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(El Sr. Vicepresident segon substitueix la Sra. Presidenta
en la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Bé, senyores i senyors diputats, si els sembla bé, continuam
amb el debat número 14, de totalitat i globalitat.

Un poc de silenci, per favor.

Agrupació de la secció 21, Conselleria de Comerç, Indústria
i Energia, amb les seccions i entitats afins.

Seguidament passam a la defensa conjunta de totes les
esmenes presentades pel Grup Parlamentari Mixt-AIPF, per la
qual cosa té la paraula el Sr. Diputat Josep Mayans.

Les esmenes són la 3395, 3397, 3398, 3396 i 3394. Sr.
Diputat?

EL SR. MAYANS I SERRA:

Gràcies, President. Seguint amb les seccions que ens toquen
en aquest dia d’avui de debat de pressuposts, toca comerç i
indústria. A aquesta secció he fet esmenes a tres camps
principals: en temes d’infraestructures; temes d’estalvia
energètic, avui en dia en plena efervescència, i un altre tema
quant a mercats i fires i recintes firals.

Passaré directament a defensar les esmenes parcials i
començaré pel tema del mercat artesanal. Es presenta un import
a afectar per 600.000 euros, per intentar o començar a construir
un projecte el qual ja està redactat, que ja es disposen els
terrenys habilitats per fer-ho quant al mercat artesanal i al
mercat pagès. A tots els pobles d’aquí, de Mallorca, no fa falta
que els digui que un dia per setmana hi ha mercat i que té, és
evident, molt d’èxit. Se’m va dir a comissió, ho repetesc, que
estava ja previst; si és així estaré agraït i m’agradaria saber quin
import s’hi destina.

Quant al recinte firal polivalent, l’esmena 3394 fa referència
a una partida crec jo assumible, no he posat l’import total del
projecte perquè entenia que no era correcte posar-lo per a l’any
que ve i he posat una partida per començar a treballar en això,
i aquí hi podríem incloure tipus terreny o tipus projecte o
començar a fer alguna gestió.

Se’m va dir que el territori de l’illa és el que és, és limitat,
li dic a la portaveu que m’ho va dir que conec perfectament el
territori de Formentera, fins i tot al metro quadrat i sé que hi
cap, o sigui no es preocupi que hi cap. Fins i tot també se’m va
dir per part del Partit Socialista que podíem aprofitar el lloc del
mercat artesanal d’abans per posar-hi el recinte firal. Jo la
convit que si pot ubicar allà un recinte firal guanyarà el premi
nacional d’arquitectura, no hi cap, o sigui és evident que no hi
cap. I una cosa és un recinte firal, l’altra és un mercat pagès i
un mercat artesanal, no té absolutament res a veure.

Una altra esmena fa referència al polígon industrial. El
Govern ha apostat a altres illes per fer polígons, per impulsar
aquests polígons, per dotar d’infraestructures aquests polígons;
seria bo que també s’apostàs per fer el mateix a les illes menors

i en aquest aspecte l’únic polígon que hi ha, i crec que és
important suportar-lo i que acabin de fer les instalAlacions que
toquin, sobretot d’urbanitzar-lo.

Passant ja al tema d’energia elèctrica i sobretot d’estalvi
d’energia elèctrica, el Govern balear va iniciar fa ja qualque
any, tema d’auditories energètiques; jo aquí faig una esmena
per seguir amb aquest programa d’auditories energètiques a
totes les Illes Balears, crec que va ser un tema interessantíssim,
molt ben acollit i que donava o feia veure a la gent on s’estaven
passant, on s’estaven excedint amb el consum i d’on podien
retallar i d’on podien estalviar energia elèctrica, perquè a final
de mes poguessin tenir qualque benefici quant a pressupost.
Estalvi energètic redunda no només en estalvi i en menors
emissions a l’atmosfera, o sigui també amb el final de mes amb
el sector que parlam, hoteler, el sector privat, un estalvi molt
important quant a pressupost de despesa.

És important que seguíssim amb aquest programa, se’m va
dir a comissió que ja estava previst, ho celebr i m’agradaria
saber quina és la partida prevista i quins són els terminis per
executar-ho.

I un altre tema també que fa referència a l’estalvi energètic,
és l’enllumenat públic. També es va fer a diversos municipis de
Balears el tema de l’enllumenat públic, d’eficiència, de millorar
aquesta eficiència. És un tema també que va causar molt bona
impressió, va ser un tema interessant, a més que a nivell estètic
quedava bastant be i vaig fer una esmena en aquest sentit:
seguir impulsant aquesta política d’estalvi en l’enllumenat
públic, i si s’ha de fer qualque transacció per augmentar la
despesa, per augmentar la partida afectada i implicar altres Illes
o tot el conjunt de la comunitat, no hi haurà cap problema.

Gràcies, President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Mayans. A continuació passam a la
defensa conjunta de totes les esmenes presentades pel Grup
Parlamentari Popular, les quals són la 3718, 3739, 746, 738,
750, 3694, 3695, 3728, 3729, 730, 31, 32, 33, 3684, 85, 86, 83,
3721, 3692, 693, 3740, 41, 42, 43, 44, 3722, 23, 24, 25, 26, 27,
36, 37, 3525, 3541 i 3766. I finalment, la 3734, 3735 i 3717.

Té la paraula la Sra. Assumpta Vinent.

LA SRA. VINENT I BARCELÓ:

Gràcies, Sr. President. Em fa ilAlusió i tot tornar-li dir, Sr.
President, records dels anys passats.

(Algunes rialles i remor de veus)

Senyores i senyors diputats, Sra. Consellera, la veritat és
que hem presentat debat a la totalitat perquè nosaltres creim
que presentar aquesta totalitat és un dret que té el Grup
Parlamentari Popular i també hem presentat a la globalitat, amb
esmenes parcials, perquè crec que podem millorar molt aquest
pressupost de la secció de la Conselleria de Comerç, Indústria
i Energia. Sra. Consellera, vostè sap que en moltes coincidim,
però el que desmoralitza molt és que duim dos dies, ralla que
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rallarà i al final per a no res, perquè al final trob que duim, el
Sr. Cardona ha dit una, però trob que són dues de 500 esmenes
i la feinada que ha fet el Partit Popular per millorar el
pressupost per als ciutadans de les Illes Balears.

L’increment del pressupost, el qual trob que devers un 16%,
entre un 16 i un 17%, crec que ve donat més que res per la
incorporació d’una nova àrea de fons europeu. Per tant, és ver
que vostès segueixen tots els nostres projectes, la qual cosa li
he de dir que ens alegra, perquè ens dóna la raó; ens dóna la raó
que els passats anys nosaltres vam dur una política en aquest
aspecte, boníssima, i per tant totes les crítiques anteriors i
esmenes que s’havien fet anteriorment, avui queda demostrat
que era més que res per dur la contrària al Partit Popular,
perquè si són continuistes, que fa dos dies que sentim aquesta
paraules, és perquè nosaltres feim uns bons pressuposts i per
tant és d’agrair.

Durant el darrer any han sortit nous desafiaments, nous
reptes a tenir en compta i la conselleria creim que no hi ha fet
front dins aquests pressuposts. Per açò nosaltres volem
presentar a la totalitat. Com per exemple és la construcció; la
construcció és una de les indústries més importants a les Illes
Balears i va en regressió. Per tant, açò implica que hi haurà un
augment de l’atur.

La conselleria crec que dins aquests pressuposts no ha
reaccionat, però nosaltres anirem perdent riquesa. Per tant, què
feim, hem de reconvertir el sector, o bé també rellançar el
sector de la construcció. Reconvertir el sector com? Doncs que
molts treballadors que quedaran sense feina puguin optar a tenir
altres oficis o fer feines a altres indústries.

Creim nosaltres que ser continuistes, per açò feim la
totalitat, és seguir la mateixa línia que hi havia anteriorment,
però açò no vol dir que s’hagin de repetir les coses. Crec que
nosaltres hem d’evolucionar ens hem de defensar, no hem de
tenir un desfasament amb els temps moderns que ara ens venen;
o sigui que continuisme no vol dir mobilisme, ni manca d’idees.
Per tant, sabem tots que l’economia de les empreses, la nostra
economia de les Illes Balears presenta, com he dit abans, nous
reptes, té canvis continus i ens hem d’adaptar a aquests canvis.
Però no canvis només a Balears, tots sabem que són canvis a tot
el món.

No es creen línies noves, ni es donen ni es tenen idees noves
per fer front a aquests nous canvis. S’ha de creure en un pla
d’expansió d’empreses, obrir tendes a l’exterior, a l’estranger
per una política de marca de les empreses, per fer-les
competitives. Per exemple, sabem tots que a Mallorca hi ha
moltes empreses, que no és per fer propaganda, però Lotus,
Collflex, Farrutx, de Mallorca, que tenen empreses fins i tot a
Nova York, a Londres, a París, a Menorca mateix també hi ha
Jaume Mascaró, Patrícia, tenen al Japó, a Xina; Pons Quintana
també està interessat en obrir-se espai també dins l’exterior. Per
tant, nosaltres creim que s’ha de crear una imatge de marca, una
imatge que pugui competir amb l’exterior.

Els pressuposts no especifiquen quina política es durà a
terme en el tema d’internacionalització de les nostres marques.
No és només fer una desfilada de moda, avui, quan rallam de
competitivitat, no només rallam de Balears, rallam de tot el

món, amb un món globalitzat i amb molta competència. Per
tant, cada empresa ha de saber realment el que vol i ha de tenir
un suport de l’administració perquè allò que vulgui dur
d’iniciatives cap a l’exterior tengui un benefici i noti el suport
del Govern.

Miri, sabem que de vegades es gasten doblers, però si
aconseguim augmentar les vendes en molts casos, per exemple,
li estic rallant d’aconseguir que augmentin les vendes en el
formatge a Menorca, que segons les darreres dades ha
augmentat quasi un 30%, és importantíssim per a les nostres
empreses, i açò no són doblers tirats, açò són doblers molt ben
aprofitats.

Majòrica mateix diu que augmenta, també ha augmentat en
vendes un 30%, açò en els Estats Units, i ha obert 17 tendes,
per tant no són doblers tirats, volem veure aquesta política dins
els pressuposts i per ara no la veim.

El tema de l’energia, li he de dir que ens preocupa que a
Menorca sempre siguem els darrers en tot. A Menorca, avui per
avui, augmenta el PIB un 1,5% front al 3,1% de la mitjana
balear; és a dir que l’economia de Menorca torna a créixer la
meitat que la resta d e les Illes Balears. I també som els darrers
en tot, fins i tot que ens arribi el gas a Menorca. El pacte
anterior, el gas arribava a Menorca amb vaixell, ara almenys,
quan es va fer, nosaltres, des del Partit Popular, el Pla energètic
ja incloíem el gasoducte a Menorca; però el Pla energètic de
Madrid va proposar que arribés a Menorca un horitzó de l’any
2015, quan aquí a Eivissa i a Mallorca el 2009 ha d’estar
enllestit. Per tant, estam cansats els menorquins de ser els
darrers en tot, el que passa és que sembla ser que el Ministre
Clos, el desembre del 2006 o el principi del 2007 es va
comprometre que a l’any 2011 estaria, dos anys després que el
d’Eivissa i de Mallorca. Per tant, nosaltres el que reclamam és
que a Menorca també no tan sols Eivissa pel Canvi ens ralli de
carreteres sinó que també ens ralli de les coses que
vertaderament interessen els menorquins, no quedar endarrera.
Perquè mentrestant amb les altres illes de Mallorca, Eivissa i
Formentera si no tenen la construcció tenen el turisme,
Menorca no en tenim, la veritat anam endarrera, som els
darrers.

A Menorca ens conformam amb el turisme nacional, que en
el mes d’agost augment un 1,3% però no compensa la caiguda
del turisme britànic, el qual és del 4,1%. Nosaltres no ens
enlairem, Sra. Consellera, nosaltres anam per enrera.

I amb referència a les esmenes, que em queda molt poc
temps, però com que també ja s’han debatut a la comissió,
nosaltres hem fet 39 esmenes referides a l’artesania perquè ens
interessa desenvolupar un projecte molt interessant de
l’artesania a les Illes Balears, com és el projecte d’oficis per
encàrrec, açò ho van defensar. També en les infraestructures,
la dotació de museus temàtics de la fusta, de la perla a Manacor
o el recinte firal obert a Ciutadella. El conveni amb la Cambra
de Menorca per construir la nova seu de la Cambra de Comerç.
O el Museu de la bijuteria, també a SEBIME, que, per cert,
voldríem que el suport que tenia el Govern balear, quan
governava el PP, SEBIME amb l’Eurobijoux, la passarelAla
Bijoux el tingués ben igual, perquè no es tracta de retallar,
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nosaltres no es tracta de retallar res, es tracta que el que valgui
nosaltres li donem, sigui el cost que sigui.

El tema de planificació i ordenació de l’activitat comercial,
apostam perquè hi hagi una partida per finançar el Pla
estratègic de comerç, per fer noves places per a inspectors de
comerç; que es contractin nous inspectors i així ajudaran que la
conselleria dugui endavant les necessitats que hi hagi més
inspecció. La creació de nous plans d’ajudes, etcètera.

Després, els polígons industrials també, ens referim que hi
hagi una partida per incrementar el trasllat de empreses als
polígons, perquè dins les ciutats hi ha moltes empreses que fan
nosa, avui per avui, per renous, per motius d’activitats
molestes, etcètera. Per tant, açò és molt important a l’illa de
Menorca, com que no hi ha grans indústries, sinó que hi ha
petites indústries i petites i mitjanes empreses.

Les ajudes també a les petites empreses, especialment de
comerç, afectades pel mal que vam tenir, per desgràcia, de
l’enfonsament del vaixell Don Pedro a l’illa d’Eivissa, i també
la promoció del comerç interior a cada illa, la qual cosa també
és molt important.

També parlant de campanyes de promoció comercial, amb
assignacions pressupostàries directes a cadascuna d’aquestes
illes.

I també pel que fa referència a l’energia. A l’energia tenim
un pla, demanam un pla de foment de la biomassa o el
desenvolupament del programa de implantació d’energia
termoelèctrica i de l’hidrogen.

I finalment també el Pla de gasificació dels municipis de les
Illes Balears que, com ja li he dit anteriorment, és el tema del
gas i estam molt interessats que Menorca no quedi enrera i que
si efectivament ha de ser el 2011, que s’aposti fort i que lluiti
igual que ho tindran les altres illes el 2009, que Menorca el
2011 sigui una realitat, i ajudi a tots els municipis que aquest
gas pugui arribar als habitatges, perquè és una necessitat no tan
sols per al medi ambient, sinó per a tots els habitants de les
Illes Balears.

I res més, ja m’he passat de temps, gràcies, Sr. President per
la seva amabilitat i ja contestarem després a l’altre torn de
paraula.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Obrint un torn incidental, té
la paraula la Sra. Consellera de Comerç, Indústria i Energia.

LA SRA. CONSELLERA DE COMERÇ, INDÚSTRIA I
ENERGIA (Francesca Vives i Amer):

Moltes gràcies, Sr. Vicepresident, jo li anava a dir Sr. Batle-
President.

Gràcies, senyores i senyors diputats, bé, el que intentaré
serà respondre moltes de les qüestions que s’han plantejat i si
després queda qualque dubte, hi ha un segon torn en el qual
podré complementar el que falti. En tot cas, en primer lloc, el
que vull és donar-vos les gràcies per ser aquí, en aquest debat
de la Conselleria de Comerç i Indústria que, com sabeu i com
s’ha dit abans, compta amb un pressupost de 55 milions d’euros
i això suposa un augment del 17,4%. És igual si es fa en base
a fons europeus, l’important és aquest increment, al cap i a la
fi tot són doblers.

I nosaltres pensam i hem fet aquests pressuposts amb molt
d’afecte, perquè, entre d’altres coses, pensam que donen
resposta a moltes de les necessitats que actualment té la
conselleria. La nostra intenció de cara a l’any que ve és
concentrar-nos en la millora d’infraestructures, en l’impuls de
les energies renovables i en l’ajuda al comerç i a la indústria,
dit així d’una manera molt genèrica, el comerç i la indústria
d’aquesta comunitat autònoma.

Com també vostès saben, tenim un repte important, que vull
aprofitar aquesta tribuna per dir que és un repte que en realitat
tenim tots, no només la Conselleria de Comerç, Indústria i
Energia, que és l’adaptació, la transposició de la Directiva de
serveis, coneguda com a Bolkestein, però, com la mateixa
paraula diu, és una directiva de serveis que afecta molts altres
sectors i afecta pràcticament totes les administracions,
autonòmica, insulars i locals.

El que volem en realitat amb aquests pressuposts és seguir
construint un camí de progrés per a distints sectors econòmics
de les Illes Balears i molt especialment per als que afecten la
nostra conselleria. He de reconèixer que el fet que ens
presentassin una esmena a la totalitat em va sorprendre una
mica, perquè, precisament, vostès eren els que havien parlat de
continuïtat, no nosaltres, eren vostès mateixos. Jo pens que
algunes coses canvien, simplement perquè vostès gestionen
d’una manera, no dic ni millor ni pitjor, diferent, i nosaltres ho
feim d’una altra, i per això em va sorprendre aquesta esmena a
la totalitat. De totes maneres, no podia ser d’una altra forma,
agraïm la preocupació expressada pel Partit Popular, però
entenem que no cal que tengueu cap tipus d’inquietud, ja que
la majoria de temes que vosaltres plantegeu i que proposeu a
través d’esmenes ja estan recollits dins l’acció de govern per a
aquest període de l’any 2008.

M’agradaria parlar per ventura una mica de les esmenes, no
és a mi a qui pertoca acceptar-les o rebutjar-les, però sí fer-n’hi
esment, perquè després no diguin que es fa el mateix discurs
que es va fer, simplement vull entrar una mica en el tema, i jo
les he resumit en tres grans eixos.

Dins el primer, hi inclouríem les que, al meu entendre, no
estan ben presentades perquè, precisament, ja estan
contemplades dins el pressupost del 2008. En aquest cas seria
la creació de plans d’ajudes per al comerç tradicional, ja hi ha
línies d’ajudes previstes. Un pla estratègic per al comerç i per
a la indústria; vàrem ser nosaltres mateixos que vàrem dir a la
comissió que nosaltres faríem precisament un pla estratègic per
a aquests dos sectors, per conèixer exactament on hem de pitjar
fort, on podem afluixar, en fi, per fer una mica de diagnosi i
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posar-nos a fer feina a tir més segur, per dir-ho de qualque
manera.

Després també parlen d’ajudes al trasllat d’empreses a
polígons industrials. Vull dir que és una cosa que nosaltres
també contemplam i que jo no sé si vostès contemplen o no,
però, per exemple, en el cas de CATISA es va canviar i no hi
va haver manera que rebés ajuda. A nosaltres ens agradaria que
això no hagués passat i confiam tenir aquest tipus d’ajudes per
a totes les empreses, siguin quines siguin i venguin d’on
venguin.

La finalització del projecte de l’estalvi d’ilAluminació
pública i disminució de la contaminació lumínica a l’illa de
Formentera -bé, veig que el diputat no hi és, no li deuen
preocupar molt les esmenes, bé, em sap greu, en tot cas vostè
li transmeti. Això és una cosa que està contemplada dins, no,
vull dir és que si li preocupassin supòs que seria aquí; és una
cosa que la vàrem parlar precisament amb ell a comissió i ell
sap perfectament que està contemplada dins el Pla d’ajudes del
2008, igual que altres indrets en què també serà així.

Després també tenim un pla de gasificació per als municipis
de les Illes Balears. També tenim campanyes de promoció a les
distintes illes, en tots els aspectes, en comerç, en indústria.
També tenim ajudes que contemplen la modernització de
mercats municipals, aquesta línia d’ajudes seguirà. I
m’agradaria fer un incís en aquest cas, i és dir que precisament
la conselleria ha incrementat les ajudes per millorar zones
comercials en els distints municipis, perquè, com vostès saben,
la Directiva Bolkestein apunta molt en aquest sentit.

Nous polígons industrials també ho tenim contemplat i la
realització d’energies energètiques, el diputat de Formentera
apuntava els hotels, però nosaltres tenim una línia d’ajudes, no
li puc dir la partida, el número exacte, però sí que li puc dir que
és dins les partides de la Direcció General d’Indústria, i allà pot
trobar ajudes per fer auditories allà on sigui, a hotels o a altres
indrets.

Per tant, totes aquestes coses estan contemplades ja en el
pressupost de manera directa o indirecta i per ventura, no ho sé,
vostès no se n’han temut, però jo, si volen, després en parlam,
els ho aclaresc i els orientam allà on s’hagin de dirigir per
trobar aquest tipus d’ajudes.

I ja que tocam el tema energètic, és un tema que realment
ens preocupa a tots i que és complex i que hi hem de fer molta
feina, més que res per clarificar el panorama, permeti’m que
mostri la meva satisfacció per l’inici precisament de les obres
del gasoducte les quals connectaran Mallorca i Eivissa amb la
península.

Vostè ha parlat que a Menorca sempre són els darrers,
cregui'm que em sap molt de greu si és així, perquè sap que li
tenc un afecte especialíssim a aquesta illa, però en el tema del
gas, precisament, aquesta situació s’hagués pogut invertir i
haguéssim pogut ser els primer a tenir gas si haguessin tirat
endavant el projecte, en el qual hi férem moltíssima feina des
d’Indústria i des de la Direcció General d’Energia, el director
general d’Energia, menorquí, Joan (...), hi va dedicar
moltíssims d’esforços i el projecte va quedar bastant completat,

fins i tot adjudicat, i ja podria ser una realitat que Menorca
tengués gas, és igual si és amb vaixells; es munten tres plantes
i després es du amb vaixells, amb metaneros, això mateix és el
que tenen o el que demanen aquests dies precisament en el
Senat els canaris, vull dir que no és una cosa desbaratada. Però
en tot cas, Sra. Diputada, li assegur que des del Govern estam
fent moltíssima feina en aquest sentit i estam en contacte amb
Madrid, precisament, perquè dins la planificació energètica
estatal inclogui el tram de Menorca. Aquest govern no vol de
cap manera que Menorca quedi despenjada del projecte del gas.

Vull aprofitar també per dir que les mesures de seguretat en
tota aquesta infraestructura seran extremes i des de la
conselleria s’està fent feina, s’estan fent reunions i en aquest
moment no estam tancats a cap proposta que pugui anar
encaminada o dirigida a millorar aquestes mesures.

També vull anunciar que s’iniciarà l’estudi previ sobre la
planificació; que se seguirà amb la gasificació dels distints
municipis de les Illes, amb la voluntat ferma d’aquest govern de
fer arribar el gas natural al màxim de llocs en el termini més
curt possible. Sempre he dit, des que som a la conselleria que
no ens hem de conformar que el gasoducte arribi a Mallorca,
arriba a Menorca, arriba a Eivissa i després pensar què feim
amb la infraestructura que hi ha de terra. Aleshores, en aquest
sentit creim que hem de ser espavilats, ens hem d’avançar als
esdeveniments i hem de començar a fer feina, si importa, de
manera paralAlela.

Quant a renovables, hi fem moltíssima feina i cregui que ens
du qualque maldecap; és complex i sobretot també volem fer
una llei, i ja l’estam elaborant, una llei que clarifiqui una mica
el panorama, per tal que els consells insulars també puguin dir
la seva en la ubicació d’aquest tipus d’energies.

Aprofit també per comunicar-los, ja que veig que és un
tema que els preocupa, que està contemplat l’any que ve, de
cara al 2008, el segellament d’un abocador a Capdepera, amb
fons europeus, els fons europeus cregui'm que són molt útils; i
tendrà dos vessants: un mediambiental, i l’altre, com que es
reconvertirà en un gran parc fotovoltaic, complirà una mica
també amb aquesta funció de millorar aquestes infraestructures.

En el segon bloc, que li he dit al principi que havia separat
les esmenes en tres blocs, hi inclouria aquelles esmenes
referides a àmbits de gestió que pel nou Estatut han anat
passant o han de passar de manera immediata als consells.
Vostè sap que en els consells, amb temes d’artesania, en temes
de mercats artesanals són ells que tenen les competències, en
temes de mercat, i feim feina de colAlaboració. Amb Menorca,
amb Eivissa i amb Formentera hem anat signant convenis i no
es preocupin en absolut perquè tots aquests temes que vostès
apunten es tendran molt en compte i estic segura que arribaran
a bon port.

Dins el tercer bloc hi agruparia tota una sèrie de projectes
que realment són molt interessants, i que ja m’agradaria, ja li
agradaria a aquesta consellera poder-los tirar endavant, però la
limitació de la partida pressupostària fa que les haguem de
deixar de banda per raons òbvies, i és que els doblers són els
que són i els pressuposts són els que són també i, per tant,
arriba un moment que s’acaben. I clar, nosaltres a la conselleria
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hem de fer front a un deute heretat, no entr a valorar si és molt,
si és poc, si està bé o si està malament, simplement el deute és
allà i l’hem d’afrontar. I després també una sèrie de pagaments
plurianuals molt costosos de projectes que vostès iniciaren i
que, per suposat, nosaltres tenim el compromís la voluntat de
finalitzar.

Voldria fer esment especial a una sèrie d’esmenes que
m’han estranyat, veig que el diputat de Formentera no ha
arribat, però en tot cas li transmetin, i és la següent: vàrem
parlar del tema de fer un recinte firal i una reforma d’un edifici
a Formentera. Vàrem pensar en la possibilitat que aquest edifici
fos un edifici polivalent que per ventura pogués servir com a
recinte firal, etcètera, i estàvem disposats a fer-ho amb fons
europeus. Què va passar? Ens vàrem reunir amb l’ajuntament-
Consell de Formentera, i vàrem veure que executar aquest
projecte venia molt just en el temps i per tant corríem el risc
que no estigués acabat i per tant a Europa són molt estrictes en
aquest sentit i s’haguessin de tornar els doblers. Per tant, vàrem
acordar fer-ho a una segona etapa, per ventura d’aquí a un any,
d’aquí dos, per ventura en els pressuposts del 2009 l’hi
trobaran, i vàrem passar aquesta partida pressupostària
destinada a Formentera a un altre projecte molt interessant, que
és el soterrament de tots els contenidors de l’illa. Crec que és
un projecte guapo, a nivell mediambiental també encaixa
perfectament amb el perfil de l’illa i aquests doblers que hi
havia pensats en un principi per a això, simplement s’han
traspassat i això es farà. Però bé, tenim la intenció d’executar
aquest projecte i crec que ja està en marxa.

Per tant, saben perfectament el motiu pel qual això no es fa,
no he entès molt bé aquesta esmena.

Recintes firals, també s’ha parlat d’un recinte firal a
Formentera, a Inca volen recinte firal, a Manacor volen un
recinte firal, a mi m’encantaria fer-los tots, però hem d’establir
un ordre de prioritats i ara mateix la intenció de la conselleria
del Govern és, en primer lloc, centrar-nos en el recinte firal que
pugui donar abast a tota la comunitat autònoma. De totes
maneres, tots aquests projectes no es descarten, però en aquests
pressuposts no es poden fer perquè no hi ha doblers a
bastament.

I ja que hem parlat de fons europeus, sí que vull recordar
que no estam mans plegades en el tema d’infraestructures. Vull
recordar que tenim en marxa un recinte firal a Calvià; vàrem
parlar amb el batle, vàrem mirar el projecte i ens vàrem posar
d’acord amb una rapidesa increïble i aquest projecte ja és
endavant. També la reforma de Les Escolàpies de Sóller.
També tenim un museu etnològic i l’escola de música a Petra.
I a Menorca hi ha una planta de residus voluminosos a Maó,
una planta de residus que acompleix també una funció crec que
més que interessant per a l’illa. I també hi ha un projecte de
millora de parcs infantils a Andratx.

Per tant, com veuen, en tema d’infraestructures no ens
quedam amb les mans plegades i ja li he dit al principi que totes
aquestes propostes que vostès han fet es tendran molt en
compte i si a un moment donat són viables, no passi pena que
estam disposats a fer-ho.

També s’ha parlat de política de creació de sòl industrial. Ja
s’han previst actuacions en aquests moments, a Menorca,
concretament, en els municipis de Maó i d’Alaior; després
també alguns pobles de Mallorca i crec que és bo recordar que
l’Institut d’Innovació Empresarial que és l’organisme
responsable d’impulsar la creació de zones industrials, actua a
petició dels sectors i sobretot dels ajuntaments. Això del sòl
industrial és un problema, de vegades però és un problema pel
preu del sòl i per l’encariment o pel molt que costa a un
industrial traslladar-se al polígon, perquè de vegades hi ha
hagut moviments, hi ha hagut especulacions que fan que aquest
sòl creixi. La intenció de l’IDI, com vostè sap, és actuar com a
promotors, però evitar que aquestes coses passin, l’especulació
em referesc; ara això sí, hem de tenir propostes dels
ajuntaments. Per tant, si a l’illa de Formentera -ara sí que el
veig-, hi ha una proposta i es posa a l’abast de la conselleria sòl
industrial per fer polígons, li assegur que ens seurem i els
farem. Crec que aquesta seria la millor manera, precisament,
per evitar l’especulació i l’encariment..

També s’estan fent a Sant Antoni, que és una de les
esmenes que han presentat vostès, perquè des d’aquest municipi
s’ha fet la petició formal i ja estam en contacte, cosa que encara
no ha passat amb Santa Eulàlia. Però sí que ahir vaig saber que
també hi ha hagut els primers contactes, per tant no li puc dir
que hi hagi res formal ni res tancat, perquè encara només s’està
parlant.

Finalment, hem rebutjat algunes peticions, i per ventura a
vostès els estranyarà, però simplement és perquè des del nostre
punt de vista no són per al 2008 temes prioritaris de la
conselleria. En aquest cas són les plantes de biodièsel o el
foment de la biomassa; hem donat nosaltres prioritat a altres
projectes i a altres temes.

Crec que m’he centrat bàsicament a parlar, així, grosso
modo, de les esmenes, perquè el contingut precisament
d’aquests pressuposts ja foren debatuts a la comissió pertinent
i vàrem tenir crec l’oportunitat d’explicar quins serien els eixos
vertebradors de la Conselleria de Comerç, Indústria i Energia
per a l’any que ve i que giren, com he dit al principi,
bàsicament, entorn de la millora d’infraestructures, i amb això
ja hem començat amb fons europeus; a l’impuls de les energies
renovables, que també li assegur que hi estam fent molta de
feina, i després també en la millora de les distintes àrees
comercials i d’ajudes orientades al sector industrial.

Res més per part meva, simplement qued a la seva
disposició i moltes gràcies per haver-me escoltada.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera. En torn de rèplica, Sra.
Assumpta Vinent.

LA SRA. VINENT I BARCELÓ:

Gràcies, Sr. President. Bé, gràcies també, Sra. Consellera,
pel seu to i la seva informació. La conclusió que jo en trec és
que li van deixar tot bastant bé, li van deixar mel, com diem
nosaltres, i té la feina bastant encaminada.
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Aquí es va dir aquests dies, s’ha rallat tant, hem rallat tantes
hores que s’ha dit que nosaltres feim esmenes per inèrcia, i jo
vull que quedi ben clar que nosaltres no les feim per inèrcia, ho
va dir un diputat del PSOE ahir; nosaltres feim esmenes perquè
els ciutadans s’ho mereixen, els ciutadans de totes les Illes
Balears es mereixen que des de l’oposició no ens creuem de
braços i dir a tot amen. Jo crec que hi ha coses que en els
pressuposts no venen prou especificades i que, per tant, és la
nostra obligació que aquí es desemboliqui tot el tema i que
puguem saber realment les inversions com vindran fetes. Però
hi ha moltes coses que creim que vertaderament s’havien de
parlar aquí.

M’haguera agradat molt poder parlar amb vostè, seure-nos,
perquè estic convençuda que amb tranquilAlitat i amb consens
haguéssim aconseguit aprovar-ne qualcuna d’aquestes 39 i de
moltes altres, perquè el seu tarannà és així. I estic convençuda
també que a vostè avui no li queda més remei que passar el
rodillo però que crec que les nostres propostes, moltes
d’aquestes no cauran en un sac buit, sinó que es valoraran en el
moment oportú. I no dubti, Sra. Consellera, que som aquí per
suportar quan això sigui una realitat i que ens tindrà al seu
costat sempre que sigui en benefici de les Illes Balears.

Limitació pressupostària, doncs sí, Sra. Consellera, crec que
hi és avui, hi era els anys passats, sempre hi ha limitació
pressupostària, perquè es voldrien fer tantes coses, però veig
que avui entenen que els anys anteriors, quan nosaltres també
li dèiem i vostès no ho entenien, veig que avui per avui quan es
governa s’entén. Per tant, açò és un tema que ens alegra, que
tothom ho pugui comprovar i l’alternança té açò, que un ho
toca amb les seves mans.

Res més, sí que vertaderament és ver que cada govern té
uns temes prioritaris, però bé, jo li deman que els temes de les
nostres esmenes, encara que no s’aprovin, com he dit, i es passi
el rodillo, que només se n’aproven 2 de 500, doncs que quan
vostè les vulgui tirar endavant nosaltres perfectament la podem
ajudar i, a més a més, si vostè, de Menorca, d’Eivissa, de
Formentera o de Mallorca tendrà a la seva disposició els
consells que nosaltres li puguem donar. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Sra. Consellera.

LA SRA. CONSELLERA DE COMERÇ, INDÚSTRIA I
ENERGIA (Francesca Vives i Amer):

Sí, jo simplement volia agrair el to de la Sra. Vinent i dir-li
que, per suposat, tots els suggeriments que venguin del Partit
Popular es tendran en compte, no només aquesta conselleria, jo
crec que tot el Govern. Vostè ha dit que jo no hauria passat
rodillo, jo crec que els meus companys tampoc no han passat
rodillo, simplement és cert que vostès han de presentar
esmenes, nosaltres les hem d’acceptar o no acceptar en funció
del que vegem en els pressuposts, però no crec jo que aquest
govern hagi passat rodillo en cap moment, permeti que li digui.

Res més, moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera. En torn en contra té la
paraula la Sra. Diputada d’Eivissa pel Canvi, la Sra. Marí.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Gràcies, Sr. President. A l’hora de comentar aquest
pressupost a la secció 21, de Comerç, Indústria i Energia,
consideram que hem de començar fent esment de la pujada
d’aquest pressupost el qual ascendeix a un 17,4%. Es tracta
d’una millora més que evident en relació amb els pressuposts
aprovats l’any passat i ha de permetre per tant pensar a fer front
a tots els nous reptes que té aquesta conselleria.

Una vegada més, comentar que no entenem, per tant,
aquesta esmena a la totalitat, 3718, que ha presentat el Partit
Popular i que, per tant, no li donarem suport, i més ara, amb les
darreres declaracions de la Sra. Vinent en què pensa que aquest
pressupost també és el més adequat i que tot senzillament es
reduïa a un problema d’especificar o d’explicar qualque
partida. Estam contents d’aquest consens per una vegada amb
aquest pressupost, o amb un pressupost de qualque conselleria.

L’abast de l’actuació de la Conselleria de Comerç, Indústria
i Energia és considerable, però no prou perquè abasti també
àrees en les quals ja no té competència, que és sobre els
consells insulars. Em refereix que seguint aquesta filosofia de
descentralització a l’interior de la comunitat autònoma hem de
ser molt curosos a l’hora d’atribuir al Govern de la comunitat
responsabilitats que no li corresponen. Per posar un exemple,
hi ha tot un bloc d’esmenes, i que serveixin d’exemple, que són
totes les que fan referència a artesania. Sabem que des de l’any
1999, perquè no es torni dir que no sabem bé els anys de les
competències que es transfereixen, aquestes ja varen ser
transferides als propis consells insulars.

Per tant, crec que s’han de rebutjar la 3684, 3685, 3686 i
3721.

De la mateixa manera, les esmenes 3717, del Grup Popular,
i la 3394, d’AIPF, que fan referència al mercat artesanal i al
recinte firal, situats a un edifici multifuncional, era un edifici
multifuncional que ha de tenir el mercat i, diríem, el recinte
firal. En aquest espais d’aquí perquè pensam que les rebutjam
perquè, com ha explicat la consellera, Sr. Mayans, es duran a
terme pròximament amb fons europeus i així està negociat i
pactat amb el Consell de Formentera. Així mateix, també
recordar-li, com ha esmentat ara la consellera, que les partides
pertinents no es perdran sinó que es reinvertiran a l’illa de
Formentera.

Quant a l’esmena 3396, tampoc no la podem acceptar, no
tenim constància de cap solAlicitud, no hi ha constància en
aquesta conselleria de cap solAlicitud per part del Consell de
Formentera on s’esmenti la intenció de desenvolupar un
polígon industrial. Ens agradaria afegir, però, i no ho dubtam,
Sra. Consellera, que quan aquesta demanda arribi a la seva
conselleria tendrà el seu suport. Voldria recordar-li, com ha
esmentat també abans, que s’han de prioritzar, però en aquest
cas s’hauria de prioritzar l’illa de Formentera, perquè és l’única
que ara per ara no té cap polígon industrial, les altres ja els
tenen.
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Per a la resta de les esmenes parcials presentades pel Partit
Popular, ja existeixen línies d’ajudes del Govern, es poden
solAlicitar a través de respectives associacions. Es tracta, per
tant, des del nostre punt de vista d’esmenes sobreres. També ho
són les que preveuen campanya de promoció comercial a totes
les illes i els plans estratègics de comerç, que són les esmenes
3723, 24, 25 i 26.

Però sí que hi ha un tema que jo n’hi voldria esment i que
ja en vam parlar també en comissió, que és el tema de la
internacionalització de les empreses, i amb això crec que la Sra.
Vinent té raó. Les Illes Balears han d’actuar de cara a l’exterior
amb mentalitat de país, sense provincianismes ni autocensures,
s’ha de ser directament al món i s’ha de fer promoció dels
nostres productes arreu. En una economia cada vegada més
globalitzada hem de poder actuar globalment, sense
intermediaris, i per tant la internacionalització de les empreses
de les Illes Balears ha de forma part ben clarament de l’agenda
del Govern.

Pel que fa a l’apartat d’energia, la conselleria fa un esforç
considerable en el desenvolupament d’energies renovables.
Sabem que cada vegada més les fonts d’energia s’han de
diversificar; tenim en compte que els recursos són limitats i
que, per tant, permanentment hem de tenir en compte criteris de
sostenibilitat. Sabem que les inversions en energies renovables
afecten molt diversos aspectes que van des de les millores en
els enllumenats urbans fins a la difusió d’aquestes mateixes
energies que no passen però en aquests moments pel
desenvolupament del foment biocombustible. Per tant, també
rebutjaríem aquest bloc d’esmenes.

Finalment, i per acabar, consideram adequat l’esforç que ha
fet aquesta conselleria a l’hora d’elaborar el pressupost i per
aquest motiu a l’hora de les votacions li donarem suport.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Marí. En torn en contra, té la paraula
el Grup Parlamentari BLOC per Mallorca i PSM-Verds, Sr.
Barceló.

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Gràcies, Sr. President. En primer lloc, i abans de res, dos
comentaris respecte del tema de les esmenes acceptades o no
acceptades en el Grup Popular, la Sra. Vinent reivindicava la
feina extraordinària que ha fet el Grup Popular presentant
aquestes 500 esmenes i que llavors es lamentava que no hagi
tengut profit, però, la veritat és que també això és estar a
l’oposició i li diem per experiència, el meu grup per exemple,
el passat exercici pressupostari, només en educació va presentar
200 esmenes i no en va veure aprovada cap ni una. I la meva
experiència com a regidor a l’Ajuntament de Palma a l’oposició
del Partit Popular amb 8 anys va ser també de molt poquetes
esmenes al llarg dels anys aprovades. Però bé, supòs que aniran
acostumant-se a aquesta situació.

Un altre comentari que ha fet la Sra. Vinent també, que la
Conselleria de Comerç i Indústria li varen deixar bastant bé,

també vull recordar que hi havia una feina prèvia de l’equip de
Pere Sampol, que, per cert, la Sra. Francesca Vives hi
participava, i crec que també es va fer una feina extraordinària
aquells quatre anys i crec que vostès no es poden queixar de
com varen trobar la Conselleria de Comerç i Indústria en aquell
moment.

Ja entrant en el tema de les esmenes, presenten una esmena
de totalitat, que crec que, i ja s’ha manifestat per altres
portaveus, és mal d’entendre, fins i tot vostè mateixa a l’hora
de justificar-la pràcticament ha dit que perquè tocava o per
intentar en el bon sentit voler millorar el pressupost, però bé,
vostè mateixa, fins i tot el Sr. Cardona a la comissió en què es
va presentar el pressupost, va dir que eren uns pressuposts de
continuïtat i no continuistes, l’expressió continuista pot tenir un
caràcter pejoratiu deia ell, i ell ho deia des del punt de vista
positiu. Per tant, aquesta esmena a la totalitat seria mala
d’entendre des d’aquest punt de vista.

En canvi sí que presenten tota una sèrie d’esmenes parcials,
algunes d’elles molt interessants però que, com ha contestat la
Sra. Consellera, en aquest moment són qüestions que o bé ja
s’estan fent o bé no entren dins els plans per al 2008 per part de
la conselleria. De fet, per exemple, respecte de les esmenes
parcials que presenta el Grup Mixt, grup d’AIPF, proposa el
finançament del mercat artesanal i pagès a Formentera; pel que
sabem nosaltres ja hi ha un acord amb l’Ajuntament de
Formentera, la Sra. Consellera ho ha explicat i la idea inicial
era fer un recinte polivalent que pogués ser utilitzat per a
diverses qüestions, i per tant, en aquest sentit, tant l’esmena que
fa referència al mercat artesanal i pagès, com la del recinte firal
no tendrien massa sentit.

També es proposa un pla d’eficiència energètica de
l’enllumenat públic de Formentera, que, pel que sabem, també
ja està previst dins el pla d’eficiència energètica.

I per altra banda, les línies d’ajuda de la Direcció General
d’Energia ja contemplen també les auditories energètiques per
als establiments hotelers de les Illes Balears. També una altra
esmena presentada pel Grup d’AIPF.

I quant al polígon industrial de Formentera, de moment no
sembla que hi hagi demandes en aquest sentit i per tant tampoc
no creim, sempre quedant a l’espera de possibles converses
entre l’Ajuntament de Formentera i la conselleria.

Respecte de les esmenes del Partit Popular, hi ha tota una
sèrie d’infraestructures que proposen, com per exemple de
dinamització cultural, centres d’interpretació, museus temàtics,
centres d’exposicions. En tot cas, sembla més aviat que
correspondrien a altres administracions o a altres conselleries
dur-les a terme, i aquelles que sí que podrien entrar dins l’àmbit
de la conselleria, bé, en principi no figuren entre les previsions
immediates de la conselleria per al 2008 i evidentment hi ha
una sèrie de prioritats pressupostàries que fan, per tant, que no
es contemplin aquests projectes.

A part de totes aquestes infraestructures i pel que fa al tema
de les ajudes que es plantegen per part del Grup Popular, tant
en el tema d’indústria com en el tema de comerç, són ajudes
previstes ja en els pressuposts, les distintes línies de
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subvencions ja estan previstes i per tant tampoc no té sentit que
es plantegin.

Per altra banda, quant als temes que fan referència a
qüestions d’energia, han plantejat tota una sèrie de propostes
respecte a biodièsel, biomassa, etcètera; consideram que en
aquests moments no han de ser prioritat per a la conselleria,
sinó que s’han de dur a terme escalonadament. Ara en aquests
moments crec que hi ha altres energies renovables que han de
tenir prioritat en el seu desenvolupament, atès l’endarrerits que
estam en aquests moments. Jo també voldria recordar que aquí
sí que la situació heretada quant a energies renovables és
bastant fluixa quant al que fa referència a energies renovables
a la comunitat autònoma. I també per altra banda, vostès
insisteixen molt en el biodièsel, ja n’he fet referència abans a
una esmena que feien a la Conselleria d’Agricultura, i la veritat
és que la utilització del biodièsel en aquests moments és una
qüestió polèmica, no és una qüestió que estigui tancada
totalment, té pros i contres, té avantatges, però també té molts
desavantatges.

Quant al tema de l’artesania, és evident que hi ha una
necessitat que s’impliquin totes les institucions, com els
consells que en aquests moments tenen les competències.

Pel que fa a altres esmenes que ha presentat el Partit
Popular, com per exemple el Pla de gasificació dels municipis
de les Illes Balears, ja està contestat per la Sra. Consellera que
està previst començar un estudi el 2008.

I respecte del tema de l’increment d’inspectors de Consum,
que es proposa, també per part del Partit Popular, bé, la veritat
és que les informacions que nosaltres tenim és que la
conselleria començarà a treballar amb Funció Pública per tal de
dur aquesta ampliació. En tot cas, el dèficit d’inspectors de
Consum és una altra situació heretada que també es troba en
aquests moments la conselleria i que ara la conselleria també
haurà de solucionar.

I pel que fa a les ajudes a les empreses per les pèrdues
generades per l’enfonsament del vaixell Don Pedro, nosaltres
pensam que aquestes ajudes s’han de gestionar des del Consell
d’Eivissa, des de l’Estat, en tot cas la conselleria no creim que
sigui la conselleria que hagi de dur a terme aquestes ajudes.

També proposen l’obertura de tendes a l’estranger per a
comercialització de productes de les Illes Balears. La veritat és
que les fórmules de promoció exterior han de ser valentes, han
de ser decidides, ja existeixen de fet; però la fórmula de les
oficines la veritat és que s’ha de veure si se’n treu el profit i el
rendiment adequat. Ho dic perquè a la conselleria actualment
ja hi ha algunes oficines a l’estranger i més aviat semblen
muntatges per colAlocar qualcú, per tenir qualcú content i no
sabem quin rendiment s’ha pogut treure aquests quatre anys
anteriors a aquestes oficines.

Respecte de la modernització dels mercats municipals, és
una altra de les esmenes presentades pel Partit Popular, són
línies que ja estan contemplades, que s’estan fent i evidentment
continuant línies anteriors, no només de vostès, sinó, com dic,
ens podríem remuntar també als quatre anys anteriors.

Pel que fa als nous polígons industrials a Menorca, per al
2008-2009 estan prevists actuar a Maó i Alaior. I al de Santa
Eulàlia del Riu a Eivissa no pareix que hi hagi cap demanda en
aquest sentit per part de la conselleria.

Sí que voldria fer un incís en el tema de Menorca, al qual
vostè hi ha fet referència, i és que Menorca actualment té un
creixement econòmic més lent, probablement sí, però també
molt sostingut i equilibrat. I la veritat és que sí que és un
creixement sense sotracs, la qual cosa permet a Menorca tenir
una certa tranquilAlitat.

I respecte de la darrera de les esmenes que vostès han
presentat, la del recinte firal polivalent a Formentera, ja està
contestada i per tant, per tots els motius exposats, votarem en
contra de les esmenes presentades. Moltes gràcies.

(La Sra. Vicepresidenta primera substitueix la Sra.
Presidenta en la direcció del debat)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Barceló. Pel Grup Parlamentari Socialista, té la
paraula la seva portaveu per un temps de deu minuts.

LA SRA. MERCADAL I MERCADAL:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores diputades, senyors
diputats. Sra. Consellera i altres membres del Govern, bé, jo en
primer lloc voldria agrair el to de la intervenció de la portaveu
del Partit Popular, la Sra. Vinent, que, si més no, ha estat més
moderat i més realista que el d’un company seu que l’havia
precedida. També li vull dir, aprofitant que quasi estam en un
petit comitè de diputats menorquins, que la visió que jo tenc de
la nostra illa no la compartesc amb la visió catastrofista que té
ella. Per a mi, i seré molt breu, perquè crec que aquí els
diputats són diputats de les Illes Balears, però ja que ella ha fet
aquesta pinzellada que Menorca era la darrera en tot i que
semblava que anàvem a la cua, jo li vull dir que per a mi
Menorca, a part de ser ca meva, és una illa que ha aconseguit
ser Reserva de la Biosfera, que és respectuosa amb el territori;
que està poblada de gent emprenedora; que té un camp
respectuós i que té uns empresaris lluitadors i capdavanters. I
que gràcies a tot aquest conjunt de coses, ha aconseguit un
creixement sostingut i sostenible.

Però bé, com que avui el que ens ocupa és, en primer lloc,
l’esmena a la totalitat, presentada pel Partit Popular als
pressuposts del 2008 de la Conselleria de Comerç, Indústria i
Energia, anem a parlar d’aquest tema. És una esmena a la
totalitat que vostès, senyors diputats i diputades del Partit
Popular, argumenten literalment com a un pressupost inadequat
a les necessitats del sector. Jo li vull dir que el nostre grup
opina que és un argument poc sòlid, si no ens diguin què és
l’inadequat? Troben inadequat un pressupost que, pel que fa a
aquesta conselleria, augmenta un 17,4% l’any anterior, el darrer
pressupost elaborat pel Partit Popular? Facin un repàs dels
números, els pressuposts dels darrers quatre anys són a l’abast
de tothom, mirin els diaris de sessions on era un clamor dels
partits que en aquell moment eren a l’oposició el poc pes
econòmic d’aquesta conselleria. Açò, afortunadament, Sra.
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Consellera, està canviant, les dades són objectives i vostè li està
donant una altra línia a aquesta conselleria.

O és que troben inadequada la creació de la nova Direcció
General de Fons Europeus, la qual servirà entre d’altres coses
per tancar projectes de desenvolupament regional
corresponents als anys anteriors? O és que no els agrada
l’increment del pressupost de la Direcció General de Comerç
entorn a l’11,3% en relació amb l’any passat, i que permetrà,
entre d’altres coses, un generós creixement de les ajudes per als
ajuntaments per tal de millorar les seves àrees comercials, que
nosaltres sí que estam contents d’aquesta millora? Nosaltres sí
que creim en el municipalisme i ens complau l’increment
d’aquestes ajudes que passaran de 3,4 milions d’euros l’any
2007 a 4,8 milions d’euros l’any 2008, ni més ni menys que un
41%.

O és que no els agrada o troben inadequat el que s’ha
previst per la Direcció General d’Energia i les seves actuacions
pioneres, com és l’exemple que ens ha esmentat la consellera,
del segellat de l’abocador de Capdepera i el futur parc
fotovoltaic?

O no els agrada la millora a la Direcció General d’Indústria
on l’increment de pressupost entorn dels 200.000 euros servirà
per millorar l’agilitació administrativa i per obrir noves línies
de subvencions per reformar instalAlacions elèctriques antigues
de baixa tensió?

En resum, el meu grup felicita la Sra. Consellera pel
projecte de govern que ja va tenir ocasió d’explicar-nos i que
avui ha reafirmat aquí i estam satisfets amb els pressuposts
elaborats per aquest govern progressista, ja que pensam que els
pressuposts és allà on es marquen diferències amb les prioritats
i amb la proximitat als ciutadans. Donarem suport total a
l’acció d’aquest govern i al pressupost del 2008.
Conseqüentment, haurem de rebutjar l’esmena a la totalitat del
Partit Popular per tot l’abans esmentat i perquè pensam que
aquesta esmena té una manca de consistència.

Entrant a les esmenes parcials, n’hi ha 5 d’AIPF i 38 del
Partit Popular, em referiré en primer lloc a les cinc esmenes
presentades pel Grup Mixt-AIPF.

Tot i reconèixer la seva voluntat de proposar millores per
a la seva illa, i aquí voldria fer un petit incís que ja va sortir en
el debat d’ahir, cap dels diputats hauríem d’oblidar la nostra
condició de diputats de les Illes Balears, tal com dic, tot i
reconèixer la seva voluntat de millores, he de dir-li que les
haurem de rebutjar, ja que, entre d’altres coses, el mercat
artesanal i pagès que estava previst finançar parcialment amb
fons europeus i que la Sra. Consellera ens ha anunciat que
s’ajorna, però que no es perden els fons, es va decidir,
conjuntament amb el consell insular i amb l’Ajuntament de
Formentera, que també podria tenir la funció de recinte firal.
De totes maneres a debatre i a consensuar, com és el tarannà
d’aquest govern.

I pel que fa a les altres actuacions, com la millora de
l’enllumenat públic i auditories energètiques per als
establiments hotelers, ja estan previstes dins els diferents plans
de govern.

Sobre el tema del polígon industrial, seria en tot cas un
projecte de futur.

I pel que fa a les 38 esmenes parcials del Partit Popular, jo
també les agruparé així com han fet portaveus anteriors, per
conceptes. N’hi ha dues que són duplicades de les presentades
pel diputat per Formentera, a les quals ja m’hi he referit.
Després hi ha un grup de quatre que fan referència a l’artesania
i, com molt bé han esmentat portaveus que m’han precedit, amb
l’aprovació del nou Estatut l’artesania ha de ser o serà una
competència exclusiva dels consells insulars. I senyors i
senyores diputats, si una cosa té molt clara el Govern al qual el
meu partit dóna suport és el respecte escrupolós a les
competències de cada administració, sense cap tipus
d’ingerència.

Hi ha un altre grup de quatre esmenes més, que són
propostes de foment i implantació de diverses energies
alternatives, com la biomassa, biodièsel, termoelèctrica i
d’hidrogen, les quals no són, de moment, contemplades pel
Govern. Tal com ens va explicar la Sr. Consellera, les prioritats
pel que fa a energies alternatives són, de moment, unes altres.

També hi ha una quantitat important d’esmenes que es
corresponen amb actuacions ja previstes i pressupostades, per
tant nosaltres consideram que no correspon esmenar algunes
coses que ja existeixen, com les campanyes de promoció
comercial a les quatre illes; els plans estratègics de comerç,
d’indústria i el pla de gasificació dels municipis, així com els
ajuts per traslladar empreses als polígons industrials; per a la
modernització de mercats municipals i per a l’expansió
d’indústries tradicionals; el projecte d’oficis per encàrrec, el
qual, segons ens han indicat, està prevista la seva finalització
dins l’any 2008, i la creació de places d’inspector de comerç,
la qual també està contemplada.

Ara em referiré a un grup de mocions que, com totes,
mereixen el nostre respecte si no fos perquè un pressupost no
té un potencial econòmic ilAlimitat. Vostès, senyors i senyores
diputades del Partit Popular, sobre un pressupost previst per
aquesta conselleria entorn dels 55 milions d’euros, proposen
inversions alternatives superiors als 22 milions d’euros,
pràcticament la meitat. Són propostes de construcció de museus
temàtics, perfectament respectables, el museu temàtic de la
fusta, de la perla de Manacor, de la bijuteria de Menorca, del
calçat d’Inca, de centres d’exposicions i culturals com la Torre
de l’Església de Sant Antoni, Sant Carles de Peralta, Sant Joan
de Labritja, de nous polígons industrials a Santa Eulàlia del
Riu, a Formentera, a Menorca, que per cert ja en tenen els vuit
municipis, etcètera. Tots ells, tots aquests projectes, com he dit,
molt respectables, però en la seva globalitat desproporcionats
pel període d’un any.

Faré referència a un projecte perquè el conec de prop; l’any
passat la Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de Menorca
va celebrar el seu centenari, data emblemàtica i que va ser
celebrada amb orgull. L’Ajuntament de Maó, el qual tenia en
aquells moments pràcticament acabada la quarta fase del
polígon industrial, al qual ja m’hi he referit en algunes ocasions
a les comissions com a exemple de polígon industrial modèlic
i que, a diferència d’altres, ha sortit al mercat a preu de cost, tal
com dic, l’Ajuntament de Maó va pactar amb la Cambra de
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Comerç la cessió d’un solar amb condicions immillorables per
a la construcció d’una nova seu. Segur que arribarà el moment
que el Govern rebrà una petició concreta de colAlaboració en
aquest sentit i segur que el Govern serà sensible a aquesta
petició, però deixin que tot arribi, deixin que el Govern vagi
marcant el calendari.

Ja ho vaig dir a la comissió, no es tracta d’un concurs
d’idees, discutim de doblers, i aquest govern és conscient que
tot allò que es fa s’ha de pagar. En conseqüència, votarem en
contra de les esmenes, però no s’ho prenguin com a un desaire,
tot allò que sigui bo per a aquesta comunitat anirà arribant,
dosificat d’acord amb les possibilitats, jo diria que sense pauses
però poc a poc i amb bona lletra.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Mercadal. Passam ara al torn de rèplica i per
tant té la paraula el Sr. Mayans, en nom del Grup Parlamentari
Mixt-AIPF.

EL SR. MAYANS I SERRA:

Gràcies, presidenta. Primer de tot, agraesc el to i la
contestació de la consellera, fins i tot quan jo no era aquí, li
deman disculpes, he de combinar una mínima alimentació per
subsistir aquests dies i les meves compareixences aquí, per tant
de vegades no és fàcil. Em llegiré amb deteniment la seva
intervenció, sé que m’ha contestat algunes coses i tractarem el
tema de la reunió que m’ha concedit, de la qual en fixarem
data.

Referent ja a les intervencions de la resta de grups,
assenyalar que el polígon industrial ja està desenvolupat, ja
existeix, simplement s’ha d’urbanitzar. Jo sé que la diputada
d’Eivissa pel Canvi és conscient d’això i si el problema és que
el Consell de Formentera no ho ha demanat, no hi haurà cap
problema, avui a la tarda mateix farem una carta o farem una
cridada i que faci la solAlicitud per escrit demà mateix, i l’enviï
per fax, per si de cas el correu es retarda aquestes dates, crec
que si aquest és el problema no n’hi haurà de problema.

Referent al BLOC, al Sr. Barceló l’ha traït un poc el
subconscient, no és el mateix aprovar-ne algunes que cap o una,
per tant s’haurien de diferenciar una mica les esmenes, algunes
són algunes, una o cap és una o cap.

I referent a la diputada del PSOE, no es preocupi, jo no
oblid que som diputat de Balears, no ho oblid, en primer lloc
som això i/o igualment també som diputat per l’illa de
Formentera, diputat independent de l’illa de Formentera. El que
ara toca, aquests dos dies o aquest dia i mig, és concretar les
partides, afectar les partides i filar un poc més prim per
vincular projectes, vincular promeses que s’havien fet o
vincular decisions d’aquest govern al qual ara, evidentment, li
toca exercir la feina de govern. Ja vendran lleis, ja vendran
altres coses més generals on tots entrarem a debatre i,
evidentment, vostè, com és molt normal, no em pot prohibir

que presenti esmenes del lloc on més conec, evidentment també
present esmenes de tota Balears, però també un presenta
esmenes del lloc on més coneix o on viu; jo estic segur que
vostè n’hagués presentat, però no l’han deixada, igual que
tampoc no han deixat als diputats d’Eivissa, jo crec, jo entenc
que vostè n’hagués volgut presentar, però no l’han deixada. Per
tant, jo he presentat les que he considerat oportunes, les que
Formentera mereix i Balears evidentment també mereix.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Mayans. Pel Grup Parlamentari Popular té la
paraula la seva portaveu, Sra. Vinent, per un temps de cinc
minuts.

LA SRA. VINENT I BARCELÓ:

Gràcies, Sra. Presidenta, seré breu. Agrair el to de tots els
portaveus que també han ressaltat i discutit les esmenes que
havien presentat, sense cap dubte nosaltres donam suport també
a les d’Agrupació d’Independents de Formentera.

Sr. Barceló, ja ho sabem, a nosaltres ens toca el rodillo
quatre anys, però no ens desanimarem, açò ho tengui present
perquè l’ànim i les ganes de fer propostes sempre hi seran, per
tant, per molt de rodillo que ens passin nosaltres seguirem amb
la feina que ens han encomanat.

Però nosaltres feim aquesta esmena a la totalitat i esmenes
parcials perquè no trobam que sigui adequat fer la totalitat,
nosaltres el que volem és que només no fos un pressupost que
continuï amb el mateix, que segueixi una línia, sinó que
nosaltres el que volem és que hi hagi, a part de les proposes
continuistes, que estan molt bé, però que siguin propostes
innovadores, propostes valentes, perquè tots sabem que venen
temps difícils amb el tema de la construcció i per tant aquests
temps suposaran uns nous canvis en el món mundial que ens ha
dit la consellera de Treball i que, per tant, avui per avui són uns
reptes a tenir en compte.

Duim dos dies aquí escoltant que totes les esmenes estaven
previstes i nosaltres no ho creim així, però de totes maneres
tenim el dret de fer les esmenes a la totalitat, perquè, com hem
vist, i també s'ha dit aquí, moltes coses troben que no són
prioritàries i com que nosaltres trobam que sí, s'hauria de refer
tot, i per tant en aquest tema no discutirem.

Som diputats, com ha dit també el diputat per Formentera,
som diputats de les Illes Balears i així ho feim, demostram que
feim les esmenes per a totes les illes, però també som diputats
que ens han elegit els menorquins i crec que de tant en tant els
menorquins, els eivissencs, els de Formentera i els de Mallorca
també han de fer veure als de la resta d'illes, i per açò hi ha
aquest fòrum, les mancances que tenim i de què patim, i per
tant crec que és la nostra obligació que els ciutadans de
Menorca sàpiguen que lluitam també i que feim veure als
mallorquins i als eivissencs i als formenterers que nosaltres
també tenim uns problemes, igual que ells els ens fan arribar.
Açò és fer comunitat, nosaltres no volem separatisme de cada
illa, volem que cadascuna sàpiga realment el que pateix l'altra
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i per tant nosaltres, crec, ens hem avançant amb moltes
propostes i que vertaderament les esmenes del Partit Popular sí
que són innovadores, el que passa és que ara no són
prioritàries, però arribarà aquest moment en què ho seran i ens
trobarà, Sra. Consellera, al costat seu per poder-les clarificar i
poder-les suportar.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Diputada. Passam ara als torns de
contrarèplica i per tant té la paraula, pel Grup Parlamentari
Mixt-Eivissa pel Canvi, no vol la paraula; pel Grup
Parlamentari BLOC per Mallorca i PSM-Verds, el Sr. Barceló
té la paraula per un temps de cinc minuts.

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Sí, gràcies, Sra. Presidenta. Molt breument, no és la nostra
intenció passar cap rodillo aquests quatre anys, ni molt menys,
...

(Remor de veus)

... no, no, de ver que no és aquesta la nostra intenció ni molt
menys, en tot cas, seria pagar amb la mateixa moneda, però la
veritat és que li puc assegurar que si les esmenes estan ben
presentades, les esmenes són correctes, les esmenes es poden
aprovar; si ja fan referència a qüestions que ja estan totalment
incorporades per part de la conselleria no té cap sentit. Vostè
fa referència que, des del Partit Popular, tenen propostes
innovadores en aquest tema, fins i tot comenta que la
conselleria només ha fet propostes continuistes, són vostès que
parlen de continuisme; jo crec que la conselleria té les seves
pròpies propostes, té molt clar quin ha de ser el futur, té molt
clar que ens hem d’anar adaptant a la realitat actual, ens hem
d’anar adaptant al futur en tots els àmbits, el comercial,
l’industrial i l’energètic i estic convençut que es fa una bona
feina de cara a aquest sentit.

Només era aquesta qüestió. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat. Pel Grup Parlamentari Socialista, la
Sra. Mercadal té la paraula.

LA SRA. MERCADAL I MERCADAL:

Gràcies, Sra. Presidenta. Molt breument, per dir a la Sra.
Vinent que la lluita per la terra no es fa des d’una posició
catastrofista. De totes maneres jo, de vostès, estaria tranquilAla,
perquè si realment, tal com vostè diu, venen temps difícils
aquest govern té el tarannà i té l’energia per dur-ho endavant
amb la millor de les formes.

Açò és tot, moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Diputada.

Arribats a aquest punt, 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.

Passam a la defensa conjunta de totes les esmenes
presentades pel Grup Parlamentari Mixt-AIPF i que serien: al
programa 457, les esmenes 3380, 3381 i 3382.

Per defensar-les té la paraula el Sr. Mayans, per un temps
de cinc minuts.

EL SR. MAYANS I SERRA:

Gràcies, Presidenta. Bé, el total de l’import de les tres
esmenes concretes, crec que assumibles i senzilles, però
necessàries, no és molt important, són 550.000 euros, que, per
a una conselleria, entenc que no és res de l’altre món. Les tres
esmenes fan referència, primer de tot, una esmena de foment de
l’esport. Hi ha una esmena pareguda, la qual vaig fer a IB3, on
se’m va dir, textualment, que no era competència d’IB3, que
era competència de la Conselleria d’Esports, allà se’m va votar
que no, per tant supòs que a aquesta se’m votarà que sí, perquè
em va dir que era competència de la Conselleria d’Esports;
l’import era molt similar, per tant si no és una cosa serà l’altra.
Llavors entenc que aquesta ja per deducció o per reducció,
aquesta serà que sí.

Una altra esmena fa referència al programa de tecnificació
d’ajudes. Tenc assumit que, diverses vegades li he demanat un
centre de tecnificació de surf, per tant tenc assumit que
demanar una altra ajuda al dia d’avui seria tal vegada passar-me
una miqueta, i per això li he posat una esmena quant al
programa de tecnificació, que vostè mateix va dir que era un
pas intermedi, que era una primera fase per anar desenvolupant
a nivell d’alt rendiment l’esport i per tant és una partida molt
assumible, 100.000 euros. I crec que seria el pas previ a
aprofitar el que aprovarem a l’altra esmena, que és el centre de
tecnificació de surf. Dic que aprovarem, perquè vostè també, a
una pregunta que li vaig fer en el plenari, em va dir que en el
centre de tecnificació s’hi estava treballant, que li donàs temps
i que necessitava finançament. Jo el temps, evidentment, és seu
i li don tot el que vulgui i el que pugui necessitar i aprovant
l’esmena també tendrà pressupost, per tant crec que ho té tot i
si colAlaboram crec que el centre de tecnificació podrà ser una
realitat prompte.

I llavors, a més, aprofitarem aquest centre, les instalAlacions
que es puguin aprofitar per implicar-hi o per incloure-hi els
programes de tecnificació d’ajuda. Jo crec que són tres esmenes
complementàries, tres esmenes que una ajuda a l’altra i que no
crec que tengui cap problema a aprovar-ho.

Gràcies, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Mayans. A continuació passam a la defensa
conjunta de totes les esmenes presentades pel Grup
Parlamentari Popular.

A la totalitat, a la secció 23, Conselleria d’Esports i
Joventut, l’esmena 3551, i a les partides, al programa 323A, les
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esmenes següents: 3550, 3548, 3543, 3830, 3764, 3544, 3546,
3547, 3549, 3545 i 3469; al programa 457A, les esmenes
següents: 3512, 3511, 3514, 3508, 3510, 3513, 3530, 3529,
3531, 3579, 3509, 3834, 3835, 3527, 3534, 3528, 3532 i 3533;
finalment, al programa 457C, les esmenes 3537, 3763, 3767,
3770 i finalment, la 3771.

Per defensar-les té la paraula la Sra. Palau, per un temps de
deu minuts.

LA SRA. PALAU I COSTA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats.
Sr. Conseller, el Grup Parlamentari Popular ha presentat una
esmena a la totalitat dels pressuposts de la Conselleria
d’Esports i Joventut del Govern balear, secció 23, per a
l’exercici 2008, i per què? Bé, bàsicament perquè consideram
que els comptes i els objectius que vostès presenten per al 2008
no justifiquen l’existència, la creació d’una nova conselleria
d’esports i joventut i d’una cartera de conseller per a vostè.
Vostè, en comissió, ens va definir aquests pressuposts com a
continuistes, de transició i insuficients, aquest va ser el títol de
la seva presentació, i tal vegada vostè troba que això és un
missatge tranquilAlitzador, d’estabilitat, però nosaltres, ja li
vàrem dir en comissió, el trobam totalment decebedor.

Quan un nou govern autonòmic, integrat per partits
d’esquerres, els quals durant l’anterior legislatura defensaven
que les àrees d’esports i joventut havien de ser transferides
íntegrament als consells insulars, agafa aquestes dues àrees, les
eleva a la categoria de conselleria, quan sempre havien simples
direccions generals, pensam, Sr. Conseller, que amb aquest fet,
amb aquestes circumstàncies no basta presentar uns primers
pressuposts, com vostè mateix els defineix, continuistes, de
transició i insuficients. Esperàvem que aquesta circumstància
estructural doncs vendria acompanyada d’un projecte més
ambiciós, ilAlusionador, de major contingut, de major
consistència política; pensàvem que darrera això hi havia una
voluntat evident per part del Govern i una aposta decidida pels
joves i pels esportistes de la nostra comunitat autònoma, però
no. El que ha passat és ben diferent, o bé és un simple acte de
maquillatge polític, de màrqueting, per quedar bé de cara a
aquest sector, o bé, i jo crec que aquesta és la bona, això respon
a la necessitat d’un repartiment de poder entre els partits que
han signat aquest pacte de govern i resulta que aquest partit
n’hi tocaven tants i a Unió Mallorquina n’hi tocaven tants i per
això s’ha hagut de crear aquesta nova conselleria.

Passaré al detall, a les xifres i als objectius presentats. Bé,
els objectius són exactament els mateixos que hi havia a
l’anterior legislatura, que hi havia en els pressuposts del 2007,
no hi ha novetats; bé, sí, n’hi ha una, una que és la creació de
la figura d’un cap d’instalAlacions esportives tècniques del
Govern balear, capítol 1, increment de personal. Això
certament és continuisme, Sr. Conseller, de 32 punts que tenen
els objectius, doncs només en trobam un de nou. I creu vostè
que això justifica la creació d’una nova Conselleria d’Esports
i Joventut, amb tota la despesa que això representa de capítol
1 i de capítol 2? Nosaltres pensam que no. I és així, capítol 1,
vostè ens va dir que havia baixat un 50%; clar, si tenim en
compte que a la legislatura anterior Esports i Joventut eren dins
una conselleria amb set direccions generals, amb set àrees, i ara

passa a una conselleria que només té aquestes dues, clar que
baixa un 50%, però això no vol dir que el personal hagi
disminuït.

Ara vostè té menys d’un terç del contingut que hi havia a la
conselleria anterior, però resulta que té el 50% del personal que
hi havia, per tant el capítol de personal ha experimentat una
pujada ben considerable. I tenim alguns exemples, aquest nou
cap d’instalAlacions esportives, el nou responsable del Centre de
Tecnificació de Motociclisme, el qual ja fa un temps que té
despatx i sou, encara que no saben on ubicar l’escola de
motociclisme, però ja hi és; també hi ha l’increment de nous
tècnics i nous càrrecs a la Fundació Illesport, etcètera.

Quant al capítol 2 també hi ha un augment considerable,
gairebé d’un 7%. Vostè justifica això com a necessitats de
reorganització; potser que sigui així, però també, i això ens
preocupa, potser que s’acabi utilitzant aquest capítol 2 com a
una repartidora en coberta, una via per concedir subvencions
sota mà, amb total discrecionalitat i escapant del control de la
Llei de subvencions. Les subvencions són fonamentals a l’àrea
d’esports i joventut, tots ho sabem, però han de sortir de capítol
7, no de capítol 2.

I finalment, si vostè mateix ens diu que aquests són uns
pressuposts insuficients, què vol que li diguem nosaltres que
som a l’oposició, Sr. Conseller? Ja sé que em dirà que vostè
confia que el president del Govern doncs li ha promès que al
llarg de l’any l’hi incorporaran una partida de 15 milions o més,
que això li permetrà incrementar les partides que avui estan
congelades i fer una política més generosa, però la realitat és
que els doblers en aquests pressuposts que ara examinam i que
hem de votar no hi són per enlloc. I clar, vostè confia en la
paraula del Sr. Antich, però això són promeses verbals entre
partits que formen un govern i que nosaltres doncs tal vegada
no tenim per què creure-nos-les. I el que passa amb els comptes
que tenim, amb els números i les xifres que hi ha en aquests
pressuposts, estic completament d’acord amb vostè, és que són
totalment insuficients per atendre les necessitats de joves i
esportistes de la comunitat autònoma.

Certament, s’ha de destacar que, malgrat haver creat
aquesta nova conselleria d’esports i joventut, que mai no havia
existit, la pujada que experimenta el pressupost és d’un 2,62%.

També dir que el Grup Popular ha presentat un conjunt
d’esmenes parcials a aquests pressuposts de la secció 23,
esmenes que volen fer pensar al Govern en actuacions que
nosaltres consideram prioritàries i urgents dins l’àmbit
d’esports i joventut, les quals més que corregir els pressuposts
el que volen és completar-los, fer-hi aportacions positives que
donin solució a problemàtiques reals que s’han d’afrontar el
més aviat possible.

I començaré per joventut. A joventut passa una cosa molt
curiosa amb els pressuposts, resulta que quan els partits
d’esquerra són a l’oposició i s’han omplert la boca parlant que
tenien qualsevol tipus de solucions per als joves, tant de treball,
com d’estudis, com de salut, com d’oci, com d’habitatge, doncs
llavors resulta que fan els pressuposts de joventut que només
pugen respecte de l’any un 2,23, quan la pujada del pressupost
general és d’un 14,85%. La realitat és que el Govern balear, i
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no ho dic per vostè, sinó pel seu màxim responsable que és el
Sr. Antich, passa olímpicament del colAlectiu dels joves i és
molt tacany amb els joves, i això ja li dic que és fer
progressisme d’escaparata.

(Alguns aplaudiments i petit aldarull)

Subvencions als ajuntaments quan són les administracions
més properes als joves, que coneixen millor la seva
problemàtica i que, per tant, poden aportar les solucions més
immediates, baixen.

La subvenció anual al Consell de la Joventut de les Illes
Balears, congelada. El Consell de la Joventut de les Illes
Balears representa el moviment associatiu de totes les illes, és
l’organisme legitimitat per fer d’interlocutor vàlid amb les
administracions públiques de Balears i resulta que avui mateix
dóna la casualitat que surt a la premsa una queixa, una
reprovació que fa al Govern balear per aquesta congelació de
l’aportació de la seva subvenció que ha de fer el Govern al
Consell de la Joventut. Els demanam una rectificació en aquest
sentit perquè pensam que és una actitud de menyspreu cap als
joves.

I la partida destinada a turisme jove, també congelada.
Mentre que, per una altra banda, capítol 2, tornam al capítol 2,
despeses de representació i estudis tècnics puja de forma
espectacular, quasi un 70%. I és per això que nosaltres, des del
Grup Popular, doncs presentam tota una sèrie d’esmenes a
joventut, les quals van encaminades a pujar la subvenció del
Consell de la Joventut de les Illes Balears, facilitant així la seva
labor; potenciar l’Oficina d’Emancipació Jove, la qual fa un
any i mig que es va crear i que té un funcionament amb molt
d'èxit; incrementar la dotació del Govern al programa Art Jove,
que ara es fa conjuntament amb els consells insulars, els quals
cada vegada hi posen més doblers i també pensam que els
hauria de posar el Govern balear; millora de l’equipament
informàtic als centres d’informació juvenil, els quals realitzen
una gran tasca; més subvencions per a dinamització i
informació juvenil.

I a l’apartat d’instalAlacions, per una banda, ajudes per fer
casals de joves a diferents municipis, per a la qual cosa es varen
obrir línies d’ajudes en aquest sentit a la legislatura anterior. I
molt especialment vull mencionar-li el tema del campament de
Cala Jondal, que és l’única instalAlació juvenil que hi ha a l’illa
d’Eivissa i que necessita una urgent remodelació i pensam que
el Govern també hi hauria de colAlaborar.

I passaré molt ràpidament a les esmenes parcials que hem
presentat per a l’àrea d’esports. Hi ha un apartat important que
és el de tecnificació esportiva descentralitzada; ja n’hem parlat
qualque vegada però pensam que el context idoni perquè un
esportista pugui destacar, pugui perfeccionar-se és el seu indret
natural, allà on té la família, allà on estudia i allà on viu, i els
que es necessita és posar-hi recursos perquè pugui millorar
tècnicament i tenir els professors adequats. No llegiré les
esmenes perquè veig que ja tinc el llum vermell, però van totes
en aquest sentit.

També a l’esport escolar volem que les administracions
públiques, en aquest cas el Govern balear, faci una major

aportació per a l’esport de base i omplir el programa de noves
modalitats esportives.

Desplaçaments, això és fonamental.

LA SRA. PRESIDENTA:

Vagi acabant, Sra. Diputada.

LA SRA. PALAU I COSTA:

Ja acab, Sra. Presidenta, mig minut. Els desplaçaments
consideram que s’ha de fer un salt i mirar d’arribar a
subvencionar al llarg d’aquesta legislatura el cent per cent dels
desplaçaments entre les Illes Balears i la península de les
competicions oficials que hi hagi. Després més subvencions a
equips d’elit, subvencions als ajuntaments per a esdeveniments
esportius, i quant a instalAlacions esportives també pensam que
s’ha de continuar per part del Govern fent l’esforç que ja es va
iniciar la passada legislatura.

I bé, ens agradaria que totes aquestes propostes fossin
tengudes en consideració perquè, com dic, la nostra voluntat no
és de rectificar sinó de millorar els pressupostos que vostès
presenten per a l’àrea d’esports i joventut.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

(Aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. En aquest punt el Govern
obre una qüestió incidental i per tant té la paraula el conseller
de Joventut i Esports per un temps de quinze minuts. Sr.
Conseller...

EL SR. CONSELLER D’ESPORTS I JOVENTUT (Mateu
Cañellas i Martorell):

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyors diputats, jo vaig dir
a la meva compareixença que serien uns pressuposts
continuistes, però jo li promet una cosa: que no seran uns
pressuposts continuistes que duguin una gestió continuista, és
a dir, no deixaré més de 50 milions d’impagaments; no faré que
a tres mesos d’acabar l’any, a un any olímpic, els esportistes no
hagin cobrat les darreres beques; no faré que amics meus em
cridin perquè no poden pagar la seva hipoteca. 

No faré que els joves tenguin activitats, que més una
direcció general destinada als joves, realment sigui una direcció
insular de bodas, bautizos y comuniones dedicada només als
joves amb activitats. Farem que sigui una política realment per
als joves, i això farem. Després li explicaré en què em gastaré
els doblers d’estudis i d’investigacions tècniques per als joves;
és que avui el que vull donar és resposta a les necessitats reals
dels joves i a posta hem de conèixer, els estudis serveixen per
a això. Una altra cosa és que jo comenci a mirar i llavors al
final acabem augmentant viatges a la neu, augmentem viatges
o una altra cosa, però no facem realment aquesta feina cap als
joves. Llavors a posta estam, però bé...
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Jo vaig redactar tres característiques en els pressuposts, i la
darrera era que eren insuficients. És vera, aquest pressupost
inicial jo consider que és insuficient i el president em va fer una
promesa: “et donarem 15 milions d’euros a mitjan any i ara
t’ajudarem a pagar el deute del Palma Arena”, aquest deute
megaincrementat; i jo he de donar les gràcies al president i a
tots els meus companys de govern, perquè amb la gestió que
s’ha fet des que nosaltres hem entrat el conseller d’Economia
ha estat capaç de passar-me 37 milions d’euros, 37 milions
d’euros, per poder pagar, per una part, una despesa
superincrementada del Palma Arena i, per l’altra, una despesa
no pressupostada, sense cap dobler, de l’Eurobàsquet. Llavors
no és que no només confiï en la paraula del president del
Govern, és que, a sobre, ho ha fet, és que ja està realitzat, és
que en el passat Consell de Govern es va firmar aquest acord i
empreses que ho passaven molt malament perquè tenien aquests
doblers penjant, idò podran arribar a Nadal amb tranquilAlitat
i podran menjar els torrons contents com tots els altres.

Bé, jo he dit que era un pressupost continuista, i això
significa que, bé, jo sempre ho he explicat: estam a un primer
any..., estam a un any olímpic, estam a un primer any de
legislatura, però aquest primer any de legislatura no coincideix
amb el mateix cicle que l’esport; hi ha uns jocs olímpics que
volia que fos una cosa que donàs un poc d’estabilitat, i això és
el que hem fet, hem donat aquesta estabilitat a l’esport i
sobretot hem intentat incrementar les ajudes o, diguem, la
gestió cap als joves per poder fer aquesta política dels joves, i
a part mantenir tot el programa d’activitats que consideram
també necessàries perquè hi ha una sèrie de coses que són molt
vàlides i les hem de fer.

Com que jo crec que no se m’ha entès quan jo he presentat
aquest pressupost, jo vaig fer la intervenció, permetin-me
explicar el perquè defens aquest pressupost i crec que és un
pressupost que ens pot servir i que pot ser adequat per a la
meva conselleria. 

Bé, aquesta conselleria a nivell d’esports es basa en tres
pilars, en tres maneres, en tres polítiques, i aquestes maneres
són les meves però també seran les de qualsevol persona que
gestioni l’esport perquè no n’hi ha més: doblers destinats a
instalAlacions, doblers destinats a béns i doblers destinats al
teixit esportiu. A nivell d’instalAlacions és vera, manquen
instalAlacions, però sobretot manca completar segons quines
fases, complir promeses que s’havien fet i que jo tenc ganes de
complir i, de fet, sigui el color que sigui, estam parlant amb tots
els ajuntaments i tots els grups polítics per poder, diguem,
encarar aquestes instalAlacions. Falten instalAlacions ja acabades
per adaptar, perquè realment siguin funcionals. Bé, el cas més
evident és el Palma Arena, que ja tenim un Palma Arena i ara
què feim, si està acabat? I em direu: “bé, problema teu, si no ho
saps gestionar”. Sí, està acabat, hi ha un edifici nord que és un
buc, és un buc; o sigui, ens ha costat una pasta, s’ha gastat una
doblerada en aquest edifici nord i ara l’hem d’adaptar per
poder-hi fer qualque cosa. Bé, idò, no farem instalAlacions
noves fins que no tenguem les instalAlacions que realment que
serveixin per a qualque cosa.

Després és vera, hi ha moltes instalAlacions noves a fer, però
també n’hem fetes moltes fa molt de temps i ara són
instalAlacions que ja comencen a ser velles, algunes obsoletes,

algunes que necessiten rehabilitació... També hem de destinar
a la rehabilitació, a l’actualització i a arreglar segons quins
desperfectes (...). I després jo som conscient que hem de fer
instalAlacions noves; hi ha instalAlacions que són necessàries,
això ho reconec i sempre ho he dit i sempre ho defensaré, però
jo crec que aquestes instalAlacions ha arribat un moment que el
que hem de fer és entrar a la racionalitat realment de la
necessitat de l’esport a l’hora de planificar-les i a l’hora
d’executar-les. Llavors jo sempre he anunciat que és necessari
que facem un pla d’instalAlacions tècniques de les Illes Balears,
en el qual es contemplin les noves instalAlacions, les noves
instalAlacions mancomunades, i també tot un pla de
rehabilitació o de manteniment d’aquestes instalAlacions. Això
quant a instalAlacions.

L’altre pilar del qual he parlat és el tema dels
esdeveniments; sí, els esdeveniments. Consideram tres tipus de
categories d’esdeveniments: els esdeveniments a nivell local,
que són les subvencions que donam a totes les institucions, a
tots els organismes que volen fer proves tant d’accions per als
joves com esportives i que els donam aquesta petita ajuda. Però
després hi ha un grapat d’esdeveniments a nivell nacional de
competicions que sí, que és vera, que estam a un illa i que allò
que hem de fer és repartir, fer que totes les illes tenguin la
possibilitat i que aquí està previst fer una sèrie de convenis amb
cada una de les illes perquè tenguin uns doblers fixos a l’any
per poder participar en aquests esdeveniments, i que no hi hagi
cap illa que quedi sense la possibilitat d’organitzar
esdeveniments a nivell nacional. I després hi ha els grans
esdeveniments, que els grans esdeveniments hem de cercar una
fórmula, que crec que ja la tenim mitjançant la creació d’uns
consorcis amb participació de totes les institucions que hi
vulguin participar perquè no ens passi el que ens va passar en
el darrer Eurobàsquet, que a cinc setmanes no hi havia ni
canastres. 

Després també consideram que aquest pressupost dóna molt
de suport al teixit esportiu amb tres formes bàsiques: mitjançant
beques, mitjançant doblers destinats a la formació i mitjançant
ajudes puntuals que es puguin donar. A nivell de beques és el
suport a tots els esportistes i a tots els clubs, esportistes de baix
nivell, l’anomenat Pla PAE, que el mantenim, fins i tot
l’incrementam i hem incorporat nova gent; i després aquestes
ajudes a esportistes d’alta competició que, per un costat, ens
ajuda a la seva professionalització i, per altre costat, ens ajuda
a utilitzar la seva imatge per a la promoció de les Illes Balears.
Després a nivell de clubs també consideram que és necessari
continuar donant suport als clubs, però aquí volem introduir
una petita modificació a així com s’ha fet ara: jo crec que és
molt necessari donar suport als clubs però també és necessari
que aquests clubs destinin part dels doblers que aquest govern
els dóna a mantenir una estructura, a part també de mantenir
una capacitat competitiva; quan dic una estructura dic que part
dels doblers que doni el Govern de les Illes Balears hauria
d’anar destinada a la formació dels tècnics, als manteniment de
l’estructura esportiva del club perquè permeti que una vegada
que potser qualcú perdi la categoria, o que perdin un
patrocinador o passi alguna cosa d’aquestes, el club es
mantengui, encara que sigui en categories inferiors, realitzant
la funció esportiva que ha estat fent fins en aquest moment.
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Després a nivell de formació consideram que donar suport
tant als esportistes, com als entrenadors, com als possibles
gestors de l’esport, és molt necessari. Llavors incloem una
partida destinada a formació tant d’entrenadors com de gestors.

I després les ajudes; és a dir, és molt necessari, tenim un
gran problema de desplaçaments entre illes, de desplaçaments
a la península, tenim un problema d’insularitat, i no només un
problema d’insularitat que siguem una comunitat totalment
separada de la península, sinó que tenim un problema que entre
nosaltres, les nostres illes, també estam separats, i aquí farem
l’esforç. Hem intentat mantenir tot el pla d’ajudes i avui matí
estàvem parlant i l’altre dia vàrem parlar, quan vaig fer la meva
visita al Consell Superior d’Esports, d’intentar palAliar aquest
problema i que ens facin, diguem, dintre del pla d’ajudes que
el CSD dóna a les comunitats autònomes, que a nosaltres, per
aquest problema d’insularitat, ens ajudi una mica més per
palAliar aquests problemes.

Bé, això pel que fa a l’esport.

Quant als joves el que tenc clar és que hi ha d’haver dues
tendències dintre de la política per als joves. Per un costat hi ha
d’haver -i això ho agrupam dintre del que és el turisme jove- tot
el tema de les activitats de socialització i tot aquest tipus
d’activitats que augmenten la participació i la implicació dels
joves, és a dir, és molt bo que tant a través de l’esport com a
través de la joventut creem grups que facin activitats junts, que
facin activitats tutelades alternatives, perquè és un mecanisme
de socialització adequat, és a dir, a segons quines fases de la
vida els amics, la gent amb la qual vas, té més pressió a l’hora
de desenvolupar la teva personalitat que moltes vegades els
educadors i els pares, i en aquest moment és un bon moment
per nosaltres aplicar segons quin tipus de polítiques perquè,
diguem, fer que al voltant d’una activitat i al voltant d’uns
valors sans, d’uns valors que siguin adequats per educar la
nostra joventut, facem aquest tipus d’activitats i els donarem
suport, òbviament. 

Però també consideram que allò que hem de fer és
desenvolupar tot un grapat d’eines que ens permeti donar i fer
una política adequada d’aquest govern cap als joves. És a dir,
ho dividirem en tres apartats que serien bastant adequats o
bastant importants. Per un costat, necessitam conèixer la realitat
dels joves; és aquí on hi ha l’augment en estudis que van
destinats als joves; bàsicament hi ha l’Observatori de Joventut,
que l’hem de posar en marxa. Després també necessitam tot el
tema de fòrums de participació per intentar que la política que
faci aquest govern no sigui una política per als joves sinó que
sigui una política amb els joves. També hi ha el segon apartat:
una vegada que s’ha estudiat -si estudiam i simplement ens
dedicam a estudiar no podrem fer més-, llavors consideram
adequat fer una segona part que ens permeti presentar
propostes concretes cap a la joventut, i aquí desenvolupar tant
el Pla Jove com tota la política transversal que aquest govern
s’ha compromès a desenvolupar. I per altre costat, i com a
darrer..., a mode d’exemple diré que (...) una sèrie d’ajudes
concretes per als joves; l’Art Jove és un exemple, donar
l’oportunitat a artistes, a novells artistes, que es puguin
expressar i que puguin tenir una porta d’entrada a un futur
prometedor. Però també tot, així com hi ha un pla d’ajudes a
esportistes amb talent, també que existeixi un pla per als joves

amb talent encara que només sigui en esport, als quals nosaltres
podem becar amb tot aquest grapat de joves que potser
destaquen en qualque cosa que no només és l’esport perquè
puguin desenvolupar les seves habilitats.

Jo confii que amb tot això li hagi donat una idea de per què
és necessària aquesta conselleria. Aquesta conselleria és
necessària, a nivell de l’esport, jo crec que per ajudar a fer que
tot el caos que ens hem trobat siguin menys inexistent, que no
haguem de cercar els projectes d’obres a distints armaris, que
trobem carpetes buides, que no trobem doblers als llocs. Però
si tot això no la convenç del perquè necessitam nosaltres tenir
una conselleria, o no està suficientment justificat, li recordo que
Immigració i Cooperació sempre havia estat una direcció
general, i en el passat govern es va convertir en una conselleria.
Jo consider que quasi són més importants l’esport i la joventut
que altres coses que potser se cercaven creant aquesta
conselleria.

Moltes gràcies.

(Petit aldarull a la sala)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller. En torn de rèplica té la paraula la
Sra. Palau per un temps de cinc minuts.

LA SRA. PALAU I COSTA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, Sr. Conseller, és molt típic que
quan hi ha un canvi de govern i un canvi de signe polític arribar
queixant-se de tot el que s’ha fet, i del dèficit econòmic heretat,
i li assegur que jo també he passat per la seva circumstància, i
tampoc no en vaig trobar, de sous en els calaixos, i tampoc no
vaig trobar els papers ordenats dins les carpetes.

(Alguns aplaudiments)

I a pesar d’això jo crec que hem de deixar de tenir una
actitud de queixa i una actitud tan filosòfica com té vostè,
concretar una mica més i anar a afrontar els problemes mirant-
los cara a cara i no filosofar tant, que ja és hora que ens
concreti una mica més. 

El govern anterior. Miri, jo no estava en el govern anterior,
tampoc no estava en aquest parlament, però com que som
d’aquest partit li vull dir que estic molt orgullosa de pertànyer
al partit que va donar suport al govern anterior i el va crear,
perquè mai no s’havia fet tant per l’esport d’aquestes illes com
amb el govern anterior, això li ho puc ben garantir. En
infraestructures esportives mai no s’havia apostat tant; en
esport escolar; en esdeveniments esportius, no se n’havien fet
tants mai i a totes les illes; en desplaçaments, el que es va fer en
desplaçaments va ser solucionar un dels grans problemes que
tenien els esportistes d’aquesta comunitat, va ser cabdal per als
equips i jo crec que ara hem de continuar treballant en aquest
sentit i fer una altra passa més endavant. 

Mai no s’havia gastat tant en l’esport, en l’esport d’elit, en
l’esport de base... I a més sota la direcció d’un pla esportiu, que
llavors sí que en teníem un, i jo crec que tot això és normal que
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costi sous, i és normal que s’hagi de pagar. El que no és
normal, com em va passar a mi, quan li dic que vaig entrar en
la mateixa circumstància que vostè, trobar que no hi eren els
sous, que hi havia un gran forat però que tampoc no hi havia
instalAlacions ni hi havia obres ni coses ben fetes.

(Petit aldarull a la sala)

I li assegur que trobar-s’ho d’una manera o trobar-s’ho de
l’altra és molt diferent.

Palma Arena, el gran desastre del Palma Arena; cada dia
que algú passa per aquí i en pot parlar no perd l’oportunitat. Jo
encarar no he escoltat cap esportista ni cap periodista esportiu
criticar el Palma Arena.

(Remor de veus)

No. A vostès sí, però als esportistes no, i jo crec que vostè,
com a conseller, és que li ha caigut del cel, el Palma Arena. No
paren de fer-hi coses, és un espai multiusos que ja m’agradaria
a mi tenir a Eivissa. O no?

(Més remor de veus)

Hi fan tot tipus d’esdeveniments...

LA SRA. PRESIDENTA:

Senyors diputats, una mica de tranquilAlitat.

LA SRA. PALAU I COSTA:

Les federacions de ciclisme i d’atletisme han corregut a
veure si podien ubicar-se allí; vostès hi ha ubicat tots els serveis
de la conselleria de manera que així s’està estalviant una gran
despesa que pot després repercutir en altres coses. I a més
resulta que quan hi va haver la tempesta del dia 4 d’octubre va
ser un gran desastre per a les instalAlacions esportives, entre
altres coses, i a vostè, com dic, li ha caigut del cel perquè
enseguida va tenir el Palma Arena per poder ubicar allí una
sèrie d’equips que estaven jugant les seves lligues i que, si no,
s’haguessin quedat al carrer, si no hagués tengut el Palma
Arena.

(Aldarull a la sala)

Per tant, sí, hi ha un deute, normal que hi sigui quan es fa
una obra tan gran i que a més s’ha hagut de fer tan aviat perquè
s’havia d’assumir que venia un gran esdeveniment esportiu com
era el mundial de ciclisme i l’havíem d’afrontar el més aviat
possible, i tot això ha suposat una sèrie de problemes, i vostè,
que té aquesta instalAlació, el que ha de fer és aprofitar-la al
màxim i pagar els deutes, que ja ha dit que la Conselleria
d’Hisenda li ho resoldrà, i treure’n el màxim rendiment
possible. 

Tornam al programa d’objectius. Bé, jo no voldria ser
dolenta, Sra. Conseller, però és que resulta que la introducció
que vostè ens ha presentat al programa d’objectius és una
fotocòpia del programa d’objectius que hi havia en el
pressupost del 2007; sí, una fotocòpia. Després passam als

objectius; ja li he dit que no estan fotocopiats però sí estan
copiats, de 32 només n’hi ha un de nou, la resta són calcadets.

(Més remor de veus)

I, Sr. Conseller, jo crec que quan hi ha un canvi de color
polític i quan es fa una conselleria nova com a mínim, com a
mínim, un hauria de mirar de fer un llistat d’objectius que fos
un poc més personal. Vostè estrena aquesta conselleria per
primera vegada i crec que és una oportunitat històrica que tenen
aquesta comunitat i aquest govern per fer una aposta més
decidida, com li he dit abans, pels joves i pels esportistes
d’aquesta comunitat. 

La gran diferència respecte a l’any passat, com li he dit, és
que per fer exactament el mateix que hi havia l’any passat vostè
necessita més personal i necessita més capítol 2. Vostès no
presenten uns pressupostos d’inversió; no presenten uns
pressupostos de subvenció, que seria allò ideal tractant-se
d’aquestes matèries; vostè ens ha presentat uns pressupostos de
colAlocació, de reubicació i de reorganització, amb uns capítols
1 i 2 ben engreixats. I quin és l’objectiu de tot això?, idò
passar-nos un any 2008 planificant, estudiant el que hem de fer,
mirant per on tiram, i jo crec que això, que tal vegada estaria bé
fer-ho uns mesos, però és que ja duim mig any, idò té un cost
massa elevat, té un cost massa elevat per a aquesta comunitat.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Diputada, vagi resumint.

LA SRA. PALAU I COSTA:

Sí, ja acab, mig minut, Sra. Presidenta. Mentrestant, el
colAlectiu d’esportistes i joves, les partides que van directament
a ells estan congelades i no es troba la millora que se suposava
que s’havia de trobar creant una conselleria. 

Miri, Sr. Conseller, jo crec sincerament en vostè, a mi vostè
em cau bé, i crec que és una bona persona...

(Remor de veus, rialles i alguns aplaudiments)

...és una persona amb idees, que té un passat com a
esportista d’elit i que té bona voluntat cap a l’esport i cap als
joves, i que pens que tendrà projectes el dia de demà, però els
seus pressupostos no ens convencen, ja li he dit que no ens
convencen perquè trobam que estarà amb aquesta planificació
un any i mig pensant, planificant, filosofant, i no és això el que
necessiten els esportistes i els joves d’aquesta comunitat. El que
volem són solucions i ja, i pensam que els seus pressupostos no
les aporten per a l’any 2008.

Gràcies.

(Aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Diputada. Per tancar la qüestió té la paraula el
Sr. Conseller de Joventut i Esports per un temps de 5 minuts.
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EL SR. CONSELLER D’ESPORTS I JOVENTUT (Mateu
Cañellas i Martorell):

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, senyors diputats. Bé, moltes
gràcies per la confiança personal. Jo he dit que allò bo que s’ha
fet anterior no tenim per què canviar-ho. Llavors hi ha moltes
coses que es repeteixen, jo hi estic d’acord; hi ha moltíssimes
coses que s’han fet ben fetes i que les hem de mantenir. Això
mai no ho he negat i sempre hi he donat suport. A més hem
tengut converses amb molts de vosaltres i hem estat parlant
d’això. O sigui, hi ha molts d’objectius que es repeteixen
perquè consideram que són adequats. Ara, no tots, no tots. 

Jo del Palma Arena intent parlar-ne el menys possible. Jo
personalment intent parlar-ne el menys possible, i sempre dic
que hem de passar pàgina i utilitzar el Palma Arena per allò que
el tenim i és així; jo no l’hagués fet així, però bé, si el tenim ho
feim. Jo el que li agraesc és que també em donin l’enhorabona
per com utilitz el Palma Arena, perquè hi ha dues maneres de
fer instalAlacions: per un costat hi ha instalAlacions que
s’adapten a l’esport, i després hi ha esports que s’adapten a una
instalAlació. A nosaltres ens ha tocat la segona fase.

(Petit aldarull a la sala)

El tema de dur allà la conselleria, de reubicar allà el casal
de part de les federacions, de reubicar allà S’Institut, de posar
allà el centre de residència per als esportistes és un intent de fer
que el Palma Arena tengui rendibilitat. El tenim; mira, ja el
tenim i l’hem d’emprar, i això és una manera d’emprar-lo.

Vostè em diu que ningú no s’ha queixat del Palma Arena.
Bé, que els equips el troben fred, que una ambulància tarda 20
minuts per arribar al centre si passàs qualque cosa perquè no hi
ha un túnel sinó que s’ha de desmuntar la..., tot això són coses
que sí, que les estam intentant arreglar. Però, ja dic, jo estic
d’acord que del Palma Arena hem de passar pàgina, és el que
tenim i l’hem d’arrencar i l’hem d’emprar, i jo crec que aquesta
comunitat, tant els ciutadans com els esportistes d’aquesta
comunitat es mereixen que el Palma Arena funcioni i que
s’empri, més que el fet que sigui un debat polític. Jo crec que
ja -qualcú ho ha dit per allà i jo també hi estic d’acord- el
Palma Arena és una cosa que hem de passar, l’hem d’emprar,
l’hem de fer rendible i oblidar-nos de... Hi és i ja no el
llevarem.

Bé, després em diu que jo incorpor molta gent a la
conselleria, i que faig un cap d’instalAlacions, que he contractat
una persona perquè dugui el centre de tecnificació de
motociclisme; també tenc previst posar un secretari per a tot el
tema de legislació en política esportiva, sobretot ara que es
posarà en marxa tota la reglamentació de la Llei de l’esport.
Però això té un perquè: és necessari contractar gent perquè
tenim instalAlacions noves; miri, feim les instalAlacions i hem de
ficar qualque cosa allà dins perquè si no, no funcionen; o sigui,
és normal que en el Palma Arena haguem de contractar gent, o
que al casal de Son Llàtzer també haguem de contractar gent,
perquè si no tendrem una instalAlació tancada, que tampoc no
és això, l’hem de fer rendible. Llavors hi ha una part del capítol
1 que va a aquest tipus de persona que necessitam que estigui
dintre del Palma Arena.

Després, miri, el tema del director tècnic de motociclisme,
que és una altra de les persones que em va dir l’altre dia que
l’havia incorporada. Tenim un problema amb el motociclisme:
per un costat estam superorgullosos de tenir un campió del món
i li feim un homenatge -jo també, en vàrem fer dos, un cada un-
, i estan molt orgullosos de tenir un bicampió del món; però
després em ve la federació i em diu: “Mira, cada any el 50% de
les llicències se’n van perquè tenim un problema
d’instalAlacions, les instalAlacions es tanquen, cada vegada els
circuits de motociclisme desapareixen, no tenim capacitat per
poder dur això endavant; què hem de fer?”; bé, idò arribam a
una solució, estam aquí per solucionar: la federació tria -la
federació, no el Govern, la federació- tria una persona que sigui
el director tècnic i que intenti ajudar a tot això d’aquí. No és
per colAlocar una persona, és per trobar una persona que doni
solució. No la vaig triar jo, la va triar la federació; com s’ha fet
amb els altres 14 programes que hi ha dintre l’EBE.
Simplement hi ha un programa més, un programa d’ajuda a un
sector que ens ha demanat ajuda i que per a proves puntuals és
evident que la necessita.

Jo crec que el tema que per un costat em digui que no vol
que el meu capítol 2 es converteixi en una repartidora i després
em diu que també he d’incrementar el tema de poder donar més
subvencions i més ajudes i demés, és com una mica
contraproduent o és una mica contradictori. Jo també hi estic
d’acord, jo intentaré estalviar el màxim de despesa per poder
destinar aquesta despesa a l’esport.

I això són els pressuposts que hem presentat amb aquesta
idea: mantenir allò bo, canviar el que creim que hem de canviar
i, sobretot, intentar estalviar el màxim possible perquè l’esport
sigui el beneficiat, i baixar la despesa en coses que no són
necessàries el màxim possible, i això és aquest pressupost, i sí,
la confiança en un govern que em va prometre una sèrie de
doblers, per un costat per tornar un deute, per l’altre costat per
afrontar una segona part d’aquest any, i sí hi confii perquè la
primera part, que era la més grossa, ja l’han feta, i ara no crec
que tengui cap problema a, la segona part, també fer-la. Quan
ho facin ho diré en aquest parlament perquè vegin que, ja que
ha complert el 50% del seu compromís, haurà complert el cent
per cent.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller. Passam ara als torns en contra, per
tant, té la paraula, pel Grup Mixt Eivissa pel Canvi ..., no són
presents a la sala; pel Grup Parlamentari Unió Mallorquina, Sr.
Melià té la paraula per un temps de deu minuts.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats. El
Grup Parlamentari Unió Mallorquina òbviament votarà en
contra de l’esmena a la totalitat i també de les esmenes parcials.
En relació amb l’esmena a la totalitat, el seu fonament, segons
ens diu la portaveu del Grup Popular, és que considera que no
s’hauria d’haver creat aquest nou departament, creu, la
portaveu, que no està justificada adequadament la creació
d’aquest departament. Diu que respon a un repartiment de
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poder entre partits, i bé, tot els arguments típics per atacar el
pacte, diguem que són uns arguments que superen el que és
pròpiament la conselleria per intentar atacar la coalició de
govern. Jo ho entenc, forma part de la tasca d’oposició, però és
evident, i ho ha dit molt bé el conseller, que té molta més lògica
crear un departament en matèries que són de competències de
la comunitat autònoma que crear un departament amb matèries
que no ho són, com va fer el Partit Popular, però bé, sobre això
de creació de departaments segur que no ens posarem d’acord
i, per tant, tampoc no importa allargar-s’hi massa.

En relació amb els pressuposts, que són insuficients, també
és el que succeeix amb moltíssims departaments, evidentment
la comunitat autònoma té un problema de finançament i, per
tant, els recursos són escassos i cada departament va just per
intentar respondre tots els reptes que té plantejats, però bé, la
mateixa portaveu del Partit Popular reconeix que la creació de
la conselleria pot ser una eina per fer una aposta molt més
decidida en aquestes matèries d’esports i joventut i, per tant, si
volem aprofitar aquesta eina que és la creació de la conselleria,
jo crec que tenim tots plegats una oportunitat que val la pena
intentar aprofitar, tot sabent que la generació d’aquesta
oportunitat també té uns costs, com vostè diu, en capítol 1, ho
hem d’assumir, si volem fer una passa endavant, ho hem de fer
amb totes les conseqüències.

Pel que fa a la matèria d’esports, i entrant ja en les esmenes
parcials, se’ns demanen centres de tecnificació, ja vàrem
explicar en comissió que aquests centres no és que no estiguin
pressupostats, hi estan, però dins l’Escola Balear de l’Esport.

En relació amb esdeveniments esportius, se’ns demanen
partides per a això, també es va explicar i reiteram aquesta
justificació, l’organització d’esdeveniments esportius es
canalitzarà a través dels clubs i les federacions, és a dir a través
de les ajudes que dóna el departament, la conselleria a aquests
clubs i federacions, ens possibilitarà organitzar esdeveniments
esportius.

Respecte de les esmenes dirigides a l’increment d’ajudes a
clubs, que ja reben ajudes però que vostès consideren que són
clubs importants per a les Illes Balears i que s’hi han de donar
més ajudes, hem de dir que consideram que les ajudes que se’ls
dóna a través de la Fundació Illesport són suficients i
adequades dins les possibilitats reals que té la conselleria.

I finalment, les instalAlacions, vostè sap que la conselleria té
un compromís d’elaboració d’un pla d’instalAlacions, s’hi ha
referit el conseller anteriorment, i que la conselleria ha de fer
els grans equipaments esportius de les Illes Balears, però clar,
vostès amb les seves esmenes pretenen anar més enllà i
pretenen que sigui la conselleria que faci una instalAlació
esportiva a cada municipi o a determinats municipis que
concreten molt bé a través de les esmenes. Per exemple,
pretenen que inverteixi 4 milions al municipi d’Inca, serà per
les raons que serà, ara no hi entrarem, però jo crec que la
conselleria, ho vàrem explicar, ha d’intentar colAlaborar amb les
altres administracions, amb els consells insulars i amb els
ajuntaments, ha d’intentar colAlaborar-hi en la mesura que
pugui, però no ha de substituir-los, i molts d’ajuntaments,
vostès ho saben perfectament, fan la construcció dels seus
propis pavellons amb recursos propis, a través de plans d’obres

i serveis, a través del Pla de desestacionalització de l’oferta
turística o a través de les vies de finançament que troben, però
evidentment no tot ho posa la Conselleria d’Esports, ja els
agradaria als ajuntaments que fos així, però evidentment la
conselleria no pot dur aquest pes. Per tant, hem de respectar les
inversions que preveu el departament en els seus pressuposts.

Finalment, pel que fa a joventut, vostès ataquen la partida
dedicada a estudis tècnics, ho ha dit el conseller, jo crec que és
un bon començament de legislatura fer un esforç per conèixer
la realitat dels nostres joves, i a partir d’aquest coneixement
podrem prendre decisions, camins i iniciatives molt més
eficaços de cara a anar al camí positiu que es marqui la
conselleria.

En relació amb les activitats de socialització, és evident que
el conseller ha dit que hi ha una voluntat que augmenti la
participació, acceptar les seves esmenes seria canviar l’ordre de
prioritats que ha marcat el conseller i la conselleria, per tant des
d’aquest punt de vista comprendrà perfectament que no li
podem donar suport.

Per totes aquestes raons, votarem negativament les seves
esmenes. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Melià. Pel Grup Parlamentari BLOC per
Mallorca i PSM-Verds, té la paraula el Sr. Barceló.

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Quant a l’esmena de totalitat que
presenta el Grup del Partit Popular, la veritat és que els
arguments que dóna no tenen en compte que es tracta d’una
conselleria nova i, per tant, no hi ha possible comparació amb
el pressupost anterior, sinó que s’ha de tenir en compte que
s’ha creat una nova estructura per a una nova conselleria i,
evidentment, això desvirtua aquesta esmena.

Quant a les esmenes presentades pel Grup Mixt sobre el
programa de tecnificació de judo i del centre de tecnificació de
windsurf, com ja s’ha comentat, es preveuen a través de
l’Escola Balear de l’Esport, per tant consideram que tampoc no
tendrien sentit.

Respecte de les esmenes de joventut que es presenten per
part del Grup Popular, proposen més recursos per al Carnet
+26, per al Carnet Jove, la veritat és que aquests increments
que es proposen, crec que a través d’una racionalització de les
despeses es podran aconseguir; igualment que es proposa
també l’increment de l’assignació del Consell de la Joventut de
les Illes Balears. Estam totalment d’acord, s’ha de millorar
aquesta assignació, i estam convençuts que la conselleria farà
feina en aquest sentit i que es podran dur iniciatives conjuntes
tant des de la Conselleria de Joventut com des d’altres
conselleries per tal d’assolir aquest objectiu.

També proposen tota una sèrie de noves infraestructures en
matèria de joventut, a Manacor, el cinema, també millora
d’equipaments informàtics, que ja està previst, el programa
cultura d’Art Jove, la veritat és que pensam que a través d’una
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millor eficiència a l’hora de racionalitzar la despesa també es
podrà aconseguir, moltes d’elles estan, per tant, previstes, com
recursos per a l’Oficina d’emancipació jove o com el
campament de Cala Jondal que, com s’ha reiterat diverses
vegades, és competència del Consell d’Eivissa. Igualment el
conveni per a les subvencions per a instalAlacions juvenils,
també és un conveni que ja està previst.

Pel que fa a esports, proposen un programa d’esport en edat
escolar, amb unes partides inadequades que no es corresponen
al que seria acceptable; també proposen un nucli de tecnificació
de tir amb arc a Eivissa, que també, per la informació que
tenim, està previst a través de l’Escola Balear de l’Esport; així
com també centres de tecnificació esportius a Eivissa, també,
que es farien a través de l’Escola Balear de l’Esport.

També proposen la promoció de jocs i esports tradicionals
a Menorca, la veritat és que creim i coincidim amb la
conselleria que els ajudes s’han de fer a través de les
respectives federacions. I llavors proposen també tota una sèrie
d’ajudes a l’esport d’elit, estam totalment d’acord que s’ha
d’ajudar l’esport d’elit, però en tot cas sempre prioritzant el
tema de l’esport base, per tant aquí proposen ajudes al VIVE
Menorca, la veritat és que ja en rep a través de la Fundació
Illesport i també del Consell de Menorca; també proposen
ajudes als equips de bàsquet EBA i al Club Voleibol
Ciutadella, que també reben ajudes a través de la Fundació
Illesport.

I coincidim també totalment amb l’objectiu de millorar el
tema dels desplaçaments per als esportistes de les Illes Balears,
pel tema de competicions, ja sigui entre illes o fora de les Illes,
en principi la quantitat pressupostada és similar a la que hi
havia fins ara i estam convençuts que en el futur s’anirà
millorant.

U llavors proposen també tota una sèrie d’instalAlacions
esportives, molt diverses, que totes estan previstes en el futur
pla d’instalAlacions: la reforma del polisportiu d’Inca, del
pavelló Sa Creu d’Inca, el parc motor de Menorca, la
rehabilitació d’Es Castell, el polisportiu de Menorca, piscines
cobertes a Menorca, recinte a Alaior, un nou polisportiu a
S’Illot, un altre centre polisportiu a Manacor, nou hipòdrom a
Manacor, ..., en definitiva la impressió a l’hora de veure tota
aquesta quantitat d’instalAlacions esportives que vostès
proposen és que m’agradaria saber exactament quantes
d’aquestes instalAlacions no podrien estar fetes ja de la passada
legislatura, perquè sembla que ara tot s’ha de fer aquesta
legislatura, ... no varen poder?, i ara vostès pretenen que es faci
tot el 2008, pretenen que es faci de cop tot això. Crec que no és
seriós que ara vostès, que fa sis mesos estaven governant,
pretenguin que es faci tot això,. Això sí varen deixar el Palma
Arena, ja hem comentat que el Palma Arena, efectivament, va
tenir un bon forat pressupostari, però no només és el forat
pressupostari, és que a més resulta que al Palma Arena s’ha
trobat la conselleria sense un pla d’instalAlació i de
funcionament adequat, simplement varen fer unes instalAlacions,
les varen utilitzar per a un mundial i llavors s’ha hagut d’acabar
la instalAlació, perquè no estava acabada, i encara té moltes
deficiències i, per altra banda, crec que és una instalAlació que
se li treurà rendiment, n’estic convençut, però que té moltes

deficiències i que probablement no respon a les necessitats
d’aquestes illes.

Moltes gràcies.

(El Sr. Vicepresident segon substitueix la Sra. Presidenta
en la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Barceló. Pel Grup Parlamentari
Socialista, Sra. Diputada, té la paraula.

LA SRA. TORRES I MARÍ:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. Com ja
s’ha fet menció, és circumstància nova que no podem passar
per alt que per primera vegada es pot parlar en aquesta cambra
dels pressuposts d’una conselleria específica per joventut i
esports. No és aquesta una qüestió intranscendent, havent de
tenir en compte aquest nou fet de cara a l’apropiada valoració
del pressupost de la Conselleria d’Esports i Joventut i fixació
de la nostra posició respecte de les esmenes presentades pel
Grup Popular i pel Grup AIPF.

En relació amb les esmenes presentades per AIPF,
anunciam el nostre vot en contra. Rebutjam les tres esmenes
presentades atès que els programes de tecnificació són
finançats, com ja s’ha fet referència aquí, a través de l’Escola
Balear de l’Esport, òrgan competent en matèria de tecnificació
esportiva, al finançament del qual ja s’han previst els crèdits
necessaris per realitzar les inversions previstes. Com ja es va
dir a la comissió, de cara al proper exercici pressupostari, s’ha
prioritzat la creació de centres de tecnificació esportiva, entre
ells, a l’illa de Formentera. Tal i com recordava el Sr. Mayans
a la comissió i avui mateix, i com ha afirmat el Sr. Conseller,
es treballa, fan falta temps i diners i, precisament, diners que no
es tenen, que manquen per una mala gestió del govern anterior,
i no em cansaré de dir-ho, perquè jo sí vull parlar i parlaré les
vegades que faci falta del forat econòmic, de les coses que no
s’han fet o de les coses que no s’han fet bé. No callaré, perquè
no tenc per què callar.

(Aldarull a la sala)

I només una menció en relació amb un comentari que ha fet
la portaveu del Grup Parlamentari Popular, vostès són a
l’oposició, però no són uns nouvinguts. El Partit Popular
governava abans, la gestió d’abans és seva, vostès no són uns
nouvinguts.

Quant al suport al Consell de Formentera, que també en fa
referència una de les esmenes d’AIPF, no tenc dubte que el
Govern dóna, de fet, i donarà el suport necessari, encara que
confiam plenament en el Consell de Formentera, de signe
progressista, i estam segurs que farà totes les polítiques més
adients per als formenterers i les formentereres.

En relació amb les esmenes presentades pel Grup Popular,
hem de dir que votarem en contra de l’esmena a la totalitat i de
les esmenes parcials, i en relació amb l’esmena a la totalitat, si
es llegeix la memòria d’objectius a què aquí s’ha fet referència,
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es desprèn que tenen la quantificació que tenen, per les raons
a què ja hem fet referència, i que és una quantificació adient a
l’estat de les despeses, sent aquest un pressupost de transició,
tal i com es marca en aquesta memòria, que ve marcat per una
creació de la nova conselleria i dels organismes a través els
quals desenvolupa la seva activitat, per la qual cosa, a més, no
és possible comparar partides de despesa de forma independent
sense tenir una visió global dels objectius d’actuació que
s’exposen en aquesta memòria referenciada.

S’ha de tenir en compte que a la legislatura anterior, els
temes d’esport i joventut eren poc més que un apèndix, un
complement de la Conselleria de Presidència, ara aquestes
importants matèries tenen el seu lloc, els seus exclusius mitjans
personals i materials, amb una eficient estructura organitzativa
per optimitzar l’aplicació de les polítiques més adequades.

Abordant ara les esmenes parcials, començant per la matèria
d’esport, i com ja vaig avançar a la comissió, rebutjam les
esmenes relatives a temes de tecnificació pel que ja hem fer
referència perquè, evidentment, l’òrgan competent és l’escola
Balear de l’Esport. També rebutjam les esmenes 3514 i 3530,
ja que seguim la línia marcada per la nova conselleria, els
increments pressupostari per desenvolupar esdeveniments
esportius seran canalitzats a través dels respectius clubs i
federacions.

He de dir que he notat que es produeixen situacions un poc
kafkianes, no?, tenint en compte que fins fa quatre dies
governava el Partit Popular. Així, es demana l’increment de les
subvencions a federacions balears per al desplaçament dels
esportistes a competicions entre les Illes i la Península, ja que
la partida a la qual es refereix està pressupostada amb la
mateixa quantitat que ho va fer el govern de l’any 2007, o sigui
que l’any passat els pareixia bé i ara, aquest any, no, és una
cosa que no entenc. 

El mateix passa amb les esmenes 3529, 3531 i 3579, ja que
els equips esportius a què fan menció ja reben l’ajuda
corresponent a través de la Fundació Illesport.

Hem de dir també que s’han presentat diverses esmenes
demanant la construcció, reforma i adquisició de centres
esportius. Davant això hem de dir que aquesta conselleria sí vol
actuar amb la màxima responsabilitat i planificació, cosa que
va faltar a l’anterior legislatura, per això totes les instalAlacions
esportives estaran contemplades en el futur pla d’instalAlacions
que n’avaluarà l’estat, les necessitats i les prioritats d’actuació.

Quant a l’esmena 3770, la rebutjam perquè cal redefinir el
projecte de la segona fase del centre de tecnificació,
diferenciant entre una part de construcció fonamental per a un
centre de tennis i una altra part de serveis complementaris que
aniran contemplades dins el Pla director d’instalAlacions.

Abordarem ara les esmenes presentades en temes de
joventut, encara que avançam que hi votarem en contra.

A la comissió la portaveu del Partit Popular va dir que
l’objectiu de les esmenes és que l’àrea de joventut no perdi
impuls, sobretot en un moment en què per primera vegada a la
història d’aquesta comunitat hi ha una conselleria d’Esports i

Joventut, o sigui que per primera vegada se li dóna veritable
importància a la matèria de joventut i seran vostès, via esmena,
els garants del ben fer d’aquesta conselleria?, sincerament no
ho entenc. No entenem tampoc que es mantengui l’esmena
3549 sobre el campament de Cala Jondal, que és competència
del Consell Insular d’Eivissa, a més, si com la portaveu del
Partit Popular va dir a la comissió, el campament de Cala
Jondal és una instalAlació que funciona fa molts anys i no s’hi
ha invertit,. Potser s’haurien de demanar explicacions al Partit
Popular que és qui durant més anys ha estat governant al
Consell Insular d’Eivissa, competent en aquest campament.

Votarem en contra de la resta d’esmenes, per no allargar-
me, ja que fan referència a convocatòries i a partides ja
previstes.

En relació amb les esmenes 3545, 3548 i 3469, fan
referència a convocatòries que ja estan previstes en base a les
necessitats, així com actuacions que s’estudiaran i s’inclouran
al Pla Jove que s’està elaborant, aquest és el cas de la 3764.

En definitiva, consideram que aquests pressuposts de la
Conselleria d’Esports i Joventut són els millors pressuposts
possibles tenint en compte l’herència econòmica que hem rebut
de l’anterior govern. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. En torn de rèplica, té la
paraula el Sr. Mayans.

EL SR. MAYANS I SERRA:

Sí, molt ràpidament, president. El dia de la comissió se’m
va repetir quatre vegades i avui se m’ha repetit tres vegades,
que les esmenes que jo proposava estaven previstes dins
l’Escola Balear de l’Esport, simplement em queda un dubte,
saber quin és la partida prevista, saber la quantitat, és l’únic
que pregunt.

En segon lloc, la portaveu del Partit Socialista estic segur
que el Consell de Formentera intentarà fer el més possible per
l’esport i per la joventut a Formentera, i el bon amic i president
del consell ho farà així, esper que ho faci per al bé de tots, però
ho faria millor si aprovassin l’esmena de 300.000 euros més.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Mayans. Pel Grup Parlamentari Popular,
la Sra. Palau.

LA SRA. PALAU I COSTA:

Gràcies, Sr. President. HI ha conselleries que s’adapten a un
govern, i governs que s’adapten a una conselleria, i vostè, Sr.
Conseller, li ho dic en relació amb el que vostè m’ha dit abans
de les instalAlacions esportives, i a vostè, Sr. Conseller, li ha
tocat aquesta segona tessitura.
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Un segon de Palma Arena, li alab la seva actitud, ja li he dit
altres vegades, em sembla molt bé, solucionem els problemes
i afrontem el que hi hagi per pagar i gaudim tots d’una
instalAlació de tantíssimes possibilitats com és aquesta. S’hi fan
moltes coses, em sembla molt bé, fira del vi l’altre dia, ara avui
he escoltat també que hi fan una fira de Nadal per a nins, que
enguany es farà per primera vegada allà, molt bé, si això és el
que s’ha de fer, cada vegada fer-hi més coses i donar-li més
sortida.

També esper que la confiança aquesta que vostè té en el Sr.
President i en els doblers que li ha de donar el Sr. President,
arribi a bon port i no es vegi defraudada. Confiam, esperam,
vostè confia, nosaltres esperam a veure si serà així.

I també li desitj que tengui molt d’èxit amb les seves
peticions davant el Consejo Superior de Deportes, seria molt
important que aquesta institució també colAlaboràs i enviàs sous
a les Illes Balears ja que pràcticament no ho va fer a l’anterior
legislatura, ens agradaria molt que ho fes aquesta, a veure si
vostè hi té més mà i ho aconsegueix.

En relació amb els comentaris dels grups a les esmenes
parcials presentades pel nostre grup, he de dir a Unió
Mallorquina que no és que no ens agradi que s’hagi creat
aquesta conselleria, ens sembla bé, ho hem dit des del primer
dia, el que passa és que estam decebuts pels pressuposts que
han presentat, perquè pensam que s’està desaprofitant una
oportunitat històrica i que no es cobreixen les expectatives que
varen néixer amb la seva creació, que amb l’increment
pressupostari que hi ha ni tan sols l’IPC respecte de l’any
anterior. Eren dues direccions generals que varen fer una gran
feinada i ara resulta que es crea una nova conselleria, però
tenim els mateix pressupost, pràcticament, que teníem l’any
anterior, el que passa és que els capítols que van més bons són
els capítols 1 i 2, i els que van més minsos són els altres que
són els que realment tenen una repercussió directa i positiva
sobre la joventut i els joves d’aquesta comunitat.

També el BLOC i el PSOE han tengut un tema en comú que
a mi em disgusta profundament, que és dir-me que al
campament de Cala Jondal no hi pot fer participació econòmica
el Govern balear per mor que s’han transferit les competències
ja als consells insulars. Quin sentit té, idò, que el Govern tengui
una conselleria, encara que fos una direcció general, de
joventut?, què és que des del moment que es traspassa una
transferència ja no es pot colAlaborar mai més amb un consell
insular o amb un ajuntament? Jo crec que la funció del Govern
és sempre continuar colAlaborant, no és una opció, és un deure
que té, i jo, com a eivissenca, no vull renunciar a aquest deure
i pens que el Govern balear ha de continuar colAlaborant i
pagant aquesta instalAlació.

(Aplaudiments i aldarull a la sala)

No al cent per cent, de fet quasi totes les esmenes
d’instalAlacions que nosaltres hem presentat no demanen el cent
per cent perquè el Govern ho pagui, ni molt menys, el que
volem és que el Govern, pensam que ha de ser així, abans era
així, i ho ha de continuar sent, que el Govern colAlabori amb les
infraestructures siguin esportives o juvenils que hi hagi a les
Illes.

I quant al BLOC dir-li que els nuclis de tecnificació, tant el
de tir amb arc com el que hi ha a Eivissa no s’han de crear, el
de tir amb arc du nou anys funcionant i els altres quatre anys,
i el que volem, el Govern que ja hi colAlabora és que augmenti
aquesta colAlaboració i, sobretot, que els deixi estar a Eivissa,
que allà estan molt bé.

I ja per acabar, vull dir que estic impressionada per la
facilitat amb què vostès canvien d’opinió, si fa un temps resulta
que pensaven que les competències d’esport i joventut estarien
millor en mans dels consells insulars que no en mans del
Govern, ara resulta que estan encantats que s’hagi creat aquesta
conselleria, però també resulta que els sembla bé, a més que
s’hagi creat aquesta conselleria, que tengui el mateix pressupost
que tenia abans i que es dediqui a més personal i a fer estudis,
a reorganitzar-se, a fer plans i no a fer projectes i a tenir
iniciatives. Això realment ens sembla alAlucinant. I també
lamentam molt que no siguin ateses cap de les nostres
propostes perquè, com dic, eren propostes positives que
pensam que milloraven el pressupost i que vostè, com ja s’ha
dit en altres ocasions, el que fan aquí és treure el rodillo, no
estudien seriosament el que se’ls presenta, és molt més còmode
treure el rodillo i passar-lo, però no és un rodillo que només
passi per damunt de l’oposició, crec que en aquesta ocasió
passa sobretot damunt la seva coherència política i la seva
credibilitat davant els ciutadans. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments i aldarull a la sala)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Palau. Torn de contrarèplica, pel Grup
Unió Mallorquina ..., no vol intervenir; pel BLOC; Sra.
Diputada del Grup Parlamentari Socialista?

LA SRA. TORRES I MARÍ:

Gràcies, Sr. President. En relació al tema de Cala Jondal,
simplement reiteraré una cosa que ja es va dir a la comissió i és
que..., no n’he fet menció abans, però com que veig que
s’insisteix en el tema, jo també. El pressuposts del Consell
Insular d’Eivissa d’aquest any tenen una partida prevista per
reformar el campament de Cala Jondal, cosa que no es va fer
anteriorment pel Partit Popular. Es va presentar per part del
Partit Popular una moció per fer això, des del consell se li va
dir que això ja estava previst, que la retirés, no la va retirar i ara
via esmena davant el Govern balear demanen això. Doncs,...

(Remor de veus)

Miri, em limitaré a exposar, no la llegiré tota, l’acta de la
Comissió d’Hisenda de l’any passat, dels pressuposts de l’any
passat. La pot llegir qualsevol de vostès, puc fer menció a les
solAlicituds per part dels grups de l’oposició en relació a
construccions de poliesportius, major ajudes per a la joventut,
infraestructures i més serveis per a l’esport i la joventut. I la
contestació del Partit Popular bàsicament va ser: “això no,
perquè és competència dels consells insulars”. O simplement no
perquè “ja està pressupostat de manera adequada”. Per tant, no
vagin ara de víctimes, no vagin parlant que aquí es fa rodillo
quan sincerament si jo mir l’acta de la comissió de l’any passat
el que vàrem fer des del Govern del Partit Popular va ser



DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 18 / Fascicle 4 / 19 de desembre del 2007 851

 

rodillo i fer menció a la competència dels consells insulars.
Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada.

Passam al 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. 

Seguidament passam a la defensa conjunta de totes les
esmenes presentades pel Grup Parlamentari Mixt-AIPF. Per la
qual cosa té la paraula el Sr. Josep Mayans.

Les esmenes es refereixen al programa 313A, centres
assistencials, la RGE núm. 3370 i 3371.

Sr. Mayans.

EL SR. MAYANS I SERRA:

Gràcies, President. Bé, són dues esmenes molt concretes,
són dues esmenes que fan referència a infraestructures
substancials necessàries per a l’illa i van en sintonia o molt
lligades a la reunió que vaig tenir amb la consellera i que vàrem
tractar tots aquests temes. 

Per tant, són dues esmenes molt concretes, però molt
importants, una fa referència al centre de dia que pel retard
inexplicable i ho deixaré aquí per no entrar més en debat. S’ha
encarit moltíssim, hi haurà un pressupost addicional necessari
entorn al milió i busques d’euros. L’esmena posa “finançament
extra”. Jo no dic a través de quin consorci, simplement dic que
farà falta aquest milió d’euros, o més, per assumir el retard que
hi ha hagut d’aquesta instalAlació vital per a l’illa. L’altre tema
que volia comentar respecte aquesta esmena, és que s’ha
reconegut per tots els tècnics i tots els polítics que estan
relacionats amb aquest tema, que el centre de dia era adequat
per a l’illa, complia les necessitats que s’havien detectat a l’illa
de Formentera. I sobretot era donar una sortida a les coses que
en principi no hi havia previstes. 

L’altra esmena fa referència a allò que vostè i jo vàrem
acordar en la reunió que vàrem tenir i és el centre assistit de la
tercera edat. Vostè em va dir que s’havia de fer una reflexió, un
pensament per veure com s’abordava aquest tema, aquest
problema. Jo vaig assumir, vaig agafar el missatge i per això
aquesta esmena és una partida concreta, de 200.000 euros,
totalment assumible per començar a fer aquests estudis, aquests
anàlisis de necessitats per veure de quina manera enfocam
aquest centre assistencial de la tercera edat a una illa allà on és
difícil..., hi ha la barrera de la mar enmig. Per tant, és difícil
tractar aquestes coses a altres illes per la conseqüent
pertorbació familiar que això representa. Per això s’ha de fer un
bon estudi, un bon plantejament, fins i tot si es pot fer el
projecte que es faci d’aquest centre a l’illa menor.

Gràcies, President.

(La Sra. Vicepresidenta Primera substitueix la Sra.
Presidenta en la direcció del debat)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Mayans. 

A continuació passam a la defensa conjunta de totes les
esmenes presentades pel Grup Parlamentari Popular.

A la totalitat, secció 24, la RGE núm. 3817. A la secció 73,
la RGE núm. 3507. A les partides secció 24, la RGE núm.
3865. Al programa 134A, la RGE núm. 3866. Al programa
313A, RGE núm. 3775, 3776, 3831, 3521, 3837, 3519 i 3520.
Al programa 313D, RGE núm. 3818, 3826, 3828, 3798, 3820
i 3825. Al programa 313I, RGE núm. 3829 i 3827. A la secció
73, al programa 323C, RGE núm. 3506, 3504, 3505 i 3503. I
a la Fundació atenció, suport a la dependència, Residència Joan
Crespí, l’esmena RGE núm. 3864.

Per defensar-les té la paraula el portaveu del Grup Popular
Sr. Serra per un temps de deu minuts.

EL SR. SERRA I TORRES:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. Sra.
Consellera, l’esmena de totalitat a aquests pressuposts de la
Conselleria d’Afers Socials, Promoció i Immigració ve
substanciada essencialment pels diferents eixos que li
presentaré a continuació. Primer de tot perquè entenem que és
una insuficiència econòmica per atendre la principal qüestió
d’aquesta conselleria i m’atreviria a dir que en gran part del
Govern de les Illes Balears, l’atenció a les persones
dependents. És una qüestió que comentarem després més
profundament, però que també té a veure amb la següent
qüestió i és que no veim que es contemplin mesures suficients
per substanciar el que seria una estratègia de prevenció a
l’àmbit de la dependència, la qual cosa complementaria una
acció en relació a la dependència, per evitar que en el futur
patíssim una situació més agreujada en relació a aquest
colAlectiu, ja dic, els àmbits de la gent major i també de les
persones amb discapacitat.

Veim també amb preocupació una mancança, almanco així
també ho volem reflectir a les nostres esmenes, esperem que
siguin rebudes positivament per part de vostès,
desgraciadament no ha estat així fins ara a tot el debat dels
pressuposts, que facin referència també a una major
territorialització d’aquest pressupost. Entenem que hi ha un
seguit de mancances a atendre a les diferents illes, també a
diferents municipis i entenem que s’haurien de reflectir en els
pressuposts i que no hi veim. Veim amb preocupació també que
el comentari que va fer la Sra. Consellera, dia 15 de novembre
del 2007 a la Comissió de pressuposts quan va dir textualment:
“no hi ha previsió d’augment de la Llei 14/2001, això és fa
directament des de la Conselleria d’Economia i Hisenda”.
Constatam en tot cas que a la Conselleria d’Hisenda no es
contempla en cap cas ampliar les dotacions dels consells
insulars d’una competència que sempre varen dir quan estaven
a l’oposició que estava mal dotada. Una competència que
efectivament, apliquen els diferents consells insulars quant a
serveis socials, que vostès defensaven que estava mal dotada i
que avui per avui no veim que estigui suficientment
compensada en aquest pressupost. Per tant, aquesta revisió de



852 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 18 / Fascicle 4 / 19 de desembre del 2007 

 

competències que vostès proposaven en el seu moment, que es
va fer parcialment a Mallorca i a altres consells insulars, no es
reflecteixen en els seus plans de pressuposts. Per tant, li donam
l’oportunitat a través d’aquestes esmenes que ho accepti i per
tant, doti d’aquesta opció a aquests pressuposts i als ciutadans
de les Illes Balears.

També veim entre altres qüestions, absències importants.
Una molt concreta fa referència que hi ha plans del Govern
anterior que veim que es veuen truncats mitjançant la nova
gestió que porta a terme el nou Govern del pacte, entre ells tot
allò que afecta el sector del Parkinson. Lamentam que Son
Güells deixarà de ser un centres exclusivament de Parkinson,
malalties neurodegeneratives, a pesar d’aquelles
argumentacions que vostè ens va mostrar en el seu moment,
però que varen suposar que en el seu moment portéssim a terme
un projecte nou, un projecte que enteníem plenament justificat,
que estava obert a ser coordinat amb altres malalties
neurodegeneratives i que avui per avui abandona aquest
Govern. Per tant, entenem que aquests pressuposts han de
compensar també la situació de la segona malaltia classificada
com de major dependència de les persones majors, aquella que
crea majors dificultats a l’àmbit familiar i aquella que també
entenem que ha de ser atesa per part dels pressuposts d’aquesta
comunitat quant a serveis socials.

No veim cap qüestió específica relacionada als sense sostre.
Vostè em dirà que és una competència dels consells insulars. Jo
li diré que sí, però li diré que la planificació i ordenació depèn
de vostè i per tant, entenem i li ho proposam i li demanam per
favor que ho accepti, que faci feina amb aquelles rendes més
baixes, aquelles persones que estan en el carrer i que no tenen
una acollida per part de l’administració i que crec que la
mereixen d’una manera ordenada. Els consells insulars en
aquest sentit han fet molta feina, fins i tot diria que de manera
coordinada entre els diferents consells insulars al llarg de la
passada legislatura, cosa que avui fa que hi hagi moltes
experiències que es puguin recollir.

Veim també una incoherència respecte a qüestions, a altres
parts que sí s’atenen en el Govern de les Illes Balears. Si bé fa
una estona, la consellera de Treball deia que era imprescindible
que aquest Govern fes feina en la responsabilitat social
corporativa, veim amb preocupació i una certa pena que la
Conselleria de Serveis Socials, Promoció i Immigració s’hagi
carregat, permeti’m aquesta expressió, la Fundació contra la
violència de gènere, una xacra social en què tots estam d’acord
que s’ha de combatre de la millor manera i quina és la millor?
La que defensa precisament la seva companya de la Conselleria
de Treball, fent feina en els llocs on fan feina les persones que
moltes d’elles estan afectades d’aquesta qüestió. Veim
incoherent que es digui per un costat que la responsabilitat
social corporativa és imprescindible, que és una qüestió
prioritària per a aquest Govern i que la primera acció, de les
primeres que vostè va fer a la conselleria quan va arribar, va ser
precisament eliminar aquesta opció de fer-hi feina des de la
seva conselleria.

Per altra banda, a mi em preocupa el que li diré a
continuació. Li deman per favor que vegi l’extraordinària
campanya publicitària que ha llançat el Govern de l’Estat, li
pos un exemple, dia 10 de desembre, una pàgina de publicitat

sencera que diu: “ningún anciano volverá a sentirse
abandonado”, “ayudas a la dependencia, un derecho para
todos”. Miri, nosaltres estàvem d’acord i estam d’acord que la
dependència és una qüestió fonamental, vàrem donar suport a
l’Estat en el Congrés dels Diputats a la creació de la Llei de
dependència i per tant, a l’atenció a les persones amb
dependència, més enllà d’allò que era un fet graciable i
convertint-ho en un dret. Però avui dubtam que els pressuposts
d’aquesta comunitat autònom puguin donar abast suficient
perquè aquesta comunitat autònoma pugui donar compliment
a aquest desig i permeti’m que li ho digui així, desig, de l’Estat
i no a una planificació ordenada d’allò que seria l’atenció a les
persones amb situació de dependència, o la promoció de
l’autonomia personal d’aquells que pateixen situacions més
greus. No hi ha suficient pressupost per atendre aquestes
necessitats.

Vostè l’any 2008 haurà d’atendre a les persones
classificades en grau 3, nivells 1 i 2 i li demanaríem que mirés
el BOE 132, de 22 de juny de 2007 i veurà que hi ha 4.055
persones que hauran de ser ateses al llarg del 2007, l’any
actual. L’any que ve la situació es veurà millorada, si em
permet, des del punt de vista dels usuaris amb les persones que
tenen grau 2, nivell 2 i que són 3.547 persones. Si vostè
observa el BOE 114, de 12 de maig de 2007, el Reial Decret
727/2007, de 8 de juny, allà on es parla dels criteris, les
quantitats i la intensitat de l’atenció a les persones dependents,
veurà els preus específics en què s’ha d’atendre, o bé amb un
servei o bé amb una prestació a aquestes persones i veurà que
s’haurien de tenir contemplats en els pressuposts 42.655.714
euros per al grau 3 i 23.054.036 euros per al grau 2, cosa que
aplicarà com a dret, que no fet graciable, al llarg del 2008. Per
tant, això ens posa a disposició de pensar que els 26 milions
d’euros que entenem, a no ser que vostè em digui el contrari,
que estan contemplats per la dependència en aquest any, a les
partides del centre de cost 401, subconcepte 402001 de
12.059.670 euros i també el subconcepte 70000 i que fa
referència a 1.550.830 euros i li ho dic molt concretament, just
per veure si coincidim en les dades, dels quals n’hi ha una part
que va a Pla gerontològic, 530.000 euros i 1.020.830 euros que
van per la dependència, sumen aquests 13 milions que la
conselleria, que el Govern de les Illes Balears, amb el suport de
la Conselleria d’Hisenda, igual, aportació d’igual quantia i per
tant, arribam a aquests 26, totalment insuficients per atendre les
persones dependents.

Davant d’aquesta situació hi ha dues opcions. La primera
opció és que vostè pugi aquí dalt i digui'm que el Govern de les
Illes Balears té totalment contemplada aquesta situació. Que el
Govern de les Illes Balears té la plena seguretat que podar
complir amb aquest gran anunci publicitari que fa el Govern de
l’Estat i que per tant, vostè m’assegura que el 100% de les
persones que reclamin aquest dret al llarg del 2008 seran
ateses. Té aquesta opció. Jo si vostè m’ho diu, la creuré, però
passarem comptes aquí a finals de l’any 2008, o al llarg de
l’any 2008 quan vegi quina aplicació s’està fent puntualment
d’aquestes qüestions. I si fins i tot m’ho permet, del resultat de
l’aplicació d’això de l’any 2007, tenint en compte a més que
vostè sap que les persones 6 mesos després de la declaració que
s’ha de fer, per suposat, del grau de dependència, tenen el dret
d’exigir-ho per la via administrativa. Per tant, una situació que
pot arribar a ser complicada en aquesta comunitat autònoma.
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A més a més, veim amb preocupació que vostè està
renunciant a contemplar ingressos que l’Estat ja té prevists per
a aquesta comunitat autònoma i és que si el pressupost per a la
dependència de l’Estat era de 400 milions l’any passat enguany
és de 870 milions d’euros, dels quals corresponen a les Illes
Balears el 2,055%. A vostè li corresponen 17.878.500 euros i
no els 13 milions que vostè ha contemplat. I vostè em dirà, és
que encara no està publicat que això sigui així i jo li dic, miri
vostè d’accelerar el procés, miri vostè de contemplar la (...)
realista, o pensaré o he de pensar que vostè no ha volgut
contemplar la quantitat perquè Hisenda no li ha donat la
quantitat per igualar aquesta quantia que ve de l’Estat. I pensaré
que tal vegada en el repartiment dels diferents partits polítics
que s’ha de fer en aquest pressupost no hi arribaven per igualar
aquesta quantia i han preferit minvar els pressuposts. Li puc
assenyalar diverses comunitats autònomes que precisament han
pres l’altra opció i han pres l’opció de contemplar allò que els
pertoca per llei en aquesta comunitat autònoma i per tant, tenir
previst a partir d’1 de gener les quantitats que farà possible
atendre les persones amb dependència a les nostres illes.

Per tant, la convid també si vostè no em diu que aquest és
el camí a un altre camí. Si vostè coincideix amb mi que aquests
pressuposts no basten, la convid que anem junts a reclamar allà
on faci falta. La convid perquè anem junts a reclamar allà on
faci falta. La convid que facem aquesta reflexió i digui'm si
vostè està d’acord amb el nombre de persones que s’han dit que
tenen dependència en aquesta comunitat autònoma per part de
l’Estat. La convid que em digui si vostè efectivament, està
d’acord que les quanties que s’apliquen per a les persones amb
dependència són les que han de ser i per tant, no fa falta
reclamar res, o per contra em pos en el seu costat per anar allà
on faci falta a reclamar que les quanties siguin les necessàries
i complementar aquest pressupost. Li dic que pot pujar aquí i
té dos camins, un, dir que el món és perfecte. O dos, dir que el
món és suficientment millorable com perquè vulgui
colAlaborar...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Serra, vagi acabant.

EL SR. SERRA I TORRES:

...amb els partits de l’oposició.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. Gràcies, Sr. Diputat.

En aquest punt, el Govern obri una qüestió incidental i per
tant, té la paraula la Sra. Consellera per un temps de 15 minuts.

LA SRA. CONSELLERA D’AFERS SOCIALS,
PROMOCIÓ I IMMIGRACIÓ (Josefina Santiago i Rodríguez):

Bones tardes a tothom. Efectivament no li podem acceptar
Sr. Serra l’esmena que vostè presenta a la totalitat, no hi podem
estar d’acord. Primer, perquè les esmenes parcials que vostès
han presentat, la veritat és que no reflecteixen una esmena a la

totalitat. Són esmenes molt parcials. Per varis motius, un per
aquest, perquè les esmenes parcials no acompanyen després el
que seria una proposta de l’esmena a la totalitat.

Un altre perquè és fàcil dir que les necessitats no poden ser
ateses. Si nosaltres dupliquéssim aquests pressuposts,
segurament vostè podria fer el mateix discurs. Jo crec que per
fer una esmena a la totalitat s’han de fer varies preguntes i
nosaltres quan vàrem acceptar aquests pressupost des del
Govern ens vàrem fer varies preguntes si eren adequats. Són
pressuposts que van dirigits a les necessitats de la població?
Nosaltres pensam que sí. Vostè mirarà els pressuposts que
nosaltres li hem donat i veurà que un dels eixos fonamentals és
la dependència, l’atenció de la dependència. En aquests
moments la Direcció General d’Atenció a la Dependència até
més de 60 milions, dels quals 47 són per a atenció de la
dependència i 16 per pagar serveis. Els doblers que van dirigits
a la dependència van dirigits als 3 eixos fonamentals d’atenció
a la dependència, per al desenvolupament de l’atenció a la
dependència, el creixement en els equips. És a dir, el dret que
té la persona a ser valorada i a ser reconeguda, creixement en
equips. A la prestació dels serveis, tan centres assistencials,
residencials com a centres d’estades diürnes, servei d’ajuda a
domicili, com ajudes econòmiques i després la formació dels
cuidadors. 

Per tant, bona part d’aquests doblers van dirigits a aquests.
Vostè tal vegada no les trobi tot seguit perquè molta part
d’aquests doblers ja estan inclosos en altres programes que
paguen les concertacions de centres d’estades diürnes i centres
residencials a persones amb discapacitat i persones majors que
estan a un altre pressupost i que no estan dins les partides de
nova dependència. Per tant, el tema de dependència el tenim
reconegut i aquests pressuposts van dirigits a ells.

Violència juvenil, que és un altre dels temes que ens
preocupa en aquesta comunitat autònoma i a més a més,
després dels lamentables accidents. Per primera vegada es fa
una aposta seriosa en els temes de violència juvenil, no només
podem parlar de dependència perquè hi hagi un cartell
publicitari del Govern central. Parlam de capacitats parentals,
parlam d’educadors en els instituts per primera vegada. La
violència juvenil s’ha de dirigir des del principi, s’ha de
prevenir, no només s’ha d’atacar. 

També estam parlant d’integració de les persones
immigrades. Hem passat de 400.000 euros que es dedicaven als
temes dels professionals que es dedicaven a la mediació amb
les persones immigrades a 800.000. Vull dir que duplicam
aquest servei. També duplicam el treball que es fa amb
associacions que no siguin per fer activitats de caràcter
folklòric, sinó per a activitats dirigides a la integració de la
persona immigrada. També duplicam això.

També ens hem de preguntar...

(Remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Continuï Sra. Consellera, continuï.
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LA SRA. CONSELLERA D’AFERS SOCIALS,
PROMOCIÓ I IMMIGRACIÓ (Josefina Santiago i Rodríguez):

També ens hem de demanar si efectivament aquest
pressuposts creen nous serveis que són necessaris per a la
nostra comunitat autònoma. Per exemple, el centre de dia de
Formentera que li contest aquesta vegada al diputat.
Efectivament, el centre de Formentera es començarà a crear
l’any 2008, no és necessari posar aquesta partida d’1 milió
perquè no sabem exactament quan es començarà a construir. Ja
s’està en previsió de 15 dies, un mes com a màxim la licitació
i no sabem exactament quan es començarà. Però l’objectiu és
dins aquesta legislatura i si és possible dins el 2009 acabar el
centre d’estades diürnes, vostè sap que està dirigit a tres
colAlectius diferenciats i que efectivament, la doble insularitat
de Formentera duplica o triplica la construcció. Són 5 milions
d’euros el que ens constarà un centre de dia i que tal vegada
amb 2,5 o 3 milions s’hagués pogut fer. Per tant, cream nous
serveis, nous serveis com el centre terapèutic. Vostè que és
coneixedor d’aquests temes sap de la necessitat que tenim d’un
centre terapèutic. 

Per tant, tenim uns pressuposts que van dirigits a les
necessitats. Cream nous serveis. Complim la normativa vigent.
Per exemple, retornam les residències als consells insulars, cosa
que l’anterior legislatura no s’havia fet. Treballam en polítiques
d’igualtat de gènere i a més, cream normativa nova, cream una
Llei de serveis socials que és necessària perquè fa 20 anys que
tenim aprovada l’anterior. Elaboram una llei d’igualtat entre
homes i dones perquè l’actual  està superada per la llei estatal.
En definitiva, jo crec que no hi ha un argument suficient per fer
una totalitat.

Però a més a més, tenim també altres arguments. Són
pressuposts que són generosos amb els serveis i en canvi, en
temes de despesa corrent s’han reduït? Jo li diria que sí. Per
exemple en el tema de cooperació passam de 442.000 euros de
capítol 2, a 34.000. Dirigim aquests doblers i passen a capítol
4, perquè les associacions, les ONG tenguin més doblers per fer
cooperació. Per exemple la Fundació Estel, que any rera any i
li he de reconèixer des de la seva fundació que va ser pel pacte
de progrés, tenia un deute de 800.000 euros per pagar les
darreres nòmines. Llevam despeses de representació, de capítol
(...), d’altres direccions generals, aquest any per primera vegada
tenim coberts totes les despeses de la Fundació Estel. A més a
més, en temes d’associacions de persones immigrades, bé ja li
ho he dit.

Per tant, no només dirigim els doblers a allò que és
necessari, sinó que a més ho dirigim d’una forma generosa,
reduint capítol 2. I a més, són equilibrats perquè clar, vostès
vénen aquí i a mi em dóna la sensació, jo que he estat present
a tot el debat, que vostès el que han fet és repartir una mica les
seccions amb els diferents grups parlamentaris, amb dues
consignes, una a la totalitat menys el conseller de Medi
Ambient, ha tengut sort i l’altra reduir d’una conselleria per
passar a l’altra. I després vénen aquí a explicar que per exemple
totes les esmenes parcials que vostè presenta quasi totes les
lleven a Presidència. És impossible avançar així. Després el Sr.
Rodríguez que li va dir al conseller de Presidència que eren
insuficients els seus pressuposts li pareixerà malament.

Per tant, dins tot el global d’allò que és el conjunt dels
pressuposts, efectivament, aquests pressuposts de la Conselleria
d’Afers Socials estan equilibrats i no podem avançar només en
un apartat, només pensam en una necessitat, sinó que hem
d’avançar en Educació, en Mobilitat, Cultura, hem d’avançar
com a país i de forma ordenada. Per tant, jo pens que no té
arguments suficients per fer una esmena a la totalitat. Per altra
banda estic contenta que vostè no m’hagi pogut trobar, o que
no hagi pogut trobar la conselleria partides que sobren i faci
propostes de llevar aquesta partida de la conselleria per posar
en aquesta altra i hagi d’anar a una altra conselleria. Això és
senyal que efectivament, no hi ha massa despesa supèrflua.

Després contestant preguntes concretes que vostè ha
presentat. Li contestaria primer també al Sr. Diputat de
Formentera que jo crec que és un any adequat pel tema de la
residència. No només afecta el tema de Formentera per la seva
població i les dimensions territorials, sinó també altres
municipis que són reduïts i que també volen tenir presència
d’una residència. Estam cercant fórmules que siguin centres de
dia, combinats amb centres d’estades nocturnes per evitar el
tema residencial, però que donin sortida a totes les necessitats
de la població. Per tant, no la podem aprovar en aquest sentit
perquè es discuteix d’una forma més global, no només per a
Formentera, sinó per al conjunt de poblacions més reduïdes.

Jo li he de dir de la Llei 14/2001, efectivament. Vostè
coneix molt bé la Llei 14/2001 i nosaltres havíem de treballar
sobre tot el que especifica la llei, que és el tema de places
residencials i places concertades, en general, per a persones
amb discapacitat. I en aquest sentit s’ha fet; des de l’any 2005
no s’havia fet i aquest 2007 s’ha fet un conveni amb el Consell
d’Eivissa, amb el Consell de Menorca i amb el Consell de
Mallorca per a l’ampliació d’aquestes places que des de l’any
2005 no es feia, i a més hi ha el compromís ja de cara al 2008.

Plans del govern anterior. Hem continuat amb els que
consideràvem que eren adequats. No estic d’acord amb vostè
amb el que ha fet de Parkinson, i a més em pareix que és fer
demagògia, seriosament, i em sap greu perquè crec que ens
hem d’entendre i hem d’arribar a acords; crec que és fer
demagògia. Vull dir que nosaltres no hem eliminat (...) de
Parkinson ni (...) neurodegeneratives; nosaltres el que hem fet
és ampliar l’oferta, que no només siguin discapacitats físics
determinats, sinó que també hi puguin anar, per exemple,
medulAlars, i això em pareix que és un encert i no és fer una
promesa vana, sinó que és un encert perquè difícilment potser
podrem trobar determinats graus de dependència que provenen
de Parkinson per cobrir totes aquestes 40 places de la
residència.

El tema dels sense sostre que vostè m’ha apuntat,
efectivament són competències del consell. Vostè sap que
tenim un pla de pobresa que s’ha d’avaluar, s’ha de constituir
un nou pla de pobresa i aquí tendrem una oportunitat per fer
una planificació adequada. D’això ja s’ha encarregat i hi ha una
gent de la universitat que ho està estudiant.

Amb la Fundació contra la violència de gènere és que no hi
estic gens d’acord, ni ideològicament ni legalment. Miri,
ideològicament jo, com a dona, no vull que un govern que em
representa estigui pendent de donacions per lluitar contra la
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violència de gènere, no ho vull fer; em pareixeria bé que
haguessin creat una fundació per construir l’òpera en lloc de
pagar-la amb els doblers dels instituts públics, en això sí que
estaria d’acord; però...

(Aldarull a la sala)

...però per als temes de violència de gènere no vull que
estiguin pendents de donacions, la qual cosa, Sr. Serra, no lleva
que facem feina amb els comerços, amb les entitats bancàries
i amb altres empreses. De fet ja hem firmat convenis amb
aquestes entitats que podien donar suport a aquesta fundació,
però de les seves pròpies fundacions, perquè hi ha entitats
bancàries, hi ha grans empreses o petites empreses que tenen ja
la seva pròpia fundació de caràcter social, i amb aquestes
fundacions ja hem firmat convenis. No és necessari crear una
fundació per lluitar contra la violència de gènere. I, a més, des
de l’Estatut que es va aprovar en aquesta cambra, sens dubte
també tenim un informe jurídic que justifica que no és
necessària aquesta fundació.

La dependència. Miri, jo estic encantada que vostè
colAlabori amb nosaltres i que ens ofereixi aquest mà, perquè
tots els caps no seran suficients per posar en funcionament o en
gestió aquesta llei de dependència, que la mateixa llei preveu
que serà el 2012, 2015, quan hi hagi una implementació
adequada. Però jo li he de dir que, bé, ja li vaig contestar també
a la comissió, que també assessori a la seva companya de
Madrid, la Sra. Esperanza Aguirre, que està de les darreres en
els temes de dependència. Nosaltres en aquest moment ocupam
el tercer lloc, amb totes les dificultats ocupam el tercer lloc
com a indicadors d’implementació de la Llei de dependència;
per primera vegada la comunitat autònoma surt a un lloc jo no
diria òptim, però sí destacat, dels temes de serveis socials. Fins
ara només sortíem per metres quadrats urbanitzables; per
primera vegada sortim amb un tema de serveis socials, i podem
estar-ne orgullosos tots perquè efectivament han fet feina
l’anterior govern, l’anterior govern i l’anterior govern en
aquests temes, no tot és fruit de sis mesos de gestió, és feina de
molts d’anys, i podríem estar orgullosos en lloc de fer una
crítica, per a mi massa demagògica, tal vegada, com ja li he dit
en un principi.

En temes de les esmenes a la globalitat dir-los que, bé, en
principi podríem acceptar-ne una; no és el meu..., bé, sí, som
parlamentària, per tant també puc opinar sobre aquest tema, que
és el tema sociosanitari. El tema sociosanitari em pareix que és
una bona iniciativa; de fet ja hi ha hagut una primera reunió per
iniciar-lo entre la Conselleria de Sanitat, però em sembla bé la
proposta d’anar incorporant altres conselleries que tenguin
temes a dir.

En relació a les altres partides o a les altres esmenes pens
que moltes d’elles ja estan previstes en els mateixos
pressupostos. Vostès centre molt l’activitat de creació de nous
serveis a Manacor, per exemple fan dues propostes de
Manacor, una de malalts de Parkinson i l’altra de temes de
residència; hem de fer una planificació. Hi ha propostes també,
per exemple, de l’Ajuntament de Son Servera. Ja m’he reunit
amb el batle de Manacor per parlar d’aquests temes. Per tant
deixin-nos un temps de planificació. 

Altres esmenes que vostès presenten estan superades pel
mateix pressupost, per exemple una que presenten en relació a
un conveni a Mallorca de l’Institut de la Dona: vostès proposen
50.000 euros i aquest conveni ja està a punt de firmar-se per a
l’any 2008 i supera els 72.000 euros. Pens que són esmenes que
no aporten massa, no milloren el pressupost, no milloren la
proposta pressupostària, i que no responen al que podria ser
una esmena a la totalitat. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Santiago.

(Aldarull a la sala)

En torn de rèplica té la paraula el Sr. Serra per un temps de
cinc minuts.

EL SR. SERRA I TORRES:

Sra. Santiago -presidenta, diputats i diputades- miri, vostè
m’ha parlat de moltes coses, però és que no m’ha contestat a
allò que jo li he dit. Jo li he preguntat molt concretament si
vostè està d’acord amb el que li assigna l’Estat quant a
persones dependents; no m’ha contestat. I l’he convidada..., és
que m’he sentit poc convidat a fer feina conjuntament si jo li
oferesc precisament aquesta opció i vostè em diu
precisament..., ni tan sols no em contesta aquesta qüestió que
consider fonamental per saber si aquesta comunitat autònoma
podrà estar ben dotada i efectivament podrà assolir tots els seus
compromisos en relació a les persones amb dependència l’any
2008.

Tampoc no m’ha respost si es compromet, amb els
pressupostos que vostè presenta, a poder atendre el cent per
cent de les peticions que li faran l’any 2008 i cobrir les que té
l’any 2007 pendents de signar durant aquest temps i, per tant,
si no tendrem reclamacions en aquesta comunitat autònoma de
les persones dependents per exigir allò que serà un dret, i que
ja s’encarrega l’Estat de publicitar, que a mi ja m’agradaria
saber què costa aquesta campanya de publicitat, perquè potser
la hi poden afegir, a vostè, en el pressupost, i si ho hem de
demanar, entenc que potser vostè no ho podrà fer perquè els
seus companys del PSOE no la deixaran, però el Partit Popular
sempre queda bé que protesti un poc, i en aquest cas, si és
perquè venguin doblers a les Illes Balears, ja li dic que serem
els primers a estar-hi al capdavant.

Miri, el tema de la Fundació balear de violència de gènere
i el que fa referència també a la Fundació contra la violència de
gènere. Estàvem d’acord que era un objectiu fonamental,
estàvem d’acord que els objectius fonamentals no són un tema
econòmic, només, sinó també un tema filosòfic, i per posar-se
d’acord què millor que tenir un organisme conjuntament. Si
vostè no està d’acord amb aquesta filosofia per favor parli amb
la consellera de Treball, perquè pens que considera un tema
fonamental aquesta qüestió i precisament vostè va en sentit
contrari. Però si també continua i reincideix a no considerar-lo
important, idò no mantengui la Fundació de la reinserció, que
sí que la manté; no mantengui la Fundació balear a l’exterior,
que sí la manté; no mantengui altres fundacions i altres
organismes que també compleixen funcions similars, perquè
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potser no li interessa. Però li faré una reflexió més: vostè
augmenta l’Institut Balear de la Dona en 110.000 euros i obvia
que les empreses aportaven 220.000 euros al pressupost de la
comunitat autònoma, duplicaven el que vostè està ampliant en
aquesta comunitat autònoma, i vostè renuncia realment a una
aportació important precisament per continuar fent gestió
pública d’aquelles qüestions que consideren importants.

Miri, si vol continuar buscant doblers jo li donaré
oportunitats: renunciïn a fer una campanya com la que estan
fent del pressupost; no s’havia fet mai, una campanya de
presentació dels pressupostos de la comunitat autònoma, miri,
pot ser una novetat, però m’agradaria saber quina quantificació
podem fer d’aquesta campanya publicitària, i li dic d’un diari
precisament del dia 16 de desembre, que és ben avinent. Potser
aquests doblers també poden complementar les seves partides
en relació a la dependència. I entengui la meva preocupació en
relació a aquesta qüestió, però és que vostè mateixa el dia 15 de
novembre en comissió va dir: “En el tema no podem arribar...,
nosaltres no hem dit mai que hi podíem arribar, en temes de
dependència; nosaltres deim i sempre que explicarem la Llei de
dependència explicarem que és una llei que va progressiva, fins
al 2015". Però miri, és que els compromisos del 2015 no són
els d’ara; per això precisament va progressivament. Si no
complim els compromisos del 2007 difícilment complirem els
del 2008; si no complim els del 2008, difícilment complirem
els del 2009, i així anam fent la bolla més grossa fins al 2015.
Per tant si vostè vol ser la primera, si vol estar a tots els
rànquings possibles de serveis socials, si vostè vol tenir aquest
predicament públic a nivell de l’Estat, li deman per tant que
entri en la possibilitat d’atendre aquesta qüestió.

Miri, la qüestió de Parkinson no és una qüestió de
demagògia. Li llegiré tan sols un paràgraf que m’ha fet arribar
l’Associació de Parkinson al grup parlamentari: “Durante este
tiempo la asociación, esperando la finalización de las obras y
creyendo lo que se nos había prometido, no ha solicitado
nuevas peticiones ni locales ni centros, y de este modo nos
encontramos de nuevo en el punto de partida. Al haber
transcurrido tres años desde la primera noticia las necesidades
se han duplicado, el número de afectados que atendemos
diariamente es mucho mayor y no disponemos de sitio ni
medios para atenderlos como es debido”, precisament per
aquesta qüestió. “La asociación cuenta a día de hoy con 366
asociados y la mayoría de ellos ya no pueden acudir a las
actividades que impartimos en esta sede, ya que el grado de su
enfermedad es significativo, y esto hace que hayan de estar
encamados o en una silla de ruedas. Por tanto esto demuestra
una vez más el gran desconocimiento que tiene la sociedad -no
sé si la conselleria- en general sobre la enfermedad y los
problemas de nuestro colectivo”. Si a això li diu demagògia,
per favor expliqui-m’ho, expliqui-m’ho perquè potser
arribarem a la conclusió. 

Si vol continuar buscant ingressos jo l’estic intentant ajudar
a fer la seva feina, i li diria que té un delegat del Govern de les
Illes Balears per a la Cooperació al Desenvolupament que té les
funcions, precisament, de fer l’àmbit de la dependència. Potser
ha d’abaratir aquest sou i incrementar aquesta partida en relació
a la dependència.

I si anam a una altra qüestió veurà també que la majoria de
les qüestions que li presentam, algunes d’elles molt
significades, són precisament la creació de serveis i la creació
d’infraestructures. Vostè ha de facilitar o un recurs o una
prestació, fantàstic, però si no crea prestacions, vostè està
convençuda que amb els doblers que donarà l’Estat atendrà el
cent per cent de les persones que rebran la prestació? Vol dir
que amb els doblers que rebran per part de l’Estat per
dependència podran anar a un recurs públic i podran tenir
aquest servei? Respongui’m, per favor, a aquesta pregunta, i si
no és així potser arribarem a la conclusió que vostè necessita
dues coses: una, millorar la xarxa existent de residències,
totalment d’acord, i, dues, crear una nova xarxa de residències.

Però és que dóna la casualitat que vostè es presenta davant
la premsa dient que crearà 1.100 i escaig de places més, i
precisament són les places que coincideixen, senyors diputats,
curiosament amb les places ja tenia contemplades l’anterior
govern de les Illes Balears, i per tant vostè no incrementarà ni
una sola plaça de residències, a no ser que ara em digui el
contrari, en el 2008. I tampoc no ho contempla, per tant, en els
pressupostos. I molt menys, tampoc, a les partides que van
destinades al concert de places perquè no creixen ni un duro.
Sra. Consellera, vostè no crearà ni una plaça més de les que
estaven previstes, i a mi em preocupa profundament que això
sigui així perquè vostè, per tant, haurà de pagar prestacions, i
tampoc no ho té contemplat, i entre una cosa i l’altra la
conclusió a què arribam...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Serra, vagi acabant, per favor.

EL SR. SERRA I TORRES:

...és que les persones dependents no seran ateses a la nostra
comunitat autònoma.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Per tancar la qüestió té la paraula per un temps de
cinc minuts la Sra. Santiago.

LA SRA. CONSELLERA D’AFERS SOCIALS,
PROMOCIÓ I IMMIGRACIÓ (Josefina Santiago i Rodríguez):

Vegem, els temes de l’Estat. Efectivament me n’havia
oblidat però li contest; vostè fins i tot m’ha contestat perquè
tenia dues possibilitats: incorporar-lo o esperar, efectivament,
que els pressupostos s’aprovin, que els pressupostos de l’Estat
s’aprovin d’una forma oficial, s’aprovin d’una forma oficial en
el Parlament, i després que s’incorporin. Sabem que tenim
aquesta..., de moment no és segur, vull dir que hi ha totes les
possibilitats, quasi un cent per cent, que s’aprovin a nivell
estatal, que es dupliquen a totes les comunitats autònomes.
Quan tenguem aquests pressupostos aprovats a nivell estatal
tendrem el document comptable i incorporarem els milions que
ens falten, que dupliquen el que actualment està en els
pressupostos. 
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Això és una qüestió d’honestedat política. Nosaltres no
farem com vostès, que incorporaven pressupostos de l’Estat
que no tenien ni firmats, que tenien promesos, que potser i tal
vegada, però nosaltres no ho feim. Nosaltres quan tenim el
document comptable, l’introduïm i ja està, i ja dirà vostè si
igual que és el 31 de gener, o el 31 de desembre o l’1 de gener.
No es preocupi que hi serà.

Després efectivament vostè em diu el cent per cent. Si aquí
li digués que el cent per cent vostè sabria que li mentesc i que
faig demagògia. No és així. Nosaltres farem tot el possible
perquè totes les demandes que ens arribin tenguin sortida, però
garantir al cent per cent seria fer demagògia, i a mi no m’hi
trobarà, fent demagògia, això no és un partit de tennis on vostè
em tira i jo li torn, és fer política seriosa. I aquí m’hi trobarà, i
m’agradaria trobar-los a vostè, seriosament, perquè el tema de
serveis socials és un tema, i per delicat, és un tema que ens ha
de preocupar a tots i que per primera vegada a la història de la
democràcia espanyola tenim l’oportunitat, efectivament, que
aquests serveis socials siguin drets subjectius. Facem-ho amb
la màxima honestedat possible i amb les màximes possibilitats.

De la fundació balear, miri, jo no li puc, ideològicament hi
estic en contra i com que, a més de gestió, hem de fer
ideologia, no em compari altres fundacions, amb el tema de
violència de gènere hi ha dones mortes cada setmana, no
podem, seriosament, no podem esperar donacions per lluitar
contra la violència de gènere, hi ha d’haver un compromís
seriós per part del Govern i per part del Parlament. No podem
donar la imatge que depenem d’una fundació, no pot ser això,
seriosament, hi ha mortes cada setmana.

El tema del Parkinson, mirin, vostès varen prometre que
això seria una residència de Parkinson, varen prometre que part
del centre de dia seria per a local de les associacions, de fet el
paràgraf que vostè ha llegit es refereix a això, que a vostès els
havien de traslladar, però després a vostès els varen dir que no.

A l’Associació de Malalts d’Alzheimer encara estan
esperant que al carrer dels Oms, on vostès van inaugurar i a
Sant Miquel on també varen inaugurar tenguin un petit local. I
encara estan esperant, perquè vostès fan promeses i nosaltres
després ens trobam amb promeses que no han complert vostès,
però no han complert vostès, no som nosaltres.

I en el tema del centre de dia, ja que vostè m’ha recordat
això de la meva compareixença, també cercarà a la
compareixença que jo no vaig dir que crearíem 1.113
residències, vaig dir que posaríem en funcionament 1.113
residències i a més els vaig dir que havien estat residències que
havien fet l’anterior govern i els vaig donar l’enhorabona, vull
dir que no em posin paraules que jo no he fet.

Nosaltres apostam, creim que el més important en aquest
moment és la creació de centres d’estades diürnes, perquè
pensam que possibilita la formació o l’atenció dels
professionals que mereixen tots els dependents i a la vegada
compatibilitzar poder ser a casa, i crec que aquests centres de
dia s’han d’impulsar, no de caràcter privat com els que varen
fer vostès sinó de caràcter públic, conjuntament amb els
municipis. Però nosaltres no volem que se’ns reconegui la
construcció d’aquestes residències, l’únic que volem que se’ns

reconegui és l’esforç de posar-les en funcionament amb totes
les dificultats que hi ha hagut, però les residències,
efectivament, les varen construir vostès, i no es preocupi que
així s’ha reconegut.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Consellera. Passam ara als torns en contra i
per tant té la paraula, en primer lloc, la Sra. Suárez, pel Grup
Parlamentari Mixt-Eivissa pel Canvi, per un temps de cinc
minuts.

LA SRA. SUÁREZ I FERREIRO:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyors diputats, senyores
diputades. Com ja vam expressar a la Comissió d’Hisenda i
Pressuposts, no estam d’acord amb les esmenes a la totalitat
presentades pel Grup Parlamentari Popular a les seccions 24 i
73, perquè, a diferència dels motius expressats per aquest grup,
nosaltres pensam altres coses.

Pensam que, en primer lloc, els drets socials, i ho ha
explicat molt bé la consellera, els drets socials reconeguts que
són gestionats des d’aquestes seccions, seran ben atesos perquè
la dotació pressupostària consignada és suficient, i no fa falta
afegir que en matèria social mai no es pot dir que n’hi hagi
prou.

En segon lloc, tenim en compte l’evolució de la
implementació de la Llei de dependència i la situació
socioeconomica de la nostra comunitat, pensam que és
probable que no hi hagi un increment significatiu de les
situacions de necessitat. Dit d’una altra manera, pensam que el
càlcul està fet d’una manera realista. Això no lleva, i cal
recordar-ho, i també ho ha dit la consellera, que els imports
referits a dependència són ampliables.

En tercer lloc, i pel que fa més concretament a la secció 73,
s’ha de tenir molt present que els objectius de l’Institut Balear
de la Dona estan incorporats de manera transversal a l’acció de
govern, i per tant al pressupost d’altres conselleries, bé sigui
Salut i Consum, Educació, Treball, etcètera.

I en darrer lloc, i com a resum, pensam que el pes que
aquestes seccions tenen dins el pressupost total del govern,
l’importantíssim increment respecte de l’exercici anterior, els
significatius augments en la Direcció General de Dependència
en cooperació amb ONG o la forta aposta per una política
d’immigració integradora i cohesionadora, són alguns dels
elements que demostren que la política social, afortunadament,
és un dels eixos vertebradors de l’acció d’aquest govern i el
pressupost el que fa és traduir a números aquest principi.

Passam a les esmenes parcials, li voldríem dir que també les
rebutjarem per quatre raons fonamentalment. En primer lloc i
pel que fa a les esmenes presentades a l’Institut Balear de la
Dona, ens trobam que no podem acceptar-les per diversos
motius; algunes plantegen quantitats inferiors a les
programades o pressupostades per l’Institut, és el cas de la
5503 i 504. La referida al Consell de Formentera dependria
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realment de les converses amb el Consell d’Eivissa que fins ara
és qui tenia el conveni amb el govern i també amb el Consell de
Formentera, que seria el qui hauria d’assumir aquest nou
conveni. I pel que fa a la de l’Ajuntament de Palma, dependria
de si aquesta institució valora suficientment el conveni firmat
amb el Ministeri de Treball i Afers Socials.

En segon lloc i pel que fa a les dues esmenes presentades
per AIPF a la conselleria, li voldríem recordar, ho ha fet ja la
consellera, que la 3370, la que fa referència al centre de dia, ja
està pressupostada dins el Consorci de Recursos Sociosanitaris.
I la 3371 no la podem acceptar, i ho ha explicat també la
consellera, perquè és necessari fer prèviament un estudi de
necessitats, després establir les prioritats i a més veure quina és
la forma més adient per actuar.

En tercer lloc, hi ha una sèrie d’esmenes referides a noves
infraestructures, la 3775, 76, 3831, 37, 3519, 3620, 3864, que
algunes de fet ja estan en marxa, altres són innecessàries i altres
la seva possible execució dependrà de l’elaboració d’un mapa
de serveis socials que, lògicament, haurà d’establir necessitats,
prioritats i terminis, i això és competència de la conselleria.

Finalment, en quedarien unes poques, algunes que ja estan
pressupostades, 3825, 3818, 3621, o simplement són d’obligat
compliment.

De moment deixarem aquí les argumentacions de rebuig de
la majoria de les esmenes i a la contrarèplica li faré també
algun comentari a algunes que no he esmentat ara.

Sí que vull acabar aquesta intervenció en positiu, amb
l’anunci, i ja hi ha mostrat la seva predisposició la consellera,
l’anunci del vot favorable a l’esmena 3865, referida a la
continuïtat de la gestió de la Comissió Sociosanitària amb
representació de diverses conselleries.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Suárez. Pel Grup Parlamentari Unió
Mallorquina, té la paraula el seu portaveu Sr. Melià, per un
temps de deu minuts.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. Bé,
bàsicament el nostre grup parlamentari fa seus els arguments
que ja ha expressat la consellera i per tant tampoc no volem
caure en repeticions innecessàries. Consideram que l’esmena a
la totalitat no està justificada, vostès diuen que hi ha una
insuficiència econòmica, el que han dit a totes les esmenes a la
totalitat, supòs que també és lògic que així ho facin, però és
evident que els pressuposts d’aquesta conselleria tenen un
increment d’un 13% i per tant, en tot cas, estam millor que com
estàvem.

Després vostè ha fonamentat gran part de la seva
argumentació en el tema de la Llei de dependència i la
implementació d’aquesta Llei de dependència; vostè ha fet una
explicació de com ha fet un càlcul per arribar a la conclusió que

els recursos no seran suficients per acomplir les exigències
d’aquesta Llei de dependència. Bé, el nostre grup parlamentari
evidentment confia que els càlculs fets per la conselleria són els
correctes; som conscients que és una llei que està diguem
començant a desenvolupar els seus efectes i que, per tant, és un
procés obert, és un procés progressiu d’implementació, el qual
evidentment, segur, això serà un poc inevitable, segur que
qualque desajust es produirà al llarg d’aquesta implementació
i que, per tant, tot i ser conscients d’aquesta situació, donam
aquest vot de confiança a la consellera i a la conselleria al
càlcul que han fet en relació amb la Llei de dependència, la
qual evidentment és el gran repte d’aquest departament.

Per tant, en aquest sentit consideram que en principi la seva
gran argumentació, la de la Llei de dependència no se sosté o
simplement hi ha interpretacions diverses perquè diguem que
és un procés que s’ha de veure com anirà avançant i com
s’anirà desenvolupant.

En relació amb les esmenes parcials que vostès han
presentat, relatives a la igualtat de gènere, consideram que
aquestes propostes que vostès fan a través d’aquestes esmenes
ja estan previstes en els pressuposts i que ja tendran una
resposta adequada per part de la conselleria.

I en relació amb els nous equipaments en què vostès
incideixen amb les seves esmenes parcials també, dir-li que
també en comissió se li va expressar que hi havia la voluntat de
fer una nova planificació després d’una legislatura en què,
efectivament, s’han fet equipaments importants en aquesta
matèria de serveis socials i que per tant s’havia de tornar fer un
mapa de planificació de les necessitats d’equipaments i
infraestructures en serveis socials i que, de fet, en els
pressuposts de la conselleria ja hi havia partides per afrontar les
infraestructures més prioritàries que té aquesta comunitat.

Per tant, des d’aquest punt de vista no li podem donar
suport, sí anunciar que votarem favorablement l’esmena 3865
de la Comissió Sociosanitaria.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Melià. Pel Grup Parlamentari BLOC per
Mallorca i PSM-Verds, té la paraula per un temps de deu
minuts el Sr. Llauger.

EL SR. LLAUGER I ROSSELLÓ:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. Per
part nostra no donarem suport a les esmenes a la totalitat ni a la
de l’Institut Balear de la Dona ni als altres organisme ni al
conjunt de la conselleria.

Respecte del discurs polític que fa el Partit Popular davant
aquesta conselleria, crec que hi ha hagut una evolució curiosa
perquè al començament de la legislatura, quan es va crear, el
primer que varen fer va ser qüestionar la necessitat de la pròpia
conselleria i ara ja no ho fan. I ara ja no ho fan això vol dir que
en certa manera en aquest sentit ens han donat la raó, perquè,
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tot i que és veritat que una part important de les competències
de matèria social que són dels consells, també és veritat que les
diferents compareixences de la consellera i en aquest cas els
pressuposts han posat de manifest que aquí hi ha un projecte
polític important, que hi ha una cosa sòlida, que hi ha molta
tasca a fer en matèria d’afers socials i que per tant està
plenament justificada i és plenament pertinent la presència
d’aquesta conselleria. Més encara amb l’aprovació de la Llei de
dependència que fa que hi hagi moltes noves tasques a fer en
aquest terreny.

No només aquesta conselleria, per tant, és necessària i
pertinent, sinó que nosaltres pensam que aquesta gestió seva,
centrada en les persones, en allò que dèiem com a BLOC, vull
recordar ara a la campanya electoral i que diu ara el Govern de
les persones primer, com dic, la gestió d’aquesta conselleria ha
de ser una de les marques que assenyalin la tasca d’aquest
govern com a un govern progressista el qual realment posa les
persones en el centre de la seva actuació.

Passant a l’Institut Balear de la Dona, nosaltres no
compartim en absolut aquesta esquifida justificació que no
respon a les necessitats que fan a la seva esmena a la totalitat.
I jo voldria afegir qualque cosa respecte de la Fundació Balear
Contra la Violència de Gènere. Sr. Serra, l’argumentació de per
què nosaltres no mantenim la Fundació Balear Contra la
Violència de Gènere la feta la consellera i nosaltres compartim
allò que ha dit la consellera; però com que vostè ha insistit amb
un altre argument, que és la responsabilitat social corporativa,
i aquesta és una cosa que ja ha sortit avui de matí en una altra
secció d’aquest debat pressupostari, jo li vull fer veure que amb
la nostra manera de veure les coses, la Fundació Balear Contra
la Violència de Gènere, tal com la va crear el Partit Popular, no
és responsabilitat social corporativa. Nosaltres entenem que la
responsabilitat social corporativa és que les empreses
incorporin al seu funcionament ordinari de cada dia, de sempre,
criteris ambientals, criteris de cohesió social, criteris d’igualtat
de gènere, però no que facin una actuació ordinària cada dia
que no tengui a veure amb aquests criteris i que, a part, facin
una donació per a una fundació que, a més a més, es tracta que,
o es tractava en la seva concepció, que fes allò que correspon
fer a l’administració.

I perquè nosaltres entenem que correspon fer a
l’administració, no mantenim aquesta fundació i perquè
nosaltres tenim una concepció de la responsabilitat social
corporativa, defensam i ho defensàvem avui de matí, que aquest
govern hagi creat una Direcció General de Responsabilitat
Social Corporativa.

Respecte de les esmenes que fan referència pròpiament a la
secció de la conselleria, nosaltres bàsicament ens remetem al
que ha explicat la consellera, per exemple les que tenen a veure
amb la vulnerabilitat o amb l’atenció a les persones més
vulnerables, que és una mica el bessó d’aquesta conselleria,
pensam que estan prou contestades. És a dir, un pla per a les
persones sense sostre, hi haurà un pla contra la pobresa,
augment de la renda mínima d’inserció. Primer hem de
redefinir el programa en vista que fins ara els consells no
justifiquen el cent per cent de les despeses i per tant pensam
que fa falta una nova definició que fixi quins són els objectius
i quins són els usuaris.

Respecte de la qüestió de la dependència, fan una esmena
de 20 milions d’euros per augmentar la partida de la
dependència, jo no fa falta que em repeteixi, tot el que es faci
sempre serà insuficient, més encara quan la consellera ja ha dit
que és molt difícil que puguem reclamar de manera immediata
el cent per cent de les demandes, el que és clar és que això ja
s’està implementant, que s’ha posat en marxa, que és un
programa nou, que és un programa amb el qual està
compromesa aquesta conselleria i aquest govern i que, a més,
la partida que s’hi destina és ampliable i es podrà ampliar si
aquesta és la necessitat. En qualsevol cas, jo voldria felicitar
l’autor d’aquesta esmena, que imagín que és el Sr. Serra,
perquè per aportar 20 milions a aquest nou concepte, s’ha
preocupat que la baixa dels 20 milions vengui de deu capítols
diferents d’altres conselleries, cosa que no han fet la majoria de
les altres esmenes del Partit Popular, perquè en aquest sentit si
avui matí algú deia que la majoria progressista respecte de les
esmenes del Partit Popular es comportava amb supèrbia, de
vegades el Partit Popular amb la seva reacció s’ha comportat
amb una mica de peresa per fer referència a un altre pecat
capital.

Respecte de totes aquelles esmenes que proposen
actuacions concretes en la creació de centres i d’equipaments,
simplement diria que la nostra confiança està amb el criteri de
la conselleria, amb la seva planificació, ells són els que
coneixen i saben el que està previst i el que és necessari i en
ells hi posam la confiança política des del fet que compartim
els criteris bàsics i l’enfocament polític que ha de tenir la
política en aquesta àrea.

El Sr. Serra ha fet referència molt de passada a l’esmena
d’eliminar el sou del delegat per la Cooperació, estic content
que sigui així, perquè és una cosa en la qual en comissió va fer
molta més insistència, supòs que si hi ha fet referència molt
més de passada és perquè saben que si treuen aquest assumpte
a colAlació se’ls pot contestar fàcilment que qui ha de justificar
l’existència d’aquest càrrec són els que el varen inventar i no
nosaltres, que el que hem fet és rendibilitzar l’existència
d’aquest càrrec per donar-li noves atribucions en una àrea tan
essencial i tan important com la de l’assistència social.
Igualment, i amb això acab, m’ha cridat l’atenció que tampoc
no hagi fet referència a una cosa que l’han feta central durant
debats anteriors, que és el tema del 0,7, i supòs que no ho ha fet
perquè la contestació preveuen que és massa fàcil, és massa
fàcil de contestar que no poden retreure el 0,7 quan en exercicis
anteriors es posava als pressuposts i després no s’executava de
manera completa i fins i tot no s’executava, no tot anava a
partides pròpiament de cooperació, per tant ja està bé que no ho
hagi tret, però ho volia dir, ja que és a les esmenes, no volia
que quedàs sense contestació. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat. Pel Grup Parlamentari Socialista, té la
paraula el Sr. Coll per un temps de deu minuts.

EL SR. COLL I CANYELLES:

Gràcies, Sra. Presidenta. El fet de ser el darrer portaveu en
exposar té avantatges i desavantatges, un d’ells és que ja s’han



860 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 18 / Fascicle 4 / 19 de desembre del 2007 

 

comentat diversos dels arguments que pretenia exposar i per no
repetir-los intentaré economitzar el temps tant com pugui.

Vull dir que aquest grup parlamentari rebutjarà les esmenes
a la totalitat presentades pel Grup Parlamentari Popular,
concretament la 3507 i la 3817, coincidint amb la resta de
grups donam suport als pressuposts que ha presentat la
Conselleria d’Afers Socials, Promoció i Immigració. I volem
expressar el nostre acord respecte dels objectius que s’ha
marcat aquesta conselleria.

En definitiva, les necessitats socials són ilAlimitades, crec
que és una cosa que els 59 membres d’aquesta cambra ja tenim
assumida, una vegada que se suposa que tots som capaços de
no identificar assumptes socials amb problemes, som
conscients que les necessitats socials, les necessitats de la gent
són ilAlimitades, per tant l’art de l’economia és satisfer aquestes
necessitats de la millor manera possible, amb uns recursos que
són limitats.

Ja vaig comentar a la comissió corresponent que ben segur
tots estarem d’acord en el fons, tots sabem a quines àrees s’ha
de treballar en matèria social i allà on podem diferir és en el
mètode o en la instrumentalització de com s’han de dur a terme
aquestes polítiques. La quantitat pressupostada per al 2008 és
netament superior a la que es va destinar a afers socials el 2007
en aquell totum revolutum que era la Conselleria de Presidència
i la Conselleria d’Immigració i Cooperació. Si l’any passat
suposava un 2,5% del pressupost total, enguany suposa un
3,5%, cosa que implica que és un terç superior al que es va
destinar l’any passat en matèria d’assumptes socials, per tant
crec que això no justifica l’esmena a la totalitat en aquest
pressupost. Es varen fer certs comentaris en comissió respecte
del que es destinava a assumptes socials l’any passat, per ser
benèvols direm que els de l’any passat si eren suficients, els
d’enguany són més que suficients, són bastant més que
suficients, per això no podem entendre l’esmena a la totalitat,
en realitat cap de les dues i no els donarem suport.

Les esmenes a la globalitat, crec que cal reiterar que bona
part de les esmenes presentades reflecteixen actuacions que ja
té en compte aquest govern, per això deim que estam d’acord
amb la major part del discurs de fons, al final acabam en el
mateix límit. De totes maneres, crec que és normal que un es
pugui despistar i pugui proposar accions que ja es tenen en
compte en aquests pressuposts, perquè són realment amplis. I
també és normal que hi hagi una diferència de criteri
instrumental substancials a l’hora d’aplicar el discurs de fons,
és per aquesta raó que moltes de les esmenes presentades no
seran acceptades, per aquesta diferència de criteri instrumental.
D’altres no, d’altres són simplement inacceptables des del
nostre punt de vista.

Les esmenes de globalitat presentades pel Grup Mixt-AIPF,
s’ha comentat diverses vegades, no hi donarem suport. En el
cas de la 3370, perquè la construcció del centre de dia per a
malalts d’Alzheimer i discapacitats de Formentera ja està
coberta pel pressupost del Consorci de Recursos Sociosanitaris;
i a la 3371 tampoc no li donarem suport perquè consideram que
abans d’iniciar la construcció d’un nou centre residencial per
a la tercera edat s’ha de planificar i fer un mapa de recursos.

Sí que donarem suport, com els grups que m’han precedit,
a l’esmena núm. 3865 del Grup Parlamentari Popular perquè,
en definitiva, creim que millora aquest pressupost.

Agrupant certes esmenes, de la 3503 a la 3506, referents a
suport a altres institucions en matèria de protecció i serveis cap
a la dona, hem de tenir en compte el traspàs de competències
als consells insulars, hem de tenir en compte els convenis de
colAlaboració signats i els acords de la Comissió Mixta de
Transferències pendents amb quantitat que poden ser fins i tot
superiors a les proposades a les esmenes pel Grup Parlamentari
Popular. En el cas de l’Ajuntament de Palma ja tenim
constància que s’estan elaborant projectes amb el Govern
central i esperam elaborar aquest mapa de necessitats.

En el cas de la 3866, ja ho ha comentat el portaveu del
BLOC, seré una mica més benèvol, és el tema del 0,7%, ja s’ha
comentat diverses vegades que els pressuposts generals de la
comunitat són els que han de complir el 0,7%.

Les esmenes 3775, 76, 3831, 3837, 3519 i 3520 són les
referents a centres sociosanitaris. Bé, evidentment no donarem
suport a aquestes esmenes per una simple raó, creim que aquest
govern ha de planificar els centres sociosanitaris, és a dir s’han
d’haver acabat les subhastes al millor postor per centres
sociosanitaris, el conseller de Joventut feia un comentari molt
similar al que voldria fer jo ara, és a dir no es fan instalAlacions
esportives i després s’omplen amb equips, si n’hi ha, tampoc no
es fan centres sociosanitaris al millor postor i després s’omplen
o no, s’inauguren o no, o s’inauguren dues vegades. Crec que
hem de ser molt més rigorosos i una vegada acabats i ben
acabats els centres que hi ha en marxa en aquests moments,
plantejar un mapa de necessitats per construir nous centres
sociosanitaris.

En el cas de les 3521 i 3818, són objectius que ja
s’assoleixen al programa 313I, concretament és el de
planificació i ordenació social.

El que en realitat no es pot entendre és el que demanen a la
3826 que és la referent, precisament, al director general del
Govern de les Illes Balears de Cooperació al Desenvolupament.
Una figura creada, publicada al BOIB de dia 5 d’agost del
2005, es manté aquesta figura i vostès protesten, es
redefineixen les seves funcions i vostès diuen que és una nova
creació i ens remeten al BOIB de dia 9 d’octubre del 2007, on
precisament es redefineixen aquestes funcions. Ella és aquí, no
tenc per què defensar-la, però posen en boca de la consellera
coses que no ha dit, es varen fer devers 6 o 7 preguntes i en cap
moment no s’arriba a aquesta conclusió, per tant interpretam
que això és un judici de valor, en cap moment la consellera no
va dir que no estava justificada aquesta figura, sinó que
s’estava estudiant aquesta reestructuració que s’havia fet
d’aquest delegat del Govern. Hi ha tot ...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Diputat, per favor ...

EL SR. COLL I CANYELLES:
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Hi ha tot un Diari de Sessions amb aquest tema. I que consti
que no qüestion que posin en dubte la funcionalitat d’aquesta
figura, el que qüestion és que el que estava bé fa uns mesos, ara
no ho està, és aquesta doble vara d’amidar.

I en el cas de les esmenes referents a l’aplicació de la Llei
de dependència, bé, vostès s’han començat a preocupar de la
Llei de dependència quan han estat a l’oposició, crec que és
molt clar el tema de la Llei de dependència, ja ho ha explicat la
consellera, ho ha explicat perfectament la consellera i crec que
la voluntat d’aquest govern és desenvolupar aquesta llei amb el
procés de transferències que ja estava previst.

Voldria acabar donant les gràcies al Sr. Mayans i al Sr.
Serra, perquè, és un poc ridícul donar les gràcies per això, però
m’han escoltat o m’han fet la impressió que m’escoltaven, han
llegit o no han llegit, ja els he dit que era ridícul donar les
gràcies per aquestes coses, però resulta que hi ha diputats en
aquesta cambra, grans oradors i grans polítics amb grans
currículums, hi ha exconsellers, exbatlles, hi ha un panorama
espectacular aquí, que no són capaços de fer-ho, no són
capaços de tenir educació.

(Aldarull a la sala)

Dit això, moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Coll. Passam al torn de rèplica, per tant intervé
el Grup Parlamentari Mixt AIPF, no vol intervenir.

En torn de rèplica, pel Grup Parlamentari Popular, Sra.
Pastor, té la paraula per un temps de cinc minuts.

Senyors diputats, una mica de silenci, per favor.

LA SRA. PASTOR I SÁNCHEZ:

Sra. Presidenta. Señoras y señores diputados. Sra.
Consellera, mire, a quien verdaderamente le preocupa la Ley de
dependencia es a los ayuntamientos que no tienen un duro.
Salgo en este turno de réplica porque se ha hablado poco de
temas que creo que son muy importantes. Mire, en la
Consejería de Inmigración había dos direcciones generales,
ahora hay cuatro, entendiendo la consellera no estuvo y tal vez
no conoció el debate político en el Parlamento durante la
anterior legislatura, conviene que conozca cuáles fueron las
interpelaciones, preguntas y debates presentados por ahora sus
colegas de gobierno al respecto de los presupuestos del 2007.

Referente al programa que lleva el mismo nombre, que
ustedes presentan ahora como único programa, los grupos que
integran su gobierno presentaron enmiendas y posteriormente
interpelaciones ante el anterior presupuesto exigiendo al
Govern de las Illes Balears que aumentara considerablemente
la partida de inmigración en lo que se refiere al programa de
integración, y demagógicamente reprobó que la Dirección
General de Inmigración se financiase únicamente con los
fondos que aportaba el Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales. Debe conocer que el Govern argumentó de forma
sólida y habló con presupuestos y número de usuarios que la

comunidad ya asumía un elevado coste en atención a la
comunidad inmigrantes, con fondos propios, eh?, y que la
política era exigir la mayor financiación posible al Gobierno
central, dado que tiene la responsabilidad en materia de
inmigración y que nuestra comunidad era la de mayor índice,
y lo sigue siendo, de todo el Estado y la peor subvencionada. 

Y ustedes presentan ahora un presupuesto cuyo partida de
ingresos establece exactamente los mismos datos de aportación
por parte del Gobierno central, los mismos que el año pasado,
y el mismo importe que presentamos nosotros el año anterior,
eso sí, con sólo un 6% de aumento y además con una
considerable reducción de medidas a llevar a cabo respecto de
los programas y actuaciones realizados hasta la fecha desde la
creación de la conselleria. Ustedes presentan un presupuesto de
7.200.000 euros que supone únicamente un aumento del 6%,
como hemos dicho antes, con respecto del presupuesto anterior,
inicial, que era de 6.800.000 euros ...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Diputada, aquest torn és per contestar els grups, no a la
consellera. Per tant, li deman que es dirigeixi als grups
parlamentaris.

LA SRA. PASTOR I SÁNCHEZ:

Yo me estoy dirigiendo a todos, lo que pasa es que estoy
mirando a la consellera que es la que tiene la responsabilidad.

LA SRA. PRESIDENTA:

Continuï, Sra. Diputada, continuï.

LA SRA. PASTOR I SÁNCHEZ:

Aumentan considerablemente la partida de capítulo 1
referente a los gastos de personal, de funcionario y contratación
y duplican el gasto corriente contemplado en el artículo 2, y
apenas aumentan un 3% las partidas de inversión y
transferencias a ayuntamientos, consells, tejido asociativo. 

Los presupuestos que ustedes presentan no llevan ni la
ejecución de los objetivos que la Sra. Consellera presentó en
comisión, ni la coordinación interdepartamental con el resto de
las conselleries, ni el fomento de la participación en el tejido
asociativo, ni la viabilidad e implementación de la figura del
mediador intercultural en las mancomunidades y servicios
públicos municipales de las cuatro islas, y mucho menos en
anuncio por parte del gobierno del hexapartito de apostar por
la integración de los inmigrantes poniendo en el último lugar
las políticas de integración de los inmigrantes, pero sí reflejan
la falta de ideas y la nulidad de las actuaciones en seis meses,
que únicamente se han dedicado a descalificar la labor anterior
y a presentar a los medios de comunicación un traductor de
idiomas.

Por eso pedimos un aumento considerable del presupuesto
una vez que se hayan presentado propuestas de planes de
actuación y programas innovadores que favorezcan la
integración y la acogida,. Que permitan la continuidad y la
consolidación de los programas de servicios e infraestructuras
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que se habían iniciado y desarrollado desde la creación de la
conselleria por haberse demostrado eficaces y apoyados desde
el tejido asociativo y los interlocutores sociales.

En cooperación están incumpliendo de entrada el mandato
del Parlamento con los presupuestos porque ya no se destina el
0,7% de éstos, ustedes han venido utilizando, haciendo bandera
de esta medida durante toda la legislatura anterior, todas las
intervenciones que hicieron en este parlamento
descalificándonos, ponen de manifiesto sus contradicciones y
falta de seriedad. Ustedes criticaron también y cómo los gastos
de personal y no sólo los mantienen, sino que ahora los
aumentan. 

Resuenan en esta cámara las críticas a la Agencia de
Cooperación, ahora naturalmente la mantienen, lo que nos
parece bien, eso demuestra que estábamos en lo correcto, pero
además aumentan y de qué manera su personal, mantienen al
delegado de Cooperación, que ya hemos dicho, vapuleado y
muchas más cosas, discriminan los fondos de cooperación de
Menorca, Ibiza y los baleares en el exterior, que ven mermada
la posibilidad de ejecutar los proyectos de cooperación al
desarrollo y mucho menos poder aumentarlos, algo
importantísimo en este colectivo tan solidario y comprometido
en países tan necesitados de estos proyectos y que además son
emisores de nuestros emigrantes. Por eso hemos presentado
tantas enmiendas y por eso no podemos estar de acuerdo con
estos presupuestos.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Sra. Consellera.

LA SRA. CONSELLERA D’AFERS SOCIALS,
PROMOCIÓ I IMMIGRACIÓ (Josefina Santiago i Rodríguez):

Seré molt breu. Miri, en tema d’Immigració, ...

LA SRA. PRESIDENTA:

La Sra. Conselleria obre un torn incidental, per tant, pot
intervenir.

LA SRA. CONSELLERA D’AFERS SOCIALS,
PROMOCIÓ I IMMIGRACIÓ (Josefina Santiago i Rodríguez):

Temes d’immigració. Miri, és el primer pressupost,
nosaltres confiam, efectivament, que durant la legislatura vagin
aportant aquest tema que s’incrementi l’aportació de l’Estat i
s’incrementi l’aportació de la comunitat autònoma, són els
primers pressuposts, tenim una legislatura, vostès no ho feren
durant quatre anys. A més, estic contenta que vostè hagi
reconegut que efectivament el Govern autonòmic no té
competències en temes d’immigració, perquè difícilment
podem justificar una conselleria que no té competències
pròpies, per tant vostè mateixa, que ha estat consellera, ho ha
dit.

Però miri, amb un 6% d’augment i sense tenir,
efectivament, un augment important passarem de 400.000 euros

per als temes als ajuntaments, a 800.000; 400.000 més a
l’Ajuntament de Palma; ja hem conveniat una treballadora
social a Formentera per als temes d’immigració; obrim una
oficina d’informació al Consell d’Eivissa, conjuntament amb el
Consell d’Eivissa; en associacions duplicam la seva partida
pressupostària perquè puguin fer feines d’integració, programes
d’integració, seriosament, no finançarem temes de Miss
Colòmbia, perquè no és el nostre objectiu, nosaltres finançarem
...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Pastor, no entri en diàleg, per favor.

LA SRA. CONSELLERA D’AFERS SOCIALS,
PROMOCIÓ I IMMIGRACIÓ (Josefina Santiago i Rodríguez):

... Hem fet un conveni amb la UNED per als temes de
formació de mediadors i hem augmentat en 100.000 euros el
tema de Menorca, per tant amb els mateixos doblers o amb un
6% d’augment podem fer polítiques diferents, i aquest és el
meu tema.

En temes de cooperació, ja que ha sortit, efectivament, a la
direcció general no hi ha el 0,7, però no vol dir que no hi ha 0,7
al mateix pressupost de la comunitat autònoma, de fet vostès
feien el mateix, però vostès ho feien de forma poc honesta,
vostès posaven el 0,7 al pressupost ... -deixin-me xerrar i
després ja em faran aquesta cosa que fan-, vostès posaven el 0,7
al pressupost i a dia 12 de gener feien una modificació de crèdit
i posaven partides del 0,7 que eren de cooperació a cases
regionals. Nosaltres això no ho hem fet, venim aquí amb la cara
descoberta i deim, efectivament aquest 0,7 no és a la direcció
... miri, tenc aquí la partida, tenc aquí la modificació de crèdit
si vol que la hi mostri, l’he duita perquè sabia que era un tema
que sortiria. Per tant, en això nosaltres som honests i no hi
estam satisfets, la intenció d’quest govern és superar aquest 0,7
d’inversions pròpies o de pressuposts propis, perquè volem
arribar més enllà, però som als primers pressuposts d’aquesta
legislatura, i li demanaria que ens donassin temps. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, consellera. Té la paraula la Sra. Pastor per un
temps de cinc minuts.

LA SRA. PASTOR I SÁNCHEZ:

Sra. Consellera, le puedo asegurar que yo jamás he
subvencionado ninguna reina de Colombia, eh?, es lo aseguro
y, por favor, cuando descalifiquen no lo hagan así, porque
calumnia que algo queda, pues no señora, nunca jamás.

Además, le voy a decir una cosa, ojalá usted pelee por los
presupuestos en Madrid igual que yo he peleado, ojalá, y le
puedo asegurar que a usted no le gusta más la acción social ni
la inmigración que a mí, le gustará mucho, pero seguramente
más no.

Bueno, y decir que se aumenta la partida a los consejos
insulares, no señora, no, no se aumenta nada y además no sólo
se ha aumentado el coste de la vida un 3% y además la
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inmigración sigue aumentando, por tanto no se aumenta
absolutamente nada en los presupuestos.

Mire, tengo mucho trabajo leyendo los correos que me
mandan los inmigrantes a mi correo de lo descontentos que
están y poder atender a todas las personas que ustedes no
reciben. Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Pastor. Per tancar la qüestió incidental, té la
paraula la Sra. Consellera d’Afers Socials.

LA SRA. CONSELLERA D’AFERS SOCIALS,
PROMOCIÓ I IMMIGRACIÓ (Josefina Santiago i Rodríguez):

Simplement dir-li que em reafirm en tot el que he dit. Hi ha
augment de partida pressupostària als consells, concretament a
Eivissa i a Menorca, hi ha augment en associacions, jo en
aquests mesos entre el director general d’Immigració i jo
mateixa crec que hem superat les quaranta i escaig associacions
d’immigrants que ens han vist, tots manifesten la seva
conformitat que efectivament la política vagi dirigida que
l’immigrant deixi de ser immigrant algun dia, que no facem
polítiques dirigides a mantenir aquesta categoria d’immigrant
i que les persones immigrades, d’origen diferent, tal vegada els
que han nascut aquí, algun dia tenguin la categoria de ciutadà
i deixin de ser immigrants.

Jo no sé si vostè parlava, concretament ha subvencionat el
tema de Miss Colòmbia, no és reina, és Miss Colòmbia, però,
en qualsevol cas, la política seva era funcionar en temes de
reafirmar l’immigrant com a immigrant, vull dir, els
equatorians amb els equatorians, els colombians amb els
colombians, els nigerians amb els nigerians, les nostres
polítiques han d’anar dirigides a integrar tots aquests
colAlectius, crear una societat intercultural, simplement són
polítiques que vostè podria fer de molt bona fe, però que
nosaltres tenim un altre enfocament, i no passa res. I jo estic
encantada que vostè estimi la política social, no sé si més o
menys que jo, jo en això no m’hi barallaré, però tenim un
enfocament diferent del que són les polítiques dirigides als
immigrants. I això no ha de ser motiu per barallar-nos,
simplement que representam ideologies diferents.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Consellera. Passam ara al torn de contrarèplica i,
per tant, té la paraula el Grup Parlamentari Mixt Eivissa pel
Canvi, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. SUÁREZ I FERREIRO:

Sí, molt breument. Anava a explicar un parell d’esmenes
que m’havien quedat pendents, però ateses les explicacions que
han fet la resta dels grups, no les repetiré. Sí que voldria dirigir
aquesta intervenció a les darreres observacions que ha fet la
Sra. Pastor.

En relació amb la Direcció General d’Immigració, nosaltres
ens congratulam també que aquí finalment es reconeixi que no
tenia cap sentit crear una conselleria d’Immigració i va ser
creada amb unes intencions que anaven o que eren molt
diferents de les que teòricament s’exposaven a la premsa.
També ens reafirmam en un sentit de la immigració que poc té
a veure amb el to folklòric que li donaven vostès i que té molt
a veure amb l’enteniment de la immigració com una normalitat,
com la necessitat de crear un procés que sigui integrador,
cohesionador i que faci de l’immigrant un ciutadà normal a les
Illes Balears.

I després també, voldríem fer una referència a la Direcció
General de Cooperació, la Sra. Consellera ja ha parlat del seu
(...), però sí que voldria recordar, i no sé si ho he fet en aquesta
cambra, però sí que ho he fet en alguna comissió, que encara
recordo el darrer consell de cooperació que es va fer l’any
passat, quan vostè encara era consellera on no van arribar a
explicar on havien anat 400.000 euros dedicats a cooperació
amb ONG que de manera sospitosa van desaparèixer i van ser
retirades de les convocatòries oficials.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Suárez. Pel Grup Parlamentari Unió
Mallorquina, no vol intervenir. Per tant, passaríem al Grup
Parlamentari BLOC per Mallorca i PSM-Verds. Té la paraula
el Sr. Llauger per un temps de cinc minuts.

EL SR. LLAUGER I ROSSELLÓ:

Gràcies, Sra. Presidenta. En primer lloc, felicitar el Partit
Popular per aquesta tècnica parlamentària tan creativa
d’utilitzar un portaveu per defensar les esmenes i un altre de
diferent per al torn de rèplica a la mateixa secció d’esmenes i,
a més, repartit d’aquesta manera, amb la qual cosa el que
defensa les esmenes tracta uns temes i el que després defensa
les ̀ repliques tracta uns temes diferents; a més, amb un discurs
...

(Remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Senyors diputats, ...

EL SR. LLAUGER I ROSSELLÓ:

Sra. Pastor, no sé el que diu.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Llauger, un moment. Senyors diputats, una mica de
silenci. Continuï, Sr. Llauger.

EL SR. LLAUGER I ROSSELLÓ:

... amb un discurs llegit, d’altra banda, que no tenc res a dir
al fet que sigui llegit, però vol dir que era un discurs
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prèviament preparat i no per tant, per contestar els grups que és
el que toca en el torn de rèpliques. Jo som nou aquí...

(Remor de veus)

Era bo de veure, efectivament.

Respecte el tema del 0,7; ara ja entenc per què no hi havia
fet referència el Sr. Serra per què ho veurà per la Sra. Pastor.
En qualsevol cas jo ho explicaré de manera que s’entengui
fàcilment. Aquella persona..., comparem l’actuació d’una
institució amb la que fa un ciutadà. Aquell ciutadà que és més
solidari no és aquell que a principi d’any diu jo destinaré 10,
però a final d’any diu no m’ha vengut bé destinar-ne 10 i només
n’he destinat 5. Aquell que al principi diu en destinaré 9 i al
final en destina 9, aquell és més solidari que el primer. Ho dic
perquè el Govern del Partit Popular deia un 0,7 al principi, però
quan miram l’execució no és el 0,7.

A més, a aquest 0,7 incloïa coses que no són pròpiament
cooperació, les cases Balears per exemple. Les cases Balears
no són pròpiament cooperació en la nostra concepció i per
això..., són cooperació amb els interessos electorals del Partit
Popular...

(Remor de veus i petit aldarull)

..., però no és cooperació per a països en desenvolupament.
Voldria encara afegir que nosaltres també tenim partides per a
cases Balears a l’exterior, però no les tenim a la partida de la
Direcció General de Cooperació. Per tant, si el PP les conta, tal
vegada sumarem 0,7 i per tant, sumarem el mateix que sumaven
vostès.

Respecte el Delegat del Govern per a Cooperació, la Sra.
Pastor hi ha fet més referència que el portaveu anterior. Jo no
només insistir en l’anterior. Ells varen inventar aquesta figura.
Per tant, ells han de justificar la seva necessitat. Nosaltres el
que feim és rendibilitzar aquest càrrec, donar-li atribucions en
matèria política-social que bona falta fa.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Llauger. Pel Grup Parlamentari Socialista i per
un temps de cinc minuts el Sr. Coll... No vol intervenir.

Passam doncs al debat número 17 de totalitat i de globalitat,
agrupació de la secció 25, Conselleria de Mobilitat i Ordenació
del Territori, amb les seccions i entitats afins. 

Passam a la defensa conjunta de totes les esmenes
presentades pel Grup Parlamentari Mixt-AIPF a les partides. Al
programa 513C, esmenes RGE núm. 3367, 3368 i 3369. Al
programa 514C, esmena RGE núm. 3401.

Per tal de defensar aquestes esmenes té la paraula el Sr.
Mayans per un temps de cinc minuts.

EL SR. MAYANS I SERRA:

Gràcies, Presidenta. Bé, aquestes esmenes fan referència
sobretot a mobilitat, un eix important dins el Govern actual. Per
tant, esper que puguin ser aprovades perquè responen un poc a
les eixos que ens va explicar el conseller, tan a les seves
compareixences per explicar les accions de govern, com a les
compareixences que hi ha hagut de pressuposts i els debats
posteriors.

Fan referència a potenciar el model de transport terrestre
existent a cada illa i per tant, aprofitar el que existeix sobretot
a la Pitiüsa menor, allà només hi ha transport terrestre a nivell
de bus, no hi ha ni metro, ni tren, ni aeroport, ni altres coses.
Per tant, allà s’ha de potenciar allò que es té i jo crec que és
important optimitzar i maximitzar aquest tipus de transport. A
això faig referència amb aquestes tres esmenes, n’hi ha una
quarta que fa referència a un aspecte molt concret que ara
citaré.

Les tres primeres fan referència al bus elèctric fins el parc
natural. És evident que s’ha d’assegurar el tema de mobilitat
dins els entorns protegits. I que millor que el sistema de
transport sigui ecològic i amb energies no contaminants.

Una altra esmena fa referència a potenciar de manera
definitiva el tema del bus. L’actual equip de govern del consell
vol fer això, vol que en temporada alta i mitja a Formentera no
es produeixen aglomeracions i per tant, s’ha de donar un impuls
importantíssim a aquest tema de transport públic. S’ha de
conscienciar la gent i sobretot s’ha de donar freqüències en
autobusos i sobretot posar també autobusos adaptats. Aquestes
dues esmenes fan referència també que la partida que es pugui
aprovar sigui transferida al consell pertinent, dins el Pla
director de transports d’Eivissa i Formentera. Si s’ha de (...)
evidentment, estic disposat a fer-ho.

I una altra esmena que també és molt transversal i engloba
varies conselleries, fa referència al tren saliner. Dins el parc
natural tan d’Eivissa com de Formentera hi ha les antigues
salines, a Eivissa encara funcionen, a l’illa petita no. I hi ha un
recorregut per a aquest tren saliner que s’encarregava de
carregar les barques que duen sal a la península i aquest
recorregut s’ha mantingut, ara és per a vianants, i seria aprofitar
aquest recorregut per implantar l’antic tren i si es vol impulsar
amb energia elèctrica o bateries millor que millor. Aquesta
esmena fa referència a això. I crec que també és una proposta
interessant, atractiva i sobretot ecològica i que respon als eixos
que el Govern ara defensa, ecologisme, medi ambient i sobretot
mobilitat.

I una quarta esmena fa referència al districte marítim
novament creat. Hem rebut moltes cartes, jo mateix n’he rebut
una, tots els representats públics estic segur que també per part
dels representants d’aquest sector de l’illa, dotant
econòmicament perquè aquest districte marítim que s’ha creat
ara fa poc comenci a funcionar. És recollir aquesta petició via
esmena i també si no és aquesta la partida, la secció, o el centre
de cost que s’ha d’adjudicar, estic disposat també a
transaccionar-la, però el fi últim és aquest districte marítim que
s’ha creat comenci a funcionar el més aviat possible.

Gràcies, Presidenta.
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(El Sr. Vicepresident segon substitueix la Sra. Presidenta
en la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Mayans.

A continuació passam a la defensa conjunta de totes les
esmenes presentades pel Grup Parlamentari Popular. Aquestes
esmenes són les RGE núm. 3422, 3423, 3425, 3424, 3447,
3445, 3443, 3446, 3522, 3440, 3441, 3444. Serveis Ferroviaris
de Mallorca RGE núm. 3426, 3427, 3428, 3429, 3430, 3431,
3432, 3433. Consorci del Transports de Mallorca les RGE
núm. 3434, 3435, 3436, 3437, 3438, 3439 i 3442. I Servei
d’Informació Territorial de les Illes Balears la RGE núm. 3448.

Per defensar aquestes esmenes té la paraula la Sra.
Diputada.

LA SRA. MORELL I CUART:

Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.
Encetam el darrer debat de pressupost, també el darrer debat
d’aquest període de sessions, però encara que sigui el darrer del
dia, és un debat molt important i de plena actualitat. Hem
manifestat a la Comissió d’Hisenda i Pressuposts la nostra
disconformitat sobre la totalitat del pressupost en matèria de
Mobilitat i Ordenació del Territori. En conjunt es veu
clarament una despesa injustificada en personal, despesa
corrent, eterns i permanents estudis i en donar diners a noves
direccions generals, que no tenen competència pròpia, cosa que
ens pareix ridícula. 

Enfront d’això, veim com no es concreten les inversions, no
es fa cap inici de nova infraestructura i sens dubte, d’aquesta
manera hem d’entendre que dins el 2008 no es començaran
noves infraestructures, el que fa perillar moltíssims que dins
aquesta legislatura tenguem acabades i en funcionament ni el
tren de Manacor-Cala Rajada, ni el tren Inca-Alcúdia, ni el
desdoblament d’Inca-Enllaç, ni el soterrament de les vies en el
pas per Inca, ni el compliment de la llei en la supressió dels
passos a nivell, ni vials no motoritzats, ni la millora del
transport aeri, per exemple. Creim que és un molt mal
començament i sobretot en temes de mobilitat s’ha de diligent
a l’hora de la presa de decisions, ja que els tràmits i els
procediments són molt llargs i si no es comencen aviat, no
arriben mai. Amb aquesta línia que inicia lliurament el Govern
creim que no s’avança en absolut en modernització del
transport públic i molt menys, en fomentar l’ús entre els
ciutadans si no es va augmentant les línies i les freqüències.

De tots els projectes que el conseller ha anunciat en
comissió, només ens parla d’estudis i futurs projectes, no hi ha
cap inici administratiu d’expedient, ni redacció de projectes, ni
exposició pública, ni començament de licitacions, res de res.
S’anuncien moltes coses, però realment no es posa res en marxa
i això vol dir que tendran molt poc temps per dur-les a terme
totes. Nosaltres voldríem que fossin més ambiciosos, més
ràpids i més responsables perquè vostès anuncien moltes coses,
però no en concreten cap. Ja han passat 6 mesos des que
entraren al Govern i ja és ben hora de deixar d’estar eternament
estudiant i posar-se a fer feina d’una vegada. Està clar que el

pressupost del 2008 no reflecteixen cap intenció de començar
cap infraestructura i si no es comencen ja, no estaran llestes a
finals de legislatura. Ens complau que pretenguin fer noves
obres i tantes millores, però esperam que no segueixin en la
línia de sempre i es quedi només en això, treure missatges,
confondre la població i després no fer res. Maniobres de
publicitat i de màrqueting del que en són tan experts i ens tenen
tan acostumats. Però a l’hora de posar-se i fer feina els queda
molt enrera.

Nosaltres defensam l’execució dels projectes, en positiu.
Volem anar cap endavant i seguir en la línia que nosaltres
començàrem d’ambició en la modernitat, ambició en la millora
d’infraestructures i ambició en reobrir nous corredors
ferroviaris. Volem que es faci tot el que s’ha promès, estam
d’acord en la majoria dels projectes. Però estarem molt
vigilants en controlar l’acció de govern i de moment es
comprova que les seves idees només són fum perquè no es
reflecteixen en el pressuposts. Realment ens preocupa
moltíssim que com sempre, diguin i proclamin una cosa i
després en facin una altra, o el que és més greu, que no facin
res.

Crida poderosament l’atenció que hagin criticat des de que
entraren en el Govern l’endeutament que s’han trobat a la
comunitat autònoma. I ara veim que de sobte són vostès i
empren el mateix sistema i s’endeuten en més de 50 milions
d’euros, per exemple Serveis Ferroviaris de Mallorca. Resulta
curiós veure com vostès prediquen el que no creuen, ens han
volgut criminalitzar tots aquests mesos per aquest tema i ara
són vostès que fan exactament el mateix. Em preocupa veure la
falta de coherència i serietat del seu discurs i sobretot la falta de
solidesa.

Concretament voldria remarcar alguna de les esmenes més
importants. És totalment injustificat l’augment de la partida del
capítol 1, l’augment de la despesa de personal, en una
conselleria que es divideix i es tripliquen diferents direccions
generals, repartint-se entre ells mateixos competències, o sigui
tenint cada un menys feina. Per tant, és intolerable que es
tripliquin directors generals, assessors, caps de gabinet,
duplicitat de gerents, coordinadors d’àrees, quan realment tenen
menys competències. Això és tot el contrari del que és la
racionalitat i l’eficiència financera. Augmenta també
considerablement la partida 64000 sobre inversions immaterials
que no sabem allà on van destinades, perquè ni el conseller ni
els grups que li donen suport han volgut aclarir res en els
debats en comissió. 

Dins la Direcció General d’Ordenació del Territori destaca
la manca d’ajudes als municipis per a la redacció de normes
subsidiàries i plans generals, que han d’adaptar-se als plans
territorials i que nosaltres hem esmenat. Destaca aquesta manca
quan els ajuntaments necessiten aquestes transferències i
sobretot per les declaracions del propi conseller en comissió
que declarava la seva intenció de continuar amb el control,
seguiment i ajuda als ajuntaments per a la redacció dels plans
d’ordenació i planejaments urbanístics.

Destaca també una curiosa partida de 6 euros, no ho he dit
malament són 6 euros, per indemnitzar les desclassificacions
urbanístiques, anunciada ja a la Llei de mesures de protecció i
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el decret de mesures urgents que ja va ser aprovat per aquest
Parlament, és evident que hi haurà desclassificacions i
requalificacions de terrenys que afectaran als drets adquirits
prèviament pels seus propietaris i que evidentment si no poden
acomplir el seu dret anterior a la desclassificació s’hauran
d’indemnitzar. Per tant, hem proposat una quantitat de 10
milions d’euros, si no hi estan d’acord o no la troben encertada,
vostès la transaccionin i en proposin una xifra realista. Però no
ens proposin només 6 euros, que està clar que no les bastarà ni
per començar a fer fotocòpies de tots els expedients que hauran
d’obrir. Siguin una mica més responsables i facin previsions
reals més enllà de només 6 euros.

Dins la Direcció General de Transport Aeri i Marítim, veim
una direcció general totalment buida de contingut, que compta
amb molts pocs funcionaris, escasses competències i per altra
banda, un pressupost desmesurat que no ha explicat en absolut
a què el dedicaran per millorar la situació cada vegada més
caòtica del servei de transport aeri. Parlen una altra vegada de
personal, despesa corrent i estudiar i seguir estudiant
eternament el que ja ha estat estudiat moltíssimes vegades. El
que fa falta és posar-se a fer feina ja. Tots sabem els problemes
que patim greument sobre aquest tema, encara que el conseller
digués la setmana passada que nosaltres fèiem alarmisme. Per
sort el seu portaveu a la comissió va ser capaç d’acceptar que
era una situació insuportable, insostenible en paraules seves.
Tanta sort que algú del Govern veu alguna cosa de la realitat.

És inacceptable que vulguin aplicar una tarifa flexible que
augmentarà desorbitadament els preus dels bitllets, quan a més
és una idea en què vostès estaven completament en contra. No
es pot permetre una partida pressupostària tan desmesurada en
una àrea sense competències i més valdria destinessin l’1,4
milions d’euros a assegurar la co-gestió aeroportuària o la
declaració de servei públic que és greu i urgent que es
solucioni. El Govern del Sr. Zapatero s’ha negat a ajudar les
Illes Balears aquests 4 anys, pareix que la declaració de servei
públic, o la co-gestió aeroportuària no arribarà aquesta
legislatura. A nosaltres no ens feren ni cas. Però encara és més
greu que no els facin cas tampoc a vostès que són del seu
mateix color polític. És molt trist que el Sr. Zapatero hagi
passat olímpicament dels ciutadans de Balears, només perquè
venia la pregunta d’un Govern del Partit Popular. Encara és
més greu que passin de vostès que són els seus amics. Així es
mostra la sensibilitat cap als ciutadans de les nostres illes.

Respecte la Direcció General de Mobilitat que té, o tocaria
tenir el gran gruix de feina, veim una preocupant falta de
concreció de projectes i iniciatives a dur a terme, ja que
s’anuncien moltes coses, però la realitat és que no es veu cap
inici d’execució de res. Tots són declaracions d’intencions,
però en el paper no hi ha fets. Vostès no preveuen cap inversió
en continuar la creació de vials no motoritzats, no en parlen ni
un segon de crear carrils bici, per exemple a la Universitat,
Palmanova, Peguera, com nosaltres vàrem preveure. O d’ajudar
als municipis perquè els implantin. Xoca molt que no es
prevegi la creació de ni un sol carril bici, quan vostès varen dur
sempre aquesta bandera en contra de les autovies i les
carreteres segures, com si aquesta bandera només la poguessin
dur vostès. La veritat és que al final passa el de sempre, xerren
molt i no fan res.

Pel que fa al transport ferroviari i als Serveis Ferroviaris de
Mallorca, tornen fer grans declaracions per continuar el
corredor d’Inca-Alcúdia, desdoblament Inca-Enllaç, Manacor-
Artà. De Cala Rajada ja se’n comencen a despenjar, perquè les
noves informacions diuen que tots són pegues, hi ha molts de
problemes, ho haurem d’estudiar. No ho veuen clar. No han
aturat de reivindicar-ho durant anys i ara que vostès governen
i ho poden fer, ja donen missatges d’incertesa i inseguretat i
què vol dir això? Malauradament que al final no es farà. I bé,
de fer arribar el tren a Felanitx i a Santanyí, o el tramvia Can
Picafort-Pollença, això ja ni en volen sentir parlar. Supòs que
amb les promeses que fan cada dia ja els ve gros i més gros
encara els vendrà quan vegin que s’hi han d’aferrar ben fort.
Quan vegin que perquè surtin els projectes el que han de fer és
arromangar-se i posar-se a fer feina.

De moment no hi ha res, ni inicis d’expedients, ni exposició
pública, ja no parlem d’inicis d’obra clar. La seva pròpia
memòria de pressuposts diu que les obres del desdoblament
d’Inca-Enllaç s’havien de començar el darrer trimestre del 2007
i la veritat és que no han començat ni la informació pública.
Vostès han duit una gran batalla amb aquests temes, han cridat
tot el fort que han pogut per fer veure que el Partit Popular no
feia res en transport públic i que vostès serien els únics en
apostar pel transport públic. Ara tenen la seva millor
oportunitat en demostrar-ho, però comencen molt malament en
no concretar, ni haver licitat encara cap d’aquests projectes. Si
no s’hi posen, no arribarem a finals de legislatura i no tendrem
res fet.

També veim com en els mateixos pressuposts no hi ha cap
previsió d’ingressos en matèria ferroviària. Vol dir això que ni
vostès mateixos veuen que pactaran, ni firmaran un conveni
ferroviari amb el Govern de l’Estat. Un conveni que ens deu
l’Estat a tots els ciutadans de Balears i que s’han negat a
atorgar-nos, una vegada més perquè era un Govern del Partit
Popular. Això sí que és tenir molt poca serietat i anar en contra
d’un Govern perquè és de diferent color polític, oblidar-se de
l’interès general i de tots els ciutadans de Balears. A l’anterior
Govern del Partit Popular ni ens varen voler rebre en 4 anys,
però no ens vàrem quedar aturats, sinó que vàrem seguir
lluitant i vàrem fer les infraestructures ferroviàries. Jo lament
profundament que ni vostès aconsegueixin els doblers, ni del
seu propi partit amic de Madrid i concedeixi vostè el 2% del
Pla estatal d’infraestructures que ens pertoca, que va ser una
reivindicació d’aquest Parlament que ho va demanar per
unanimitat. O sigui, que Madrid ni els escolta a vostès
mateixos.

Sobre el tema de la supressió dels passos a nivell, vostès no
en concreten ni un, ni per on començaran, quin suprimiran
primer, si només milloraran la senyalització, si faran
rehabilitació de passos a nivell, si els automatitzaran. La veritat
és que urgent continuar amb la política començada pel Partit
Popular i complir la llei suprimint tots els falten.
Malauradament hem de lamentar que ahir hi va haver un
accident molt greu a un pas a nivell sense barreres i això no és
un tema de bon o mal transport públic, és un tema de seguretat
de les persones.

Acab ja. Sobre el projecte del tramvia de la Badia de Palma,
vostès destinen 5 milions d’euros només a estudis i no hi ha
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expedient, ni informació pública. Hi ha una altament
desmesurada per només estudiar com fer-ho. Però va en la
mateixa línia que fan vostès, estar eternament estudiant, es
podia entendre quan estaven dins els 100 dies de gràcia, però
és que ja duim 6 mesos i ja és ben hora de tenir ben clar el que
volen fer, ja no dins el 2008, sinó ben clar el que volen fer dins
tota la legislatura perquè si no hi ha més previsió serà
improvisació i això serà un desastre. 

No em vull passar del temps. Per totes les raons exposades
i algunes altres que he deixat sense dir, hem presentat les
esmenes a la totalitat i les conseqüents esmenes parcials que
esperam i demanam per favor que prenguin en consideració.

Moltes gràcies.

(Aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Sandra Morell. Obrint un torn
incidental té la paraula el conseller Sr. Vicens.

EL SR. CONSELLER DE MOBILITAT I ORDENACIÓ
DEL TERRITORI (Gabriel Vicens i Mir):

Sr. President, senyores i senyors diputats. Després
d’escoltar alguna de les reflexions i arguments exposats per la
diputada que m’ha precedit, voldria intervenir sobretot pel que
fa a les esmenes a la totalitat i la seva motivació bàsica, que en
principi sembla que és que no compleixen els objectius que
necessiten les Illes Balears, pel que he pogut entendre. Una de
les prioritats marcades per aquest Govern és potenciar el
transport públic, els agradi o no els agradi i treballar per
corregir el gran desequilibri modal que hi ha hagut a les Illes
Balears en transport, conseqüència no de la potenciació del
transport públic, com vostès diuen, sinó conseqüència d’haver
afavorit el transport de vehicles individuals per carretera i això
és el que ha passat durant tants d’anys. El transport públic que
nosaltres volem incloure és un transport públic que ens inclou
també el tema del transport marítim i aeri i a posta hem fet una
direcció general i que nosaltres consideram que és estratègic
per a les Illes Balears.

D’altra banda també aquest Govern té la prioritat de fer més
sostenible i més racional la política territorial, per la qual cosa
també s’impulsen tot un seguit de lleis, com la Llei de mesures
urgents o la Llei del sòl i que queden reflectides en aquest
pressupost. Per tot això pens per tant, que les necessitats i els
objectius de primer ordre per a la nostra terra, vénen
contemplats en aquests pressuposts que, m’estanya que puguin
fer aquestes valoracions perquè és un pressupost de 98,5
milions d’euros i això suposa un augment d’un 73% respecte
l’exercici anterior. Per tant, no puc entendre com poden
qualificar de no ser ambiciosos en els temes de mobilitat. 

Concretament pel que fa a Ordenació del Territori, aquesta
direcció general presenta un pressupost de 9,5 milions d’euros,
gairebé un poc més superior a la que ja hi havia la legislatura
passada i sobretot l’any anterior. Hi ha una partida de devers 1
milió d’euros que està destinada a fer els estudis i l’assistència
que es necessita per fer els projectes de llei tan importants com

la Llei del sòl. I després unes transferències importants en el
SITIBSA per poder fer la seva funció i els seus objectius, que
no són més que la producció cartogràfica, infraestructures de
dades especials, els sistemes d’informació geogràfica, facilitar
informació i dades als ens i serveis públics, etcètera.

Pel que fa a Mobilitat i Transports, li comentaré que és
evident que no hi ha una partida per a indemnitzacions respecte
a allò que pugui ser la Llei de mesures urgents, senzillament
perquè aquestes partides en principi no es posen mai. Vostès
tampoc no la tenien posada i que jo sàpiga, ens arriben
sentències de quan es va fer per exemple la Llei d’Espais
Naturals i jo no he vist ni l’any passat, ni enguany, ni durant
tots aquests anys que he anat repassant cap partida que sigui per
a indemnitzacions. De fet, seria molt irresponsable i incoherent
posar-les.

Pel que fa a la Direcció General de Mobilitat i Transports,
aquí sí que tenim un pressupost de 83,7 milions d’euros, dels
quals 57,8 són transferències a SFM i 22 milions d’euros
transferències al Consorci de Transports de Mallorca perquè és
allà on tenim competències en transport terrestre. Mitjançant
aquests pressuposts el que es vol fer i per tant, és curiós que
vostès no pensin que això és tenir ambició en transport públic,
el que es vol fer és potenciar i millorar precisament el servei
regular per carretera, potenciar i desenvolupar el Consorci de
Transports i la integració tarifària que serà realitat a partir del
2008 i no com s’havia predicat fins ara i potenciar el transport
ferroviari, realment potenciar-lo, no el que s’ha fet durant
l’anterior legislatura, aquí sí que es potencia i amb pressuposts
reals en noves línies i millora de les existents. D’altra banda, es
continuaran els convenis de colAlaboració amb els consells de
Menorca, Eivissa i Formentera, cosa que precisament de
manera inexplicable estaven bloquejats perquè per exemple
durant 4 anys no es va fer cap tipus de pagament en aquest
sentit, per exemple en el Consell de Menorca.

Pel que fa a Serveis Ferroviaris la inversió és espectacular
respecte a allò que vostès feien a l’anterior legislatura. Estam
parlant de 61,5 milions d’euros, un 64,7% més que el 2007 i un
esforç pressupostari que s’inverteix clarament en partides
concretes, sobretot en seguretat, automatització, supressió de
passos a nivell i millora de la xarxa de fibra òptica i
senyalització. Estam parlant de la supressió de passos a nivell,
concretament està pressupostat en 2,74 milions d’euros, un
38% més que a l’exercici anterior. I a més, a més partides
concretes per al desdoblament Inca-Enllaç de 6 milions
d’euros, vostè diu que no es fa res, però que jo sàpiga aquest
projecte ja està a informació pública. Sa Pobla-Alcúdia, 7,5
milions d’euros. Manacor-Cala Rajada, 10,5 milions d’euros.
Tramvia de la Badia de Palma 2,5 milions d’euros i que són per
iniciar ja tots aquests projectes i començar a fer tots els
projectes i poder-los iniciar, a més a més de nous tallers,
recuperació d’estacions i també la millora del metro. Per tant,
en principi no puc entendre com poden fer una esmena a la
totalitat en aquest sentit que s’ha explicat, perquè és d’una
incoherència absoluta respecte els nombres que surten
reflectits.

Pel que fa al Consorci de Transports de Mallorca, un
pressupost de 38 milions d’euros que permetrà aconseguir uns
objectius clars, que són els que persegueix aquest Govern i és
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desplegar i potenciar al màxim el Consorci de Transports per
una banda, implantar el nou sistema tarifari integrat i per altra,
millorar el transport regular interurbà. Estam parlant que el
sistema integrat tarifari està pressupostat en 25 milions d’euros,
dels quals sense comptar els ingressos que el Govern rebrà
directament, el Govern injecta gairebé 10 milions d’euros per
millorar de manera molt significativa els costos als usuaris i
millorar el sistema tarifari. De tal manera que es despenalitzen
els transbordament, es fidelitzen els usuaris més habituals i
s’equilibren les tarifes que de fet tornen molt més equitatives.

Pel que fa al transport marítim i aeri. Sembla mentida que
vostès critiquin que hi pugui haver una direcció general,
m’imagín que ho deia per això, una direcció general
encarregada d’això. No tenir competències Sra. Diputada, no
vol dir no poder tenir veu. Hem de poder tenir veu i hi ha
d’haver una estructura administrativa i una estructura política
per poder fer aquesta qüestió. El transport marítim i aeri és un
transport que és estratègic per a les Illes Balears i el que no pot
ser és no tenir ni un sol funcionari que no faci feina en aquest
sentit. I sobretot quan hi ha i hi havia la cridòria durant la
legislatura passada en aquests temes. L’estructura que estam
implantant permetrà i permet, de fet ja ha donat els seus
resultats, poder fer una feina eficaç en transport marítim i
també en transport aeri i durant aquests 5 o 6 mesos que duim,
ja hi ha hagut tot un seguit de qüestions que han anat millorant
respecte a allò que hi havia abans. 

Per tant, aquest Govern pensa en definitiva que aquests
pressuposts són adequats, són coherents i suficients en les
prioritats del Govern, això és el més important, prioritats ja
esmentades que són la potenciació del transport públic, en totes
les seves vessants, potenciació especial del transport ferroviari
i actuacions també en ordenació territorial, que permetin
avançar cap la sostenibilitat. Pel que fa algunes apreciacions,
jo demanaria més seriositat. No es poden per exemple
pressupostar uns ingressos per a uns convenis futurs que hi
pugui haver amb l’Estat, ja sé que vostès ho feien, nosaltres
som seriosos en aquest sentit i no es poden pressupostar si
realment encara no es coneixen.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. En torn de rèplica Sra. Morey.

LA SRA. MORELL I CUART:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Sr.
Conseller, jo de veres li dic que estaria encantada que vostè fes
tot el que diu que farà. No trobarà mai tan a prop el Partit
Popular de vostè, faci tot el que diu que farà, però és que diu
que farà moltes coses i no en comencen ni una. No ha arribat al
BOIB cap informació pública, ni una exposició pública. O sigui
que la tendrà al despatx, però al despatx no hi pot estar, ha de
sortir al carrer, a exposició pública, hi ha d’haver els tràmits.
No sé què estudien tant, fa mesos que estan estudiant, quan
vostès tenen un Pla de transports que és molt complet, que fa
una previsió fins i tot pressupostària de tots els temes que hi ha
pendents i que amb aquesta base vostès ja podrien començar.

El problema no és que nosaltres pensem que vostès no
volen fer aquests temes, jo crec que vostè els vol fer, però si no
s’hi posen no arribaran. Vostè té una de les conselleries més
complicades, totes són igual d’importants, però és molt
complicada perquè els temes de mobilitat duen molts de
problemes, molta feina, els procediments són molt llargs i si no
s’hi posen no arribaran. Xerren tant que el Partit Popular no va
fer absolutament res en temes de transport públic la passada
legislatura, a la qual jo li puc enumerar més de 25 actuacions
importantíssimes i no són actuacions minoritàries i la veritat és
que hi ha una gran diferència. No és el mateix fer una supressió
d’un pas a nivell que fer-ne 18, no és el mateix fer una estació
que fer totes les que vàrem fer nosaltres. No és el mateix fer
una petita estació a un poble que fer una estació intermodal tan
moderna com la que férem nosaltres que va dur una previsió de
més de 50 anys, no el tren de Manacor que en dos anys ja
estava obsolet. O sigui, hi ha molta feina per fer i no dubt que
vostè la vulgui fer, però realment xerren i no fan res. Si no es
posen aquests projectes damunt la taula no sortiran. I a finals de
legislatura n’hi haurà qualcun de començat, no diguem cap obra
acabada i això no pot ser.

El soterrament del tren en el pas d’Inca, vostès ja se’n
despengen, no en volen ni sentir xerrar. Vostè va dir a la seva
compareixença a la comissió que no era una prioritat. Ara ja no
és una prioritat, quan va ser un acord de l’Ajuntament d’Inca,
per unanimitat ho va aprovar i a més va ser una reivindicació
seva, vostès varen fer aquesta reivindicació i varen lluitar en
temps de període electoral perquè s’inclogués i al final el Partit
Popular el va incloure dins el Pla de transports...

(Alguns aplaudiments)

Cala Rajada, ara ja hi ha problemes, ho haurem d’estudiar
perquè la doble via és molt complicada i el tema del traçat.
Tampoc no el faran, concretin i s’hi posin, perquè en temes de
mobilitat és molt important. Electrificació de línies tampoc no
en volen sentir xerrar. Nosaltres férem un metro electrificat,
però són vostès els més verds, no nosaltres. Soterrament del
tren a Manacor. És una obra molt complicada,  per ventura serà
tant o més complicada que l’estació intermodal de Palma i si no
comencen amb aquesta obra és que no estarà feta.

Vostès preveien l’inici d’obres dins el 2007, és que no ho
dic jo, és que ho diuen vostès mateixos; vostès mateixos diuen
que el tramvia a Palma ha de començar el setembre del 2007,
començar, setembre del 2007; doncs no hem vist res, és que no
surt res.

Desdoblament d’Inca a s’Enllaç, també varen dir vostès, no,
això ho diu la mateixa memòria de pressupost, que el darrer
trimestre del 2007 comença el desdoblament d’Inca a s’Enllaç;
doncs evidentment no comença res, ni tan sols hi ha un projecte
fet.

En temes de seguretat, nosaltres vàrem fer uns contractes de
manteniment en temes de seguretat a nivell d’AVE, és tan
important la seguretat com el manteniment d’aquestes
instalAlacions ferroviàries, el manteniment del corredor i el
manteniment de les unitats. Aquest pressupost en seguretat ha
desaparegut.
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Passos a nivell, no en concreten ni un, és que fer els passos
a nivell no és fer una petita asfaltada, un pas a nivell vol dir un
túnel o vol dir un pont i vol dir molts de mesos de feina i si no
comencen no n’estarà fet ni un. A més, hem d’acomplir la llei,
estam obligats a complir la llei. I el mateix Pla de transports ja
els té prevists, els té numerats, els té pressupostats i saben on
han de començar, és que la feina la tenen bastant avançada.

Vostè em diu que les indemnitzacions de requalificacions
no es poden preveure. Surt el seu mateix director general
d’Ordenació del Territori dient que estan segurs que hi haurà
casos en què els afectats estaran descontents i probablement
acabaran en els tribunals, ja ho saben vostès, però no en fan ni
cas. Jo entenc que el conseller pugui tenir una profunda
frustració, perquè realment els que han fet moltíssima feina en
el tema de transport ferroviari ha estat el Partit Popular a la
passada legislatura, fent unes obres que eren impensables i que
ningú no es pensaria que mai no les faríem i les vàrem fer,
nosaltres, el Partit Popular. El que passa és que no les han
pogut inaugurar vostès i això no ho poden consentir.

Posin ja més freqüències, parla de freqüències, però és que
ja podrien estar posades més freqüències. I el tren nocturn, per
què no està posat en marxa? Ja hi podria estar perfectament, fa
sis mesos que governen, tenen molta feina per endavant.

No hem parlat de la transferència a Menorca i a Eivissa que
també crea un Consorci de Transports, com funciona molt bé
a Mallorca, i això no li discutiré, que nosaltres posàrem en
marxa el Consorci de Transports de Mallorca i també la
Targeta Única que li deixàrem enllestida i que és una idea molt
bona.

Estació d’autobusos a Ciutadella i a Santa Eulàlia, tampoc
no n’hem parlat. O més bus a Mallorca. El Partit Popular va fer
moltíssima feina en transport terrestre, moltíssima; transport
terrestre a Illetes, a Llucmajor, reordenació de la concessió de
Ponent; bus + tren a la comarca de Manacor; bus + tren a
Ariany i a Maria; vàrem fer moltíssimes actuacions i en falten,
segur que en falten moltíssimes, però s’hi posin ja perquè ja és
ben hora de començar a fer feina, no podem estar estudiant i
estudiant, tota la vida estudiant, i passaran tres anys més de
govern i vostès seguiran estudiant i no tendran cap
infraestructura començada.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments i petit aldarull)

(La Sra. Presidenta reprèn la direcció del debat)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Morell. En contestació, i per tancar la qüestió,
té la paraula el Sr. Vicens.

EL SR. CONSELLER DE MOBILITAT I ORDENACIÓ
TERRITORIAL (Gabriel Vicens i Mir):

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Diputada, jo és que no
entenc vostè si sap què és un debat en els pressuposts. Miri, en
aquests pressuposts per al 2008 hi ha tota una sèrie de partides,

amb tota una sèrie de projectes ben especificats. Quan passi el
2008 vostè em dirà si això s’ha fet o no s’ha fet, però el que
passa és que, per exemple, vostè em diu que encara no hem fet
i no hem començat; què volia que féssim el tramvia el setembre
del 2007, just arribar? És un poc fort això, és un poc fort. Però,
a més a més, perdoni, però el desdoblament, per exemple, cap
a l’Enllaç, li record que vostès el tenien des del 2004, per tant
la seva eficàcia no em vengui a explicar-la, des del 2004 havien
de fer el desdoblament de via.

(Alguns aplaudiments i aldarull)

Per favor, Sra. Diputada, un poc de seriositat.

A més a més, vostè em diu que no m’he de preocupar, que
estam fent estudis, etcètera; miri, jo el que li dic és que tenim
pressupostat per al 2008 tota una sèrie d’actuacions i estan ben
especificades i aquestes actuacions estan ben aclarides i ben
comentades públicament. Jo li puc assegurar que les durem a
terme, el que passa és que ho duim a terme amb seny i ho duim
a terme poc a poc, que és com toca. El que no farem és córrer
i fer obres impensables com varen fer vostès, això no ho farem,
això li puc assegurar, les farem ben pensables les obres, això sí
que li puc ben assegurar que les farem ben pensables.

I a més a més, el que no entenc, la veritat, és que pugi vostè
aquí a parlar d’ajudes als consells insulars. Vostès saben que
varen estar quatre anys sense pagar un sol euro a un conveni
que tenien amb el Consell de Menorca i sense cap tipus de
justificació? Però com pot ser que vengui vostè aquí a parlar-
me d’això, si ni tan sols varen tenir la decència d’aplicar els
convenis que hi havia i nosaltres aquests convenis els pujam un
15% i, a més a més, som al 2008, durant quatre anys tenim molt
de temps per millorar les coses, i evidentment per impulsar els
consorcis de transport a Eivissa, a Menorca i a Formentera. Per
tant, per favor, quan vengui aquí almenys les crítiques que facin
al Govern pensin un poc vostès les que varen fer i per favor no
parlin de modernització d’obres, no em parli de l’intermodal i
no em parli del metro i no em parli d’aquestes obres que, per
favor, tenen credibilitat zero en això.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments i petit aldarull)

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Vicens. En torn en contra, té la paraula
pel Grup Mixt, la Sra. Suárez.

LA SRA. SUÁREZ I FERREIRO:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores diputades, senyors
diputats. Sra. Morell, nosaltres ens centrarem en un debat de
pressupost i no de política general barrejada amb qualque
comentari sobre el pressupost.

Bé, el nostre grup donarà suport al pressupost de la
Conselleria de Mobilitat i Ordenació del Territori, a la seva
estructura nova organitzativa i a les diferents entitats afins, i ho
fem des del convenciment que amb aquests comptes es
desenvoluparan uns models territorials de contenció i
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sostenible, així com un model de mobilitat essencialment
diferent de l’imposat durant la darrera legislatura. I li volia fer
una referència a una cosa que ha dit vostè; vostè deia que
voldrien que nosaltres continuàssim la política que vostès
havien començat i que, efectivament, han fet coses
impensables. Jo li assegur que estic encantada que la política
que van començar vostès, afortunadament, no sigui continuada
durant aquesta legislatura i que, efectivament, era impensable
que a una illa com Eivissa haguéssim de patir les autovies que
patim.

En conseqüència, no podem votar a favor de l’esmena a la
totalitat del Grup Parlamentari Popular, perquè sí que pensam
que aquest pressupost respon a les necessitats i aspiracions dels
ciutadans i ciutadanes de les Illes Balears. I sentim tornar
repetir el mateix suggeriment que ja vam fer en el debat de la
Conselleria d’Obres Públiques i Habitatge i és que
demanaríem, com a mínim, correcció semàntica quan es
formula el per què de la motivació de l’esmena a la totalitat;
sabem que l’explicació d’aquesta esmena es fa aquí, però la
motivació hauria de ser més correcta des del punt de vista
semàntic, això de no complir els objectius que necessiten les
Illes Balears, jo, francament, no ho entenc, no sé si les Illes
Balears necessiten objectius, probablement necessiten unes
altres coses.

Pel que fa a les esmenes parcials, no podrem votar a favor
de les presentades per AIPF, atès que les esmenes 3367, 68 i 69
es refereixen a competències que estan transferides al consell
insular, qui hauria de negociar amb el Govern, si hi estigués
interessat, la firma del corresponent conveni.

Pel que fa a la 3401, també suggereix actuacions que
queden al marge competencial d’aquesta conselleria.

En relació amb les esmenes parcials del Partit Popular, són
diversos els motius de rebuig i n’hi comentarem alguns. Pel que
fa a l’esmena 3447, relativa a indemnitzacions per
desclassificacions urbanístiques, crec que el conseller ha
explicat perfectament quina és la raó per la qual no apareix més
que una partida de 6 euros en aquest apartat, i no em repetiré.

Pel que fa a l’esmena 3445, no la podem acceptar perquè
suposa llevar una important partida del SITIBSA que nosaltres
consideram que és molt necessària.

Les esmenes 3446 i 3426, per augmentar despeses per a
supressió de passos a nivell, la trobam innecessària, ja que
existeix una partida destinada a aquestes actuacions i per cert
amb un import més elevat. D’altra banda, nosaltres pensam que
la prioritat de les actuacions han de ser marcades per la
conselleria, que té, i es va expressar aquí a un ple fa unes
setmanes, uns criteris molt clars amb els quals coincidim.

En quart lloc, una part de les esmenes fan referència a
construcció d’infraestructures, estacions d’autobusos o millores
de serveis tant ferroviaris com d’autobusos. Nosaltres no les
podem acceptar perquè o bé ja estan pressupostades o bé són
objecte d’estudis i planificació per a una posterior priorització
i temporalització. I per cert que jo també li faig una reflexió
sobre això de la planificació i els estudis: jo prefereixo molt
més que es facin estudis i que es faci planificació i que després

es duguin a terme les obres de manera correcta que no el que
patim també aquests dies, no fa falta que parli del metro, però
sí que li puc parlar de les autovies d’Eivissa que per quatre
punts diferents s’estaven enfonsant fa uns dies.

Tornam, en cinquè lloc, a trobar esmenes presentades a la
secció 17, relatives a la construcció de carrils bici, que jo
voldria, millor, parlar de vies ciclistes, que és un terme que
s’utilitza en l’actualitat. Aquesta mateixa esmena es va
presentar a una altra secció, a la Conselleria d’Obres Públiques
i Habitatge i l’argumentació que vam donar en aquell moment
la donam per vàlida ara també.

En conseqüència, en definitiva, no podem donar suport a les
esmenes presentades per AIPF i pel PP i reiteram el nostre
suport i la nostra confiança en el pressupost elaborat per la
Conselleria de Mobilitat i Ordenació del Territori.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Suárez. Pel Grup Parlamentari Unió
Mallorquina té la paraula el Sr. Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. Des del Grup
Parlamentari Unió Mallorquina anunciam el vot negatiu tant a
l’esmena a la totalitat com a les esmenes a la globalitat. No
estam en absolut d’acord amb l’exposició que se’ns ha fet aquí
per part de la portaveu popular. La veritat és que en relació
amb la Direcció General de Transport Aeri i Marítim coincidim
plenament amb el plantejament del Govern i amb el
plantejament del conseller, és una qüestió estratègica, és ver
que no tenim competències, però és ver que és bo anar
preparant una estructura administrativa i anar fent feina i anar
pressionant perquè, efectivament, les Illes Balears arribin a
tenir un paper important en matèria d’aeroports i en matèria del
que es diu ports d’interès general.

En relació amb la Direcció General de Mobilitat no podem
coincidir de cap manera, sembla que no tenim el mateix
pressupost davant; nosaltres, en relació amb la xarxa de tren
veim prevista una partida de 24 milions d’euros per a noves
xarxes, com ha dit el conseller, hi ha previst el soterrament a
Manacor, 10,5 milions d’euros; Inca-s’Enllaç, 6 milions
d’euros; sa Pobla-Alcúdia, 7 milions d’euros, això són partides,
no són invencions. Jo quan la sentia semblava que no vèiem els
mateixos pressuposts, això són concrecions de les polítiques de
mobilitat que es volen fer i que hi ha un compromís efectiu,
real, pressupostari per realitzar-les, però en matèria de xarxa de
tren. Podríem continuar en matèria de seguretat, també hi ha
consignats més de 13 milions d’euros per a aquesta qüestió. I
en passos a nivells, als quals vostès presenten esmenes parcials
a aquesta qüestió, hi ha també una consignació de 2.745.000
euros per anar eliminant passos a nivell, per tant hi ha partides
concretes per fer polítiques concretes en matèria ferroviària.

El mateix en matèria de transport terrestre, el Consorci de
Transports de Mallorca té un increment en matèria d’inversions
de més d’un 37%, per tant aquí també hi ha un compromís real.
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És que, en termes generals, també ho ha dit el conseller, resulta
que aquest departament té un increment pressupostari d’un
73%, per tant, diguem que tota la seva argumentació que només
hi ha fum no s’adiu amb les xifres concretes del pressupost. Hi
ha compromisos, hi ha pressupost, hi ha partides, hi ha vocació
de tirar endavant tot un projecte en matèria de transport
colAlectiu.

I en matèria de la Direcció General d’Ordenació del
Territori, les ajudes a la redacció dels planejaments urbanístics,
vostès saben que els consells insulars preveuen aquestes ajudes
per a l’adaptació del seu planejament urbanístic; vostès saben
que això, en principi, és una competència eminentment
municipal, que la resta d’administracions hi poden colAlaborar,
vostès no es cansen de dir que el Govern i en especial la
Conselleria d’Ordenació del Territori no té competències
urbanístiques, però després indirectament li volen donar un
paper i cauen en la més absoluta incoherència en aquesta
qüestió del planejament urbanístic.

I en matèria de desclassificacions també hi veim una certa
incoherència en aquesta qüestió, perquè vostès, per una banda,
quan parlen del Decret llei, i en el debat de la convalidació
d’aquest decret llei, en aquest plenari varen dir que el decret
llei tot era fum, que no tenia repercussions, que només canviava
la qualificació de sòl rústic, a sòl rústic especialment protegit,
ANEI i ARIP i resulta que després vostès mateixos venen aquí
amb una esmena de 10 milions d’euros per començar a
preveure els costs d’aquestes mesures territorials de protecció.
Això és un discurs per a nosaltres francament incoherent.

Vostès saben i els ho varen dir a la comissió que el principi
general és que els canvis de classificació no donen dret a
indemnització, això és un principi general que evidentment té
indemnitzacions, però també és evident que no serà al llarg de
l’exercici 2008 en què es farà efectiva la quantificació
d’aquestes indemnitzacions possibles que puguin existir. A més
a més que en cap moment vostès han fonamentat aquests 10
milions d’euros, a quin càlcul respon, per tant no tenim ni idea
de quin ha estat el procés intelAlectual i matemàtic per arribar
a aquesta quantificació, la qual trobam absolutament mancada
de motivació i justificació.

En general vostès ataquen la conselleria perquè té previst
fer molts estudis i redacció de projectes; una conselleria com
aquesta ha de fer molts estudis i molta redacció de projectes, i
jo crec que en matèria de redacció de projectes i en matèria de
fer les coses tranquilAlament i ben fetes, vostès haurien de
moderar, com a mínim, li aconsellaria moderar un poc el to,
perquè realment hi ha hagut obres que no han estat, en la seva
execució i en el seu disseny, molt afortunades, per tant una
mica de moderació de cara al futur.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Melià. Pel Grup Parlamentari BLOC per
Mallorca i PSM-Verds, té la paraula el Sr. Llauger.

EL SR. LLAUGER I ROSSELLÓ:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyors i senyores diputats.
Nosaltres no donam suport a les esmenes a la totalitat i tampoc
no donam suport a l’esmena a la globalitat. Començaré per
parlar de les esmenes que fan referència a la Direcció General
d’Ordenació del Territori, en concret a aquella esmena sobre
indemnitzacions, en què proposen 10 milions d’euros per
preveure indemnitzacions possibles derivades de les
desclassificacions. Jo ahir ja hi feia referència,
equivocadament, perquè hi feia referència en una secció que no
era la que hi havia aquesta esmena, i ja deia que aquestes
indemnitzacions no sabem ni quants doblers seran ni quan
arribaran. I en tot cas, com acaba de dir el Sr. Melià,
difícilment arribaran dins l’exercici de l’any 2008, per tant
nosaltres creim que no és oportú incloure aquesta quantitat per
preveure indemnitzacions.

En qualsevol cas, nosaltres, ara que amb el Partit Popular
sembla que arribam a consensos sobre protecció del territori i
el Partit Popular es posa cartells de reivindicar protecció i el
Partit Popular va a fer manifestacions a Cala Blanca, a nosaltres
ens agradaria que també arribàssim a consens en el criteri que
ha de guiar la qüestió de les indemnitzacions i que arribàssim
a consens en què el criteri que ha de defensar l’administració és
que s’han de defensar els interessos propis, els de
l’administració i els dels ciutadans, i que, per tant, les
indemnitzacions, les quals al final de vegades hi han de ser, han
de ser les mínimes possibles. Jo crec que ha d’haver passat el
temps en què el govern tenia un director general que els matins
feia de director general d’Ordenació del Territori i els
capvespres es dedicava a assessorar les empreses perquè les
indemnitzacions fossin les màximes possibles arran de les
actuacions de protecció que havia fet el govern anterior.

Respecte de la qüestió de mobilitat, home, jo crec que ja
s’ha dit, quan hi ha un increment de pressupost tan important a
una conselleria que bàsicament és mobilitat, o sigui que
bàsicament, almenys pel que fa a inversió i a quantia
pressupostària, que bàsicament és mobilitat, és molt difícil
mantenir aquest discurs que aquí no es fa res i que aquí tot són
maniobres de màrqueting.

La Sra. Morell ha dit que les nostres idees només són fum.
Les idees del govern anterior al final, algunes d’elles, no és que
només fossin fum, és que algunes d’elles al final només eren
aigua.

(Remor de veus)

I per això jo crec que és important que hi hagi estudis quan
faci falta que n’hi hagi. És a dir, la Sra. Morell diu que per
arribar a Cala Rajada, no arribar a Cala Rajada, ho estudiam,
lògicament ho estudiam; que per al tramvia de Palma ho
estudiam, lògicament ho estudiam, perquè ens estimam més fer
les coses estudiades, perquè si no realment arribam a fer obres
impensables, com va fer el govern anterior, el qual va fer obres
impensables.

Vials no motoritzats, com que aquesta esmena ja anava
també a la secció d’Obres Públiques i Habitatge, ja es va
contestar en el seu moment; en tot cas, reiterar que el
compromís del Partit Popular amb la mobilitat sostenible ens
hauria agradat veure’l a la legislatura anterior no en allò que va
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fer sinó en algunes coses que ens hagués agradat que hagués
deixat de fer, massa autopistes com per ara fer ostentació de
compromís amb la mobilitat sostenible.

Conveni ferroviari amb l’Estat. Jo no som expert en
tècniques pressupostàries, per tant no sé si ha de ser o no en el
pressupost, això lògicament a la Conselleria d’Hisenda ho
saben més, el que nosaltres sabem és que aquest conveni hi serà
i que, per tant, al final de legislatura parlarem d’obres
realitzades.

10 milions d’euros per a electrificació. Aquesta és una
esmena curiosa i lliga amb el que fèiem referència abans, que
les coses s’han d’estudiar abans; el PP és partidari que
destinem 10 milions d’euros a l’electrificació, això, per què no
s’ho varen pensar abans de fer el soterrament del tren a la seva
arribada a Palma? Perquè si s’ho haguessin pensat abans tal
vegada ens hauríem estalviat aquest Parc de Ses Estacions que
sembla una exposició de fumerals de vidre per treure els fums
que treuen els trens que entren allà sense electrificar. Si hem
d’electrificar primer electrificam i després soterram, que és el
lògic.

Respecte d’allò que ha constituït una mica l’argument
central de la seva intervenció, que no feim res i només ens
pensam i ens pensam i no feim res, jo li diria que al final de la
legislatura comptarem, perquè fer obres en matèria ferroviària
és un dels compromisos principals d’aquest govern i per tant al
final comptarem. I li dic avui, l’any 2007, al final de
legislatura, quan recomptem, la diferència entre el que ha fet
aquest govern, el que haurà fet aquest govern en matèria de
transport públic respecte del que havia fet el govern anterior
serà de 5 a 1, de 6 a 1 o de 7 a 1. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments, remor de veus i petit aldarull)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Llauger. En torn en contra té la paraula el Sr.
Ribalaiga.

EL SR. RIBALAIGA I BRIONES:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. Sr.
Font, estaria bé que quedés també.

(Rialles de l’intervinent i remor de veus)

Anima l’ambient, anima l’ambient, ens consta a tots que
anima l’ambient.

Bé, les esmenes a la totalitat presentades pel Partit Popular,
que són quatre, no només a la conselleria sinó a empreses i
afins que hi ha relacionades amb la mobilitat, nosaltres
entenem, des del primer moment ja ho vam veure així, que no
tenien cap tipus de credibilitat com a esmenes a la totalitat,
perquè evidentment un que presenta una esmena a la totalitat
presenta un projecte alternatiu, i en aquest cas, a pesar del que
deien les pròpies esmenes, que no acompleixen els objectius
que tenen les Illes Balears, que no sabem ara quins són perquè
la portaveu no ens ho ha explicat. Jo esperava que la portaveu
del Partit Popular ens expliqués quins eren aquests objectius

que tenien i el que ha fet la portaveu, i ho ha fet molt bé i la
vull felicitar, perquè ha fet una defensa aferrissada, calenta,
crec que molt bona del que ha estat la gestió del Partit Popular
a la passada legislatura, i ho ha fet bé, en aquest aspecte ho ha
fet bé; el que no està tan bé és el que va fer el Partit Popular a
la passada legislatura, però això és una altra cosa.

(Alguns aplaudiments i aldarull)

Mirin, la defensa de les esmenes a la totalitat basada en el
fet que suposam que el govern no farà el que diu que farà és
molt flac, no em diguin, no és aportar cap dada objectiva,
suposam que el govern no farà el que ha dit que farà.

Es queixen dels estudis que el govern encarrega i fa i no
tenen en compte que tal vegada si haguessin fet qualque estudi
vostès no hagueren tingut alguns errors que van tenir i que
tampoc no vull mencionar per no sortir-me del guió.

Se’ns critica que encara no haguem començat a fer coses i
que al BOIB o al BOCAIB encara no hi hagi coses licitades ni
cap cosa d’aquest tipus. Mirin, el pressupost del 2007 que es va
aprovar en aquesta cambra, exactament fa un any, ja va dir la
en aquell moment consellera que era un pressupost que baixava
en inversions i que era un pressupost que augmentava en
despesa corrent, la qual cosa, per cert, és un anatema per al PP,
normalment açò no sol ser així. El Partit Popular (...) dir que hi
ha molts doblers en inversions i poca depesa corrent, però en
aquest cas el Diari de Sessions diu que era un pressupost que
baixava en inversions i pujava en despesa corrent.

Evidentment, què volia que féssim? Nosaltres en aquests sis
mesos no podíem fer inversions si no hi havia doblers per fer
inversions, és a dir que el problema l’han posat vostès, però és
que tampoc no hi havia temps i tampoc no era oportú. Jo crec
que el conseller, molt assenyadament ha fet un pressupost
pensant que la seva activitat inversora començarà a partir de
l’any que ve, i no ara a corre-cuita sense veure el que es fa i es
deixa de fer.

Miri, la meva intervenció estava pensada i preparada, la
portaveu del PP m’ha fet una part de la feina, amb la idea de
reconèixer que la consellera Cabrer havia fet una bona feina en
algunes coses, per exemple, amb la seva dedicació a la millora
del metro, amb la seva dedicació a la millora -perdó, no volia
dir açò-, amb la seva dedicació a la millora del tren, amb la
millora del transport públic, per carretera, reconeixem, ella ho
va dir, ho hem llegit aquí, es va dedicar de manera efectiva a
llevar passos a nivell perillosos, posar frens automàtics a les
unitats, a posar l’estació nova de Sant Joan, aparcament soterrat
a la secció d’Inca, bé, la portaveu del PP ha fet una bona
intervenció en aquest aspecte. I la meva intervenció anava
dirigida a dir, bé, aquesta feina tan bona que va fer la Sra.
Cabrer, nosaltres estam disposats a continuar-la i, de fet, el
conseller, a la intervenció que va fer a la Comissió d’Hisenda
va començar a parlar de desenvolupament del Pla director
sector de transports, del foment de la mobilitat sostenible,
d’impuls del Consorci de Transports de Mallorca, ple
desenvolupament de les infraestructures ferroviàries,
millorament de les infraestructures, millorament en la seguretat,
rehabilitació, automatització i rehabilitació de passos a nivell,
desdoblament del corredor Inca-s’Enllaç, rectificació de
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deficiències de la línia metropolitana -alerta, açò és una cosa
nova-, ampliació de la línia de sa Pobla-Alcúdia, Manacor, bé,
totes aquestes coses que vostès ja saben i coneixen, tot açò ho
va dir el conseller.

El que passa és que vostès no es fien del que diu el
conseller, però el conseller el que va venir a dir és: d’aquesta
feina tan magnífica que s’ha fet, nosaltres en continuarem fent
feina. I de fet el pressupost econòmicament està més ben dotat
que el pressupost que van aprovar el 2006, ara fa un any en
aquesta cambra. Per tant, la meva intervenció anava dirigida a
com pot ser que un pressupost més ben dotat, el qual és
continuïtat d’una feina realitzada, de la qual vostès n’estan
satisfets òbviament, com pot ser que es faci una esmena a la
totalitat d’aquest pressupost? Evidentment, les raons de
l’esmena a la totalitat no s’han de cercar en el contingut
pressupostari ni en el que es proposa en els pressuposts ni en
les memòries, ni en els números del pressupost, sinó que el
contingut de l’esmena a la totalitat s’ha de cercar simplement
amb una acció política que vostès consideren adequada fer,
consideren que va bé per als seus interessos i consideren
adequada per a la consecució de les seves polítiques, però res
més.

Crec que açò no és exactament així i, contràriament al que
diuen a l’esmena a la totalitat, que no s’acompleixen els
objectius de les Illes, jo diria, bé, és que està pensada per
complir els objectius seus els quals no encaixen exactament
amb els objectius de les Illes.

Llavors, dit açò de les esmenes a la totalitat, permetin-me
que entri a parlar de les esmenes parcials o a la globalitat i
comenci fent-ho amb les d’AIPF de Formentera, les quals
rebutjarem, anunciï ja, però que entenem que aquestes quatre
esmenes, correctes elles i enfocades a temes que nosaltres
compartim, no és aquí el lloc on fer-ho, sinó que s’han de fer a
través d’un diàleg amb el Consell Insular de Formentera. Si el
Consell Insular de Formentera, el qual és plenament competent
en matèria de transport a Formentera, que digui quines són les
seves prioritats en aquest aspecte i si necessita o no necessita
la colAlaboració del Govern balear. I si la necessita, llavors
habilitar mecanisme tipus conveni per fer efectiva aquesta
ajuda, aquesta colAlaboració, ja dic, tan interessant o fins i tot
necessària.

Dit açò, entrarem a les esmenes del Partit Popular, les 24
esmenes que han presentat. Bé, les havia ordenat més o menys
per diferents aspectes o diferents temes que tocaven, no tindré
temps de comentar-les totes evidentment i potser em centraré
en les que em sembla més important fer-hi referència. Altres
portaveus ja hi han fet referència, però parlar d’una partida de
més de 6 euros per a indemnitzacions o desclassificacions
urbanístiques quan no sabem si n’hi hauran, ni quin import
tindran, ni per quin motiu seran, ens sembla una temeritat. En
qualsevol cas, si açò es produeix hi ha mecanismes legals i
administratius que permetran habilitar els doblers necessaris
per fer front al que es presenti, evidentment, clar que sí.

El tema del transport ferroviari creim i entenem que totes
les coses que es comenten a les esmenes que s’han fet són
temes que són a la llista que el Sr. Conseller ha presentat i que
són a les memòries del que s’ha presentat en el pressupost,

possiblement no amb les mateixes prioritats, possiblement amb
un ordre diferent, però hi són. A nosaltres també ens preocupa
la línia Manacor-Artà, la línia de Cala Rajada, també ens
preocupa la supressió del pas a nivell de Petra o el soterrament
de les vies a Inca o l’electrificació de línies de tren, i
evidentment en els pressuposts se’n parla d’aquestes coses.
Llavors, evidentment, estam d’acord amb algunes d’aquestes
coses però no de la manera que vostès ho plantegen, no amb la
prioritat que vostès ho plantegen i de vegades, no sempre, amb
la dotació que vostès ho plantegen.

El transport per carretera. El tema dels consells insulars
crec que estaria bé que ho tornéssim a repetir, no fa falta
segurament, però estaria bé que ho tornéssim repetir: els
consells insulars són competents en les matèries que són
competents i en transports són competents, almenys el de
Menorca i el d’Eivissa. El Consell Insular de Menorca si ha de
posar en marxa o no un consorci de transports ho decidirà el
Consell Insular de Menorca i si, per a açò, necessita la
colAlaboració del Govern balear la demanarà i articularà un
conveni i es posarà d’acord per fer efectius aquests diners que
el Govern balear el pugui ajudar. Igual farà el d’Eivissa, no ens
avancem, tal vegada els d’Eivissa o els de Menorca decideixen
que açò no és una prioritat per a ells i que volen fer unes altres
coses, per açò són competents.

Respecte de l’estació d’autobusos a Ciutadella ja ho hem dit
unes quantes vegades aquí, crec que no s’ha d’insistir massa en
el tema, en el moment que Ciutadella, l’Ajuntament de
Ciutadella posi a disposició un solar, un terreny, un espai on fer
aquesta estació, estic seguríssim que tant el Consell Insular de
Menorca com el Govern balear tindran una resposta adequada
a la necessitat que Ciutadella disposa d’una estació
d’autobusos, com vam fer amb Maó; però és que en el cas de
Maó, Maó va posar damunt la taula un terreny, va posar una
ubicació, és necessari posar una ubicació per fer un projecte,
els projectes no es poden fer en l’aire, o bé, o sí que s’hi poden
fer, després hi ha conseqüències negatives, ja en sabem d’açò.

L’estació d’autobusos de Santa Eulàlia valdria el mateix
que he dit per a l’estació d’autobusos de Ciutadella.

Respecte d’altres actuacions relacionades aquí, de servei
llançadora, cooperació amb ajuntaments de Mallorca en la
millora de la xarxa de transport, execució del pla
d’intermodalitat, tot això són temes que, com he dit abans, són
a la llista del conseller i a la memòria i per tant són temes que
no ens preocupen, que es tiraran endavant i que no és necessari
que el Partit Popular ens ho recordi amb unes esmenes, perquè,
a més, nosaltres hi tenim una prioritat diferent de la que ells ens
proposen.

Per totes aquestes raons i per tots aquests motius nosaltres
rebutjarem les esmenes a la totalitat i les esmenes a la
globalitat.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:
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Moltíssimes gràcies, Sr. Ribalaiga. En torn de rèplica
intervé el Sr. Mayans, del Grup Parlamentari Mixt.

EL SR. MAYANS I SERRA:

Sí, gràcies, presidenta. Després de 17 debats, faré la rèplica
d’aquest debat i tal vegada dels 17 anteriors, crec que els meus
discursos en aquests 17 debats sempre han estat en positiu,
sempre; les esmenes també, sempre parlades i consensuades
amb els sectors implicats. A la llei d’acompanyament vaig
suportar el que vaig creure que era positiu i abstenir-me en la
resta, són esmenes realistes, amb quantitat ni mica exagerades
i totalment assumibles i esmenes que poc tenien de polític, eren
coses necessàries i coses que la gent ens havia demanat que
demanàssim.

No he presentat cap esmena a la totalitat i fins i tot aquest
fet ha estat agraït per algun portaveu del Partit Socialista.

Per tant, i crec que recordant un poc les paraules de la Sra.
Marí, la meva companya de grup, de grup parlamentari, em
referesc, que em deia que s’havia de tenir una actitud positiva;
jo no sé què vol que faci més, crec que és impossible fer més
coses perquè se n’aprovi alguna. Crec que vostès, honestament
ho dic, han quedat un poc en evidència perquè després d’un dia
i mig de debat, torn repetir que l’actitud ha estat positiva, les
esmenes també, i constructives i necessàries moltes d’elles, el
premi quin ha estat: jo zero i el Partit Popular no sé quantes,
una o dues, dues. Crec que sincerament haurien d’analitzar un
poc què ha succeït aquí aquest dia i mig i fer un poc de reflexió.

I per tant, els don les gràcies, els don l’enhorabona i els
desig un bon Nadal. Gràcies.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Pel Grup Parlamentari Popular té la paraula
la Sra. Morell.

LA SRA. MORELL I CUART:

Gràcies, Sra. Presidenta. Vull agrair moltíssim el to del
diputat del Partit Socialista en la seva intervenció, crec que ell
m’ha entès una mica, nosaltres estam amb vostès, estam amb
aquests projectes, volem aquests projectes igual que vostès, i sí,
sí és una política de continuïtat del que vàrem fer nosaltres,
perquè nosaltres en transport ferroviari anàvem en aquesta línia
i teníem els mateixos projectes, férem moltíssimes coses en
transport ferroviari i vostès fan una política continuista quan
comencen o pretenen començar a fer les obres que nosaltres els
deixarem preparades amb estudis en el Pla de transports. Però
bé, en acabar passarem comptes, nosaltres no volem que a
vostès els surti malament o que en facin menys, que en facin
més si volen, tant de bo el Sr. Llauger tengui raó, que facin
totes les que siguin possible, el que passa és que ens hi hem de
posar en temps i ja han passat sis mesos, i jo estic
completament d’acord que s’han de fer tots els estudis que
siguin necessaris, tots, i tots els procediments que diu la llei,
tots absolutament, tots, però és que ens hi hem de posar ja,
perquè no en tenim ni un de fet i no tenim cap licitació, ni

tenim cap exposició pública, per molt que vulgui dir el
conseller, no n’hi ha cap ni una treta al carrer, ningú no en
coneix cap.

I això vol dir un retard en les infraestructures molt gros i és
una llàstima molt grossa que en acabar la legislatura vostès no
puguin inaugurar ni una sola infraestructura, perquè no la
tendran acabada. Són procediments llarguíssims que necessiten
una dedicació molt forta. I en aquest cas els compromisos no
ens basten, volem proves, volem veure que es comencen les
obres, que en el carrer hi ha gent fent feina i de moment no s’ha
començat absolutament res.

El Partit Socialista, el PSM ens dóna moltes lliçons, ens vol
donar permís per existir al Partit Popular, per haver fet
nosaltres transport ferroviari i un metro que era la seva idea i
no han pogut fer ells perquè l’hem fet nosaltres; doncs no ens
vulgui donar lliçons d’ètica, aquests típics tòpics dels
destructors del territori no se’ls creu ningú ja, ningú, els fets
són els que parlen i els fets diuen que el Partit Popular va fer
moltíssimes coses en transport ferroviari; en va fer en
carreteres? És que no és incompatible, no és incompatible
invertir en un transport de carretera segur i també fer transport
ferroviari, o fer carril bici, que tampoc no en volen fer, o sigui
que no és incompatible, les dues coses són perfectament
compatibles.

Me parlen de les autopistes d’Eivissa, home, evidentment
una obra pot tenir goteres si no està acabada, és que aquesta
obra no està acabada, l’acabin vostès, si vostès són els que
governen ara.

L’Ajuntament en ple, l’Ajuntament d’Inca va aprovar per
unanimitat, per vostès mateixos, els seus propis partits, que es
fes simultàniament tant el soterrament de les vies com el
desdoblament, però és que del soterrament no en parla el
pressupost, no em digui que no parl dels pressuposts, és que el
pressupost no en parla, quan vostès varen lluitar tot el que
varen poder, i aquest acord és de 30 de novembre, no fa ni un
mes que està fet aquest acord, o sigui que si no el tenen el
llegeixin, però és un acord del Ple de l’Ajuntament d’Inca,
qualque cosa tendran a dir els nostres ajuntaments, els de tots.

(Alguns aplaudiments i aldarull)

Per tant, crec que vostès sempre i contínuament treuran el
tema del metro, això els ha anat beníssim, és una lluita seva que
la duran tota la vida si poden treure el metro. Jo els voldria dir
que el tema del metro, vostès mateixos han creat una pilota tan
grossa i l’han volguda fer tan grossa que ara mateix ja els
arrossegarà a vostès mateixos. La campanya de desprestigi que
han volgut fer vostès del metro ja és intolerable, ha passat uns
límits que ja no es poden superar més, vostès tenen el metro
tancat per pur interès polític, les proves són les parlen. Com és
possible que a València s’inundi un metro i amb 24 hores
estigui funcionant? Com és possible que a Barcelona, a unes
obres de l’AVE, les quals deuen ser molt més complicades que
les obres del metro de Palma, estan operatives i estan en
funcionament els trens de rodalies en un mes, però nosaltres no,
nosaltres mesos i mesos tot tancat. Ara operaris allà fent feina,
ni un, és que no n’hi ha ni un. Com és possible que em parlin,
necessitaven una auditoria nova, l’auditoria nova que va sortir
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la setmana passada diu exactament el mateix que l’auditoria del
mes d’agost; doncs sí que invertim els doblers bé, en una
auditoria feta per demés, una empresa contractada a dit, la qual
és molt propera al Ministeri de Foment, una auditoria amiga
seva. Doncs és molt qüestionable.

Que per la intermodal l’hauran de tancar perquè cau, i
Jacint Verdaguer cau, però si la intermodal i Jacint Verdaguer
està usat igualment pel tren; com és possible que no hi pugui
passar el metro, però sí hi pot passar el tren, és que ja no s’ho
creu ningú.

(Alguns aplaudiments, remor de veus i aldarull)

Vostès tenen moltíssimes crítiques dels usuaris i amb raó,
la gent ja està cansada, la gent el que vol és que si hi ha un
problema, que segurament n’hi ha hagut de problemes en el
metro, no els ho negaré, però que si hi ha problemes que
s’arregli, i no mesos i mesos i seguir estudiant. Però si
l’auditoria darrera diu el mateix que la de 20 d’agost, si dia 20
d’agost si haguessin posat amb un parell de setmanes estaria
fet. I es nota la seva predisposició a fer feina quan no hi ha ni
un sol operari que faci ni una gota de ciment.

Vostès diuen que tot això del metro s’ha desmesurat i que
ara són 80 milions d’euros, tot són xifres exagerades i xifres
inventades per desprestigiar, una vegada més, el Partit Popular,
és que és un tema d’orgull propi, vostès no poden consentir que
el metro l’hagi fet el Partit Popular i per això es varen haver
d’inventar qualsevol cosa per tenir-lo tancat i desprestigiar-lo.
Què hi ha problemes? Li torn dir, ho admet, però els arreglin,
com a qualsevol obra, com a qualsevol obra que s’inaugura hi
ha problemes. O sigui que si en el metro hi ha problemes, ja
s’hi havien d’haver posat el mes d’agost i arreglar-los, perquè
ara tendríem metro i els ciutadans no tenen metro. Moltes
gràcies.

(Aplaudiments, aldarull i remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

El Sr. Vicens demana la paraula, tengui en compte que obre
torn incidental.

EL SR. CONSELLER DE MOBILITAT I ORDENACIÓ
DEL TERRITORI (Gabriel Vicens i Mir):

Podem?

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí, sí, poder pot.

EL SR. CONSELLER DE MOBILITAT I ORDENACIÓ
DEL TERRITORI (Gabriel Vicens i Mir):

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. No, mirin, el que no pot ser,
el que no puc tolerar i no ho pens fer és que venguin vostès
aquí a parlar del metro, amb totes aquestes alAlusions que han
fet, sense que tenguin una contesta adequada. Miri, el metro
vostè diu que no hi ha cap operari al carrer; això és una
falsedat, és una autèntica falsedat, està ple d’operaris en el

carrer, i no solament en el carrer, en el carrer i dins el túnel fent
feina. Estan fent reunions contínues tots els Ajuntaments de
Palma i Serveis Ferroviaris amb una gran coordinació, cosa que
vostès no tenien, per arreglar el tema del metro.

(Remor de veus)

Segona. El tema del metro té unes deficiències molt grosses
a tot el recorregut i a totes les estacions -un poc de respecte,
senyors diputats. Resulta que aquestes deficiències són tan
grosses que vostè, encara que ara no m’estigui escoltant, amb
totes aquestes alAlusions que ha fet, em diu que a l’auditoria no
hi ha res de nou; idò jo li diré que hi ha una cosa de nou en el
següent informe de l’auditoria i ha estat que ha confirmat el que
ens temíem i és que molts dels projectes constructius que
estaven plantejats varen ser modificats. El perquè és a vostès
que els pertoca explicar-ho i encara no ho han explicat.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments, aldarull i remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Vicens. Sra. Morell, té la paraula.

(Aplaudiments, cridòria i aldarull)

LA SRA. MORELL I CUART:

Bé, ens anirem a sopar tots junts ben divertits, o sigui que
no ens hem de queixar tant. Sr. Conseller, concreti, quants
operaris hi ha en el carrer fent feina? Quant? Dos? Tres? Però
hi deuen ser amagats dins un túnel, berenant o estudiant, com
han de fer, arreglar un (...)

(Alguns aplaudiments i cridòria)

És que hem de concretar una mica més. Vostè em diu que
hi ha operaris en el carrer, si ara mateix anam vostè i jo a
qualsevol estació del metro no en trobarem ni un. I si li dic o el
cit a termini per anar-hi dilluns ja me n’haurà cinc o sis o deu
o dotze, o sigui que proves no n’hi ha ni una, nosaltres ho hem
estat mirant bé, i no n’hi ha ni un.

Vostè em parla igualment de deficiències del metro,
eternament deficiències, concrecions ni una; per ventura em
parla que han hagut d’apuntalar l’estació de Jacint Verdaguer,
i resulta que el que té l’estació de Jacint Verdaguer és una llosa
que cau, la qual no necessita apuntalament sinó que necessita
que qualcú hi posi una mica de ciment, així de fàcil i que, a
més, aquesta llosa estava a les mateixes actes de recepció de
l’obra, hi havia aquesta llosa prevista, o sigui, se sabia que hi
havia aquesta llosa que era defectuosa i que s’havia de canviar.
O sigui que si no l’han canviada és perquè vostès no l’han
canviada, és que a partir de dia 21 d’agost, nosaltres podíem ser
responsables del metro, però és que a partir de dia 21 d’agost
fins aquí són vostès els responsables. Arreglin el metro que la
gent el necessita en el carrer. Què hi ha problemes? Li torn dir,
tres vegades, assumim que el metro pot haver tengut qualque
problema, però és que s’ha d’arreglar i ha d’estar en
funcionament, no pot estar tancat sense que ningú no hi faci res.
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(Alguns aplaudiments i cridòria)

Els projectes modificats que vostè em parla. Hi va haver
millores de projecte que varen ser supervisades pel ColAlegi
d’Enginyers, o sigui que sabien molt bé els enginyers el que
feien, no els polítics, els enginyers els quals decideixen si han
de canviar una canonada quadrada, cap a rodona, doncs els
enginyers sabran si aquesta canonada era millor o no, però no
un polític que precisament jo no n’entenc tant com pugui ser un
enginyer. O sigui que són els enginyers els que fan aquests
modificats. I no em parli de modificats perquè podríem parlar
del tren de Manacor, el qual va tenir moltíssims de modificats,
que va fer un munt de complementàries, sense supervisar, sense
supervisar, la qual cosa encara és més greu, i que va augmentar
un 52% més del pressupost. O sigui que si ens posam a parlar
podem parlar de moltíssimes coses.

(Remor de veus i cridòria)

Jo només vull expressar la nostra intenció que per favor
deixin ja tota la demagògia en el tema del metro, que la deixin
ja, que s’hi posin i que realment el metro estigui, amb el temps
que faci falta, si ara si han de posar, evidentment ara s’hi
hauran de posar en marxa, però bé, que s’hi posin i si és en un
mes, doncs en un més, però no mesos i mesos i seguim; el pitjor
de tot és que d’agost a desembre no s’hi ha fet res en el metro.
Per què no s’hi ha fet res en el metro? El problema és aquest,
si ens hi haguéssim posat la primera setmana ja tendríem metro,
el que passa és que hem de desprestigiar una obra que havia de
ser una medalla seva i com que l’han feta els altres no els va bé,
aquesta és l’única solució d’entendre-ho.

O sigui que jo simplement els demanaria un poc més de
coherència i un poc més de serietat, perquè són els ciutadans
els que necessiten aquest transport públic i no els polítics.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments, remor de veus i aldarull)

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí, Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER DE MOBILITAT I ORDENACIÓ
DEL TERRITORI (Gabriel Vicens i Mir):

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Miri, els puc assegurar que
hi ha operaris, si pretenen vostès que els digui el nombre
d’operaris, no es preocupin que els faré uns informes amb el
nombre d’operaris que hem tengut cada dia fent feina.

El que passa és que jo el que no entenc és com poden venir
vostès a un debat de pressuposts i començar a parlar de si hi ha
operaris, quants n’hi ha, si no n’hi ha, si estan berenant o no
estan berenant; mirin, el que els puc assegurar és que sempre
que vulguin parlar del metro, no es preocupin que em trobaran.
I el que torn dir, no pens tolerar que parlin vostès del metro,
que és la gran presa de pèl que s’ha fet mai aquí i l’espectacle
més trist que han donat a les Illes Balears, sense que aquest
conseller no pugi a dir-los les veritats.

Vostès han de fer una cosa amb el metro i és explicar d’una
vegada per totes als ciutadans per què el metro està així com
està, per què varen fer aquesta obra i per què fa ser un autèntic
espectacle? Per favor, deixin de prendre el pèl als ciutadans i
ho diguin, això és el que han de fer. I crec que els ciutadans ja
els ho demanen, i els ho dic d’una manera molt tranquilAla, el
que han de fer és explicar als ciutadans perquè varen fer això.
Després tendran una certa credibilitat.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

En torn de contrarèplica i retornant allà on érem, té la
paraula el Grup Parlamentari Mixt. No volen utilitzar-la. Grup
Parlamentari Unió Mallorquina? No la utilitzen. Grup
Parlamentari BLOC per Mallorca?

Sr. Llauger té la paraula.

EL SR. LLAUGER I ROSSELLÓ:

Jo els operaris no les sé. Durant aquest debat ha sortit
moltes vegades l’expressió que aquesta secció o una altra
secció tenia una política continuista o tenia uns pressuposts
continuistes respecte de la legislatura anterior respecte del
govern anterior. Jo no vull entrar a analitzar si això és veritat o
no respecte d’altres conselleries, el que els puc assegurar és que
nosaltres no admetem en absolut que la política de la
Conselleria de Mobilitat i Ordenació del Territori sigui
continuista respecte del govern anterior, perquè no ho és.
Perquè si fos continuista en política de carreteres, voldria dir
que continua fent de Mallorca i d’Eivissa un escalèxtric i si fos
continuista en matèria de tren voldria dir que continua sense fer
ni un sol quilòmetre de tren durant quatre anys. I si fos
continuista en matèria de metro ja no vull parlar del que seria
la política d’aquesta conselleria.

La Sra. Morell ha dit que una obra que no està acabada pot
tenir goteres. El problema no és si una obra que no està
acabada pot tenir goteres, el problema és que una obra que en
teoria sí està acabada tengui aigua que entri a pots i a barrals.

I ara, acabant una mica la fase d’intentar dir frases
enginyoses i dient una cosa seriosament, jo volia dir que
l’afirmació segons la qual tenir el metro tancat és una opció
política i respon a una campanya de desprestigi del metro i
respon a una campanya de desprestigi del Partit Popular, primer
no és veritat; segon, no és creïble perquè no s’ho creu ningú;
tercer, és una infàmia i és una insídia. I a més el Partit Popular
té el problema que això no és creïble i la ciutadania no s’ho pot
creure; vostès parlen de demagògia, això és demagògia més de
la que pot pair la ciutadania.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:
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Moltes gràcies, Sr. Llauger. Pel Grup Parlamentari, el Sr.
Ribalaiga té la paraula.

EL SR. RIBALAIGA I BRIONES:

Gràcies, Sra. Presidenta. Molt breument perquè és tard i
crec que tots estam una mica cansats. Però miri, senyora
portaveu del Partit Popular, jo he estat molt cuidadós a no
parlar del metro, fins i tot quan ho he parlat he dit que no volia
dir allò, he estat molt cuidadós perquè crec que no és aquest el
debat que ens interessa a ningú des d’aquí i no és el debat que
interessa sobretot als ciutadans que són aquí fora. Als ciutadans
que són aquí fora el que els interessa és que aquest govern sigui
capaç de resoldre aquest problema, perquè aquest govern ha de
resoldre aquest problema, com vostès quan van entrar van
haver de resoldre altres problemes de l’anterior govern, com
molt bé ens recordava el portaveu del Partit Popular ara fa un
any en aquesta cambra, respecte del que havien heretat del
pacte de progrés, després de quatre anys ens ho recordava.

I vostès se sulfuren perquè nosaltres els recordam una cosa
de fa quatre dies? Home, m’entén que no està compensat açò?
Jo entenc que vostè, i la veritat és que l’admiro perquè és molt
valenta, però no havia d’haver rallat ni del metro ni de les
autopistes, perquè són dues coses, són dues ferides que hi ha
aquí i que vostès les duran sempre. Miri, el tema del metro
aquest govern ho ha de resoldre, però vostès convindria que
anassin pensant a demanar disculpes, i ja està, i no passa res,
això és el que haurien de fer.

En gestió pública, vostès saben molt bé que si ens podem
posar la medalla de tot el que hem fet també hem d’assumir els
nostres errors, i en cometem tots, tothom comet errors, sobretot
el que fa. I la Sra. Cabrer va fer moltes coses i també va
cometre errors, i açò, no li rall jo d’errors que jo pensi que
ideològicament és millor fer una cosa que una altra, llevat
d’errors com el del metro; això del metro és un error, és un
error d’execució, de construcció, de disseny, de modificats, del
que faci falta, és un error. Per tant, ho reconeguin, tothom
quedarà més tranquil i nosaltres el que hem de fer és fer feina
per arranjar-ho. Estic segur que el conseller ho farà.

Gràcies.

(Aplaudiments, remor de veus i aldarull)

LA SRA. PRESIDENTA:

És agradable acabar un debat tan complicat i llarg amb
aplaudiments de tots els grups parlamentaris.

Si els sembla bé passaríem a les votacions.

Podríem ordenar-ho de la següent manera, en primer lloc
l’esmena 3865 del Grup Parlamentari Popular que correspon al
debat número 16 i que crec que es pot entendre aprovada per
assentiment. És així? Doncs, ja n’han guanyada una.

(Alguns aplaudiments i rialles)

La segona votació són les esmenes corresponents a la
totalitat i globalitat dels debats números 14, 15, 16 i 17, els
quals es podrien votar conjuntament.

Passam doncs a les votacions i anam a votar ja.

Sí, 28 vots; no, 29; cap abstenció.

Passam ara a la tercera votació, es voten conjuntament les
seccions 02, 03, 04, 05 i 06. Passarem doncs a les votacions; es
poden entendre també aprovades per assentiment? Doncs,
queden aprovades per assentiment les seccions 2, 3, 4, 5 i 6.

I finalment, passaríem a votar la resta de seccions, així com
els pressupostos de les entitats de dret públic, les societats
anònimes públiques també, les fundacions del sector públic
autonòmic, l’ib-salut i les seves entitats. No en farem lectura de
totes, si els sembla a vostès bé, i passarem a la votació. Passam
a votar, votam.

Sí, 29; no, 28; cap abstenció.

Aquesta presidència, per tant, proclama aprovada la Llei de
pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes
Balears per a l’any 2008.

(Aplaudiments)

Es faculten els Serveis Jurídics de la Cambra per fer les
correccions i les modificacions tècniques necessàries per tal
que la llei en qüestió tengui la redacció més coherent.

Moltes gràcies, a les senyores i senyors diputats i s’aixeca
la sessió.
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