al sector perquè el sector
contínuament demana que es descentralitzi i que es facin
exàmens i que es faci formació fora de Mallorca. 

Fan referència, també, a un conveni amb el FOGAIBA que
ara tenen tots els altres consells, de desplaçar una persona a
Formentera per a que tramiti totes les subvencions i totes les
tramitacions derivades d’aquesta entitat, ara només hi va una
vegada per mes i crec que és insuficient. 

Fan referència, també, a les races autòctones. Recentment a
Eivissa s’ha produït una alarma important en aquest tema
perquè les coses no es fan correctament i crec que seria
important potenciar els estudis, sobretot definir què volem
conservar i conservar-ho. 

Fan referència també a un sector importantíssim, a Eivissa
i a Formentera, com són les cooperatives, per potenciar-les. 

I fan referència, també, a un tema que he demanat vàries
vegades a la consellera quant a delimitació d’aus interiors que
es destini ja una partida per executar aquest tema perquè les
conseqüències que es poden derivar de no fer això poden ser
importants. 
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Per acabar, fan referència a temes d’infraestructures
agràries, com són: camins, esteses elèctriques i esculls
artificials.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Mayans. Per tal de defensar les esmenes,
per part del Grup Parlamentari Popular, intervé el Sr. Cardona.

EL SR. JUAN I CARDONA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Es deixen o es donen per
defensades en els seus termes tant les de globalitat com les de
totalitat. Així mateix manifestam el nostre suport a les esmenes
del Grup Mixt.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Cardona. Torns a favor? No n’hi ha.
Torns en contra? Per part del Grup Parlamentari Mixt-2, Sra.
Marí, té la paraula.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Bon dia. Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors
diputats. Pel que fa a les esmenes a la totalitat que presenta el
Partit Popular ens remetem a la tradició parlamentària d’aquesta
cambra i ja seran comentades en la discussió en el Ple del
Parlament. Així i tot, entenem que el Govern de les Illes
Balears, i més concretament la Conselleria d’Agricultura, ha fet
el pressupost que es podia fer mantenint els equilibris necessaris
i del tot possibles amb l’actual situació de crisi econòmica. Així
i tot, som conscients que aquesta crisi econòmica afecta d’una
manera molt especial el sector primari i d’aquesta raó també
s’entén que el Govern ho ha tengut present a l’hora de fer
aquests pressuposts. 

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Marí. Per part del Grup Parlamentari
BLOC per Mallorca i PSM-Verds intervé el Sr. Barceló.

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Quant a l’esmena a la totalitat que
presenta el Grup Parlamentari Popular, ja ho hem comentat en
altres moments en aquesta comissió en altres seccions, es
tracten d’uns pressuposts fets en una època de crisi, amb una
baixada d’ingressos molt important. Per tant, són els pressuposts
que responen a aquesta situació i que a més, lògicament, han
establert tota una sèrie de prioritats per anar davallant les
despeses en allò possible i evitar, per tant, despeses no
prioritàries. En tot cas ens reservam per a un debat més ample
en el plenari del Parlament.

Quant a la resta d’esmenes que se presenten hi ha tota una
sèrie d’esmenes, per exemple, referides a cooperatives, quan la
conselleria ja té un pla de cooperatives a quatre anys. 

Hi ha tota una sèrie d’esmenes referides a actuacions que ja
estan contemplades en el Pla de desenvolupament rural, com
podrien ser els temes de les esteses elèctriques en sòl rústic,
com podrien ser els temes de camins rurals i d’altres. 

Hi ha tota una sèrie d’esmenes, també, contemplades ja com
actuacions de la conselleria com podria ser la denominació
d’origen; marques; com podria ser el tema de producte local;
com podria ser el tema de l’agricultura ecològica, que  crec que
és un dels pilars importants de les polítiques de la conselleria.

Per tant, creim que la majoria de qüestions que es plantegen
com a esmenes són esmenes de qüestions ja previstes bé en
aquest pla de desenvolupament rural bé en línies o programes ja
prevists per la conselleria. I, en definitiva, ens reservam de cara
al debat en el Plenari la possibilitat d’estudiar alguna esmena,
però avui ens hi manifestam en contra.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Barceló. Per part del Grup Parlamentari
Socialista té la paraula el Sr. Garcías.

EL SR. GARCÍAS I SIMÓN:

Gràcies, Sra. Presidenta. En primer lloc, he de manifestar
que, efectivament, respecte de les esmenes a la totalitat seran
debatudes en el plenari. 

Respecte de les esmenes parcials pràcticament també, ja que
de moment no hi ha hagut defensa de cap, només dir que han
estat llegides i estudiades amb atenció totes i que em reserv el
debat al plenari i que a la sessió d’avui seran rebutjades en la
seva totalitat.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA.

Moltes gràcies, Sr. Garcías. En torn de rèplica té la paraula
el Sr. Cardona.

EL SR. JUAN I CARDONA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, ja hem manifestat la defensa
d’una manera breu, encara que s’adverteix a la comissió que
això no significa cap precedent, però respecte a una qüestió,
simplement per cortesia ja que el representant del BLOC ha fet
algun comentari sobre les esmenes, crec que maldament la
nostra voluntat és defensar-les en ple almanco per cortesia
parlamentària li he contestar.

Miri, consider que de les esmenes que presentam, sobretot
les que parlen d’infraestructures que segons el Sr. Barceló ja
consten en el PDR, li he de dir que a la darrera revisió que s’ha
fet del Pla Estratègic de Subvencions de la conselleria, que està
aprovat pel Consell de Govern del 27 de novembre passat, ens
trobam que quan parla del PDR hi ha tota una sèrie de partides
o de tipus d’ajuda dins l’eix 1 que agafa infraestructures i l’eix
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2 que no tenen assignació pressupostària o no tenen previsió de
despesa anual i per tant, crec que està... o no basta dir que es fa,
s’ha de veure i no es veu.

Dit això, Sra. Presidenta, insistesc que el debat es produirà
al Ple. 

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Cardona. En torn de contrarèplica, algun
grup vol intervenir? Sí, Sra. Marí.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Molt breument, sobretot vull comentar l’esmena 14638, que
ha fet el Grup AIPF, on es proposa una partida per fer la
delimitació de les aigües territorials d’Eivissa i Formentera i
senzillament vull comentar que és una esmena a la qual
participam, pensam que sí, que és una actuació que s’ha de fer,
però que és veritat que en aquests moments tampoc no és
prioritària. 

També vull comentar que aquesta delimitació de les aigües
d’Eivissa i Formentera és més bàsicament una decisió política
o política jurídica que no una decisió -diríem- econòmica en
aquests moments. Crec que és molt breu, Sr. Cardona, i per tant
crec que s’hauria primer de fer la feina política i llavors ja en
posaríem en la feina econòmica. Repetesc que en aquests
moments tampoc no és prioritària.

També vull comentar respecte a l’esmena 14640, quant als
esculls artificials, també s’entén que tenim en aquests moment,
n’hi ha a Santa Eulàlia, n’hi ha a la zona d’Es Freu, n’hi ha a la
zona de Migjorn a Formentera, i per tant, pensam que aquesta
situació dels esculls artificials està coberta i també som
conscients que el problema de l’arrossegament ilAlegal no hi és
a les pitiüses. Per tant, aquesta esmena, també la votaríem en
contra.

També vull manifestar -ja acab- que s’hauria agraït que el
Grup Popular ens comentàs l’esmena 14732 on es proposa una
partida de 17 milions d’euros al FOGAIBA. Crec que aquesta
xifra de 17 milions d’euros, la situació actual ja ho diu tot, no sé
si es tracta d’això que es diu tan sovint per aquí de fer brindis no
sé a què, però crec que o bé es tracta de fer el record Guiness
d’esmenes..., però sí que s’hauria agraït l’explicació d’aquesta
partida per la seva significació. 

Res més, ja continuarem el debat al plenari. 

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Marí. Així, si no hi ha més
intervencions, passaríem a la votació d’aquestes esmenes
presentades a la secció 20, Conselleria d’Agricultura i Pesca; si
cap grup no demana votació separada, passam a la votació
conjunta.

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

Vots a favor?

Vots en contra?

LA SRA. SECRETÀRIA:

7 vots a favor; 9 en contra.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. A continuació votació conjunta de les
esmenes del Grup Parlamentari Popular.

Vots a favor?

Vots en contra?

LA SRA. SECRETÀRIA:

7 vots a favor; 9 en contra.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Acabat aquest debat com que hem fet molta
via no sé si es pot continuar... esperam. No sé si falten els
portaveus del següent debat que és el de la secció 21,
Conselleria de Comerç, Indústria i Energia. Hi són tots?
Continuam? 

Continuam amb el debat número 14, agrupació de la secció
21, Conselleria de Comerç, Indústria i Energia, amb les seccions
i entitats afins. Hi ha presentades esmenes a la totalitat per part
del Grup Parlamentari Popular a la Conselleria de Comerç,
Indústria i Energia, 14964; a l’Institut d’Innovació Empresarial
de les Illes Balears, 14947; Fires i Congressos de Balears,
14951. 

Així mateix també s’han presentat esmenes parcials per part
del Grup Parlamentari Mixt-AIPF, Conselleria de Comerç,
Indústria i Energia, al programa 722A, regulació i normativa
industrial, 14580; al programa 731B, planificació, ordenació i
desenvolupament energètic, 14575; al programa 731C, foment
de l’ús d’energies renovables i de l’estalvi d’energia, 14578; a
l’Institut d’Innovació Empresarial de les Illes Balears, esmenes
14576 i 14579, i a Fires i Congressos de Balears, 14577.

També hi ha presentades esmenes parcials del Grup
Parlamentari Mixt-2 a la Conselleria de Comerç, Indústria i
Energia, al programa 763A, ordenació, reforma i modernització
de les estructures comercials, 14540, i també les esmenes
parcials del Grup Parlamentari Popular que són a la Conselleria
de Comerç, Indústria i Energia, al programa 000A, a nous
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programes i no classificats, 14960; al programa 612H, gestió
dels fons procedents de la Unió Europea, 14949 i 14950; al
programa 722A, regulació i normativa industrial, 14936; al
programa 723A, promoció industrial i tecnologia, 14952, 14953,
14937, 14946, 14954, 14955, 14957, 14958 i 15131 i 15132; al
programa 731C, foment de l’ús d’energies renovables i de
l’estalvi d’energia, de la 14939 a la 14943, la 14945, 15126,
14938 i 14956; al programa 763A, ordenació, reforma i
modernització de les estructures comercials, 14962, 14934,
14935, 15124, 15125, 15127, 14959, 14963, 15128, 14961, i
finalment una esmena parcial a Fires i Congressos de Balears,
14948.

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

EL SR. MAYANS I SERRA:

Gràcies, presidenta. Les esmenes que s’han presentat a
aquesta conselleria fan referència a la darrera fase del Pla
d’eficiència d’enllumenat públic, queda poca cosa a fer, però a
dia d’avui no s’ha acabat i és una llàstima perquè és un projecte
interessant que ha servit de pla pilot o de mostra per a molts
altres projectes que llavors s’han dut a terme. 

Llavors hi ha algunes esmenes que fan referència a polígons
industrials quant a la creació d’empreses dins aquest mateix
polígon, naus modulars o també urbanitzar polígons que ara
estan pendents d’urbanitzar i que ara mateix ja es poden
urbanitzar perquè les normes prest estaran en vigor. 

Hi ha una altra esmena que fa referència també a recinte
firal, que és igual que la que vaig presentar l’any passat i llavors
una esmena que fa referència també al gasoducte, a Eivissa ja ha
arribat i crec que no estaria de més intentar estudiar d’alguna
manera com es pot fer arribar el gas a granel -diguem-ho així i
de manera fàcil de parlar- a Formentera sigui gasoducte, siguin
dipòsits, sigui com sigui. Ara mateix hi ha un problema greu a
l’illa, que no s’instalAlen més dipòsits de gas perquè a l’empresa
encarregada de fer aquestes feines o a les empreses
encarregades de fer aquestes feines no els surt a compte perquè
no hi ha la infraestructura necessària. Per tant, és per solucionar
un problema que s’ha demanat moltíssimes vegades per part de
la petita i mitjana empresa a Formentera, crec que a dia d’avui
no està solucionat.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Mayans. Per part del Grup Parlamentari Mixt-2,
Sra. Marí.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Gràcies, Sra. Presidenta. En primer lloc vull dir que retiram
l’esmena 14540. Per tant s’entén la que feia referència a un
projecte d’inversió en desenvolupament de comerç de l’illa
d’Eivissa; per tant queda retirada.

Quant a la resta de les esmenes, i aquí em disculparan
perquè aquesta mecànica parlamentària és una mica estranya,
em disculparà el Grup Popular si dic alguna inconveniència
perquè, clar, he de defensar unes esmenes que no s’han
comentat, per tant no deixa de ser una mica absurd. Però bé, tot
sigui per la mecànica. 

Comentarem que, pel que fa a les esmenes d’AIPF, ens
remetrem en part al que ja vàrem dir l’any passat, quant als
polígons industrials i naus modulars i al recinte firal. Sabem que
és una inversió que s’ha de fer a l’illa de Formentera, sabem que
és una inversió que en el seu moment s’haurà de fer i que per
tant s’haurà d’afrontar amb tot l’interès que calgui, però en
aquests moments no hi ha per part del Consell de Formentera
aquesta priorització en aquesta actuació. Per tant he de dir que
en el moment en què aquestes inversions siguin prioritàries per
al Consell de Formentera, no càpiga cap dubte que així hi
donarem suport.

També hi ha dues esmenes que trob que són improcedents,
tant la que fa referència al Pla de pedreres com la realització
d’un estudi per a l’arribada del gas a Formentera. Entenem que
són actuacions que s’estan fent, que s’han iniciat aquests
estudis, però que precisament quant al gas s’està fent
conjuntament amb l’estudi de la distribució de la xarxa de gas
que s’ha de fer a l’illa d’Eivissa perquè, clar, tot el procés ha
estat l’arribada del gas però no s’ha desenvolupat com a xarxa
interna a tota l’illa d’Eivissa, i això d’aquí s’està fent de la
mateixa manera que s’està treballant en l’estudi d’arribar a
Formentera, i he de recordar que desenvolupar una xarxa interna
a una illa de distribució de gas sempre s’ha de fer en
colAlaboració amb els ajuntaments, si no seria impossible dur-la
a terme.

Pel que fa a les esmenes del PP, he de comentar que les més
sorprenents, com a mínim des del meu punt de vista i agrairíem
ara les explicacions, són les que fan referència a la supressió de
la Direcció General dels Fons Europeus. He de dir que
òbviament hi votarem en contra però sí que agrairíem una mica
l’explicació, a què venen aquestes..., perquè no és una esmena,
crec que hi ha quatre esmenes, si no m’equivoc, que hi fan
referència i, clar, entenem que és un organisme bàsic per fer el
seguiment i el control d’allò que són els fons europeus o els
fons FEDER, que en aquests moments han dut una inversió de
més de 107 milions a les Illes Balears. Per tant sí que agrairíem
per part del Grup Popular que ens explicassin el sentit
d’aquestes esmenes.

Després hi ha un altre bloc o un altre apartat d’esmenes que
sí que ja obeeixen a allò que són els patrons habituals de les
esmenes d’aquests pressupostos, és a dir, és tot un bloc
d’esmenes que fan referència a polígons industrials, és a dir
nous polígons industrials, trasllats a polígons industrials,
inversió en polígons industrials, etc. Jo aquí he d’afegir que
possiblement s’obliden que, perquè hi hagi una inversió en
polígons industrials el primer que es necessita és que
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l’ajuntament en qüestió ho tengui previst a la seva planificació
urbanística i així ho demani, i en aquest cas, amb tots els
polígons industrials que s’esmenten i que fan referència a l’illa
d’Eivissa, no hi ha cap constància d’aquesta solAlicitud.

Després hi ha tot un altre bloc que fa referència a la Direcció
General de Comerç que van des de campanyes de promoció del
comerç amb plans de dinamització, diversos ajuts per a les
empreses del sector comerç, etc. He de dir que òbviament
aquestes mateixes activitats són a les que el pressupost de la
Conselleria de Comerç, la Direcció General de Comerç, hi
dedica tot el seu gruix pressupostari. Per tant són esmenes
diríem que podríem qualificar de reduplicatives. 

I en quart lloc tenim un altre bloc que fa referència a la
Direcció General d’Energia, foment de biomassa, foment de
biodiesel, foment de biocombustible, centres d’energies
renovables, auditories energètiques, etc. Entenem que aquí sí hi
pot haver tota una sèrie de punts de vista diferents, de punts de
vista diferents mediambientals, i per tant hi votaríem en contra.

I finalment vull comentar un bloc d’esmenes dedicades als
mercats i recintes firals, com la 15124, on es parla d’establir un
conveni amb el Consell d’Eivissa per a l’estímul de les fires. He
de dir que no només -que també suposam que sí que ho sap el
Grup Popular- aquest conveni hi és, sinó que també enguany
s’ha augmentat; per tant també hi votaríem en contra.

Així i tot acab ja dient que esper que es pugui transaccionar
una part d’aquestes esmenes de cara el plenari. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Marí. I per tal de defensar les esmenes
del Grup Parlamentari Popular, Sr. Oliver, té la paraula.

EL SR. OLIVER I MUT:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, pel que fa referència a les
esmenes a la totalitat que ha presentat el Grup Parlamentari
Popular he de dir que queden defensades en els seus termes.

I quant a les esmenes parcials, se’m demana una explicació
per part de la Sra. Marí del motiu pel qual donam de baixa la
Direcció General de Fons Europeus. Jo crec que és clar: ho feim
en un sentit d’economia, el que feim és idò que, els sous dels
alts càrrecs, els duim a la partida de fires, i el capítol 1 i el
capítol 2, i els capítols 6 i 4, els duim també a les partides de
fires, i en el que fa referència al capítol 4, el 44300, una part la
duim a promoció industrial i una altra part a suprimir la
Direcció General de Fons per dur-ho a energies renovables. És
a dir, el que es pretén és suprimir la Direcció General de Fons
Europeus i que les funcions que du endavant aquesta direcció
general es comparteixin entre la Direcció General de Promoció
Industrial, Fires i Congressos i també l’IDI.

Quant a les altres esmenes parcials, i vist com ha anat el
debat durant aquestes comissions, en què no se’n aprova cap
esmena, ni tant sols no se’ns en transacciona cap, i vist també el
posicionament que ha fet la Sra. Marí sobre les altres esmenes,
Sra. Presidenta jo les don per defensades, no sense dir que estic
a disposició de les senyores i els senyors diputats per donar totes
aquelles explicacions que facin falta per poder arribar a una
aproximació i també per poder arribar a un consens, que és el
que nosaltres voldríem, que tanta falta fa avui als ciutadans en
aquesta època de crisi.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Oliver. Torns a favor? No n’hi ha. Torns
en contra? Per part del Grup Parlamentari BLOC per Mallorca
i PSM-Verds, intervé el Sr. Barceló.

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Reservam el debat de l’esmena a la
totalitat en el plenari del Parlament, i quant a les esmenes, bé,
hi entraré molt poquet per damunt perquè el portaveu del Partit
Popular tampoc no hi ha entrat massa. 

He de comentar que hi ha tota una sèrie d’esmenes referides
a polígons industrials; com ha comentat ja la portaveu del Grup
Mixt, efectivament els polígons industrials que ja estan prevists
s’estan desenvolupant, s’estan duent a terme, i aquí on no hi ha
previsions dels ajuntaments no s’estan duent a terme,
lògicament, aquesta és la qüestió claríssima. Igual que les ajudes
de trasllat als polígons; ja es donen ajudes a les PIME, ja
existeix aquesta línia. 

Es comenta també, hi ha tota una sèrie de qüestions de
política firal, per a recintes firals tant a Eivissa, com a Manacor,
etc.; tot això són dotacions que ja estan previstes i suficients.
Mercats artesanals, centres comercials, hi ha convocatòries de
subvencions en els ajuntaments anualment, a les quals es pot
acollir i s’hi acull tota una sèrie d’ajuntaments per desenvolupar
projectes d’aquest tipus. Les ajudes a empreses en el sector del
comerç, també hi ha una convocatòria anual de subvencions que
també surt anualment i s’hi afegeixen tots aquells comerços que
volen. Igual que pel que fa a campanyes de promoció del
comerç o plans de promoció comercial, que se’n demana una
específica per a Eivissa. Totes són qüestions que estan ja dins el
pressupost previstes.

Sobta, efectivament, que es demani la supressió de la
Direcció General de Fons Europeus, que ha aconseguit
importants inversions a ajuntaments diversos de totes les Illes
i de tots els colors per a determinats programes i per a
determinades inversions molt importants, que jo crec que són a
destacar i que han ajudat a dinamitzar l’economia i que han
ajudat a fer projectes que d’altra manera no s’haurien pogut dur
a terme si no hagués estat gràcies als fons europeus; fins i tot es
diu que per..., aquí es proposa per fomentar l’ús d’energies
renovables i estalvi energètic i es demana, per tant, que se
suprimeixi aquesta direcció general, quan una part d’aquestes
inversions que han vengut, concretament les que vénen de l’eix
2 del programa operatiu, diversos milions d’euros, han vengut
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precisament al desenvolupament d’infraestructures d’energia
solar.

Es demana, per cert, tota una sèrie d’ajuts en energies
renovables que de fet ja s’estan duent a terme per la Direcció
General d’Energia, tot i que no s’aposta, com es demana aquí,
per exemple pel biodiesel o pel biocombustible. Sí que hi ha
plans d’eficiència energètica, estan contemplats dins el pla de
subvencions a ajuntaments; i sí que es fan auditories
energètiques, com es demana en una esmena, amb la
convocatòria específica que hi ha d’auditories energètiques.

Per tots els motius exposats rebutjarem les esmenes sense
menystenir que de cara al plenari alguna esmenes pogués ser
acceptada o transaccionada. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Barceló. I per part del Grup Parlamentari
Socialista intervé la Sra. Mercadal.

LA SRA. MERCADAL I MERCADAL:

Gràcies, Sra. Presidenta, bon dia a tothom. Per definir la
postura del Grup Socialista en relació a les esmenes presentades
pels grups parlamentaris em referiré en primer lloc a les sis del
Grup Mixt AIPF, de la 14575 a la 14580, de les quals quatre són
d’afectació i dues són de substitució.

Aquestes esmenes són, com sempre, una proposta de major
dotació per a l’illa de Formentera, en concret enguany
relacionades amb el Pla d’eficiència de l’enllumenat públic,
amb el polígon industrial, amb el recinte firal polivalent,
arribada del gas natural, viver d’empreses i pla de pedreres. Tot
i que avui les votarem en contra, vull dir al Sr. Mayans -ells ja
ho sap- que valoram la seva insistència i la seva convicció en
defensa del seu territori, i que d’aquí al ple de la setmana que ve
farem un esforç per tal de poder-li transaccionar alguna cosa.

I ara, entrant en el grup d’esmenes presentades pel Partit
Popular, he de dir que no donarem suport a les tres esmenes a la
totalitat, la 14964 al pressupost de la conselleria, la 14951 al
pressupost de Fires i Congressos, i la 14947 al pressupost de
l’IDI. No entraré en el debat de les esmenes a la totalitat ja que
tampoc no ho ha fet el portaveu que les ha de defensar, i ja
tindrem ocasió de discutir-ho amb més detall en el proper
plenari.

Pel que fa a les esmenes parcials del Partit Popular, jo li vull
dir que el nostre grup ha fet un estudi exhaustiu de les seves
propostes. No crec que siguem nosaltres els que hàgim iniciat
la dinàmica de pobre debat al qual feia referència el portaveu
del Partit Popular, i li vull avançar que el meu grup les votarà
avui en contra a l’espera que els dies que queden fins el ple
monogràfic de la setmana que ve tinguem oportunitat d’apropar
posicionaments i donar el vot en positiu a algunes de les seves
propostes. 

Sí que voldria fer una pinzellada, i per major claredat les ha
agrupades de la següent manera: grup d’esmenes de tipus
afectació, que segons ens consta, perquè així ho hem constatat
amb la conselleria, ja estan dotades o en procés de ser-ho, sigui
en relació a equipaments, com per exemple la 14935, que fa
referència al recinte firal de Manacor, o la 15132, que fa
referència als polígons industrials a Eivissa; en relació a
esdeveniments, com la 14940, dies de l’energia, la 14948 i la
15124, que fan referència a fires o a política firal; en relació a
serveis, com la 14936, inspectors contra l’intrusisme, la 14944,
auditories, la 14957 i 63, plans per a crèdits, o la d’ajuts per
traslladar-se a polígons industrials, la 14955.

Passem ara al segon grup, que fa referència al grup
d’esmenes d’eliminació de la Direcció General de Fons
Europeus. Són totes elles de substitució i el que proposa el Partit
Popular és, amb l’estalvi que representaria l’eliminació
d’aquesta direcció general, dur a terme actuacions diverses:
foment d’energies renovables, més activitat firal, o aplicar-ho
fins i tot al capítol 1 de retribucions i Seguretat Social a
promoció industrial i tecnològica. Amb totes aquestes
discrepam del Partit Popular. La Direcció General de Fons
Europeus és necessària, entre altres coses perquè és l’únic
organisme reconegut per seguir i controlar el programa operatiu
FEDER 2007-2013. 

Un altre grup d’esmenes, reiterades any rere any, fan
referència a la promoció d’energies alternatives -biomassa,
biodiesel, biocombustible- i com cada any els he de remetre a
les línies de la política energètica de la conselleria.

Un altre grup d’esmenes tracta de convocatòries ja existents
o de subvencions pendents de convocatòria, com la que proposa
un bulevard comercial per a Manacor, el mercat artesanal de
Sant Antoni, el pla d’eficiència energètica per l’enllumenat
públic de Sant Antoni, on nosaltres entenem que els ajuntaments
respectius ja compten amb convocatòria específica; així com
aquelles on les convocatòries estan en fase de resolució, i
aquestes són en relació a campanyes promocionals de comerç,
modernització de mercats municipals, centre comercial de Santa
Eulàlia i pla de dinamització de l’illa d’Eivissa. O aquella que
fa referència a les ajudes a empreses del sector del comerç, en
què les subvencions estan pendents de convocatòria.

I finalment el darrer grup està relacionat amb les esmenes de
tipus organitzatiu, que lògicament no podem acceptar perquè els
criteris són diferents, com quan el Partit Popular proposa
unificar dos dels programes de la Direcció General d’Energia,
o proposa dotar el pla estratègic de la indústria amb 4 milions
d’euros, i en canvi nosaltres donam suport a la conselleria quan
donar suport o quan opina que la quantitat econòmica ha de ser
adient en funció de les tasques que s’estan realitzant. A més n’hi
ha una en què el Partit Popular proposa un pla de xoc per a la
indústria bijutera de Menorca, i nosaltres donam suport a la
conselleria quan diu que s’han de realitzar plans estratègics de
futur i no plans de xoc. També inclouria aquí aquelles
actuacions que la conselleria i el nostre grup, que li dóna suport,
no consideren prioritàries, com l’esmena 14945, que fa
referència al centre d’interpretació d’energies renovables, o
aquella que proposa nous polígons industrials o la
internacionalització d’empreses.
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I no vull oblidar l’esmena 14960, en què el Partit Popular
proposa la restitució d’un programa d’artesania i no té en
compte -crec recordar que açò ja ho vam manifestar l’any
passat- que artesania és competència dels consells insulars, que
és una competència que ja està transferida, i tal com ja els vaig
dir l’any passat, també, el nostre grup és molt respectuós amb
les competències transferides als respectius consells insulars. 

Aquest seria el nostre posicionament a dia d’avui. Esperem
que en el ple de la propera setmana ho puguem debatre amb més
extensió. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Mercadal. En torn de rèplica intervé el
Grup Parlamentari Popular. Sr. Oliver...

EL SR. OLIVER I MUT:

Gràcies, Sra. Presidenta. No és per entrar en rèplica, només
per una qüestió que se m’ha oblidat en la meva primera
intervenció, i és que l’esmena 14937, que és supressió de la
Direcció General de Fons Europeus, tot el que segueix hauria de
quedar suprimit, que diu “pel foment d’energies renovables i
estalvi energètic”; les partides estan bé, és la llegenda que està
equivocada perquè no està dins aquest programa. És aquesta
correcció tècnica.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Oliver. Hi ha alguna intervenció més en
torn de contrarèplica? No? Idò així passam a la votació.

En primer lloc votació conjunta de les esmenes del Grup
Parlamentari Mixt AIPF a la Conselleria de Comerç, Indústria
i Energia.

Vots a favor?

Vots en contra?

EL SR. SECRETARI:

8 vots a favor, 9 en contra.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. Les esmenes del Grup Parlamentari Mixt-2 han
estat retirades, per tant no es vota. 

I finalment 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.

Passam al debat número 15, de totalitat i globalitat,
agrupació de la secció 23, Conselleria d’Esports i Joventut, amb
les seccions i entitats afins.

Hi ha canvis de portaveus?, i canvis de diputats? Canvis, eh?

 (Pausa)

LA SRA. PRESIDENTA:

Així idò els canvis que s’hagin produït respecte del debat
anterior per favor?

LA SRA. PALAU I COSTA:

Catalina Palau substitueix Pere Palau.

EL SR. COSTA I SERRA:

Josep Maria Costa substitueix Miquel Gascón.

LA SRA. MERCADAL I MERCADAL:

Margarita Mercadal substitueix el Sr. Boned.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Antoni Alorda substitueix ara Gabriel Barceló, perquè el
titular Miquel Àngel Llauger es reincorporarà a la comissió.

EL SR. HUGUET I SINTES:

Cristóbal Huguet substitueix el Sr. Francesc Fiol.

EL SR. SERRA I TORRES:

Antoni Serra substitueix Miquel Jerez.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Tenim idò tots els diputats. I presentam les
esmenes a la totalitat que ha presentat el Grup Parlamentari
Popular a la Conselleria d’Esports i Joventut i també a l’Institut
Balear de la Joventut. 

També hi ha esmenes parcials presentades pel Grup
Parlamentari Mixt-AIPF a la Conselleria d’Esports i Joventut,
al programa 323A, protecció i foment de la integració i foment
de la participació social de la joventut, 14573; i a la Fundació
Illesport, 14574.
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També hi ha esmenes parcials per part del Grup
Parlamentari Mixt-2 a la Conselleria d’Esports i Joventut, al
programa 457A, promoció i foment de l’esport, 14559 i 14560.

I finalment les esmenes parcials del Grup Parlamentari
Popular a la Conselleria d’Esports i Joventut: al programa
323A, protecció i foment de la integració i foment de la
participació social de la joventut,  14995, 14665, 14670, 14662,
14664, de la 14666 a la 14669 i 14663; al programa 457A,
promoció i foment de l’esport hi ha les esmenes RGE núm.
14985, 14984, 14987, 14968, 14979, 14981, 14965, 14966,
14975, 14977, 14971, 14998, 15001, 15021, 15022, 15023,
15117 i 15134. I finalment esmenes parcials a l’Institut Balear
de la Joventut, 14989, 14991 i 14994.

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, Sra. Presidenta. Les esmenes que hi ha en aquesta
conselleria fan referència a temes molt generals, un d’ells és el
tema dels albergs, hi faig una esmena perquè es faci una millora
de tots ells i deix en mans de la conselleria quins ha de millorar
de manera prioritària i de manera més urgent. Per tant, el que és
important és que són una xarxa important d’allotjament que ara
mateix necessita una reforma important i crec que en temps com
els que corren seria convenient que es millorassin perquè
ajudaria a molt gent que no pot allotjar-se o establir-se, tal
vegada seria una bona solució.

Una altra fa referència a esdeveniments esportius. Crec que
és important remarcar i des de molts de sectors se’ns ha fet
arribar, que quan hi ha esdeveniments a la comunitat, es vagin
repartint per les diferents illes, ajudant a crear infraestructures
esportives a totes. Per tant que no es monopolitzin, que no se
centralitzin esdeveniments de primer nivell a l’illa principal. Jo
crec que seria bo que totes les illes menors, Menorca, Eivissa i
Formentera es veiessin afavorides també per esdeveniments de
primer nivell i ajudaria a consolidar una xarxa d’infraestructures
que en un futur serien molt valuoses.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Mayans. I en nom del Grup Parlamentari
Mixt-2 intervé la Sra. Marí.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Quant a les esmenes presentades
pel Grup Mixt-2 en aquest cas pel diputat Bartomeu Vicens, les
14559 i 14560, només comentar que queden defensades en els
seus termes.

Quant a l’esmena que presenta AIPF, crec que és la 14573,
que fa referència a la millora de la xarxa d’albergs, entenem que
aquí també hi ha referència a l’alberg de Formentera, sí que és
cert i estam d’acord amb el diputat que l’alberg de Formentera
necessita una inversió i una millora. Només dir i recordar que
aquestes inversions són competència, i crec que s’haurien
d’assumir ja, per part del consell, en aquest cas el Consell de
Formentera, i creim que s’haurien de fer les referències en els
pressuposts respectius dels diferents consells.

Quant a les esmenes del PP, torn a disculpar-me per si hi ha
algun comentari improcedent, el fet de comentar unes esmenes
que no han estat defensades, senzillament dir a la portaveu que
sobre les esmenes a la totalitat, les dues que presenten, hi
votarem en contra i també ens reservam per al debat del plenari.

Quant a la resta d’esmenes que presenta el Grup Popular,
també hi ha una esmena, la 14995, amb temàtica semblant a la
que ha presentat AIPF sobre albergs i que fa referència al
campament de Cala Jondal, també ens remetem a l’explicació
que s’ha donat abans, crec que són competències del consell i
així s’hi hauria d’incidir -encara que deman disculpes per donar
aquest tipus de consells-, però s’hauria d’incidir a nivell de
consells insulars aquest tipus d’inversions i que cadascú assumís
la part de responsabilitat, la part alíquota que li pertoca.

Tot seguit hi ha un conjunt d’esmenes del Grup Popular que
fan referència a la creació de noves infraestructures esportives.
El nou poliesportiu de Sant Miquel d’Eivissa, el Puig d’en Valls
també d’Eivissa, a Manacor, Binissalem, etc., convendria
recordar a la portaveu del Grup Popular que el problema que ha
presentat el poliesportiu de Puig de’n Valls ha estat bàsicament
la recepció del solar per part de l’ajuntament. I per tant,
convendria aclarir aquest problema abans de demanar canvis de
pressuposts per a aquest finançament. També agrairíem que hi
hagués una explicació del perquè de les diferències
pressupostàries en quantitats quan fan referència als diferents
poliesportius. Per què els poliesportius d’Eivissa són d’1 milió
d’euros, el de Manacor ja ens puja a 2 milions i el de Binissalem
ja se’n va a 3? Un podia arribar a pensar o sentir-se -diguem-
ofès per la valoració que hi ha de les quantitats dels diferents
poliesportius.

Després hi ha tot un conjunt d’esmenes que tenen en comú
un únic tema i és la paraula “increment”. I clar, en aquest sentit
sí que hem de dir que com a mínim aquesta portaveu es pensava
que hi havia l’assumpció que estàvem davant uns pressuposts
d’una època que no és de les millors i per tant, aquesta
assumpció de l’època de crisi era manifestar i donar suport al
manteniment de totes les prestacions, però no fer tot un seguit
de partides allà on es demana que s’incrementin
sistemàticament totes, amb un augment de més d’1 milió
d’euros.

Finalment un darrer apartat d’esmenes que fan referència a
la Direcció General de Joventut i a banda de les propostes de
dinamització dels diferents serveis, Pla jove, la Llei de la
joventut, desenvolupament del circuit d’art jove, etc., entenem
que aquí la Direcció General de Joventut ja presenta les partides
corresponents i que aquest augment que es demanaria que també
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és de més d’1 milió d’euros no és pertinent i per tant, també hi
votaríem en contra.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Marí. I per tal de defensar les esmenes
del Grup Parlamentari Popular intervé la Sra. Palau. 

LA SRA. PALAU I COSTA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bon dia a tots, senyores i
senyors diputats. L’esmena a la totalitat que presentam a la
secció 23, com ja han dit altres portaveus, serà defensada en
plenari la setmana que ve.

I sobre les esmenes parcials tampoc no m’hi estendré gaire
perquè aquests són els tercers pressuposts que ha elaborat aquest
pacte de govern, i són esmenes que v'nen aquí, moltes d’elles,
per tercer any consecutiu sense èxit; a més també la setmana
passada vàrem veure una moció en plenari, precisament
d’esports, i molts dels punts que es varen tractar a la moció són
coincidents amb les esmenes. Per tant procuraré fer un repàs
ràpid, sense ser excessivament reiterativa.

En primer lloc voldria anunciar que l’esmena 316 queda
retirada per duplicitat.

Ens quedaríem amb la núm. 13, que era en els mateixos
termes, i demanam, una vegada més, que els esdeveniments
esportius que patrocina el Govern balear se celebrin a totes les
illes, no exclusivament a Mallorca. Són importants per fomentar
l’esport en general, però sobretot són importants a nivell de
promoció turística, per tant, no podem admetre que les illes
menors no rebin aquesta ajuda per a esdeveniments esportius i
Mallorca sí.

La 310 fa referència a  ...

LA SRA. PRESIDENTA:

Disculpi, Sra. Palau, em sembla que el nombre no és el
correcte, ho dic perquè no hi hagi confusió amb els altres
portaveus, tal vegada mira un altre... Han de començar per 149...

LA SRA. PALAU I COSTA:

Idò la retirada seria la 14574. 

LA SRA. PRESIDENTA:

14574, molt bé, pot continuar.

LA SRA. PALAU I COSTA:

Perdoni, perdoni, no, la retirada seria la 14977, que ve
duplicada amb la que havíem esmentat.

Una altra qüestió, a la qual també hem fet reiteradament
molta incidència, és la qüestió dels desplaçaments i no ens
cansam de repetir que aquesta hauria de ser la prioritat de la
Conselleria d’Esports, perquè els desplaçaments han de deixar
de ser un obstacle per als esportistes de les Illes Balears. Sabem
que s’hi fan esforços, s’hi fan millores, però encara s’ha
d’incidir més en aquest tema.

Quant a les subvencions, ja hem dit i hem reconegut que la
conselleria fa una bona feina en aquest sentit, en els criteris,
però són temps difícils per a les entitats esportives i per als
esportistes i pensam que hi ha partides al pressupost de la
conselleria que podrien ser reduïdes o eliminades i passar
aquests recursos a incrementar les subvencions a equips d’elit
de les Illes Balears i també a esportistes destacats.

Demanam una vegada més que el Govern elabori un pla
autonòmic d’instalAlacions esportives. L’altre dia en plenari
se’ns va dir que ja estava fet, que tenia una quantia de 24
milions d’euros per a inversions, però aquest és un tema que no
apareix reflectit en cap indret del pressupost general de la
comunitat i això ens preocupa. Pensam que no garanteix que les
infraestructures, tímidament anunciades, s’estiguin realment
projectant i que s’arribin a fer.

Aquesta és la primera d’un conjunt d’esmenes relatives a
instalAlacions esportives, no passaré a esmentar-les una per una,
però sí vull aprofitar per contestar a la Sra. Marí que fa una
comparació de quanties. Enguany -com podran comprovar- hem
optat en ares a l’austeritat general a reduir les quanties de les
nostres esmenes i en alguns casos assumim que el que demanam
en el cas de les inversions és només una primera fase per poder
començar les obres i en anys pròxim ja demanaríem altres
partides complementàries, però sí vull aclarir que nosaltres
apostam perquè les inversions que faci el Govern en matèria
d’instalAlacions esportives a totes les illes siguin, per suposat,
proporcionals. 

També està present el tema de la tecnificació i sobretot el de
la formació. Com ja hem dit també és una necessitat que no està
encara coberta, una qüestió fonamental, i pensam que el Govern
encara ha d’incidir més en aquest tema. També hi ha dues
esmenes més relatives a tecnificació a les illes menors,
demanam més inversió en el centre de tecnificació de tir amb
arc a l’illa d’Eivissa per poder-lo arribar a convertir en un centre
d’alt rendiment esportiu. 

També feim incidència en el foment de l’esport de base.
Pensam que cap administració competent en matèria d’esports
pot permetre’s obviar la base perquè potenciar l’esport entre
nins i nines és fonamental si volem arribar a tenir una elit
esportiva sòlida i nombrosa. També en aquest mateix sentit de
foment de l’esport de base tenim tres esmenes.



HISENDA I PRESSUPOSTS / Núm. 65 / fascicle 3 / 10 de desembre del 2009 1335

 

Ja per acabar les de tema esportiu vull esmentar que votarem
a favor les presentades pel Sr. Mayans, les presentades pel Sr.
Vicens no entrarem a valorar-les i tampoc no participarem a la
votació.

Quant a Joventut no acabam d’entendre ben bé què és el que
fa el Govern en matèria de Joventut per poder beneficiar els
joves. Vull dir que quan el Pacte de Govern es planteja la
necessitat de retallar pressupostos i disminuir entitats públiques
resulta que la Conselleria de Joventut en crea una de nova.
Trobam que l’Institut Balear de la Joventut és innecessari, que
només significa més costos, més personal i que només duplica
les funcions que ja desenvolupava la Direcció General de
Joventut. Per tant, apostam per la seva supressió.

També vull anunciar que les esmenes 14989, 14991 i 14994
queden retirades també per haver estat duplicades... 14989,
14991 i 14994, són retirades per haver estat duplicades.

Passam a la 14666, demanam que la conselleria apliqui
d’una vegada la Llei integral de Joventut. Aquesta esmena com
altres en matèria de joventut és ja un clàssic, però pensam que
l’Executiu no desenvolupa aquesta normativa com caldria en
benefici dels joves de Balears.

La relativa al Pla Jove, també és una altra esmena típica, el
Partit Popular quan va deixar el Govern va deixar també
elaborat un pla jove que podia dotar de contingut i de
planificació la funció de la conselleria, però el Govern ha
preferit ignorar-lo i tampoc no n’ha fet un de propi. Consideram
que es conformen fent estudis i treball tècnics diversos que no
sabem ben bé on ens porten.

L’esmena relativa a Futur Jove, vull dir que aquesta va ser
una iniciativa excelAlent que va realitzar a la legislatura anterior
el Govern, era una activitat orientadora, formativa, útil per als
joves i ara que vivim en una època de moltes dificultats
econòmiques i laborals que també pateixen directament els
joves seria necessari i positiu poder recuperar aquesta fira que
era molt profitosa per als joves de cara al seu futur.

Quant al programa cultural Art Jove, també hem de dir que
és un bon programa que fomenta la creació i la participació
cultural entre els joves. Pensam que també s’hauria de
promocionar més i s’hauria d’acabar de consolidar.

Quant als albergs de les Illes Balears, pensam que necessiten
manteniment, hi ha alguna instalAlació nova, però n’hi ha moltes
que no ho són i que necessiten inversions per mantenir-los en
bon estat. És cert que els consells insulars, és cert a l’illa de
Mallorca, ara són els titular, però també pensam que és lògic
que el Govern no es desentengui totalment d’aquestes
instalAlacions i que colAlabori en el manteniment. Tal és el cas a
Eivissa del campament de Cala Jondal, que també està recollit
en una altra esmena. També solAlicitam més equipaments per a
les instalAlacions juvenils que tenen les entitats locals de
Mallorca. 

Quant a la xarxa d’informació jove trobam que funciona bé,
però ja que és un element útil, s’ha d’ampliar i potenciar. És una
bona eina, és molt emprada pels joves i s’ha de procurar i s’han
de fer esforços perquè tots els joves de les Illes Balears tant si

estan en una ciutat com si estan en un poble petit i recondit
puguin usar-la sense cap tipus de problemes.

També demanam més sous per fer activitats com són els
campaments d’estiu. Sobretot hi ha un tema important que és
dedicar més recursos a programes de foment d’hàbits
saludables, això cada dia és més necessari entre nens i joves, és
bàsica la feina de prevenció i informació. Pensam que la
Conselleria de Joventut hauria de liderar un moviment dins el
Govern implicant altres àrees com sanitat i educació per poder
arribar al màxim de població jove. 

Ja per acabar, també demanam un any més que el Govern de
les Illes Balears pugi l’aportació, que fa anualment i que té
congelada, al Consell de la Joventut de les Illes Balears.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Així entenem que les tres esmenes que ha
retirat són de l’Institut Balear de la Joventut, així queda sense
cap esmena parcial l’Institut Balear de la Joventut, com que
estan duplicades, és d’aquí, no del programa, no?

LA SRA. PALAU I COSTA:

N’hi ha una d’esports, retirada, la que fa referència a
esdeveniments esportius, les altres tres són de joventut.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé, moltes gràcies. Passam als torns a favor, no n’hi ha.
Torns en contra, per part del Grup Parlamentari BLOC per
Mallorca, Sr. Alorda, té la paraula.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. La veritat és que no importa que es
presentin esmenes parcials a l’Institut Balear de la Joventut
perquè crec que tots els seus fons multiplicats per tres passen a
l’hipòdrom de Manacor si no ho he entès malament. Per tant, la
veritat és que en el mateix passar de l’Institut Balear a
equipaments esportius si aprovàssim la postura del Partit
Popular no importaria tocar res més perquè directament tota la
transferència que anava a l’Institut Balear de la Joventut passa
en aquest cas a l’hipòdrom de Manacor.

Bé, la veritat és que la primera referència que és a l’esmena
a la totalitat, no hi ha dubte que ens trobam dins el gran debat
que ja hem tengut en comissió, respecte a proposicions no de
llei -com recordava la Sra. Palau-, fins i tot en interpelAlacions
al Ple, sobre la conveniència, gairebé la necessitat de fer més
despesa, de fer més inversió en matèria esportiva i afegiríem
també en matèria de joventut, però bé, els recursos són els que
són, és un handicap recurrent en aquests debats naturalment
secció rere secció. 
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El que no veim és la solució a aquestes propostes en les
esmenes que se’ns plantegen tant d’AIPF com del Sr. Vicens
com del Partit Popular perquè o s’afecten recursos sense
preveure que això implicarà la pèrdua d’altres prestacions, que
no hi ha com a mínim un reconeixement explícit que no es
podran prestar, sinó que senzillament es deixa -diguem- enlaire
com es podran sostreure tots aquests recursos dedicats, afectats
a una determinada fórmula, a un determinat objectiu o
directament es desfà una capella per vestir un sant, no?, cosa
que al final sembla que si ningú no confessa que vol desfer o
desvestir aquella capella doncs arribarem a un resultat no
desitjat.

Entrant un poquet al detall de cada una d’aquestes, tenim en
primer lloc el tema dels albergs juvenils, ja s’ha apuntat, tant a
AIPF com al Partit Popular, que tant de bo poguessin donar un
suport malgrat la competència sigui insular, però la veritat és
que en aquests moments cadascú haurà, en bona mesura,
d’aguantar les seves competències i fer un esforç entre tots per
millorar el finançament dels consells que realment hem de
convenir en la dificultat d’assumir totes les transferències fetes
amb el finançament que en aquests moments mantenen.

També el tema dels esdeveniments esportius a les illes,
Menorca, Eivissa i Formentera, està reiterada per AIPF i el
Partit Popular, s’ha reconegut que hi ha hagut un avanç en
aquest sentit en distints debats, tant de bo s’hi pugi donar també
una empenta addicional, però pensam que aquests pressupostos
ja fan un compromís en la línia positiva i en les possibilitats que
en aquests moments té el Govern per dur-les a terme i per tant,
tampoc no els donarem suport.

Quant a altres propostes, són més aviat jo diria que un toc
d’atenció, un recordatori que fa el Grup Popular que s’han de
dur a terme unes determinades polítiques més que una intenció
real d’afectar partides, per exemple, dur a terme la Llei de la
joventut o el Pla jove. D’entrada perquè és evident que el Pla
jove, o més la Llei de la joventut perquè el Pla jove té el
moment que té, obliga a totes les partides de la Conselleria de
Joventut i de moltes altres conselleries del Govern. Per tant,
establir una partida, un programa específic per a la Llei de
joventut no ens sembla adequat.

També altres projectes són assumits per part de la
conselleria, com el d’hàbits saludables; com els campaments; la
informació jove; les campanyes adreçades a la joventut; els
centres de tecnificació; la formació; les noves modalitats
d’esport a l’educació escolar. Crec que tot això ja s’ha apuntat
que hi ha increments notables en els pressuposts dins aquesta
legislatura, el que passa és que, evidentment, concretament en
aquest any i dins la rebaixa general que té el Govern serà difícil
que no quedin afectats tot i que es procurarà que, com a mínim,
respecte de l’anterior legislatura continuïn mantenint-se
millores.

El mateix pel que fa als desplaçaments; les ajudes als equips,
que com s’ha dit també s’ha mirat, o als esportistes, de
racionalitzar i de canviar un poc els paràmetres de la seva
concessió; l’esport escolar correspon als consells, tornam a tenir
un handicap amb el finançament dels consells, però això no ho
podem resoldre sistemàticament duent a recuperar el Govern, a
nivell sectorial, les competències que té transferides i, per tant,
tampoc no ens sembla adequada la fórmula. El que deia respecte

de com finança el Partit Popular aquestes noves inversions crec
que, per ventura, l’element que ens pot donar una referència són
els equipaments. 

En aquests moments els convenis, els equipaments que
pretén fer i que ja s’ha apuntat que els milions que duen a terme
no consonen uns amb altres, tot ells lleven totes les ajudes als
ajuntaments, estableixen baixes superiors a la partida que hi ha
en aquest moment prevista, jo diria que és un error tècnic dins
la mateixa previsió de l’esmena perquè desquadraria els
números, en aquest moment farien ganes quasi votar a favor
perquè suposant que no hi hagués un petit problema i és que els
ingressos no arribarien. Per tant, no podríem pagar allò que ara
deim, però és que no està quadrat, senzillament s’agafa d’una
partida per als ajuntaments, que hi ha 500.000 euros, i se’n
donen 2 milions a un altre disseny, i aquests 2 milions es
repeteixen amb un altre i amb un altre equipament, cosa que si
aprovéssim les tres esmenes aleshores el fiasco seria absolut.

Comprenc que el Partit Popular, com molt bé ha dit la Sra.
Palau, torna amb les esmenes d’anys anteriors; fa un gest ja de
poca convicció que seran aprovades i, per tant, probablement ni
tan sols lliga que unes consonin i siguin congruents amb les
altres; dóna al Govern la possibilitat -interpret- que li faci
contrapropostes de baixes, però al final constatam, tot i que
sempre es pot entrar en aquesta mena de transaccions, és que en
realitat no hi ha els recursos, dins aquest pressupost, que
permetin dur a terme aquests equipaments tal i com estan
prevists aquí si no és, també, doncs a través del Pla
d’equipaments que té la conselleria i amb un finançament molt
més espaiat en el temps que és el que nosaltres trobam prudent,
raonable, possible en aquests moments i, per tant, no el
desmantellarem amb les propostes que ens fa el Partit Popular.

Ja he dit, per exemple, que tot l’Institut Balear de la Joventut
se’n va darrera de l’hipòdrom de Manacor i és evident que
nosaltres no voldrem, ens agradaria molt donar suport a l’esport
hípic, però comprendran que també i imprescindiblement hi ha
d’haver polítiques de joventut amb independència de quin sigui
l’ens que les dugui a terme, una cosa és que no les faci l’Institut
Balear de la Joventut i l’altra és directament que desapareguin
les polítiques de joventut. Com que això és allò que en realitat
ens proposa el Partit Popular nosaltres no li donarem suport.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Alorda. Per part del Grup Parlamentari
Socialista intervé el Sr. Costa.

EL SR. COSTA I SERRA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Per motivar, en primer lloc,
respecte de la totalitat si bé ja farem una explicació a plenari, de
totes maneres farem alguna petita pinzellada. He mirat de fer
exercici de mirar quina és la posició dels intervinents respecte
de quan aquesta comunitat autònoma ha tengut la major
inversió, només a una illa en matèria esportiva, inexistent. No
es parlava. El Sr. Mayans no deia res, no presentava esmenes
sobre quan es feia el Palma Arena, per transaccionar-hi esmenes
que anassin cap a Formentera, ni una. Submissió respecte de
propostes realitzades sobre el més important que hi ha hagut
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aquí. Per tant, l’autoritat moral un l’agafa amb les conquestes
dia a dia i crec que els que avui fan esmenes en un sentit
insularista la varen perdre la legislatura passada perquè no varen
fer res, absolutament res, per les illes petites en matèria
d’infraestructures esportives.

Dit això, entrarem en algunes de les esmenes que van en la
mateixa línia. Hi ha esmenes genèriques de suport a les illes mal
anomenades petites i després amb dues esmenes tot se’n va a
Manacor. Clar, d’això no li interessa fer massa menció, una ja
l’ha exposada el Sr. Alorda i l’altra li exposaré jo. El centre de
tecnificació esportiu de tennis a Manacor, 2 milions d’euros.
Això també ho hem de dir. És a dir, és una mica irracional com
plantegen vostès, AIPF i Grup Popular, la distribució en matèria
esportiva, crec que és molt més coherent, es pot estar o no
d’acord com ho ha plantejat la Conselleria d’Esports. Ho he dit
en diverses intervencions, probablement un no ho considera ni
òptim ni perfecte, però m’atrevesc a dir que de les conselleries
del Govern és de la més claretes com fa la distribució territorial,
de les més claretes. Per tant, seria bo que vostès diguessin com
volen distribuir territorialment i com queda la seva distribució,
perquè si no les esmenes van per una banda i el discurs per una
altra.

Respecte del Pla jove, per la informació que jo tenc, no és
que ho deixassin tot preparat, era un pla caducat el 2004 i quan
es va entrar al Govern poca cosa hi havia. 

Després, respecte del tema dels albergs ja ho han exposat,
evidentment no vull que sigui un element recurrent, però sí és
veritat que si deim que els recursos són escassos haurem de
començar a fer la pràctica de presentar esmenes en funció de
l’àmbit competencial perquè si el Govern de les Illes Balears,
via pressupostària, ha de ser el calaix de sastre de tot crec que
aquí ens equivocarem. Una altra cosa és quan es varen fer
determinades transferències en determinats albergs que varen
venir infradotats. 

Feta aquesta intervenció, que segurament els que han
presentat les esmenes tal vegada la poden considerar d’un to
dur, n’estic plenament convençut i, per tant, he mirat de fer-la
amb tots els respectes i amb la duresa que pens que es mereixen
aquestes esmenes. Consideram que serà dins l’àmbit del plenari
on es pot realitzar alguna possible transacció, però consideram
que les contradiccions en la trajectòria i com s’han plantejat les
esmenes es mereixien aquesta intervenció.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Costa. En torn de rèplica té la paraula, per part
del Grup Parlamentari Mixt AIPF, el Sr. Mayans.

EL SR. MAYANS I SERRA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Simplement per contestar, sobretot,
el Sr. Costa. No sé si ell sap la diferència entre governar i no
governar. És evident que quan un governa té altres formes o
altres camins per obtenir el que un vol obtenir, sigui per a
Formentera sigui per a on sigui. És evident que jo no feia com
fan alguns grups de presentar esmenes encara que es governi,
defensar-les i després votar en contra o retirar-les. Hi ha altres
camins més normals com és negociar amb el conseller de torn
i distribuir les inversions on faci falta, i per això n’hi anomenaré
unes quantes: el poliesportiu de Formentera es va començar i no
es va poder acabar perquè hi va haver una certa persona que no
va adquirir el terreny que hi faltava, o qui va cobrir la piscina?,
o qui va potenciar l’escola de vela? Per tant, Sr. Costa, no em
vengui amb aquestes històries perquè vostè s’ha deixat un
detall, que és la diferència entre governar i no governar. Hi ha
altres camins, altres formes d’aconseguir coses i negociar, no
només presentant esmenes i votar-les en contra.

Gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. PALAU I COSTA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Al representant del BLOC
li vull dir que dir-nos, una vegada més, que no hi ha solucions,
recursos o alternativa econòmica quan feim les esmenes doncs
igual que el contingut de moltes esmenes podem dir que és un
clàssic, però això és fals. Totes les esmenes tenen partides
d’altes i de baixes i, de fet, trobam que hi ha partides que el
conseller quan va estar aquí explicant els pressuposts doncs no
va ser capaç, i reiteradament li demanàrem, no va ser capaç
d’especificar a què anaven destinades. Per tant, nosaltres
pensam que si ell no sap a què les ha de destinar o van a un
objectiu que no té massa sentit,  nosaltres li donam idees per
gastar aquests sous en partides que sí consideram necessàries.

Quant a l’Institut Balear de la Joventut nosaltres pensam que
no és necessari la seva existència. Sí s’han de fer polítiques en
matèria de joventut, però és que aquest govern no les fa ni amb
institut ni sense. Per això, encara consideram que és més
innecessari la seva creació pels costos que té i perquè no dóna
els resultats que serien d’esperar. 

Nosaltres no ens cansarem de ser reivindicatius, de fer
recordatoris al Govern d’allò que consideram necessari i
millorable. És cert que donam una certa llibertat a la conselleria
respecte d’on ha de treure els sous, però l’important no és això
sinó la línia política i els objectius que pensam que s’han
d’aconseguir al final d’aquesta legislatura. Si és el Govern qui
al final ho ha de fer quadrar, doncs és lògic que tengui una certa
llibertat. 
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Al representant del Partit Socialista li vull aclarir que una
vegada més utilitza un argument absolutament fals. La
legislatura anterior es va fer el Palma Arena a Mallorca, però va
ser una legislatura molt rica en infraestructures esportives a
totes les illes, com mai, i sobretot perquè es venia d’una
legislatura primera de pacte de progrés on no s’havia fet
absolutament res. Miri, a l’illa d’Eivissa el Govern a través del
Plan D va invertir més de 15 milions d’euros; a Menorca, com
a mínim, perquè per ventura hi ha altres coses segurament, però
com a mínim es va fer el pavelló, el poliesportiu que empra el
Menorca Bàsquet, que és una instalAlació magnífica. I a
Formentera si no es va fer més del que li ha dit el Sr. Mayans,
si no es va fer un poliesportiu, que ara sí es fa, però si no es va
fer quatre anys abans va ser per la desídia i per la ineficàcia de
l’alcalde que hi havia en aquells moments que no va ser capaç
de resoldre els tràmits, però els sous estaven prevists també en
el pla de desestacionalització turística.

Jo sé el que a vostè li dol. A vostè li dol que a Vila, a la
ciutat de Vila, vostè necessitava o volia un poliesportiu en
concret, i l’Ajuntament de Vila quan va tenir l’opció d’elegir
entre infraestructures esportives o culturals, vostè li havia fet
aquesta petició, però va optar per les infraestructures culturals,
per tant, aquesta instalAlació en què vostè hi tenia un interès
personal, va quedar sense fer i encara està per fer després de dos
anys i mig de govern de la segona legislatura del pacte de
progrés. Així que, per favor, no digui més mentides en aquest
sentit. L’anterior legislatura va ser històrica quant a
infraestructures esportives i ho va ser a totes les illes, a aquesta
segona legislatura de govern del pacte, de moment els mèrits se
le suponen, estan per demostrar. Ens han dit que hi ha un pla
d’infraestructures de 24 milions d’euros, però ni tan sols
apareixen reflectits a cap partida d’aquests pressuposts que la
setmana que ve s’intentaran aprovar.

Per tant, nosaltres també esperam que tots vostès ens diguin
la veritat, que aquests sous hi siguin i que les infraestructures es
projectin i s’arribin a fer, però de moment no sabem on són
aquests sous. Per tant, quan es defensen les coses una mica de
coherència i sobretot ens hem d’atendre a la realitat i no dir
mentides.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Palau. En torn de contrarèplica vol
intervenir algun grup? Sr. Alorda, té la paraula.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Recolliré el guant de la Sra. Palau,
“ens hem d’acollir a la veritat, no dir mentides” i “no sabem
d’on surten els sous”. Crec que han estat les seves tres darreres
frases. Jo les trob molt encertades, molt raonables i intentaré
demostrar que són absolutament incongruents amb les esmenes
que ens ha presentat.

Anem als equipaments. Vostè m’ha fet la rèplica, em
limitaré a la rèplica, sobre que sí hi ha doblers, sí que hi ha
doblers, cerquin-los. Bé, jo li he dit que la partida d’on vostè
treu tots els doblers per fer els equipaments que vostè em diu,
la partida que vostè tria, és la de les subvencions a ajuntaments
per a promoció i foment de l’esport, secció 23, centre de cost
301, programa 457A, partida 76000, transferències als
ajuntaments. Té 377.183 euros, vostè afecta a aquesta partida de
377.000 euros fer inversions fer inversions per valor de 6
milions d’euros. Qualcú que m’expliqui com podem afectar 6
milions d’euros a una partida de 377.000? Si em parla de la
vinculació, no hi és, però vol dir llevar l’Escola Balear de
l’Esport, vol dir llevar tots els consorcis, vol dir llevar el
poliesportiu funcional de Maó, tot, i no arriba, no arriba. El Sr.
Tadeo no sé si prendrà la paraula per explicar-nos-el, a aquest
punt. Aquesta és la manera com vostè ho treu. I alerta, sé cert
que a vostè no l’he esparverada gens ni mica, perquè
efectivament, supòs que el Palma Arena se va fer així. La
diferència és que jo no vull estar davant cap mena de tribunal de
justícia que em demani comptes de com en 377.000 euros se’n
gasten 7,5 milions. Jo preferesc retre comptes de 377.000 euros
i reconèixer que m’agradaria gastar-ne 7,5, però en tenc 377.000
i l’escolt a vostè com aconseguiria els altres. Però si vostè
senzillament ho fa per art de bilibirloque, aleshores ... -no sé si
es diu ben bé així-, aleshores em provoca més hilaritat que no
atenció a la seva proposta. Ara intentem, com vostè molt bé diu,
ser seriosos, rigorosos, no dir mentides i aplicar-nos-ho.

L’altra qüestió, l’única que li he apuntat, si vostè ja vol
llevar l’Institut Balear de la Joventut, però vol polítiques de
joventut, sembla que el més raonable és desmantellar l’institut
i donar-lo a les polítiques de joventut. No, vostè agafa les
polítiques de joventut i les du a l’Hipòdrom de Manacor. Però
clar, tot té un cost, si volem xerrar seriosament tot té un cost, i
vostè agafa 300.000 de joventut i els du a Manacor, a
l’Hipòdrom de Manacor. Clar, a mi m’agradaria ajudar
l’Hipòdrom de Manacor, com també m’agradarien moltíssimes
altres activitat, però he de veure quina prioritz. En aquest cas em
qued amb les polítiques de joventut. Per tant, no votaré la seva
esmena. 

Plantejar debats en els quals les propostes que se fan, es
pretengui que no tenguin cost d’oportunitat em sembla que no
és ni rigorós, ni totes les apelAlacions, ni totes les reflexions que
vostè tan sàviament, tan correctament i tan prudentment ens feia
a la seva intervenció.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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



HISENDA I PRESSUPOSTS / Núm. 65 / fascicle 3 / 10 de desembre del 2009 1339

 

EL SR. COSTA I SERRA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, li accept la reflexió que ha fet
el Sr. Mayans, però supòs que la mateixa reflexió que fa per a
ell valdrà per als altres. En el sentit que és diferent quan s’està
a l’oposició, allà on l’únic recurs que hi ha, lícit, és el sistema
via esmenes i quan es governa hi ha altres fórmules també
d’aconseguir les inversions. Li accept la reflexió, crec que és
vàlida i per tant, haurà de posar el benefici del dubte als partits
que donam suport al Govern.

De totes maneres a nivell global només li faré una reflexió.
La Direcció General d’Administracions Públiques que dirigia el
Sr. Rodríguez, només a un municipi, Calvià per exemple, va
deixar molta més inversió en infraestructura que a Eivissa i
Formentera en el seu conjunt. I si un fa el repàs de quina va ser
la inversió que es va fer des d’aquesta direcció
d’Administracions Públiques, és a dir, no es va fer amb criteris
territorials fonamentalment, sinó allà on es varen realitzar les
inversions va ser tenint en consideració de quina formació
política era qui tenia la batlia.

Per tant, això és una de les formes per contestar una cosa
que no m’ha agradat massa per la confusió que pot tenir, que jo
defensava interessos personals a l’hora de veure si es feia una
infraestructura esportiva. I consider que amb el que volen, per
damunt dels interessos personals en creació d’infraestructures
esportives, no voldria que hi hagués cap confusió. Per tant, ho
direm d’una forma molt clara, l’Ajuntament d’Eivissa ciutat és
sens dubte el municipi que acapara la major part de llicències de
federacions esportives a l’illa d’Eivissa i des de fa molts d’anys
no s’hi ha realitzat cap infraestructura esportiva, cap. L’única
infraestructura esportiva l’ha realitzat l’Ajuntament d’Eivissa,
presidit per l’antic pacte o actualment pel PSOE-Eivissa pel
Canvi. El Partit Popular es va dedicar a crear infraestructures,
tenint en compte el criteri que abans havia mencionat, a
ajuntaments allà on el color polític li coincidia. Però clar, podria
ser una afirmació genèrica, no, Ajuntament de Sant Antoni,
Ajuntament de Santa Eulària i concretament a l’Ajuntament de
Sant Antoni, ja que varen fer tantes infraestructures esportives,
per l’única cosa que s’utilitza una d’aquestes infraestructures
esportives és per fer ball pagès, per mor que no està ni
homologat ni habilitat per poder-hi fer pràctiques esportives.
Supòs que això no m’ho desmentirà la Sra. Palau, perquè sap
que és la veritat.

Per tant, que jo estigui vinculat al món de l’esport, per dir
que tenc un interès personal, crec que és una tergiversació..., no
sé si es mereix una disculpa, però crec que almanco les persones
que escolten dins aquesta comissió, no s’hauria de posar en
dubte perquè de les seves paraules ha semblat que volia dir una
altra cosa. Per tant, la convid en tot cas que ho aclareixi i si té
algun dubte sobre la meva trajectòria en aquest sentit, ja sap on
ha d’anar.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Costa. I havent acabat el debat passam a la
votació de les esmenes presentades a la secció 23 Conselleria
d’Esports i Joventut. En primer lloc votació conjunta de les
esmenes del Grup Parlamentari Mixt-AIPF.

Vots a favor?

Vots en contra?

EL SR. SECRETARI:

8 vots a favor i 9 en contra.

LA SRA. PRESIDENTA:

Votació conjunta de les esmenes del Grup Parlamentari
Mixt-2.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

9 vots en contra.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. I finalment, votació conjunta de les esmenes del
Grup Parlamentari Popular, excepte les esmenes retirades que
són quatre, les núm. 14977, 14989, 14991 i 14994. 

Vots a favor?

Vots en contra?

EL SR. SECRETARI:

8 vots a favor, 9 en contra.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Ha acabat aquest debat.

Passam al següent debat número 16 de totalitat i globalitat,
agrupació de la secció 24, Conselleria d’Afers Socials,
Promoció i Immigració amb les seccions i entitats afins.

Hi ha canvis de diputats?

(Pausa)

LA SRA. PRESIDENTA:

Deman als diputats que comuniquin si substitueixen algun
diputat.
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EL SR. SERRA I TORRES:

Gràcies, Sra. Presidenta, Antoni Serra substitueix Miquel
Jerez.

LA SRA. SUÁREZ I FERREIRO:

Marián Suárez substitueix Josep Melià.

LA SRA. MORILLAS I NAVARRO:

María Luisa Morillas sustituye a la Sra. Aina Crespí.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Cristina Rita substitueix Miquel Gascón.

EL SR. DALMAU I FORTUNY:

Bon dia. Francesc Dalmau substitueix Joan Boned.

LA SRA. MORELL I CUART:
           

Sandra Morell substitueix Francesc Fiol.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Passam al debat ... Aquí ens falta un
secretari ...

Bé, passam al debat de totalitat i globalitat. S’han presentat
esmenes a la totalitat per part del Grup Parlamentari Popular a
la secció 24, Conselleria d’Afers Socials, Promoció i
Immigració, les esmenes15050 i 15055. També hi ha esmenes
parcials presentades pel Grup Parlamentari Mixt-AIPF a la
secció 24, Conselleria d’Afers Socials, Promoció i Immigració,
al programa 313D, protecció i acció social, 14571 i 14572; al
programa 313J, integració social d’immigrants, 14570; a la
Fundació d’Atenció i Suport a la Dependència i de Promoció
d’Autonomia Personal de les Illes Balears, 14569.

També hi ha esmenes parcials del Grup Parlamentari
Popular a la secció 24, Conselleria d’Afers Socials, Promoció
i Immigració: al programa 134A, planificació i avaluació de la
cooperació al desenvolupament, 14723; al programa 313A,
centres assistencial, 15088 i de la 15119 a la 15121; al programa
313D, protecció i acció social, 15094, 15099, 15056, 15057 i
15051; al programa 313I, planificació i ordenació social, 15058;
al programa 313J, integració social d’immigrants, 14724; al
programa 314A, pensions i prestacions econòmiques, 15052 i
15053. També hi ha esmenes parcials a l’Institut Balear de la
Dona, al programa 323C, promoció, protecció i serveis per a la
dona, de la 14817 a la 14821.

I per tal de defensar les esmenes de forma conjunta primer
de tot intervé el Grup Parlamentari Mixt-AIPF, Sr. Mayans.

EL SR. MAYANS I SERRA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Molt breument. Les esmenes
d’aquesta conselleria fan referència a l’atenció als majors, amb
un centre especialitzat pendent de construir. I les altres són
referències generals a nivell de comunitat, com atenció
prioritària o preferent, que es faci una millora o que es potenciï
en tot cas l’atenció a sectors que estan passant-ho ara malament,
o més malament que altres, que són els immigrants i les
persones que tenen alguna dependència o alguna addicció, per
a millora de l’atenció i potenciació del seu tractament, o de la
seva atenció a totes les illes, sobretot a les illes menors.

Després també un punt que se’ns ha fet arribar per part dels
sectors implicats i és que el Pla Oci 60 sigui igual per a totes les
illes i que per exemple els costi exactament igual als
beneficiaris d’aquest pla de Mallorca i o als de les illes menors.
Moltes vegades el viatge que es contracta és igual de car que els
bitllets que els costa a aquesta gent que s’ha de desplaçar aquí
i iniciar el viatge des de Mallorca.

Per tant, són esmenes generals i esmenes que fan referència
a sectors que ara mateix ho necessiten.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Mayans. I per defensar les esmenes del
Grup Parlamentari Popular intervé el Sr. Serra.

EL SR. SERRA I TORRES:

Gràcies, Sra. Presidenta. Les esmenes que presenta el Partit
Popular bàsicament són d’un realisme crec que bastant
important. Voldria destacar que la intenció del Partit Popular és
reconèixer la complicada situació que tenen els pressuposts
d’aquesta comunitat autònoma, però recollint d’alguna manera
l’interès que ja expressava el Govern de les Illes Balears per
prioritzar precisament els serveis socials. Veim que aquests
pressuposts del 2010 pateixen de dues característiques greus. La
primera d’elles, lamentam haver vengut a fer aquesta mateixa
activitat l’any 2009, aprovar els pressuposts per al 2009 ara fa
un any i que a dia d’avui tot allò que teníem intenció de
promoure mitjançant aquests pressuposts de l’any 2009 avui per
avui no hagin estat una realitat. Especialment perquè avui
encara moltes de les entitats per a les quals s’esperaven totes
aquelles ajudes, avui encara no les han cobrat quan ja debatem
el pressupost del 2010. Per tant, la nostra primera petició, a
banda de l’articulat, les propostes i les esmenes és que el
pressupost que s’aprova sigui almenys aquell que faci viable
una sèrie d’accions i que s’apliquin, cosa que no està passant en
el pressupost de l’any 2009 desgraciadament.

Ja passant directament a les esmenes, deim que estan
revistes d’un realisme crec que molt important i parlam de dues
qüestions. Primer de tot parlam de prioritzar on gastar. I la
segona qüestió és establir com gastar o com pensam que
s’haurien de gastar. On gastar? Sens dubte a les rendes mínimes
d’inserció, dependència i tot allò que gira al voltant d’aquelles
promeses que ens anunciava el Govern de les Illes Balears des
de fa més d’un any i mig a través de la Llei de serveis socials i
que varen despertar unes expectatives en referència al dret dels
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ciutadans de les Illes Balears a disposar d’aliments, de roba i
d’un sostre. Aquestes qüestions no les veim suficientment
reflectides en el pressupost del 2010 i en aquest sentit feim un
seguit d’esmenes que vostès, tots els presents, segur que han
tengut oportunitat d’estudiar. Així la que fa referència a l’ajuda
a menjador a famílies amb risc d’exclusió 600.000 euros, al
banc d’aliments 277.000 euros, a la renda mínima d’inserció,
certament curiós que hagi ampliat un 30% les solAlicituds, fins
i tot avui veim en els mitjans de comunicació que han
augmentat un 56% el pressupost del 2009 i que a la partida del
2010 tenim exactament la mateixa partida que l’any anterior,
sense reflectir precisament d’una manera previsible i previsora
allò que ha estat succeint durant l’any 2009 i desgraciadament
ben segur que succeirà l’any 2010 i és que no bastarà la partida
que es presenta en aquests pressuposts.

Per altra banda incidim en una sèrie de qüestions com és el
suport a l’accés a l’habitatge integrador, amb un valor de
594.000 euros, especialment adreçat a aquelles famílies amb
risc d’exclusió social que tenen fills a càrrec. Això seria el
capítol que fa referència a la situació de crisi, entorn econòmic
que tenim i entenent on hauríem de gastar.

Però al com hauríem de gastar també hi dedicam
àmpliament una sèrie de propostes, totes aquelles relacionades
a orientar despesa del Govern als ajuntaments, especialment en
el que fa referència a capítol 1, de la Fundació de Dependència,
donat que cada dia es demanen més una sèrie de responsabilitats
als ajuntaments quant a atendre les persones, però no se’ls
traspassa la responsabilitat de poder assignar i de poder disposar
de tots els recursos de persones per poder fer aquesta feina. Ben
el contrari, es pretén fer tota aquesta funció cedint persones, que
no els doblers, per contractar, i per tant crec que entram dins
una dinàmica tremendament complicada, on no reconeixem la
vertadera capacitat dels ajuntaments per atendre, d’una manera
propera i eficaç, els usuaris dels serveis socials. I que crec que
els nostres pressuposts del 2010 requereixen d’aquesta visió i
requereixen de la capacitat, del reconeixement de la capacitat
dels ajuntaments, per ser l’administració més efectiva a l’hora
d’adreçar aquestes ajudes, però sempre comptant, per tant, no
només amb l’ajuda específica sinó amb la càrrega de capacitat
administrativa que, sense cap dubte, el Govern ha d’oferir als
diversos ajuntaments. En aquest sentit, una sèrie d’esmenes
recullen aquesta orientació.

Per altra banda, el Govern de les Illes Balears, i ja finalitzant
la meva primera intervenció, parla d’una sèrie, permanentment
sentim anuncis en els mitjans de comunicació dient que es fa un
esforç tremend, importantíssim, molt rellevant, a l’àmbit de la
inversió; el problema és que no acabam de veure aquesta
inversió reflectida a l’àmbit dels serveis socials. I si precisament
som en un context de crisi, precisament som en una situació on
els serveis socials volen ser una prioritat, ens agradaria que
aquesta prioritat també es ves a l’àmbit social, no ho veiem així,
i desgraciadament cada veiem com les infraestructures que es
finalitzen, aquelles que es fan, aquelles que fins i tot
s’inauguren són les que es varen promoure per part de l’equip
anterior. I per tant, demanam que el Govern de les Illes Balears
en el 2010 espavili, si es pot dir d’aquesta manera, quant a una
sèrie d’inversions que també proposam a les esmenes concretes
que avui vostès poden avaluar.

Per últim, hi ha dos serveis que ens criden molt l’atenció que
no tenguin un cert augment o que no tenguin una certa
priorització en els pressuposts: un és el programes
d’immigració; immigració pateix pressupostàriament en molts
de sentits, i demanam un mínim esforç, que hem quantificat en
12.000 euros, quant a programes d’immigració i tot allò
relacionat amb aquesta qüestió. Perquè precisament ara, en una
situació de crisi, qui més la pateix precisament són les persones
immigrades i, tot i que és veritat que han de ser integrades de
manera transversal al llarg de tots els serveis, i que per tant no
s’han de fer de vegades coses específiques per a aquest sector de
manera concreta en alguns dels serveis, sinó que han de quedar
submergits, integrats dins tota la gestió de determinats
programes, sí que demanam que hi hagi una atenció específica
almenys per a tot el que fa referència a acollida, que encara n’hi
ha molts de casos, però sense cap dubte la reorientació
d’aquestes persones que tenen aquestes circumstàncies i que
cada dia es consoliden dins la nostra comunitat autònoma. Hem
de fer aquesta acompanyament, creiem, d’una manera més
eficaç i eficient; això passa per mantenir una sèrie de programes
d’immigració que desapareixen del mapa, de la ruta, diguem,
del 2010, i que pensam que hi han de ser.

També, per altra banda, els programes de subvenció a la
xarxa d’entitats relacionades amb l’àmbit de la dona; en situació
de crisi també veiem, desgraciadament, amb molta preocupació,
qüestions relacionades amb l’àmbit de la dona, que en fi, que
aquesta dificultat de crisi també econòmica, d’aquesta situació
de tensió familiar, provoca que la dona sigui una de les primeres
perjudicades. Els programes de subvenció a la xarxa d’atenció
a la dona crec que no han de desaparèixer dels pressuposts del
2010, hem de cercar aquests 170.000 euros, que no és una gran
quantia, que ens haurien d’ajudar almenys a mantenir aquestes
qüestions.

Com veuen, totes les propostes que fem tenen una raó de ser,
no hem fet un tir en l’aire; és cert que possiblement podríem
discutir d’on agafar aquests doblers perquè pogués quadrar el
pressupost, estam oberts a fer-ho tant com faci falta, a debatre
aquesta qüestió tant com sigui necessari i oberts també a les
esmenes o a les contraesmenes o les propostes per part de tots
els partits que donen suport al Govern, per fer viables totes i
cadascuna d’aquestes propostes.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Serra. 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 i pel que fa a l’esmena de totalitat
l’explicarem més àmpliament en el plenari, però sí que volem
fer tres consideracions. Efectivament, nosaltres votarem en
contra d’aquesta esmena a la totalitat, perquè pensam que el
pressupost d’aquesta conselleria és un pressupost que és dins el
marc de contenció pressupostària, dins el marc de l’austeritat,
sí que atendrà les necessitats bàsiques que té la població de les
Illes Balears.

I ho fa mitjançant una priorització en el seus objectius, que
quan el Sr. Serra parla d’on gastar, sembla que hi ha una
coincidència entre el que ell planteja i planteja la conselleria,
per tant jo li diria que reconsiderés la seva esmena a la totalitat.
Dic això perquè les prioritzacions de la conselleria són clares,
bàsicament tres: dependència a menors, manteniment de serveis
i prestacions dirigides a cobrir necessitats bàsiques i
manteniment de convenis amb els ajuntaments per la seva
vulnerabilitat, entre cometes, pressupostària i la importància de
la feina que desenvolupen. Per tant, no pensam en què gastar, on
gastar sigui una raó per presentar una esmena a la totalitat.

Pel que fa a les esmenes parcials, també hi votarem en
contra. I podríem explicar bàsicament cinc raons, cinc, diríem,
diferents grups d’esmenes que s’inclourien en cadascun
d’aquests arguments. En primer lloc, perquè hi ha un grup
d’esmenes que plantegen problemes competencials, diríem dins
del mateix govern, hi ha esmenes que van referides a altres
conselleries, s’inclouen en aquesta conselleria, però que en
realitat serien esmenes que tocaria haver presentat en el
pressupost de Salut o en el pressupost de Turisme o en el
pressupost de Presidència. I altres que el que fan d’alguna
manera és envair competències que són o bé de consells o bé
competències municipals.

Un segon argument és la temporalització i en aquest sentit
vull fer una referència concreta a l’esmena presentada pel Sr.
Mayans, pel que fa a la residència de persones majors a
Formentera. Per part de la conselleria s’ha explicat i en aquests
moments es du a terme el centre de dia a Formentera i que
aquesta previsió de fer un centre residencial, el seu projecte
començaria a finals del 2010 i per tant tocaria la seva posada en
marxa, la seva construcció al llarg del 2011.

També i pel que fa a infraestructures, en aquest cas referides
ja a esmenes que ha presentat el Partit Popular, algunes de les
presentades són infraestructures innecessàries o, dit d’una altra
manera, que en aquest moment no es consideren prioritàries per
part de la conselleria.

I també, i aquí faré referència a les esmenes que el Sr. Serra
ha, diguem, subtitulat com a com gastar, aquí ens trobam que hi
ha tot un conjunt d’esmenes que entren en contradicció tant amb
les línies d’actuació de la conselleria com amb el seu calendari,
i que ignora o no té en compte d’una banda el procés de
transferències que es farà des del Govern al consell, i en altres
casos ignora o vol ignorar que està en marxa l’elaboració del
decret de la cartera de serveis que servirà d’implementació de
serveis socials.

Finalment, i pel que fa a les esmenes referides a renda
mínima d’inserció, ens trobam que nosaltres pensam que de
moment hi ha unes partides que estan consignades en el
pressupost i vostè sap perfectament que aquestes partides són
ampliables. Per tant, no ens suposa o no ens planteja un
problema que no hi hagi fons suficients per poder fer-hi front.

Per tot això, i de tota manera aprofundirem en aquests
arguments en el plenari, votarem en contra de les esmenes.

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. Començam per les esmenes d’AIPF, la
que ha subratllat més el Sr. Mayans, que és la d’un centre
residencial assistit, ja queda contestat; nosaltres subscrivim els
arguments que se li han donat per part d’Eivissa pel Canvi.

Respecte d’altres, pensam que no haurien d’anar adreçades
a aquesta conselleria, la qüestió del tractament contra addiccions
és més una qüestió de la Conselleria de Salut; la qüestió del Pla
Oci 60 entenem que és més una qüestió de Conselleria de
Turisme.

Respecte de les esmenes del Partit Popular, entrant en
aquelles consideracions que ha fet el Sr. Serra més referides,
semblava esmena a la totalitat, ha recalcat i ha dit que aquests
són uns pressuposts no realistes i el principal argument per
sustentar aquesta afirmació és que moltes de les ajudes a les
entitats encara no s’han pagat. És una qüestió que vàrem tractar
fa no molt a una compareixença de la consellera i crec que ens
va quedar clar que no és certa aquesta imatge que sigui una
realitat generalitzada, sinó que hi ha retards localitzats i a més
retards que vénen donats per un canvi de sistema de pagament,
fet per donar més ajustament a la legalitat i més racionalització
a aquestes ajudes a les entitats. En qualsevol cas, les ajudes es
donen i els retards són molt més localitzats del que es vol donar
a entendre.

Respecte de les esmenes parcials que presenta el Partit
Popular, jo diria que en primer lloc estan molt focalitzades en la
qüestió de dependència, i en aquest sentit entenem que la
majoria dels departaments d’aquesta conselleria hi veuen molt
poques esmenes i per tant hi veuen molt poc a dir. Per exemple,
respecte d’immigració, només hi ha una esmena, que
simplement proposa un augment genèric de 200.000 euros, però
és un augment molt poc específic i molt poc concret, i a més el
Sr. Serra quasi quasi ja s’ha fet ell mateix la contestació fent
referència a aquest tractament normalitzat, que és l’òptica amb
la qual la conselleria afronta la qüestió de la immigració.
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Respecte de cooperació pràcticament tampoc no hi ha res, hi
ha una proposta d’augmentar les ajudes a Cases Balears a
l’Exterior, i també insistir en aquest cas que les Cases Balears
a l’Exterior no entenem nosaltres, i sempre hem defensat aquest
punt de vista, que siguin una qüestió de cooperació, en el sentit
de cooperació amb el sud, i per tant no entenem que sigui una
qüestió de la Direcció General de Cooperació i per tant de la
Conselleria d’Afers Socials.

Molt poca cosa també en menors i família, en Oficina de
Defensa del Menor.

En l’Institut Balear de la Dona sí que hi ha més coses i que
en tot cas ja hi aniré al final de la intervenció.

Respecte de la resta d’esmenes, crec que les principals o les
de més contingut són les que fan referència a anar transferint
recursos i personal cap als ajuntaments per afrontar la
dependència, en concret n’hi ha una de 100 milions d’euros
perquè personal encarregat de fer les valoracions passin cap als
ajuntaments, i n’hi ha una de 100 milions d’euros per transferir
la Llei de la dependència als ajuntaments, perquè l’atenció a les
famílies i als usuaris es faci directament des dels ajuntaments.
Respecte d’aquestes dues, el que nosaltres diríem és que en
aquest moment hi ha un procés de descentralització cap als
consells i ajuntaments, però en primera fase cap als consells,
perquè els consells són els que han de ser els dipositaris de les
competències en atenció a la dependència i als que se’ls ha de
transferir, una altra cosa és després si el procés de
descentralització continua cap als ajuntaments, però en
qualsevol cas, amb un procés de transferència en marxa,
entenem que seria una disfunció en aquest moment aquestes
transferències directes cap als ajuntaments, sense perjudici que
estam convençuts que els ajuntaments han de tenir un paper
principal en l’atenció a la dependència.

Després hi ha una altra esmena que ens proposa augmentar
en 5 milions d’euros la dotació de la Llei de dependència. És
una esmena interessant en la mesura que tots som conscients de
l’escassetat dels recursos en relació amb les necessitats, però
també hem de dir a aquest respecte i hem de subratllar l’esforç
importantíssim que ha fet el Govern en l’atenció de la Llei de la
dependència, i hem de subratllar que en una situació de reducció
pressupostària no només aquesta conselleria ha estat
pràcticament la que menys ha baixat, sinó que els recursos
assignats a la dependència han crescut de manera molt
important, de manera que els que han patit precisament són
altres departaments d’aquesta pròpia conselleria. Per tant, crec
que en dependència s’ha fet l’esforç que ha estat possible.

En qualsevol cas, és una esmena interessant, perquè ahir
criticàvem respecte d’altres conselleries que el Partit Popular
sempre diu que els pressuposts són insuficients i que hi hauria
d’haver més recursos, i nosaltres dèiem que feien aquest
argument sense fer una proposta de transferir recursos des
d’altres conselleries. En aquest cas sí que es fa, hi ha un
transvasament que es proposa de 100 milions d’euros, que en
aquest cas la baixa es fa de Medi Ambient, de la Direcció
General de Medi Forestal. Clar, el que passa és que Medi
Ambient és una de les conselleries que més ha patit amb les
restriccions pressupostàries i per tant encara afegir-hi més
també es fa molt complicat. Precisament ahir la companya del
Sr. Serra, la Sra. Soler, es lamentava d’aquesta baixa dels

recursos de la Conselleria de Medi Ambient. Si el Sr. Serra em
contesta, veig que apunta, em contesta que ell està disposat que
pactem entre tots d’on poden venir les baixes, home jo li diré
que ja s’ha fet un esforç molt important de totes les conselleries
on es pot retallar i que és molt difícil veure d’on es poden fer
retalls addicionals.

Algunes altres coses, respecte de la construcció de nous
equipaments, una residència centre de dia o una residència
especialitzada en dependència Alzheimer a Manacor, el que
diria és que la conselleria coneix plenament quines són les
prioritats que s’han d’atacar o que s’han d’afrontar amb els
pressuposts de què es disposa, i en aquest cas, havent-hi ja una
residència a Manacor i havent-hi ja Son Güells, no sembla que
siguin les actuacions prioritàries. I en altres casos, que no són
equipaments per a dependents, com seria un centre de tercera
edat a Llucmajor o un habitatge tutelar residencial a Sant
Llorenç, sembla que és més propi dels consells que de la
conselleria.

Algunes altres coses, com l’ajuda per a habitatges per a
persones amb risc d’exclusió social que tenguin fills al seu
càrrec, que són coses que estan pendents de la cartera de serveis
socials, de la qual hem parlat algunes vegades.

La qüestió de renda mínima d’inserció, és veritat que durant
aquest any s’ha percebut un augment de la demanda, la resta
d’anys havia bastat el que hi havia, però la mateixa situació de
crisi fa que ara les necessitats siguin més importants. Jo crec
que la posició que defensa la conselleria i a la qual nosaltres
donam suport és mantenir aquesta quantitat, tenint en compte
les restriccions pressupostàries i les dificultats, i si durant l’any
realment es percep, en funció de com evoluciona la conjuntura,
que fa falta augmentar els recursos a renda mínima d’inserció
veure les possibilitats d’ampliar, amb el benentès que aquesta és
una qüestió d’importància que no es pot deixar d’atendre.

I finalment, respecte de l’Institut Balear de la Dona, aquí sí
que hi ha esmenes, en tot cas agraïm que sempre siguin esmenes
d’augmentar els recursos de l’Institut Balear de la Dona i tots
compartim que s’han de fer polítiques de promoció de la dona,
s’han de fer ajudes a les entitats que treballen amb la dona, que
s’han de fer programes o ajuda per a la gent que fa programes
en coses com la prevenció de la prostitució o per actuar contra
la violència masclista. En aquest cas el que diria és que l’Institut
Balear de la Dona també ha fet l’esforç d’arribar fins allà on pot
arribar i que, a més, les polítiques de dona són altres de les
polítiques que estan pendents de transferir als consells insulars,
que es transferiran als consells insulars i en el marc d’aquesta
transferència és on es podran definir més aquestes actuacions
necessàries.

Moltes gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Llauger. I per part del Grup Parlamentari
Socialista, té la paraula la Sra. Rita.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bon dia senyors diputats,
senyores diputades, bé, aquesta és una de les conselleries que
dins les dificultats econòmiques d’aquest exercici pressupostari
ha patit manco retallades, en realitat ha estat un 2,5%, una
retallada que la conselleria ha aplicat a programes que no tenien
una incidència molt directa en els segments que són més
vulnerables de la nostra ciutadania i per tant que es podia aplicar
millor aquesta necessària austeritat pressupostària d’aquest
temps. De tota manera, i malgrat que anunciam el nostre vot
desfavorable a les esmenes a la totalitat d’aquestes seccions,
deixarem per al ple el debat corresponent.

I revisades totes les esmenes lliurades en aquest Parlament
pel Grup Popular i AIPF, volem anunciar el nostre vot
desfavorable en comissió a totes aquestes, postura que ara
seguidament argumentarem.

Un grup d’esmenes, com ja han anunciat també alguns
portaveus que m’han precedit, seran rebutjades perquè
provocarien dificultats competencials, altres perquè algunes de
les partides que es demana augmentar en realitat reflecteixen
unes transferències que estan previstes als consells insulars,
altres perquè l’argument per aplicar una o altra partida
econòmica resulta molt imprecís, com també diré, i altres
perquè simplement reflecteixen unes prioritats de planificació
que evidentment no són les nostres.

AIPF presenta les esmenes 14571 i 572, que són d’afectació:
la primera que demana la potenciació de tractaments contra les
addiccions a les illes menors, i per exemple això ja fa referència
a una competència que és de la Conselleria de Salut. I la segona,
que és relativa a la potenciació i millora del Pla Oci 60, també
a les illes menors, malgrat que nosaltres compartim també
l’esperit d’aquesta esmena, hem de dir que la competència no és
d’aquesta conselleria sinó de la Conselleria de Turisme.

Una altra esmena d’AIPF, també d’afectació, que és la
14570, sobre la potenciació del servei d’atenció a immigrants,
també a les illes de Menorca, Eivissa i Formentera, aquestes les
haurem de rebutjar perquè ja és un tema que està pactat amb els
respectius consells insulars, i seria complicat de tocar.

El Grup Popular, per la seva banda, signa l’esmena 14723,
que és d’afectació, relativa a una línia d’ajuts específics per a
les Cases Balears a l’Exterior, que és competència, com s’ha dit
aquí, d’una altra conselleria, és de la Conselleria de Presidència,
per tant tampoc no podríem tocar aquesta partida.

I la 150515, que també és d’afectació, i que vol dotar d’una
partida per dur a terme un estudi global de transport per a les
persones amb discapacitat i majors. Això és competència dels
consells insulars des de l’entrada en vigor de la Llei 14/2001,
d’atribució de competències als consells insulars en matèria de
serveis socials. No obstant, tenen a la seva disposició tant
tècnics de la conselleria, com d’Afers Socials, com la de

Mobilitat, que ajuden ja en aquesta matèria als consells insulars,
però això no comporta fins ara cap partida pressupostària.

L’esmena 15053, que és d’addició, proposa transferir les
prestacions econòmiques de la Llei de dependència als
ajuntaments, però això actualment no és possible perquè
l’Estatut d’Autonomia estableix que aquestes competències són
dels consells insulars.

La 15056, d’addició també, proposa la creació d’una ajuda
específica per a menjador escolar, per a famílies amb risc
d’exclusió social, que en tot cas és competència de
l’administració municipal i també de l’educativa, però no de
serveis socials.

Altres esmenes, també del Grup Popular, que són les
d’addició 14817, 818, 819 i 820, en matèria d’igualtat de
gènere, afecten partides que si s’han vist disminuïdes és perquè
reflecteixen la previsió de la transferència als consells insulars
de les polítiques d’igualtat de gènere de l’Institut Balear de la
Dona.

I ja que parlam d’aquestes polítiques de gènere, em referiré
ara també a l’esmena 14821, d’addició, que demana actuacions
encaminades a implantar el protocol d’actuació contra la
violència masclista i les agressions sexuals. La conselleria té
previst que l’ajut que es rebi per part del Ministeri d’Igualtat es
pugui destinar precisament a implantar aquest protocol
institucional de detecció, prevenció i atenció a les víctimes de
violència masclista, que va ser aprovat fa molt poc pel Consell
General del Poder Judicial, a la sessió de 19 de novembre del
2009. Per tant, no té aquesta partida reflectida perquè ve d’una
altra administració.

Per altra banda, també rebutjarem l’esmena 14724, la qual
proposa afectar 200.000 euros per a actuació de programes
propis de la Direcció General d’Immigració, perquè és
summament imprecisa i no sabem a quins programes es vol
referir, per tant no ens podem tampoc posicionar sobre aquesta
esmena.

Ara volem parlar també d’unes quantes esmenes que
demanen la construcció de diversos equipaments residencials,
centre de dia, etcètera. Totes aquestes les votarem
desfavorablement perquè en general es té una planificació
distinta a l’apuntada per les esmenes del Partit Popular i alguna
també perquè és competència dels consells insulars. Es tracta de
l’esmena de substitució 14569, d’AIPF, per exemple, el bloc de
fundacions del sector públic autonòmic, per al finançament d’un
centre residencial assistit per a persones majors de Formentera,
quan la previsió de la conselleria es finalitzar les obres del
centre de dia aquesta anualitat; és a dir, s’acaba un equipament
aquesta anualitat i se’n prepara un per a la següent, però no ha
de figurar per tant en el pressupost d’aquesta anualitat.
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I després també tenim aquestes esmenes d’afectació del
Grup Popular, que són la 15088, 15119, 15020, que proposen la
construcció de diversos equipaments, curiosament a Manacor,
a Llucmajor, a Sant Llorenç, tot a municipis que són governats
pel Partit Popular, com si la resta de municipis no tinguessin
també necessitats. Però de totes maneres no és per aquesta
qüestió que les rebutjam, sinó simplement perquè les prioritats
són unes altres les de la conselleria.

Una altra sèrie d’esmenes van adreçades a ajudar
ajuntaments o ONG que en realitat ja vénen contemplades o
també que es volen augmentar algunes partides que simplement
ja es consideren suficients, i que, com s’ha dit aquí també per
part d’algun portaveu, podran ser ampliables en el cas que les
previsions es veiessin desbordades per les circumstàncies
econòmiques generals.

Aquestes són la 15054, que proposa traspassar una part del
capítol 1 de la Fundació de Dependència als ajuntaments,
perquè contractin els tècnics necessaris per fer valoracions de
dependència i el PIA, i que consideram que no és necessària.
Entre aquest mes i el següent ja se signen convenis amb els
municipis i consells insulars per territorialitzar aquesta activitat.

La 15059, d’addició, per a la creació d’una ajuda específica
de suport a l’habitatge per a persones amb risc d’exclusió social
i fills a càrrec a través dels ajuntaments, aquesta la rebutjam
perquè és una línia d’ajuts ja prevista a la cartera de serveis,
com s’ha dit aquí, el decret de la qual ja es troba en elaboració.

La 15058, d’addició, que treu diverses partides d’inversió
per dedicar-les a la renda mínima d’inserció, perquè únicament
ha estat insuficient aquesta partida aquest any 2009, com també
ha dit el portaveu del Partit Popular. Durant vint anys, perdó,
durant vuit anys va ser suficient, l’any 2009 s’ha vist superada.
No sabem encara què passarà el 2010, se suposa que podrem
anar remuntant, però en tot cas, com que és una partida
ampliable, doncs també s’hi poden aportar més recursos si són
necessaris.

I la 16052, que també treu doblers d’inversió per dedicar-los
a la dependència, perquè pensam que la partida actualment és
suficient, i en tot cas també és ampliable. I finalment, la 15057,
que també és d’addició i es treu de despeses corrents per
augmentar el suport al banc d’aliments, perquè també es
considera el mateix argument, per ara suficient.

En definitiva, per tant, el nostre vot serà desfavorable
perquè, com he comentat i en resum, es refereixen a actuacions
competència d’altres administracions o en procés de
transferències, o perquè suposen una planificació de recursos
diferents a l’adoptada per la conselleria o perquè demanen
augmentar partides que inicialment ja es consideren suficients.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Rita. I en torn de rèplica, té la paraula
el Grup Parlamentari Popular.

EL SR. SERRA I TORRES:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. Primer
de tot, els agraesc la minuciositat amb la qual han estudiat
cadascuna de les esmenes; sé que en certes ocasions és difícil
cercar arguments en contra, però crec que vostès han fet l’esforç
i crec, com a mínim, això requereix el reconeixement per part
de qui presenta aquestes esmenes.

Diverses valoracions que crec que són importants: la
primera d’aquestes, les qüestions de competència. Miri, per
exemple, una concreta, la que fa referència al transport: és que
el transport, qui té la competència de planificació de serveis
socials és la Conselleria d’Afers Socials, la planificació, i el que
deman és que es planifiqui millor el transport. Perquè el
transport no només té a veure amb l’àmbit de la discapacitat,
que efectivament és competència dels consells insulars, té a
veure, per exemple, també amb les persones discapacitades
ateses per la Conselleria d’Educació, que hi són. I és una
esmena, precisament, per cercar un estalvi en la gestió del
transport, que és possible, que és viable, però miri, és d’aquestes
qüestions que fa molt de temps que tots en parlam, possiblement
la part de culpa que ens toqui al Partit Popular també l’hem
d’assumir; es va fer un minipla de transport per a unes parts i
quedava per desenvolupar una altra part, però que avui per avui
veiem que no s’ha desenvolupat, i demanam que això es faci
perquè pot suposar un estalvi important i pot suposar, per altra
banda, unificar criteris entre una competència claríssima del
Govern de les Illes Balears, que és la competència d’educació,
conjuntament amb aquella distribuïda en l’aplicació, però no en
la planificació, dic en l’aplicació pels consells insulars, però no
en l’aplicació, que és plenament competent el Govern de les
Illes Balears, li pos aquest exemple.

Podríem entrar en totes i cadascuna de les qüestions que han
argumentat quant a competències, però crec que el temps que
em concedeix la nostra estimada presidenta no arribaria a tant.

L’altra qüestió fa referència a la cartera de serveis; ja ho
anunciàvem quan s’aprovava la Llei de serveis socials, la
cartera de serveis, el termini d’un any i mig per poder-la aprovar
serà una excusa per a no fer res fins que s’aprovi, és a dir, la
següent legislatura. I és la realitat que constatam i que vivim, el
pressupost del 2010 no té un sol euro per a l’aplicació de la Llei
de serveis socials. On són aquelles promeses que es presentaven
davant els mitjans de comunicació dient a partir de l’aprovació
de la Llei de serveis socials tothom tendrà dret, eh?, habitatge,
sostre, menjar i roba. Doncs això no hi és per enlloc, i ben el
contrari, el que tenim són les entitats de serveis socials, els
mitjans de comunicació demanant que la societat civil aporti
aquests recursos quan això, efectivament, és una competència
que assumia voluntàriament com a dret el Govern de les Illes
Balears. Què curiós, i realment és preocupant.
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M’agradaria que es fixassin molt específicament en el
realisme de la proposta de l’ampliació de la renda mínima
d’inserció. Mirin, els he fet una proposta que va encaminada als
càlculs que jo feia del 50% del que suposava l’augment que es
faria durant l’any 2009. Avui ho he vist als mitjans de
comunicació i veig que m’he equivocat d’un 2 o un 3%,
m’alegra tenir dades bastant acurades respecte d’aquesta
qüestió. Per què els proposo ampliar com a mínim el 50% del
que sabem que serà necessari l’any 2010 o es preveu que serà
necessari l’any 2010? Per una cosa molt senzilla, perquè no
passi això d’enguany, que la gent deixa de cobrar prestacions
perquè no hi ha liquidesa, perquè el que es torba a fer
l’ampliació de partida és tal que l’ampliació de partida arriba el
mes de desembre per pagar coses del 2009; i què es paga en el
mes de desembre, quan s’augmenta 1.600.000 euros la renda
mínima d’inserció?, es paguen endarreriments, es paguen
endarreriments, però no es paga el que realment és la prestació.

El que els coment, d’allò que els intent convèncer és que
almenys augmentem el 50% del que entenem necessari perquè
no ens trobem amb allò d’enguany, que passa el mes de
setembre i hem de córrer i córrer a buscar doblers i no n’hi ha,
almenys el 50% perquè doni temps a fer l’ampliació de partida
a partida del mes de setembre i així siguem coherents amb la
despesa que hi haurà, sabent fins i tot conscients que haurem de
buscar els doblers, però no per bona voluntat dels que estam
aquí d’aquella manera tan generosa, per una qüestió tan senzilla
com perquè la llei que empara la renda mínima d’inserció obliga
que això sigui així. No perquè vulguem, sinó perquè és així.

L’altra qüestió que fa referència... qui ha de fer què, no?,
nosaltres pensam que els ajuntaments, claríssimament, això ha
de passar als consells insulars?, d’acord, amb quina condició?
, sempre i quan no perjudiqui els ciutadans de les Illes Balears,
com segur que no perjudica els ciutadans de les Illes Balears?,
fent que això demà ja ho gestionin els ajuntaments perquè és el
que té sentit comú. És el que té sentit comú. Pot ser ens han
donat un sistema, entre ells els procediments d’atenció a la
dependència, dels serveis d’atenció a la dependència que no són
realistes.

Mirin, els procediments dels serveis d’atenció a la
dependència, el famós SAD, contemplen que els papers d’una
solAlicitud de dependència passin per sis organismes. Això sí
que no té sentit, cap ni un. Nosaltres proposam una cosa tan
senzilla com és que si hi ha d’haver dos valoradors, un que
l’enviï el Consell de Mallorca per fer la valoració de
dependència i un altre tècnic que l’enviï l’ajuntament, que és per
fer el PIA, el Pla Individual d’Atenció, que això s’unifiqui en
una mateixa instància perquè pot ser la mateixa persona que el
veu per fer la primera valoració ja coneixerà el cas per fer la
segona. 

Miri, això, m’he dedicat a fer conferències per tot Mallorca
i per totes les Illes Balears, a moltes associacions i tothom ho
entén, l’únic que no ho entén és el Govern de les Illes Balears.
Quina casualitat!, però realment és una qüestió, crec, d’especial
transcendència que com a mínim, de cara al plenari, els
demanaria que ho examinassin amb el màxim interès possible.

Quant a l’atenció a la dependència, s’ha fet un important
augment, sí, però és que estam en les mateixes, no basta. No és
que sigui un caprici, és a dir, augmentar més o menys, no, és
que constatam que hi ha gent que fa més de sis mesos, vuit
mesos, fins i tot un any que no cobra la prestació que té
concedida. 

Mirin, això no és el que es va prometre quan es va aprovar
la Llei de dependència. Ens hauríem d’acostumar, perquè el
descrèdit de la política a vegades ve per aquí, a fer promeses
que es puguin complir. Faig referència a la Llei d’atenció a la
dependència com puc fer referència a la Llei de serveis socials.
Hauríem de fer possible i viable sistemes perquè allò que
prometem es pugui complir, just demanam això en aquestes
esmenes que no busquen altra cosa que complementar de
manera eficaç la gestió del Govern.

Per últim -i ja per acabar abans que la Sra. Presidenta
m’estiri les orelles-, les infraestructures, presentin una
contraproposta, estam encantats, els que constatam avui és que
no existeix tot allò que es demanava, aquella excepcional
planificació de les infraestructures que s’havien de fer, miri,
perquè no es compleix, on és la residència de Palma que s’havia
de fer immediatament?  On són els vint centres de dia que
s’havien d’aplicar immediatament? Certament podem constatar
que dels vint centres de dia n’hi ha cinc que estan en pla inicial,
que possiblement s’acabin a finals d’anys, potser serem
generosos i arribem a vuit, però una vegada més, moltes
promeses i poc compliment.

Així que afrontarem el plenari, esperam la seva generositat
entorn a aquestes qüestions i amb la voluntat de fer feina
conjunta per a aquells que més ho han de menester. 

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. LLAUGER I ROSSELLÓ:

Gràcies, presidenta. Serà una intervenció breu perquè al
plenari tindrem ocasió de continuar amb aquest debat i
d’aprofundir en el debat. 

En qualsevol cas, un parell d’apunts. Respecte de la
planificació del transport, no hem dit que no sigui necessària la
planificació del transport, en qualsevol cas si el transport és
adaptat... és competència dels consells allò que sí pot fer la
conselleria i la conselleria té tota la disposició a fer és posar els
seus tècnics a colAlaborar amb la conselleria i ajudar a fer
aquesta planificació, però és clar aquest posar els seus tècnics
a disposició dels consells per poder fer aquesta planificació no
és una cosa que tengui repercussió pressupostària en el
pressupost de la conselleria, però segur que hi ha tota la millor
disposició a fer aquesta colAlaboració.
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Respecte de cartera de serveis, crec que allò important és
destacar que la cartera hi serà i que hi serà dins el termini. Crec
que quan vàrem parlar de la Llei de serveis socials tots
destacàvem la importància que havia de tenir aquesta cartera,
que si bé té la forma jurídica d’un decret pràcticament per
repercussió sobre els serveis socials té la mateixa importància
que la mateixa llei. Per tant, no és una cosa que es pugui
improvisar i el Partit Popular compartirà que s’ha de fer amb
participació de molts d’actors institucionals i no institucionals.

Respecte a renda mínima d’inserció, vull insistir que allò
que és possible ara és fer una partida ampliable i que per tant, la
conselleria estarà molt atenta a quines són les necessitats i a
quin és la millor manera d’atendre les necessitats que en cas de
situació econòmica i difícil puguin sortir.

Respecte de la dependència i ajuntaments, segur que
explicar quin és ara l’itinerari administratiu de la dependència
amb un organigrama o amb un esquema dóna la impressió d’una
gran complexitat, però la veritat és que segur que es poden fer
esforços de simplificació i segur que en aquest procés de
transferència cap a consells i cap a ajuntaments els mecanismes
milloraran, però de totes maneres és evident que sigui quin sigui
el sistema al qual s’arribi al final, hi haurà d’haver participació
d’administracions diferents, el Govern hi haurà de ser perquè
mantindrà competències, el consells hi hauran de ser, els
ajuntaments hi hauran de ser. Per tant, qualsevol sistema que es
faci haurà de ser un sistema de coordinació i d’actuació
conjunta per part de les diferents administracions.

Finalment respecte a la Llei de dependència, és veritat que
és una llei que ha creat moltes expectatives i que tots, quan
llegim mitjans de comunicació o quan directament parlam o ens
reunim amb associacions d’afectats o amb gent que té
expectatives respecte a aquesta llei, també hi ha moltes vegades
gent que expressa decepció, però crec que és una decepció que
ve provocada per les pròpies expectatives, però que hem de ser
capaços de posar l’èmfasi no només en allò que en aquests
moments són retards o són expectatives no creades, sinó també
en allò que s’ha fet i en allò que s’ha aconseguit.

Estic convençut -i en el plenari tindrem ocasió de tornar a
aquest debat si és necessari- que des de la conselleria l’esforç
que s’ha fet, l’esforç que no només queda en el terreny de les
intencions, sinó en el terrenys de les consecucions, de passes
endavant i de valoracions fetes i de persones ja ateses és molt
importat. 

Per tant, aquest nou capítol que tots dèiem que era de l’estat
del benestar social és un nou capítol en construcció, però que
ara mateix ja té moltes fases fetes i moltes fites aconseguides.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Llauger. Si no hi ha més intervencions,
passam a la votació, feim una votació conjunta?

Passam a la votació. Votació conjunta de les esmenes del
Grup Parlamentari Mixt-AIPF a la secció 24, Conselleria
d’Afers Socials, Promoció i Immigració.

Vots a favor?

Vots en contra?

EL SR. SECRETARI:

8 vots a favor; 9 vots en contra.

LA SRA. PRESIDENTA:

Votació conjunta de les esmenes del Grup Parlamentari
Popular.

Vots a favor?

Vots en contra?

EL SR. SECRETARI:

8 vots a favor; 9 vots en contra.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé.

Es fa un recés de cinc minuts.

(Pausa)

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam al següent debat i últim de presentació d’esmenes de
totalitat i de globalitat, en aquest cas, a la secció 25, Conselleria
de Mobilitat i Ordenació del Territori, i a les seccions i entitats
adscrites. Hi ha esmenes a la totalitat presentades per part del
Grup Parlamentari Popular a la Conselleria de Mobilitat i
Ordenació del Territori; a Serveis Ferroviaris de Mallorca; al
Consorci de Transports de Mallorca i a Serveis d’Informació
Territorial de les Illes Balears. 

També hi ha esmenes parcials presentades pel Grup
Parlamentari Mixt AIPF a la Conselleria de Mobilitat i
Ordenació del Territori: al programa 511D, Direcció i Serveis
Generals de Mobilitat i Ordenació del Territori, 14583; al
programa 511E, gestió del transport aeri i marítim de les Illes
Balears, 14582; al programa 513C, ordenació i inspecció del
transport terrestre, 14581 i 14646. 

També hi ha esmenes del Grup Parlamentari Popular a la
secció 25, al programa 511C, ordenació del territori i
urbanisme, 14857; al programa 511E, gestió del transport aeri
i marítim de les Illes Balears, 14842, de la 15082 a la 15085,
14840, 15087 i 14863; al programa 513C, ordenació i inspecció
de transport terrestre, 14846, de la 15079 a la 15081, 15086,
14865, 14848, 14849 i 14852; a Serveis Ferroviaris de Mallorca
hi ha les esmenes 14847, 14851, 14853 a 14855, 14859 i 14860;
i finalment, al Consorci de Transports de Mallorca hi ha
presentades les esmenes 14841, 14845, 14858, 14861, 14862,
14864 i de la 14866 a la 14869.
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Per a la defensa conjunta de totes les esmenes del debat
intervé, en primer lloc, el Grup Parlamentari Mixt AIPF, Sr.
Mayans.

EL SR. MAYANS I SERRA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Vull explicar breument les esmenes
a aquesta darrera conselleria. Fan referència al transport
terrestre sobretot a una illa on té poca diversificació el transport
i en aquest cas és donar suport al consell de l’illa per impulsar
i mantenir, almenys a l’hivern, aquest transport públic. Hi ha
temes d’illes menors, em referesc a Menorca, a Eivissa i a
Formentera, quant a fer exàmens nàutics i també a la creació de
noves places d’inspectors marítims, que vaig demanar també
l’any passat, per intentar evitar el possible frau quant a residents
que al cap i a la fi ho pagam tots i repercuteixen en el
pressupost, també, de la comunitat. Hi ha un altre tema, una
altra esmena molt puntual, que s’ha demanat també pel sector
del taxi de l’illa.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Mayans. Abans de passar a la defensa de
les esmenes del Grup Parlamentari Popular demanaria que
comuniquin als diputats a qui substitueixen perquè abans se
m’ha oblidat.

EL SR. SERRA I TORRES:

Gràcies, Sra. Presidenta. Antoni Serra substitueix Miquel
Jerez.

LA SRA. MORELL I CUART:

Sandra Morell substitueix Francesc Fiol.

EL SR. HUGUET I SINTES:

Crec que substituesc el Sr. Pere Palau.

EL SR. DALMAU FORTUNY:

Francesc Dalmau substitueix Joan Boned.

LA SRA. MORILLAS I NAVARRO:

María Luisa Morillas sustituye a Aina Crespí.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Cristina Rita substitueix Miquel Gascón.

EL SR. LLAUGER I ROSSELLÓ:

Antoni Alorda substitueix Gabriel Barceló.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Tots els altres membres són titulars. 

Ara sí, donam la paraula per tal de defensar les esmenes del
Grup Parlamentari Popular. Quan vulgui.

LA SRA. MORELL I CUART:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats.
Encetam el darrer debat d’esmenes a la secció 25 i a totes les
empreses públiques i a d’altres organismes que en depenen.
Reservaré el debat sobre la totalitat per al dia del plenari i em
centraré en la bateria d’esmenes parcials que hem presentat que,
més o menys, són una trentena d’esmenes parcials a quasi tots
els departaments de la Conselleria de Mobilitat. 

La gran majoria estan englobades en dos eixos fonamentals:
un és als Serveis Ferroviaris de Mallorca i per tant les esmenes
a la política general que du endavant la conselleria en temes de
transport ferroviari, que és en definitiva ja la política evident
d’aquest govern en temes de tren per a tota la legislatura donat
que feim ja el debat per al 2010, per al debat dels pressuposts
del 2010, i aquesta és la darrera oportunitat de saber quina serà
la política general d’aquest govern o quina ha estat, fins a dia
d’avui, sobre el tema ferroviari.

L’altre eix fonamental el conformen les esmenes dirigides
a fomentar i a ajudar al sector aeri dins la nostra comunitat i a
evitar la fuita de les companyies aèries que encara queden, que
ja no són moltes, a millorar les connexions de les nostres illes
entre si mateixes i també amb la península amb l’increment de
freqüències, sobretot a l’hivern, les connexions i l’augment
d’altres companyies que vulguin operar entre les Illes i entre les
Illes i la península. 

A part d’aquests dos grans eixos hem presentat un seguit
d’esmenes que van encaminades a millorar el Servei de
Transport Terrestre i Marítim, plans de mobilitat i millores de
les infraestructures a llocs destacats. Dins el Consorci de
Transports de Mallorca, dins el primer apartat, demanam la
implantació definitiva, però ja, de la targeta intermodal, el
servei complet de tren + bus. Hi ha moltes línies que encara no
la preveuen i la seva implantació encara no és total tot i que el
Govern ja fa dos anys i mig, en aquesta legislatura ja podria
estar molt avançat o completament fet. Per tant, és necessària la
implantació completa a tot el servei de la targeta intermodal.

Es presenta també una esmena per al foment i ajut de la
creació de plans de mobilitat municipals i comarcals i convenis
amb ajuntaments i federacions empresarials. Davant la manca
de recursos de l’administració municipal es fan necessaris, en
l’època de crisi que patim, l’ajuda i l’auxili per part de
l’administració autonòmica. Per tant, creim que és la feina del
Govern fomentar i assessorar els ajuntaments perquè creïn i
apliquin plans municipals de mobilitat i animar la creació de
plans comarcals entre municipis veïns, idea que pot alleugerir
tant la tresoreria d’una ajuntament, però també podria alleugerir
la tresoreria de la comunitat autònoma.
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Passant a la Direcció General d’Ordenació del Territori, un
apartat diferent, però amb el mateix esperit que el punt anterior,
amb la idea d’ajudar i de fomentar el desenvolupament de les
tasques municipals d’un ajuntament, amb la idea que la
comunitat autònoma té el deure de donar suport als municipis
també presentam la signatura de convenis i transferències als
ajuntaments per a l’adaptació de normes subsidiàries i de plans
generals, ja que hi ha encara molts de municipis que no els
tenen com toca amb la inseguretat jurídica que això crea.

Dins la Direcció General de Mobilitat és urgent i necessària
la millora de freqüències i horaris del transport terrestre a
Eivissa i a Menorca, així com la millora de les instalAlacions de
marquesines i llocs d’espera dels autobusos. En aquest sentit ja
fa dos anys que demanam la construcció de dues estacions
d’autobusos molt importants i que duen un retard considerable
que nosaltres creim que no es pot demorar més, parlam de la
construcció de l’estació d’autobusos de Ciutadella i de Santa
Eulària. Afegim, també, la construcció d’autobusos de Vila, de
la capital de l’illa d’Eivissa, que necessita aquesta
infraestructura centralitzada.

Consideram necessari, per a un impuls definitiu al transport
terrestre i per compensar el greuge comparatiu, la creació del
consorci de transports de Menorca, d’Eivissa i de Palma. I
finalment, dins aquesta direcció general l’execució d’un pla de
vials no motoritzats. 

Aquesta conselleria té la competència de la mobilitat en
general i això inclou també la bicicleta i no només s'ha d’ajudar
els municipis per a la seva implantació sinó també s’ha de tenir
en compte la mobilitat interurbana i entre municipis, iniciativa
que es va iniciar la passada legislatura amb la construcció de
carrils bici a diferents carreteres comarcals i que aquest govern
ha abandonat completament. 

Nosaltres demanam un pla d’execució de vials no
motoritzats amb la implantació de carrils bici. Si materialment
qui ha d’executar els vials a peu de carrer és la Conselleria
d’Obres Públiques, si per competència creuen que qui els ha de
construir són ells, ens sembla molt bé, però abans d’això qui ha
de crear el pla de mobilitat és aquesta conselleria, perquè al
final l’un per l’altre ningú, cap departament, no se’n vol fer
càrrec i la conseqüència és que no se’n fan. Potser que nosaltres
ho vegem més fàcil d’executar, ho hem discutit altres vegades
dins aquestes comissions, però realment només és una qüestió
de tenir voluntat política de fer-ho. Per ventura nosaltres ho
veim més fàcil perquè abans tot era una sola conselleria i ara
amb la disgregació de les dues, d’una conselleria en dues, amb
diferent color polític sembla que li costa més a aquest govern.

Entrant ja dins el primer eix fonamental que he anunciat al
principi, dins la política d’aquest govern en matèria de transport
ferroviari, hem presentat una bateria d’esmenes molt importants
per fer aquesta legislatura, per saber si ha estat realment
profitosa pel que fa a tren. Una de les esmenes molt important
és la creació de la línia Sa Pobla-Alcúdia, consideram totalment
inadmissible que aquesta línia s’hagi eliminat dels objectius
d’aquest govern, han estat dos anys de dures batalles entre
l’ajuntament, entre associacions, entre plataformes i entre la
Conselleria de Mobilitat i al final no es farà aquesta línia.
Consideram totalment inadmissible aquest retard durant dos

anys per al final no arribar a cap acord ni a cap consens i
consideram que és urgent i necessari que es posi ja en marxa.

Sobre la línia de tren completa, de Palma a Cala Ratjada,
assistim a dues línies diferents, a un tren que no s’unirà amb el
tren que ve de Palma, que quan una persona arribi de Palma si
vol arribar a Artà haurà de fer un transbord. Consideram que un
tren que no pot ser compatible l’un amb l’altre, amb tipus de
tramvies diferents, no afavoreix que aquesta línia completa sigui
un serveis d’ús públic que sigui eficient perquè la gent el pugui
agafar. 

Sobre el soterrament del tren al seu pas per Manacor, un
altre episodi de grans desavinences i contradiccions totals amb
un ajuntament i amb un ple d’un municipi que ha demanat
aquest soterrament, però la conselleria a dia d’avui encara no
sap per on ha de passar el tren pel seu pas pel municipi.
Nosaltres demanam el soterrament d’aquesta línia.

Sobre el soterrament també del tren al seu pas per Inca,
aquest és també un altre dels episodis que ja té història. Tots els
partits polítics aquí presents vàrem acordar que s’inclouria dins
el Pla de transports i després a l’hora de governar vostès han
considerat o han pensat que no volien aquest soterrament i el
que demanaven fa quatre anys ara ho voten en contra. Nosaltres
consideram que hem de continuar amb aquest projecte i es
manté el soterrament del tren al seu pas per Inca.

Sobre la supressió de passos a nivell, duim un retard
considerable. Parlam només de tres passos a nivell ja en marxa
o que estan a punt d’acabar les seves obres quan, a la passada
legislatura, en quatre anys se'n varen suprimir devuit. Pensam
que és inacceptable aquest retard, que la conselleria hauria de
fer moltíssima més feina i, per això, hem inclòs diverses
partides més per agilitar el tema, a part d’incloure, de forma
separada, la supressió del pas a nivell de Petra i també la
supressió del pas a nivell de Santa Maria, que també fa mesos
que ja hi ha un debat sobre aquest tema i la majoria vol una
supressió d’un pas a nivell que sigui mitjançant trinxera per no
separar el nucli en dos.

Demanam l’inici dels treballs del tren a Santanyí i a
Felanitx, igualment duim un retard de dos anys amb aquest
tema. És veritat que dins aquest pressupost sí que hi ha una
petita partida ja d’inici d’uns estudis, però és que ja duim dos
anys de retard i nosaltres superam aquesta partida, la posam una
mica més gran perquè l’inici del treballs sigui més contundent.
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També demanam, com no podria ser d’una altra manera dins
l’època de crisi que vivim, la supressió de la Societat Anònima
del Tramvia. En un moment on tothom s’ompl la boca de dir
que s’han de suprimir empreses públiques se’n crea una de
nova, una empresa pública nova que, a més, no té doblers
destinats a capítol 6, no hi ha doblers a inversió, només hi ha
doblers destinats a personal i poca despesa corrent. Consideram
totalment innecessari un projecte que encara no se sap si
vendran els doblers de Madrid, en teoria havia d’estar firmat
aquest conveni perquè venguessin els doblers de Madrid per al
tramvia, fa setmanes, no està signat ni sabem quan se signarà.
Per tant, crear una societat anònima que no té doblers per a
infraestructures ni doblers per a inversions no sabem a què es
pot dedicar.

Finalment, l’últim bloc és a la Direcció General de
Transport Aeri i Marítim. Proposam la millora del transport
marítim entre les illes mal anomenades menors amb Mallorca
i també amb la península. També el foment de les línies de baix
cost a Menorca i a Eivissa per palAliar la situació delicada
sobretot a l’hivern. Un pla de connectivitat per a l’aeroport
d’Eivissa; i finalment, i molt important, ajudes al sector aeri per
evitar cap fuita més d’empreses a altres comunitats autònomes
que sí han sabut atreure-les cap al seu territori. Consideram més
important que aquesta direcció general destini les partides d’1,4
milions d’euros al foment del transport perquè no hi hagi més
fuites de totes les companyies aèries en un sector estratègic tan
important com és per a la nostra comunitat.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Morell. Torns a favor no hi ha. Torns en
contra? En primer lloc, el Grup Parlamentari Mixt-2, Sra.
Suárez, té la paraula.

LA SRA. SUÁREZ I FERREIRO:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores diputades, senyors
diputats. Pel que fa a l’esmena a la totalitat...

(Intervenció inaudible a causa del mal funcionament del
micròfon)

A veure, ... ara?

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Suárez, si de cas canviï de lloc i podrà rallar millor,
perquè aquest micròfon no va. Continuï.

LA SRA. SUÁREZ I FERREIRO:

Sí, Sra. Presidenta. Deia que ...

(Intervenció inaudible a causa del mal funcionament del
micròfon)

LA SRA. PRESIDENTA:

Tampoc no funciona. A veure si són tots, aquest va bé? A
veure si és general o és casualitat.

LA SRA. SUÁREZ I FERREIRO:

Crec que aquest va bé. Esper que no s’interpreti com a una
mostra de transfuguisme aquest canvi de cadires. 

Pel que fa a l’esmena a la totalitat farem el debat la setmana
que ve, però sí volem avançar almenys tres arguments que ens
faran votar en contra d’aquesta esmena a la totalitat.

(Intervenció inaudible a causa del mal funcionament del
micròfon)

Bé, deia que hi ha tres arguments que ens faran votar en
contra d'aquesta esmena. En primer lloc, pensam que aquest
pressupost té un important o considerable rigor. En segon lloc,
perquè es produeix el manteniment de les inversions, i sempre
hem dit i hem defensat que la inversió pública en aquests
moments de crisi és fonamental. I un tercer argument, que es
mantenen els serveis públics essencials dels ciutadans i de les
ciutadanes de les Illes Balears en matèria de transport públic. Ja
dic que aprofundirem en aquests arguments, n'hi afegirem
alguns altres i entrarem a les esmenes parcials al debat de la
globalitat.

Votarem en contra d’aquestes esmenes per diverses raons
que intentaré assenyalar. En primer lloc perquè hi ha un grup
d’esmenes que nosaltres pensam que ja estan incloses dins
aquest pressupost i que ja estan en marxa. És cert que, tal
vegada, a un ritme que no seria el desitjable, però que de
manera progressiva s’actua. En aquest sentit em refereixo a les
esmenes sobre inspectors marítims, sobre targeta intermodal o
sobre el pla d’intermodalitat, entre d’altres. Pel que fa a les
ajudes al sector aeri és un tema aquest que s’ha debatut en
comissió i s’ha debatut també en plenari, són aquelles que es
refereixen al foment de línies de baix cost i també a les
subvencions a empreses del sector aeri. Nosaltres hem defensat,
i ho continuam fent, que no es poden fer, no es poden donar des
de la conselleria ajudes econòmiques directes a empreses. Per
tant, entenem que no són defensables aquestes esmenes.

Pel que fa al transport marítim, aquelles referides al
transport marítim amb la península pensam que aquí entram en
un problema de tipus competencial que, en tot cas, la insularitat
o, diríem, intentar palAliar la insularitat ha de venir de la
responsabilitat del Govern espanyol, del Govern de l’Estat, a
través del Ministeri de Foment. Pel que fa al transport marítim
entre Eivissa i Formentera entenem que ja està cobert, que ja
està assegurat amb les partides consignades en aquest
pressupost. Ha fet referència, també, al pla de vials no
motoritzats, als carrils bici, aquesta és una esmena que
l’estudiam i la veim cada any, és per tant la tercera vegada, i
sempre hem fet servir els arguments que hem de tornar a repetir
i és que, efectivament, aquesta conselleria no és la competent.
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Jo li diria, Sra. Morell que, quan fa vostè una defensa tan
aferrissada d’aquests vials ciclistes, intentàs convèncer també
els seus companys d’Eivissa que en aquest moment, quan el
Consell d’Eivissa impulsa un model de carretera diferent que
incorpora justament aquests vials separats de les carreteres, es
posicionen de manera pública en contra d’aquests vials i
d’aquest model de carretera. Per tant, si aquesta és la posició
oficial del PP, estaria bé que es traslladés també als seus
companys d’Eivissa.

Pel que fa a matèria ferroviària, tenim una esmena concreta,
la del tren de Sa Pobla a Alcúdia. És un tema del qual se n’ha
parlat reiteradament, el Govern ha pres una decisió en aquest
sentit, en el sentit d’ajornar la construcció d’aquesta línia. Per
tant, nosaltres hem de respectar aquesta decisió, que ha estat una
decisió consensuada.

I pel que fa a la resta d’actuacions en matèria ferroviària,
passos a nivell, propostes de diferents línies, nosaltres en aquest
sentit pensam que la conselleria té un calendari propi, té unes
prioritats que vostè ha de conèixer perquè crec recordar que
recentment es va fer una compareixença i per part del conseller
es varen explicar quines eren aquestes actuacions. Per tant,
entenem que s’han de respectar, almenys nosaltres respectam
aquestes prioritats.

I ara em centraré en algunes esmenes que són referides a
Eivissa i sobre les quals donaré una explicació. Unes esmenes
que intenten impulsar el transport públic per carretera a Eivissa,
a Formentera i a Menorca. És un tema del qual també se n’ha
parlat molt, el nostre grup va presentar a més una proposició no
de llei en aquest sentit. I aquí ens trobam i ja ho hem dit
reiteradament, que hi ha un problema competencial i és que
aquestes competències estan transferides als consells insulars.
Nosaltres hem reclamat tot i així un esforç suplementari per part
del Govern, que esperam que es concreti en aquest pressupost
mitjançant un conveni d’1,5 milió d’euros, superior a les
esmenes que vostès presenten i que tenim pràcticament la
seguretat que aquest conveni es durà a terme, 1,5 milions
d’euros que se sumarà al també 1,5 milions d’euros del
pressupost d’enguany.

També li he de recordar que aquesta conselleria, malgrat que
no és la seva competència, ha firmat convenis amb els consells
que es mantenen durant enguany, a pesar de la crisi, convenis
que en el cas d’Eivissa multiplicaven per 80 els convenis que
varen signar vostès.

Com que em queda poc temps, seré ràpida i en tot cas ja en
el plenari li ho explicaré més amplament. Respecte del Pla de
connectivitat aèria d’Eivissa, pensam i està expressat que la
conselleria té un calendari, durant l’any 2010 es convocarà un
comitè de rutes i tindrem temps de fer aquest pla de
connectivitat.

Breument, en relació amb les estacions d’autobusos sí li
voldria dir que la que vostès proposen per a Eivissa ciutat ja
existeix, és a punt de ser inaugurada. Jo li vaig dir l’any passat
que s’informés d’aquesta qüestió perquè ara mateix Eivissa
ciutat disposarà en un termini de temps molt breu d’una estació
d’autobusos i, per tant, no és necessària.

Em queden alguns arguments, però ja els desenvoluparé la
setmana que ve. 

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, Sra. Presidenta. Respecte de l’esmena a la totalitat
només un comentari en aquest moment, les votarem en contra
perquè nosaltres sí que pensam que aquests pressuposts
responen a les necessitats que hi ha, dins una situació de
precarietat, i en aquest sentit nosaltres entenem que aquest
descens important que ha patit aquesta conselleria és una mostra
de solidaritat entre els diferents departaments d’aquest govern,
en un moment en què el Govern se planteja afrontar la crisi
donant prioritat a les polítiques socials i als sectors productius,
hi ha conselleries que pateixen més que les altres, però dins
aquest marc, pensam que sí hi ha una resposta adequada per les
polítiques de mobilitat i d’ordenació del territori des d’aquesta
conselleria.

En qualsevol cas, de les esmenes a la totalitat ens ha cridat
l’atenció que se’n faci a la secció 25, als Serveis Ferroviaris de
Mallorca, que se’n faci al Consorci de Transports, però també
a l’empresa pública SITIBSA de serveis territorials, amb una
situació que ja parlàvem l’any passat, sembla que el Partit
Popular repeteix les seves esmenes any rere any, ja apuntàvem
l’any passat que era una situació curiosa que es fes una esmena
a la totalitat a una empresa pública que després no es desplegàs
en cap esmena parcial. La mateixa situació la trobam amb les
esmenes d’enguany, amb la qual cosa no sabem en què es
voldria millorar o de quina manera es voldria modificar
l’actuació d’aquesta empresa pública.

Respecte de les esmenes d’AIPF, voldria fer un comentari
a aquesta de 600.000 euros, de suport al consell per al transport
públic, que em permet enllaçar, a més, amb les que ha presentat
el Partit Popular en el mateix sentit. El Partit Popular també
presenta que hi hagi més ajudes als consells per a transport
públic, però jo voldria recordar, primer, que el transport públic
per carretera és una competència dels consells, però al marge
d’aquesta qüestió de què és una competència dels consells, que
la conselleria ha mantengut una ajuda i una colAlaboració molt
important dels consells. I que s’ha de destacar molt que en un
context en què la conselleria baixa per damunt del 10% el seu
pressupost global, aquests recursos de colAlaboració amb els
consells per a matèria de transport per carretera s’han mantingut
al cent per cent, i això sense tenir en compte les possibilitats que
apuntava la portaveu anterior, que hi hagi augments durant
l’exercici pressupostari. Per tant, crec que mantenir l’ajuda al
consell en una situació de crisi ja és una bona mesura del
compromís d’aquest govern a millorar la situació del transport
per carretera a Formentera, a Eivissa i a Menorca, i per tant jo
no entraria ara en esmenes parcials sobre construcció
d’autobusos, construcció, perdó, d’estació d’autobusos a Santa
Eulària o a Ciutadella, o d’ajudes per al Consorci de Transports
que, en qualsevol cas, són actuacions que hauran de fer els
consells amb aquestes ajudes que els fan des del Govern.
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Respecte d’altres qüestions que tenen a veure amb mobilitat,
en referència al carril bici, jo li diria, als deures que li ha posat
la portaveu d’Eivissa pel Canvi, de convèncer els seus
companys d’Eivissa, jo hi afegiria els de convèncer els seus
companys de Palma, o sigui que se’n anirà d’aquesta comissió
amb feina, perquè sembla que la posició del Partit Popular no és
especialment favorable. A més d’això jo sí que assenyalaria que
la conselleria ha fet una feina molt interessant i molt innovadora
d’afavorir el transport en bicicleta en la qüestió de la bicicleta
pública, de la bicicleta pública que poden utilitzar els usuaris del
tren i del metro quan arriben a la Universitat o quan arriben a la
intermodal de Palma, crec que tant com la construcció d’un
carril, això són polítiques d’afavorir aquesta forma de transport
no motoritzat i no contaminant.

Pel que fa a transport públic, perdonau, a transport marítim
i a transport aeri no tenc gaire a afegir al que ha dit la portaveu
anterior, pel que fa al transport aeri, crec que és molt simplista
fer una esmena de foment de les línies de baix cost, com si la
conselleria pogués directament entrar a ajudar les companyies.
I respecte de dotar de doblers perquè les companyies no se’n
vagin, la conselleria nosaltres entenem, i ja ho hem dit en moltes
comissions, crec que la conselleria ha fet el que era al seu abast
perquè no se n’anassin companyies que al final se n’han anat
d’aquí.

I respecte d’aquesta comparació que ha fet, que altres
comunitats sí que han sabut atreure companyies aèries, jo li
voldria recordar, primer, que altres comunitats tenen un
finançament diferent del que tenim nosaltres; però, segon, que
altres comunitats autònomes, altres governs autonòmics el que
han fet és participar en operacions d’adquisició que impulsava
el sector privat. Si aquí no s’ha donat aquest moviment per part
del sector privat, que el Govern ha intentat promoure en
reunions i en molts de contactes, tampoc no tota la
responsabilitat es pot atribuir al Govern.

Respecte del transport marítim, el que ja ha dit la portaveu
anterior, que el que sigui transport marítim entre les illes i la
península és una qüestió que forma part del capítol de
compensació de la insularitat i per tant el que ens pertoca
reclamar és que vengui per part de l’Estat, i en aquest sentit el
Govern tendrà el nostre suport.

Pel que fa a adaptació als planejaments, entenem que els
municipis és una tasca difícil i que han de tenir ajudes, però en
qualsevol cas aquesta ajuda hauria de ser competència dels
consells insulars i no del Govern.

Passant al Consorci de Transport de Mallorca, la
intermodalitat s’implanta i aquest govern ha fet passes molt
importants en aquesta línia i el que ha de fer és continuar la línia
de feina que desenvolupa.

Serveis Ferroviaris de Mallorca, la línia Sa Pobla-Alcúdia,
crec que ja sabem el que ha passat, ja sabem la solució que ha
adoptat el Govern finalment, amb un exercici de no voler anar
contra acords municipals, però no voler anar tampoc en contra
d’allò que marquen tots els criteris tècnics i territorials; en
qualsevol cas, el que és important destacar és que la inversió
prevista no és una inversió que es perd, sinó que és una inversió
que es destina a electrificació i per tant un altre capítol molt
important per millorar la qualitat i l’eficiència energètica del
nostre transport ferroviari.

Respecte de la de Palma-Cala Rajada, nosaltres entenem que
el fet que hi hagi un transbord a Manacor no és un entrebanc ni
un però important, en qualsevol cas no és un entrebanc o un
defecte, per dir-ho així, més important que el que seria dur un
tren, com el que ara arriba a Manacor, un tren a diesel, i a més
un tren característic que és el tren interurbà dur-lo fins Artà.
Nosaltres pensam que la solució adequada per al tram Palma-
Artà, o un futur Palma-Cala Rajada és aquest tren tram, que,
primer, és un tren elèctric; en segon lloc, és un tren que adopta
característiques diferents o diguem conducta diferent segons
sigui un tram urbà o un tram interurbà i que és un mal menor el
fet que s’hagi de fer un transbord a Manacor.

Respecte del soterrament de Manacor, la Sra. Morell jo crec
que ha fet una intervenció de fa quatre mesos o de fa sis mesos,
aquesta qüestió que la conselleria encara no sap què ha de fer;
la conselleria ha fet el que li ha demanat aquest Parlament, que
és reunir-se amb l’ajuntament, reunir-se amb les diferents
plataformes que mantenien posicions diferents en relació amb
aquest soterrament i jo crec que en aquest cas ja té clar què ha
de fer. I el que ha de fer, la solució d’inici ja semblava ser més
idònia des del punt de vista econòmic, des del punt de vista
territorial i des del punt de vista de l’eficàcia i fins i tot de la
configuració urbana de Manacor.

A Inca el tema és diferent, el que passa és que Inca també ha
sortit a diverses comissions, i per tant si repeteix la proposta
haurem de repetir l’argument, que el que ha fet impossible,
impossible, supòs que estrictament parlant hauríem de dir molt
inconvenient per la dificultat i pel cost econòmic que tendria el
soterrament d’Inca és la pròpia actuació del Govern anterior,
amb la Sra. Cabrer com a consellera, que va fer una prolongació
de l’autovia, sense considerar si prèviament s’havia de
considerar o no la necessitat d’aquest soterrament del tren.

Respecte dels passos a nivell aquest Govern està fet, jo no
entraria en una comparació numèrica dels que es feren a l’etapa
anterior i els que es fan en aquesta, perquè no totes les
supressions dels passos a nivell tenen la mateixa complexitat.

Respecte del tramvia de Palma, ha dit la portaveu del Partit
Popular que encara no sabem si els recursos vendran; nosaltres
hem d’actuar amb la confiança, perquè així s’ha dit
públicament, així s’ha dit a converses de govern a govern, que
els doblers hi seran, per tant el més lògic és tenir aquest àmbit
de colAlaboració entre Govern i ajuntament preparat i crec que
el que correspon no és criticar-ho com a una despesa supèrflua,
perquè és una empresa pública en la qual encara no hi ha gent
treballant i hi haurà gent treballant quan efectivament el projecte
sigui en una fase en què això sigui necessari. Ara el que hi ha
simplement és un responsable de dinamitzar el procés i que
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pugui arribar aquest tramvia i que puguem anar definint les
característiques que ha de tenir aquest projecte tan important.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. DALMAU I FORTUNY:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, bon dia, senyores i senyors
diputats. El Grup Parlamentari Socialista ha analitzat en
profunditat les esmenes presentades pel Grup Parlamentari
Popular i el Grup d’AIPF, serà, però, en el debat del Ple de la
setmana que ve on ens posicionarem entrant a més detalls sobre
l’esmena a la totalitat presentada pel Grup Parlamentari
Popular.

Però, pel que fa a les esmenes a la globalitat, ens ha sorprès
novament trobar esmenes presentades anys enrera i que tornen
a presentar-se sense més justificació que la de presentar per
presentar. Vostè, Sra. Morell, i hi ha fet menció el Sr. Llauger,
no ha actualitzat la seva intervenció de l’any passat, no l’ha
adaptada a la realitat i a la feina i a la tasca que s’ha fet des de
la Conselleria de Mobilitat enguany, i com això és el cas del
soterrament que el Sr. Llauger apuntava de les vies al seu pas
per Manacor, quan des de fa unes setmanes hi ha un acord entre
la conselleria i ajuntament, a petició, precisament, d’aquest
Parlament, que així ho va acordar.

Continuen reclamant passos a nivell i des de Serveis
Ferroviaris de Mallorca ja els ho han dit moltes vegades es
prioritza en les obres d’eliminació dels passos a nivell, atenent,
com no pot ser d’altra manera, criteris de perillositat. Parlen a
una altra esmena d’inversió en vials no motoritzats, i jo volia
apuntar-li dues qüestions: una, com apuntava la Sra. Suárez i el
Sr. Llauger, com es pot entendre que el Grup Parlamentari
Popular presenti una esmena sobre inversió en vials no
motoritzats, que és el mateix que dir a favor dels carrils bici,
quan el Partit Popular a Eivissa, el Partit Popular a Palma
sempre hi voten en contra? I la segona qüestió és: m’agradaria
que ens explicàs com s’han d’integrar aquests vials no
motoritzats a segons quins tipus de carreteres que varen fer
vostès quan governaven les Illes Balears? Jo crec que seria un
treball difícil, un treball de cirurgia.

Tornen a presentar, com també ja és tradició en aquest
pressupost, esmenes que reclamen al Govern actuacions en
competències que no gestiona, com és el cas de les
competències en matèria de transport públic per carretera a
Menorca i a Eivissa, que, per cert, parlant de Menorca,
reclamaven i continuen reclamant l’estació d’autobusos de
Ciutadella; jo ja li vaig comentar l’any passat que tan sols
quedava que l’Ajuntament de Ciutadella decidís el solar on
construir-lo. Tant de bo, tant de bo que amb el nou govern
municipal de Ciutadella aquesta i moltes altres iniciatives seran
pròximament objecte d’estudi i realitat, perquè precisament en
aquesta feina si bolquen les institucions on governen partits amb
responsabilitat de govern i on estan implicats per fer i millorar
la mobilitat dels nostres ciutadans.

En definitiva, i seré breu, ja per acabar, mostrar el vot en
contra a aquestes esmenes presentades pel Grup Parlamentari
Popular i AIPF en base que moltes d’aquestes no són
prioritàries per a l’acció del Govern o no són competència del
Govern o són objectiu de millora i per tant moltes d’aquestes ja
són objecte de treball i/o d’estudi des de la Conselleria de
Mobilitat, que és la que fins ara ens ha ocupat.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Dalmau. I en torn de rèplica, té la paraula
el Grup Parlamentari Popular, Sra. Morell.

LA SRA. MORELL I CUART:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats.
Evidentment que he actualitzat la meva intervenció, qui no ha
actualitzat la seva intervenció és el Govern; nosaltres,
lamentablement, hem de repetir esmenes molt importants
perquè el Govern no fa absolutament res, i no és de rebut que no
es faci el tren a Alcúdia. No pot parlar i pot dir que no hi hagi,
que s’ha consensuat que no es faci aquesta línia, quan el PSOE
d’Alcúdia, quan el PSOE d’UM, quan el PP d’UM sí que han
demanat aquest tren i és la conselleria qui no li vol concedir. I
tampoc no poden anar en contra del que demana el Ple de
l’Ajuntament d’Inca, per unanimitat de tots els partits que aquí
estan també representats avui, quan també demanen el
soterrament del tren al seu pas per Inca i quan també demanen
el soterrament al seu pas per Manacor. Si no tenen doblers
suficients, que en demanin més a Madrid; no són amics seus, no
són del seu mateix color polític, no diuen que arribaran tants
doblers que -per cert, de moment res, més que els 400 milions
d’euros del conveni ferroviari, que ja va bé-, que no són
suficients? També, tots aquí, per unanimitat, en vam demanar
2.069, n’han arribat 440, ja va bé, per poc que sigui sempre ens
anirà bé. Tampoc no han arribat tots els que havien d’arribar.

I sobre el conveni per al tramvia de Palma, no se sap res
sobre el conveni del tramvia de Palma. El Sr. Blanco va ser aquí
fa un mes i mig i va prometre que en las próximas semanas se
firmaría el convenio, abans d’arribar el desembre, som a dia 10
de desembre i no se sap absolutament res del conveni per al
tramvia a Palma. I sí que hi ha una partida dins aquest
pressupost de 350.000 euros destinats a una societat anònima
del tramvia, destinada només a personal, amb 30.000 euros de
despesa, però és que tota la resta és personal. I a què s’ha de
dedicar aquest personal, si no hi ha un sol dobler per poder
començar aquesta infraestructura, ni tan sols sabem per on la
passarem perquè a l’Ajuntament de Palma no tenen clar per on
han de passar el tramvia, per exemple pel Molinar, que no hi
cap?
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Sobre el tema dels passos a nivell, sí que hi ha retard molt
considerable i tant que hi ha un retard molt considerable, és que
amb dos anys i mig i amb la previsió que es fa per a l’any que
ve no arribaran ni a la meitat dels que vàrem fer nosaltres a la
passada legislatura, i això és un compliment per llei; la llei ens
obliga a suprimir els passos a nivell i vostès no només no en
suprimeixen, perquè en duen res, sinó que, a més, en creen de
nous a la nova de línia de transport que volen fer fins a Artà. O
sigui, evidentment que duem un retard considerable en el tema
de passos a nivell i que s’ha d’incentivar i que s’ha de fer
moltíssim més.

Sobre el tema que m’ha comentat d’autobusos de Ciutadella,
vostè ja em va repetir l’any passat que estaven completament
disposats a fer l’estació d’autobusos, i jo també li vaig contestar
que l’ajuntament sí que havia posat a disposició un lloc per fer-
ho, el que passa és que, al Govern, no li agradava aquest lloc. O
sigui que no som tants que ens perdem per una banda o per
l’altra.

La veritat és que el resum de totes les intervencions que he
escoltat és una indefinició total. Alguns dels meus companys em
diuen que algunes esmenes estan incloses dins l’esperit del
pressupost i per això no les voten a favor, o sigui que la idea és
bona però no les voten a favor perquè estan incloses dins el
pressupost. I altres que són idees que es faran quan es reuneixi,
per exemple, la Mesa de transport, es parlarà del tema de la
connectivitat amb Eivissa i Menorca, però és que duim dos anys
i mig i la Mesa de transport no s’ha reunit a les Illes Balears,
quan ja duim un retard considerable en aquest tema, i davant
l’evident fracàs de la política de transport aeri, on sí -repetesc-
sí a moltes altres comunitats, i no parl només de Catalunya,
parlam de Canàries, que és una comunitat que té més o menys
els mateixos problemes que nosaltres, amb una insularitat fins
i tot per ventura pitjor que la nostra, i sí han sabut atreure
companyies de tot tipus, les normals però també les de baix cost
per no tenir problemes sobretot a l’hivern, com sí patim a
Menorca i a Eivissa.

En definitiva, jo crec que sí que es podrien acceptar
moltíssimes esmenes del Partit Popular. Lamentablement, tant
de bo no, però lamentablement supòs que n’haurem d’incloure
algunes d’aquestes l’any que ve, perquè la idea és que sí
tenguem tren que arribi a Alcúdia i serà molt probable que l’any
que ve tornem a estar en la mateixa situació.

Moltes gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. LLAUGER I ROSSELLÓ:

Sí, molt breument, només dues puntualitzacions, una sobre
el ball de xifres sobre el que ha d’arribar i el que no ha arribat
de l’Estat. Jo crec que a l’hora de ser reivindicatius en
inversions i en finançament que arribi de Madrid ningú ens
guanyarà, a nosaltres, però també no hem de jugar amb les
xifres d’aquesta manera, i no podem deixar de considerar que
més de 400 milions d’euros per a inversions ferroviàries és una
fita que no havia arribat en cap legislatura anterior i que hem
d’apreciar també en la importància que té. Ho venc a dir perquè
comparar aquesta xifra d’allò que es dóna amb un conveni per
a actuacions en aquesta legislatura amb una xifra ideal que
s’havia establert en funció que era el 2% d’un pla estatal
d’infraestructures, que era un pla que tenia una vigència
d’execució molt més llarga en el temps, tampoc no té gaire
sentit.

De la mateixa manera que no té sentit comparar allò que ha
arribat només per a tren, a la qual cosa se sumarà el que arribi
per tramvia, a allò que reivindicàvem per la suma de tren i
tramvia. Per tant els doblers que han arribat són adequats per les
actuacions previstes per a aquesta legislatura en tren, després en
demanarem més, i a part demanam també que venguin els del
tramvia de Palma.

I respecte del soterrament de Manacor, la portaveu del Partit
Popular ha dit que si no hi ha més doblers, que se’n demanin
més de Madrid. Clar, això és una possibilitat i està ben pensat,
però jo voldria recalcar que l’opció d’anar en superfície no ve
determinada només pel menor cost econòmic, sinó que hi ha
altres factors a tenir en compte, com són per exemple la
complexitat tècnica de l’actuació, el temps en obres que això
suposaria; les característiques del tren, no és el mateix pensar en
un tren clàssic que passi per enmig de Manacor com en un tren
tramvia que quan passi per dins Manacor es comporta com un
tramvia, i també arguments que tenen a veure amb la
configuració urbana de Manacor i amb la idoneïtat d’aquesta
línia de tramvia en superfície. Per tant no és una qüestió només
de cost econòmic.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Llauger. 

No havent més intervencions passaríem a la votació de les
esmenes presentades a la secció 25, Conselleria de Mobilitat i
Ordenació del Territori. Si ningú no demana votació separada
faríem la votació conjunta, en primer lloc, 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:

I finalment, en aquesta conselleria, 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:

I ara finalment procedim a la votació de totes les seccions,
de totes i cadascuna de les seccions, com deia, del Projecte de
llei de pressupostos generals de la comunitat autònoma de les
Illes Balears per a l’any 2010, així com dels pressupostos de les
entitats de dret públic, de les societats públiques, de les
fundacions, del Servei de Salut de les Illes Balears ib-salut, de
les entitats de dret públic i fundacions de l’ib-salut, i de
l’Agència Tributària.

Fa falta que els nomeni totes? Sí. Idò les diré totes. En
principi supòs també que farem com l’any passat, que hi ha una
votació separada, en primer lloc de la secció 2, Parlament de les
Illes Balears; secció 3, Sindicatura de Comptes; secció 4,
Consell Consultiu de les Illes Balears, Consell Econòmic i
Social i secció 6, Oficina de Transparència. Aquí faríem un
primer conjunt de votacions respecte d’aquestes seccions,
d’acord?

Vots a favor?, de les seccions.

Vots en contra?

Abstencions?

Moltes gràcies.

Ara continuam amb la resta de seccions... Ah, perdó, perdó.

EL SR. SECRETARI:

Vots a favor, 9; abstencions, 8.

LA SRA. PRESIDENTA:

Continuam amb les seccions, que passarem a votació. Secció
11, Conselleria de Presidència; secció 12, Conselleria de
Turisme; secció 13, Conselleria d’Educació i Cultura;
Conselleria d’Economia i Hisenda, Conselleria de Medi
Ambient, Conselleria d’Innovació, Interior i Justícia,
Conselleria d’Habitatge i Obres Públiques, Conselleria de Salut
i Consum, Conselleria de Treball i Formació, Conselleria
d’Agricultura i Pesca, Conselleria de Comerç, Indústria i
Energia, Conselleria d’Esports i Joventut, Conselleria d’Afers
Socials, Promoció i Immigració, Conselleria de Mobilitat i
Ordenació del Territori, serveis comuns despeses diverses, ens
territorials, deute públic, serveis comuns despeses de personal,
Institut d’Estudis Baleàrics, Institut Balear de la Dona, Servei

d’Ocupació de les Illes Balears, Institut d’Estadística de les Illes
Balears, Escola Balear d’Administració Pública.

També les entitats de dret públic, que són Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears, Institut Balear de Turisme,
Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental, Institut
Balear de la Natura, Institut Balear de l’Habitatge, Serveis
Ferroviaris de Mallorca, Institut d’Innovació Empresarial de les
Illes Balears, Institut Balear d’Infraestructures i Serveis
Educatius i Culturals, Institut d’Estratègia Turística de les Illes
Balears, Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes
Balears, Ports de les Illes Balears, Agència de Cooperació
Internacional de les Illes Balears, Consorci de Transport de
Mallorca, Espais de Natura Balear i Institut Balear de la
Joventut.

A continuació les societats públiques són Fires i Congressos
de Balears SA, Parc Bit Desenvolupament SA, Institut de
Biologia Animal de Balears SA, Serveis de Millora Agrària SA,
Serveis d’Informació Territorial de les Illes Balears SA, CAIB
Patrimoni SA, Balears Innovació Telemàtica SA, Ràdio de les
Illes Balears SA, Televisió de les Illes Balears SA, Gestió
d’Emergències de les Illes Balears SA, Multimèdia de les Illes
Balears SA i Tramvia de la Badia de Palma SA.

Les fundacions també sotmeses a votació són: Fundació per
al suport i la promoció de l’esport balear Illesport, Fundació
Conservatori de Música i Dansa de les Illes Balears, Fundació
Institut Socioeducatiu S’Estel, Fundació Mateu Orfila
d’investigació en salut de les Illes Balears, Fundació per al
Desenvolupament Sostenible, Fundació Robert Graves,
Fundació Teatre Principal d’Inca, Fundació Balears a l’Exterior,
Fundació Banc de Sang i Teixits Illes Balears, Fundació per a
l’Escola Superior d’Art Dramàtic de les Illes Balears, Fundació
Caubet i Cimera Illes Balears, Fundació Atenció i suport de la
dependència i de la promoció de l’autonomia, Fundació Santuari
de Lluc, Fundació Illes Balears per la innovació tecnològica i
Fundació Balear de la Memòria Democràtica.

Després tenim el Servei de Salut de les Illes Balears, secció
60; Servei de Salut de les Illes Balears, ib-salut. Com a entitats
de dret públic dependents de l’ib-salut tenim Gestió Sanitària de
Mallorca i Fundació Hospital Comarcal d’Inca. Com a
fundacions dependents de l’ib-salut tenim Fundació Hospital de
Manacor i Fundació Hospital Son Llàtzer. I finalment l’Agència
Tributària de les Illes Balears, la secció 50, Agència Tributària
de les Illes Balears.

Si no hi ha res a dir... Digui, Sra. Sugrañes. No hi ha res a
dir, per tant si no es demana cap més votació separada passam
a la votació conjunta d’aquestes entitats, fundacions i seccions
que he anomenat.

Així, vots a favor?

Vots en contra?
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EL SR. SECRETARI:

9 vots a favor; 8 en contra.

LA SRA. PRESIDENTA:

Digui, Sra. Sugrañes.

LA SRA. SUGRAÑES I BARENYS:

Sra. Presidenta, és que quan hem fet la votació de les
seccions de Parlament, Sindicatura de Comptes, Consell
Consultiu, Centre d’Estudis Socials i l’Agència de
Transparència, sempre es vota a favor, i hi hagut un error en el
moment de la votació per part del Partit Popular que volíem fer
constar en acta. Ens hem abstingut quan hauria de ser un vot
afirmatiu.

LA SRA. PRESIDENTA:

Bé, que quedi constància i en tot cas no es pot repetir la
votació.

LA SRA. SUGRAÑES I BARENYS:

Es pot corregir, o no?

LA SRA. PRESIDENTA:

No. En el ple es torna a votar tot.

LA SRA. SUGRAÑES I BARENYS:

Però és perquè ja vagi aprovat al plenari.

LA SRA. PRESIDENTA:

Bé, allà es tornarà a votar. No es pot repetir la votació;
quedarà constància que hi ha un error en la votació.

LA SRA. SUGRAÑES I BARENYS:

Gràcies. 

LA SRA PRESIDENTA:

I una vegada acabat el debat i les votacions queda dictaminat
el Projecte de llei de pressuposts generals de la comunitat
autònoma de les Illes Balears per a l’any 2010. Es recorda als
grups parlamentaris que poden presentar en el termini de 48
hores, mitjançant escrit adreçat a la presidenta de la Cambra, els
vots particulars i les esmenes que, havent estat defensats i votats
en comissió i no incorporats al dictamen, pretenguin de defensar
en el ple.

I una vegada esgotat l’ordre del dia d’avui i agraint a tots el
seu bon fer en aquesta comissió, s’aixeca la sessió.
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