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EL SR. PRESIDENT:

Començarem la sessió d’avui. En primer lloc, pregunt si es
produeixen substitucions, que crec que sí.

LA SRA. TORRES I CABAÑERO:

Sí, Sr. President. Carolina Torres substitueix Vicent Serra.

LA SRA. DURAN I CLADERA:

Sí, Sr. President. Margalida Duran substitueix Rosa Maria
Bauzá.

LA SRA. AGUILÓ I GARCÍAS:

Aina Aguiló substitueix Fernando Rubio.

EL SR. CAMPS I BUENAVENTURA:

Sr. President. José María Camps substitueix Santiago Tadeo.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Antoni Alorda substitueix Joana Lluïsa Mascaró.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Cristina Rita substitueix Lourdes Aguiló.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Esperança Marí substitueix Joan Boned.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Joana Barceló substitueix Isabel Oliver.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, idò, així podem començar amb el debat número 6
de totalitat. Agrupacions a la secció 13, Conselleria d’Educació,
Cultura i Universitats, amb les seccions i entitats afins. A,
esmenes a la totalitat, Grup Parlamentari Socialista, secció 13,
Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats, esmena 5228. Al
programa 455A, cultura i política lingüística, 5262. Al programa
541A, recerca i desenvolupament tecnològic, esmena 5417.
Secció 76, Servei d’Ocupació de les Illes Balears, esmena 5235.
Institut Balear d’Infraestructures i Serveis Educatius i Culturals,
5193.

Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per
Menorca, secció 13, Conselleria d’Educació, Cultura i
Universitats, esmena 5482. 

Per a la defensa conjunta de les esmenes, per part del Grup
Parlamentari Socialista té la paraula la Sra. Rita, per un temps
de deu minuts.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Moltes gràcies, Sr. President. El Grup Socialista ha presentat
esmenes a la totalitat, tant en els pressuposts generals de la
secció com després a cadascun dels programes com s’ha vist,
perquè considera que no s’han elaborat uns pressuposts que són
reals i sobretot perquè pensam que no s’ajusten a les necessitats
que té actualment la nostra comunitat autònoma. Però, amb el
permís del Sr. President, aquestes esmenes ens agradaria que
quedassin defensades en els seus termes i després esperam
defensar-les amb més profunditat en el Plenari. 

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, gràcies, Sra. Rita. Per part del Grup Parlamentari
PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca té la paraula el
Sr. Alorda.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. Efectivament, nosaltres també hem
presentat una esmena a la totalitat, hem pensat que fent-ho
directament a la conselleria replegàvem també tots els altres
organismes i programes que hi estan inclosos o que en depenen
i, per tant, aquesta serà una reflexió que volem traslladar,
seguint la tradició d’aquest parlament, en el Ple. Per tant, si avui
no se suscita el debat la donaríem per defensada en els seus
termes des de la preocupació de la baixa despesa educativa que
preveu aquest pressupost. Naturalment si hi hagués interès a
plantejar el debat ara mateix doncs també faríem la defensa,
però crec que hi ha una tradició, jo crec que des dels principis,
que les esmenes a la totalitat es defensen en plenari i així ho
faríem.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, moltes gràcies, Sr. Alorda. I per al torn en contra,
per part del Grup Parlamentari Popular té la paraula la Sra.
Aguiló.

LA SRA. AGUILÓ I GARCÍAS:

El Grup Parlamentari Popular no donarà suport a les
esmenes del Grup Parlamentari Socialista ni del Grup
Parlamentari PSM perquè consideram que la política
d’austeritat és l’eix del projecte de pressuposts per al 2012 de la
Conselleria d’Educació i Cultura i passarem el debat, també, en
el Ple.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, moltes gràcies, Sra. Aguiló. Suposam que no fan ús
de la rèplica. Passarem a la votació de les esmenes a la totalitat
a la secció 13, Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats.
Supòs que no hi ha cap grup que demani votació separada.
Farem votació conjunta de les esmenes del Grup Parlamentari
Socialista. 
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Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

5 vots a favor, 9 vots en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, moltes gràcies. Passarem a la votació conjunta
també de les esmenes del Grup Parlamentari PSM-
Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca. 

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

5 vots a favor, 9 vots en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Idò, moltes gràcies.

Passarem, per tant, al debat número 7 de globalitat.
Agrupació de la secció 13, d’Educació i Universitats, amb les
seccions i entitats afins. B, esmenes parcials, Grup Parlamentari
Socialista, secció 13, Conselleria d’Educació, Cultura i
Universitats. Al programa 421A, direcció i serveis generals
d’Educació, Cultura i Universitats, esmenes 5418,  5419. Al
programa 421B, ordenació general del sistema educatiu, 5420.
Al programa 421C, planificació educativa i règim dels centres
escolars, 5421, 5296. Al programa 421D, innovació i formació
del professorat, esmenes 5442, 5423, 5424. Al programa 421G,
ordenació de la formació professional, esmenes 5425, 5426. Al
programa 423A, beques i ajuts, esmenes 5431, 5430, 5428,
5427. Al programa 423B, altres serveis a l’ensenyament,
esmenes 5394, 395, 396, 397, 398, 399, 5400, 401, 402, 403,
404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 5413, 414, 415,
5441, 5429. Al programa 541A, recerca i desenvolupament
tecnològic, esmenes 5291, 5310, 5422. Institut Balear
d’Infraestructures i Serveis Educatius i Culturals, 5292. 

Pel Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més
per Menorca, secció 13, Conselleria d’Educació, Cultura i
Universitats. Al programa 421A, direcció i serveis generals
d’Educació, Cultura i Universitats, esmenes 5479, 5609. Al
programa 421C, planificació educativa i règim dels centres
escolars, 5484. Al programa 421D, innovació i formació del
professorat, 5491, 5492. Al programa 421F, política i actuacions
en matèria universitària, 5493, 5503. Al programa 421G,
ordenació de la formació professional, 5590, 5478. Al programa
422A, educació pública, 5583. Al programa 423A, beques i
ajuts, 5510, 5512. Al programa 423B, altres serveis a
l’ensenyament, 5488, 5485, 5486, 5487. Al programa 541A,
recerca i desenvolupament tecnològic, esmena 5505. Institut

Balear d’Infraestructures i Serveis Educatius i Culturals,
esmenes 5483, 5490 i 5513.

Per a la defensa conjunta d’aquestes esmenes té la paraula
la portaveu del Grup Parlamentari Socialista, per un temps de
deu minuts, la Sra. Rita.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Moltes gràcies, Sr. President. Aquest debat, si no li sap greu,
ens ho dividiríem entre la Sra. Marí i jo. La Sra. Marí defensarà
les esmenes relatives a infraestructures educatives i jo les de la
conselleria pròpiament dita.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Bé, aquestes esmenes pretenen una actitud constructiva
perquè ja hem dit que no ens agradaven els pressuposts per açò
havíem presentat esmena a la totalitat, però amb un ànim de
millorar el pressupost que hi ha, si no surt endavant nosaltres
hem presentat una sèrie d’esmenes que ens agradaria, d’aquí
també en el Plenari, poder-ne consensuar algunes. Allò que
pretenen, en definitiva, és garantir l’ensenyament públic
sobretot i la seva qualitat i la igualtat d’oportunitats. Les
defensaré per programes tal com s’han de produir les votacions
perquè sigui més fàcil de fer el seguiment. 

En el programa 421A, de la direcció i serveis generals
d’Educació, Cultura i Universitats, s’han presentat dues
esmenes, una per assegurar el pagament del transport escolar i,
una altra, per assegurar la neteja dels centres educatius, que són
dues de les preocupacions que tenen ara mateix els pares, tant
els pares com el professorat. 

Al programa 421B, d’ordenació general del sistema
educatiu, n’hem volgut fer una dedicada exclusivament a la
formació del professorat en llengües estrangeres, que ens
sembla que és una prioritat ara mateix.

Al programa 421C, de planificació educativa i règim de
centres escolars, hem fet una esmena adreçada a adequar les
plantilles i l’oferta formativa dels centres de persones adultes,
i una altra per a l’ampliació d’especialitats del Conservatori de
Música específicament a l’aula de Formentera, que pensam que
és l’illa que té més mancances en aquesta disciplina.

Al programa 421D, d’innovació i formació del professorat,
hem formulat tres esmenes i totes tres amb la intenció de
garantir l’educació d’aquella part de l’alumnat més feble i que
té més problemes dins el sistema. Per tant, n’hi ha una per
assegurar els programes de suport a l’alumnat NESE o de amb
necessitats especials, i dues per a accions formatives del
professorat tant en l’atenció a la diversitat com en la resolució
de conflictes i la prevenció de la violència.
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Al programa 421G, d’ordenació de la formació professional,
en tenim dues més, tant per a la implementació de nous cicles
a totes les illes com també per a l’augment del professorat que
aquesta ampliació comportaria, perquè és notori que la societat
actualment canvia i que aquest ensenyament s’ha d’adaptar al
que serà el nou mercat laboral.

Al programa 423A, de beques i ajuts, n’hem presentat quatre
adreçades a ajudar les famílies en aquest temps de crisi que
s’està allargant. Una serà per al transport dels estudiants
universitaris de Menorca, Eivissa i Formentera que pateixen
aquesta doble i triple insularitat, que ja hi ha una partida, però
la volíem ampliar, i dues per a beques de menjador i de
transport escolar. La quarta és de suport per a les APIMA que
en aquests moments els toca també una feina important dins les
escoles de cobrir mancances que a vegades tenen els centres. 

En tenim dues més al programa 423B, d’altres serveis a
l’ensenyament. Una que serà per garantir el finançament corrent
dels centres docents no universitaris, que és una preocupació
molt real actualment dels directors o de les directores, sobretot
de secundària i una altra per al programa de reutilització de
llibres de text que a poc a poc s’anava implantant i que
actualment no es cobra.

Quant al programa 541A, de recerca i desenvolupament
tecnològic, s’han presentat tres esmenes, dues per al
funcionament i suport de les fundacions Mateu Orfila i la
Fundació d’Investigació Sanitària de les Illes Balears Ramón
Llull, i una tercera esmena per donar suport a la política de
clústers iniciada a l’anterior legislatura perquè no podem quedar
novament enrere en el camp de la innovació i la investigació. 

M’agradaria saber, Sr. President, si ens hem de posicionar
ja de les esmenes del PSM o si hem d’esperar que ells les
exposin. 

EL SR. PRESIDENT:

Com que les coneix ho pot fer ara o pot esperar que ho digui
ell que...

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Si vol molt breument diré que donarem suport genèric a
totes les esmenes. Tenim temps també d’aquí al plenari per
poder comentar i parlar alguna cosa i poder arribar a acords tal
vegada d’esmenes conjuntes que podríem presentar.

Gràcies, Sr. President. Passaré la paraula a la senyora...

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Rita. Sra. Marí, té la paraula.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Gràcies, Sr. President. Bon dia a tothom, en primer lloc vull
dir que retiram l’esmena 5292, entenem que allò que la
motivava ja està inclòs en altres esmenes i que malgrat que hem
retirat..., vull dir que ens reservam per al plenari per a l’esmena
a la totalitat la 5193, que fa referència a l’Institut Balear
d’Infraestructures i Serveis Educatius, sí que m’agradaria fer
alguns comentaris al voltant d’aquest tema perquè entenem que
o bé s’haurien d’haver plantejat uns objectius més modests,
quant a l’IBISEC, i també pens que no pot ser així perquè la
comunitat autònoma de les Illes Balears no s’ho pot permetre,
o bé s’hauria d’haver dedicat més dotació econòmica per a allò
que fa en aquest organisme, perquè és clar si miram la
introducció, els objectius et diuen “projectar, construir,
conservar, explotar, promocionar tota classe d’obres,
d’infraestructures i equipaments educatius i culturals,
contractar, executar els serveis necessaris per a prestar d’una
manera correcta i completa els serveis públics educatius,
aconseguir dotacions suficients en matèria d’infraestructures
per...”, per què?, tot això per tenir una educació de qualitat i a
més, llavors afegeix encara a més, “modificar instalAlacions
elèctriques, de calefacció”, etc.

Per tant, si tot això d’aquí s’ha de fer o es pensa fer amb
200.000 euros, la veritat és que o bé estam davant o a punt que
es produeixi un miracle d’aquells bíblics que reprodueixen pans
i peixos o no hi ha manera, no hi arribam amb 200.000 euros.
Vull recordar que el pressupost que teníem era de 12.000 euros,
només aquí, i ara de 12.000 euros s’ha passat a 200.000, per
tant, difícil, som conscients dels criteris d’austeritat que s’han
d’aplicar i que per tant, també les nostres esmenes aniran en
aquest sentit, però també som conscients que no es pot aplicar
una reducció tan contundent, tan descarnada en allò que és el
sistema educatiu de les Illes Balears. Crec que d’això també
n’hem de ser molt conscients.

Per tant, per compensar allò que pens que és un error,
presentam l’esmena 5394 que és aquesta de 14 milions d’euros
que s’afegeix al pressupost a la Direcció General
d’Infraestructures Educatives, al programa 423B i que, per tant,
mitjançant aquesta esmena, que després es desglossa en tota una
sèrie d’esmenes específiques, és la manera com es podrien dur
a terme tota una sèrie d’inversions que en aquests moments fan
falta i són necessàries. 

Voldria abans de començar a enumerar aquestes esmenes
agrupades per illes que la comunitat de les Illes Balears enguany
ha passat d’1.072.844 habitants el 2008 a 1.106. 049, és a dir es
tracta d’un creixement sostingut que no s’atura, any rere any.
Per tant, si la població creix d’una manera sostinguda any rere
any -les xifres estan tretes del darrer informe del CES- vol dir
que l’alumnat també creix d’una manera sostinguda i que, per
tant, no podem tenir un pressupost que, de cop i volta, aturi totes
les infraestructures. A més, no hi afegim l’augment de l’alumnat
estranger, que només l’alumnat estranger creix un 2,1% el 2009,
continua el seu creixement el 2010, etc. Per tant -torn a repetir-,
crec que no es pot aturar d’aquesta manera, en sec, tot allò que
són les inversions en infraestructures educatives.
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Per tant, feta aquesta esmena general, passam a les que
tenim parcials, tenim la primera, la 5407, en què aquí sí que es
demana que es planifiqui allò que és en aquests moments
l’oferta i al demanda que hi ha de les escoles oficials de totes les
illes balears, perquè som conscients que el coneixement de
llengües especialment en un país com el nostre, amb una
economia que es basa exclusivament en el sector turístic, no pot
ser que no treballem en aquest sentit de millorar les escoles
oficials d’idiomes i més en el context que tenim.

Ara sí, ja desglossades per illes, començaríem per Menorca.
A Menorca, quatre infraestructures, diríem molt ben pensades,
molt ben estudiades que serien la de Sant Lluís, és un centre,
una escola pública, un CEIP de dues línies que treballa en tres
línies saturades, tres línies que ja no tenen espais comuns, per
tant, treballa amb prefabricats i la situació ha arribat al límit, de
dues a tres línies, i quan en tres línies ja no tens ni un espai
comú vol dir que és urgent que es canviï.

De la mateixa manera també es demana que es faci ja
l’estudi definitiu de l’escola de Sa Graduada de Maó, ho vàrem
discutir la legislatura passada, la vàrem aprovar al plenari
d’aquest parlament, per tant, tant és si s’ha de fer un centre
d’adults o si s’ha de fer un nou centre de primària, allò que sí
s’ha de fer és fer-se, vull dir fer l’estudi i que no torni quedar
empantanegada aquesta inversió. Aquestes serien la esmena
5397 i la 5396.

La tercera de Menorca, que seria la del centre del Mercadal
de Menorca, que seria el municipi on la població de Menorca ha
augmentat més i, per tant, l’escola està també completament
saturada i aquí també s’està treballant ja en prefabricats, no hi
ha espais comuns, no hi ha espais per a menjadors, etc. Per tant
aquesta d’aquí sí que puja més que no les altres dues, que eren
de 100.000 euros; aquesta és de 500.000 euros perquè és escola
i instituts, és un dels centres integrats, el centre integrat, perquè
és un, que hi ha previst a Menorca.

I finalment la quarta de Menorca és la 5393, que és la que fa
referència al Conservatori de Música de Menorca. Recordem
que ja es va fer el projecte d’idees, que es va començar el
projecte a la Sala Augusta i que fins i tot l’Ajuntament de Maó
va comprar l’edifici annex; és a dir, ja hi ha inversió feta i per
tant tot això d’aquí ja està en marxa, i també trobam un error
que en aquests moments s’aturàs aquesta instalAlació. Recordem
que també l’alumnat del Conservatori de Música no cap de cap
manera en el claustre del Carme, allà on està ara ubicat.

Quant a Formentera, dues esmenes, la 5400 i la 5499. Són
l’escola de Sant Ferran, també ja aprovada la legislatura
passada, que va patir aquest retard per causa que el Consell i
Ajuntament de Formentera estava tramitant la seva normativa
urbanística, normativa urbanística que ara ja està tancada, ja
s’ha acabat, està aprovada i per tant ja s’ha fet la cessió del
terreny de l’escola de Sant Ferran; per tant tampoc no
entendríem que aquesta esmena no es pogués ja tirar endavant
quant també a la redacció del projecte perquè es pugui fer
aquest camí, allò que ha de ser l’escola de Sant Ferran. I
finalment la de Formentera, la 5499, fa referència a la segona
fase de l’ampliació de l’institut, del Marc Ferrer; sabem que la
legislatura passada es va fer la primera fase, que ja està en
funcionament, i que per tant també s’ha de continuar i acabar
aquesta obra que es va començar.

Quant a Mallorca, hi ha tota una sèrie d’esmenes. La 5414
fa referència a l’ampliació de l’institut de Binissalem; recordem
que Binissalem recull alumnat d’Alaró, de Consell, del mateix
Binissalem, i que per tant també es fa imprescindible
l’ampliació de Binissalem. La 5415 fa referència al municipi de
Santa Maria, que a Santa Maria l’institut estava recollint tot
l’alumnat de Marratxí, però que també hi ha el compromís de
Marratxí, de l’institut de Sant Marçal, la 5408, que també és un
compromís, com vostès coneixeran, un compromís adquirit amb
la comunitat educativa de Marratxí.

A Llucmajor teníem també el projecte executiu de l’institut
Ses Urbanitzacions a l’esmena 5413; jo imagín que el nom de
Ses Urbanitzacions deu ser provisional, imagín que la comunitat
educativa encara no es deu haver decidit per aquest terme, per
tant diríem el nou institut de Llucmajor entenem que és la
conseqüència directa -vaig acabant- la conseqüència directa de
tots els centre de primària que s’han fet, de la mateixa manera
que hi ha els centres de Manacor i a Palma teníem Son Ferriol
i Son Fuster a la 5412. 

Ja acab però, clar, òbviament l’he deixat per al final; per tant
no voldria haver d’escurçar allò que serien les necessitats de les
infraestructures a Eivissa. Per tant ho he deixat per al final
perquè també tots som conscients del decalatge que té aquesta
illa quant a infraestructures educatives, però així i tot també dins
la consciència del context he esmentat només dues grans
infraestructures que voldria remarcar, perquè són l’institut de
Santa Eulària i l’ampliació de Santa Gertrudis. Hi ha el
compromís per part de tots, d’aquest parlament, del Govern, de
tirar endavant aquestes infraestructures; també sé que som
conscients que l’Ajuntament de Santa Eulària ha manifestat la
seva bona voluntat d’assumir el cost d’aquestes infraestructures,
però jo no pens que sigui de rebut que un ajuntament, com si
estiguéssim al segle XIX, acabàs assumint allò que és
pròpiament del Govern, ha de ser el Govern, a Eivissa, però
també ha de ser com a la resta de les Illes, que assumeixi
aquestes infraestructures. Per tant d’aquí vénen aquestes dues
esmenes. Són només per començar a elaborar els projectes
perquè no estan tampoc els projectes en marxa.

I ja acab, ara sí, que hi ha tota uns sèrie d’esmenes per a
obres menors dels centres de Sant Josep, d’Eivissa, però no per
menors són menys importants. Només vull dir-vos que per
exemple l’escola de Sant Jordi -i acab, gràcies president- és una
escola que encara va amb llum de 125, i per tant no poden tenir
ni ordinadors; el projecte està fet i per tant la necessitat de
canviar-ho. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Marí. A poc a poc així com passi el dia anirem
ajustant el temps, que no sigui excessiu, perquè quan es
reparteix hi ha una tendència a passar-se molt gran i intentarem
evitar-ho.
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Per part del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa
i Més per Menorca té la paraula el Sr. Alorda.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. El nom del grup és llarg però jo
parlaré tota la intervenció, si li pareix. I començaré pel final,
donant suport a totes les esmenes que ha defensat ara el Grup
Socialista; en algunes ens haurem de repetir i ho faré molt
breument, perquè coincidim amb moltes de les sensibilitats que
hem detectat que cal millorar o cal ampliar dins aquests
pressupostos, i també, ja dic, per recollir les darreres paraules,
la necessitat i la urgència de dotar l’IES de Santa Eulària a
Eivissa.

Jo crec que algun dels elements mínims de defensa de
globalitat l’hem d’emmarcar en arguments que són de totalitat,
i per tant no hi entraré, però és cert que si nosaltres trobam que
el global de la conselleria és insuficient això tendrà
repercussions sobre les assignacions a personal, sobre les
assignacions a equipaments, i també sobre el marge de
finançament que hem tengut d’aquestes esmenes. Hem fet un
esforç perquè les baixes fossin el més adequades i encertades i
possibles que permet el mecanisme que ha de quadrar, que ja no
es poden millorar els ingressos, per tant dins unes limitacions,
en les quals demanam també que el Grup Popular tengui present
que qualsevol canvi, suggeriment, transacció que permeti per,
no ho sé, per arribar a recollir la sensibilitat que expressen les
esmenes però que s’hagi de fer a través d’un altre format és
evident que l’oferim, perquè és el Govern, al cap i a la fi, el que
també controla tots els ressorts que pugui tenir aquest
pressupost.

Dit això miraré d’ajustar-me estrictament a les esmenes, i
comencem amb la primera, que és la dotació del transport
escolar; també ja s’ha dit, hem quedat preocupats per la baixa
radical respecte de la despesa que tenguérem l’any..., bé, radical
o amb un percentatge important, de la despesa que tenguérem
l’any passat en transport, i creim que és necessari suplementar-
ho perquè si no, no arribarem a final d’any. 

La següent és la neteja dels equipaments escolars. Crec que
el mateix grup Popular ha detectat que era necessari ampliar-la,
però estam convençuts que aquesta incorporació que s’ha fet en
ponència és insuficient, no arribarem tampoc a poder mantenir
la neteja dels nostres edificis, i això evidentment és clau, a no
ser que facem brigades d’escolars per fer netes les aules, que
confii que ningú no arribi encara a aquesta situació. Aquí en
aquesta esmena sí que hem fet un gest amb la baixa; així com
l’anterior era sobre estudis i treballs tècnics, aquí la baixa és
estrictament Marivent; per ventura no bastarà i tot aquests
1.700.000 euros que hi posam, però creim que el gest de dir que
el Govern de les Illes Balears deixa d’aportar recursos a un
equipament que en aquest moment és de gaudi privat per part de
la família reial creim que és necessari també, aquest gest; per
tant els gestos són imprescindibles en aquest moment, i aquesta
vintena llarga de persones que es dediquen estrictament o que
estan assignades, dins la relació de llocs de treball, al
manteniment de Marivent, doncs creim que seria útil i
interessant fer-ho en altres bandes.

Com sempre totes les iniciatives noves es podrien haver
tengut en el passat, però són noves perquè es presenten en el
present, i crec que a més el moment ens obliga a coses noves.
Aquest pressupost ho demostra, jo crec que el Grup Popular ho
diu contínuament, que romp molt en la línia que tenia l’anterior
govern del mateix Partit Popular, i, bé, innovem, i crec que ara
sí que són necessaris gestos d’aquestes característiques. Si la
Casa Reial se’n du 9 milions d’euros anuals dels pressupostos
de l’Estat, que nosaltres dediquem 1.700.000 euros dels
ciutadans de les Illes Balears a Marivent i Son Vent creim que
és una desproporció que hem de corregir. Com dic, oberts a
matisos, a percentatges, a transaccions de qualsevol ordre que
es puguin produir, però creim que seria bo que reflexionàssim
sobre el gest de no augmentar aquesta partida de Marivent
mentre baixen les d’educació.

Una qüestió també que ens havia preocupat, i que d’alguna
manera ha intentat corregir el Grup Popular amb les seves
esmenes, però creim que poc, és l’educació infantil, la gran
aposta que s’havia fet en 0-3, criticada per insuficient durant
tota l’anterior legislatura amb èmfasi per part del Partit Popular,
i baixa les seves aportacions. S’ha corregit, nosaltres pensam
que mínimament, insuficientment, i per tant mantenim aquesta
esmena i feim un esment concret a una escola d’educació
infantil a Montuïri, a títol d’exemple i perquè hi ha una
demanda ciutadana clara, però és evident que vostès en
coneixen moltes altres.

També els programes d’atenció a la diversitat són uns dels
grans perjudicats d’aquest pressupost, malgrat sembli que està
especialment interessat a negar-ho el conseller, però els
nombres són impressionants, no?, de com es retallen tots els
programes d’atenció a la diversitat. Aquesta és per al suport als
ajuntaments, que està desapareixent. 

La següent és la formació del professorat. Volem exigir cada
vegada més coses als professors, concretament la seva
habilitació en llengua anglesa per poder..., crec que tots ho
volem, que hi hagi una capacitació dels nostres alumnes, i passa
per l’habilitació dels professors, i la veritat és que baixar les
quanties que es dediquen a formació creim que va en contra de
totes les línies de pensament i d’aprofundiment en l’educació
que se’ns recomanen.

Una qüestió amb la qual hem estat d’acord amb el conseller
és en una reflexió sobre la UNED. La UNED -en aquest
moment hi ha un error a l’esmena, que em disculp, que fa
referència al Consell de Mallorca, és ignorància de l’esmenant
no haver tengut en compte la situació de Menorca i Eivissa, que
també són aportadors nats a la UNED; per tant la rectific en veu
i, si no, sàpiguen que està dins l’esperit- que en comptes d’estar
residenciada la despesa de la UNED dins els consells sigui
majoritàriament o que sigui una responsabilitat del Govern.
Després a partir d’aquí és una responsabilitat de l’Estat,
bàsicament és de l’Estat, però bé, si hi ha d’haver una
colAlaboració a nivell institucional sigui bàsicament amb el
Govern, sense descartar que, com existeix amb la UIB o existeix
amb la UOC o altres actuacions universitàries, també hi puguin
participar els consells o fins i tot els ajuntaments, però que el
gruix estigui residenciat en el Govern. És una esmena de 1.000
euros, només per fer el gest i el compromís de gestionar-ho dins
l’any 2012.
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La UIB. La UIB és realment una de les damnificades greus
d’aquest programa. Ens hem omplert tots la boca explicant que
el futur passa per l’educació universitària; en aquest moment la
UNED ha hagut de fer numerus clausus i baixarà el nombre
d’alumnat respecte del curs passat perquè talla l’accés a la
universitat bàsicament per qüestions de recursos, més que per
Bolonya, perquè Bolonya amb recursos no importa aturar res,
i nosaltres hem fet un primer tast, ja dic, procuram cercar baixes
de per aquí i de per allà, però no basten, encara, hi ha d’haver
una reflexió d’intensitat i com a mínim pressupostar el mateix
que el 2010, ja no miracles, el mateix que el 2010 respecte de la
despesa que teníem a la Universitat.

Formació professional, una altra de les grans promeses que
es fan..., tots, crec que el futur és la formació professional;
doncs baixa la formació professional. Hi ha hagut milers
d’alumnes que no poden cursar formació professional perquè no
hi caben, amb una oferta que jo crec que està bastant
encotillada, però a part de la cotilla de l’oferta la qüestió és que
queda gent a fora; estam dient que tothom s’hauria de posar al
dia i tothom hauria d’aprofitar els moments d’atur per formar-
se, però és que no donam la possibilitat perquè així sigui.

Una altra sobre els ajuntaments, que han estat molt
perjudicats en aquests pressupostos, tant per a les escoles, com
per al manteniment d’escoles, 0-3, escoles de música... Per tant
n’hem fet diverses en aquest sentit. 

N’hi ha una que és important per a nosaltres però només hi
hem posat 10 milions, és insuficient; és la dotació del personal
docent. En falten, perquè aquesta baixada de gairebé 60 milions
d’euros entre allò realment gastat el 2010 amb el pressupostat
en el 2012, bé, això no són 400 persones menys a les aules, com
diu el conseller, sinó que estam parlant d’un milenar llarg i, clar,
això afecta directament la qualitat, fins i tot ampliant uns horaris
dels professors de secundària.

Les escoles de música també han estat retallades. Sabem que
els darrers temps han estat els primers que han rebut i que fins
i tot es va perdre un any de decalatge de les ajudes; els
ajuntaments suporten com poden, però avui la situació dels
ajuntaments també és molt delicada, com vostès saben, i crec
que aquest matalàs s’està aprimant i que estam posant en perill
ja tota la xarxa d’escoles de música que amb molt d’esforç
s’havia anat bastint a les Illes Balears.

Per a les beques hem posat també una quantitat insuficient;
donarem suport a qualsevol de superior, però també volíem fer
el gest de dir que sobretot les destinades al desplaçament des de
Menorca i Eivissa queden molt retallades en aquest pressupost.

Les despeses dels centres escolars, jo crec que hi ha hagut ja
200 centres que han protestat i que han enviat missives a la
conselleria per recordar que no poden mantenir els centres amb
les retallades que s’estan produint. Creim que hi ha d’haver una
dotació més..., jo diria creïble, més raonable, tot i ser conscients
de la necessitat de retallades o de les dificultats financeres que
té en aquest moment el país.

I hem hagut de triar entre les propostes que hi havia per fer
reformes. Nosaltres som molt conscients del moment, ja dic,
complicat que viuen les finances, però n’hem triat un tast de les
que eren necessàries. Ens sumam a la prioritat de les inversions
a Eivissa, ja ho he dit, però nosaltres n’hem presentada una
primera a Son Macià, a Manacor; l’altra a Sant Marçal, de
Marratxí, que està promesa jo crec que per tots els grups, per
totes les..., per la comunitat educativa, però pels batles ara
presidents, etc., per molta de gent que s’ha compromès davant
la comunitat educativa, i que després no hem vist la seva
garantia en aquest pressupost; com s’ha dit hi ha 200.000 euros
lliures dins el pressupost de l’IBISEC i amb això hi ha molt poc
marge de maniobra per comprometre coses; en tot cas nosaltres
n’hi afegim. Hem volgut posar que volíem estalviar en la
compra d’aigua dessalada. Vostès saben que el pressupost diu
que hi ha 14 milions d’euros per comprar aigua dessalada, 14
milions d’euros per comprar aigua; creim que si hem de fer un
altre pensament, com si hem de tornar a les dessaladores un
parell d’anys de l’Estat, però facem les escoles, primer les
escoles que l’aigua dessalada. Pot ser tot?, pot ser tot; no pot ser
tot?, prioritzem, i aquí és on nosaltres hem volgut fer, ja dic, un
esforç per dir d’on els trauríem, perquè som conscients que és
fàcil presentar esmenes sense dir què estàs disposat a sacrificar
pel camí.

També hi ha una nova escola d’adults i l’IES del Joan Ramis
a Menorca; hem triat dues de les iniciatives que creim
necessàries. 

I la darrera..., o no, també dins..., altres les tenim dins
l’IBISEC, com els colAlegis Miquel Duran i Llevant a Inca, que
necessiten reformes urgents, un d’ells és nou però realment es
va fer amb moltíssimes deficiències, Llevant és una instalAlació
que té nombrosíssimes deficiències que s’haurien d’afrontar,
com també l’escola de Montuïri. I una altra promesa clàssica,
com és el Conservatori de Música a Menorca, del qual ja s’ha
parlat també i hi ha compromisos parlamentaris de dur-lo a
terme, però el que no hi ha són els recursos econòmics.

La darrera, com dic, és aquesta aposta per l’R+D+I. Estam
en una posició ridícula, la despesa en investigació a les Illes
Balears és realment..., fa empegueir; per tant ens allunyam cada
dia més de Lisboa i creim que és necessari fer algun tipus
d’esmena en aquest sentit per fer la reflexió. Nosaltres hi posam
aquests 900.000 euros, feim una reflexió sobre l’Observatori de
Costitx, que ha tengut suport institucional important i ha pogut
fer una tasca meritòria i reconeguda a nivell internacional, però
evidentment els fronts són molt oberts; n’hi ha hagut dins les
esmenes del PSOE, a les quals donam suport, però com a mínim
hi hauria d’haver, pens, una rectificació dins la tramitació
parlamentària de la despesa que destina el Govern a R+D+I
encara que sigui, ja dic, com un missatge que enviem que creim
en aquest nínxol econòmic per al futur. Moltes gràcies, Sr.
President.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Alorda. I en el torn en contra, per part del Grup
Parlamentari Popular té la paraula la Sra. Torres.

LA SRA. TORRES I CABAÑERO:

Moltes gràcies, Sr. President. Començaré anunciant que des
del nostre grup no donarem suport ni a les esmenes presentades
pel Grup Parlamentari Socialista ni a les esmenes presentades
pel Grup PSM-Iniciativa. 

Sí que hem de dir que algunes de les esmenes presentades en
circumstàncies econòmiques diferents es podrien acceptar sense
cap problema, però no podem deixar de banda el gran esforç que
ha fet el Govern per donar resposta a les necessitats i, al mateix
temps, contenir la despesa i pagar el deute. Per exemple una
dada: les assignacions que rebien els instituts es varen deixar de
pagar el març de l’any passat; per tant s’ha d’entendre aquí que
hem de fer front a assumir aquest deute diguem que hem
heretat, que és lògic quan es fa un canvi d’any, però a més hem
de fer front també a les noves necessitats que tenim. Per tant
s’ha d’entendre aquesta situació. Per exemple, podem dir que de
mitjana es deu a cada institut entre 20.000 i 30.000 euros; abans
es feien tres pagaments anuals i ara s’ha canviat el sistema de
pagament, s’està intentant cobrir aquest deute. Això és un
exemple de moltes de les coses que podríem comentar, però que
òbviament s’haurà de tenir un poc de paciència perquè puguem
cobrir tot això a més, com deia, de cobrir totes les necessitats
que tenim. 

Aquests pressuposts cerquen, el que deia, donar estabilitat
a la situació econòmica d’aquesta comunitat i reduir el dèficit
generat. Tot i així, tots voldríem molt més i per això s’haurà de
prioritzar i s’haurà de restringir, per intentar donar cobertura a
totes les necessitats que tenim a educació, que són moltes com
he comentat. 

I en aquest sentit començaria per les esmenes del Grup
Parlamentari Socialista. Una vegada revisades les esmenes, he
vist que la majoria van encaminades a la redacció de projectes
de reforma o construcció de diversos centres educatius a les
diferents illes. Jo puc entendre molt bé el paper de l’oposició, no
fa molts de mesos nosaltres érem a l’oposició i vostès
governaven i, a més, compartim que tots i cada un dels projectes
i reformes i millores de construcció de nous centres que
demanen les seves esmenes són necessàries i s’han de fer. S’ha
de fer tot el que vostès demanen i també altres coses que vostès
amb aquestes esmenes no demanen concretament. I això està
assumit, jo crec que per aquest parlament i també òbviament pel
Govern. Però el Govern té previst en el cas de la redacció de
projectes, té previst que en lloc d’encarregar els projectes a fora,
vostès assignen una sèrie de partides econòmiques, que aquests
projectes siguin redactats per l’equip tècnic de la conselleria.
Per cert, sí que he detectat, no sé si vostès ho han dit a la seva
intervenció, si és així se m’ha passat, que hi ha dues esmenes
que es refereixen a dues infraestructures de l’illa de Menorca,
el Conservatori de Menorca i l’escola de Sant Lluís, he detectat
que hi ha dues esmenes que demanen el mateix. Supòs que això
és una errada, són la RGE núm. 5268, repetida de la RGE núm.
5398, que demanen la redacció del projecte de construcció del
Conservatori de Menorca, una esmena demana una partida de
500.000 euros i l’altra de 450.000 euros. Bé, això supòs que ...

si després ho revisen. I les altres dues que es repeteixen, la RGE
núm. 5274 i la RGE núm. 5397, m’imagín que pot ser un error,
perquè no crec que sigui una reiteració que volen que es faci
aquesta infraestructura.

Respecte del grup d’esmenes que es refereix a la construcció
de nous centres, com ja li he dit, el Govern ho té més que
assumit i executarà dins aquest pressupost tot el possible
econòmicament parlant. I la política no serà fer obres per fases,
sinó executar projectes complets.

Després hi ha un grup d’esmenes referides a pagament del
transport escolar o neteja de centres educatius, que donen de
baixa partides que estan calculades per a pagaments d’interessos
i amortitzacions que vencen durant l’any 2012, tal i com preveu
el Pla d’endeutament de la comunitat. Per tant, tampoc no es
podrien acceptar en aquest sentit.

A altres grups d’esmenes referides a formació de professorat
o programes de suport en principi no els donaríem suport perquè
ja estan previstes en els pressuposts.

La política de contenció de despesa impedeix augmentar el
professorat, però sí existeix un compromís per part del Govern
que en cas que es necessiti, es faran les modificacions
oportunes. 

En temes d’ajudes i beques de menjadors i de transport, el
Govern ja ho té en compte i com a cada curs escolar, la
Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats preveu publicar
les convocatòries de beques ajustades al moment actual.

Ara sí m’agradaria comentar les esmenes del Grup PSM. No
acceptem l’esmena del suport als ajuntaments per al
manteniment d’escoletes perquè n’hi ha una altra del Grup
Popular en aquest sentit.

Respecte del transport escolar, ja està garantit perquè els
expedients plurianuals corresponents ja estan tramitats. 

Sobre els temes de formació de professorat, estan prevists ja
dins el pressupost. Per tant, no seria pertinent fer una esmena en
aquest sentit.

I sobre el tema de la UNED, bé, vostè ja ho ha comentat, al
principi quan jo vaig llegir aquesta esmena no ho entenia molt,
perquè com vostè ha comentat, el Patronat de la UNED està
format pels consells de totes les illes. Per tant, no tenia molt de
sentit desvincular-ho només del Consell de Mallorca. Però sí
que la quantitat, vostè ha dit que era significativa, però no crec
que amb 1.000 euros el Govern contribueixi molt a exercir part
de responsabilitat dins aquest organisme. Sobretot, quan per
exemple com a dada, el Consell d’Eivissa va aportar 75.000
euros. La comparació en aquest sentit no seria molt bona. De
totes maneres, el conseller d’Educació ja ha manifestat dins
aquesta comissió el seu interès per participar dins aquest
organisme d’ensenyament superior.
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I clar el tema de la UIB, quan vostè parla d’incrementar les
assignacions, en el darrer pressupost que es va aprovar en
aquesta comunitat autònoma, es va fer un retall a les aportacions
a la Universitat molt important, ara estic parlant de memòria,
però recordo que va ser un retall d’aproximadament un 7%.
Amb aquesta situació..., jo puc entendre que vostès reclamin
amb les seves esmenes més assignacions a la UIB, nosaltres ho
compartim, però és que la situació que tenim no és molt alegre
econòmicament parlant. Hi ha un deute de 17 milions d’euros
que també hem d’assumir. Torn a repetir, amb aquest pressupost
hem d’assumir el que hem de pagar i també hem d’afrontar les
necessitats que tenim. Per tant, jo crec que es fa un esforç.
Òbviament tothom voldria més, però hem de saber el que tenim.

Altres esmenes o bé donen de baixa partides que van
destinades al pagament de préstecs adquirits per l’agència
ABAQUA, vostè deia que era per comprar aigua dessalada,
aquest cost per a pagament d’interessos i amortitzacions. Per
tant, en un principi, com deia, hem d’assumir (...) i que no
podem llevar d’aquí per fer noves infraestructures. Jo crec que
és de sentit comú. O també en altres demanen coses que ja es
contemplen en el pressupost, com per exemple la formació, o el
suport als ajuntaments per a la implantació de diferents
programes que vostès comenten a les seves esmenes. En
definitiva, s’entén la intenció d’augmentar les inversions i de
millorar aquest pressupost mitjançant les seves esmenes. Però
la situació econòmica ara mateix no ho permet. I ara més que
mai crec que hem de ser rigorosos i responsables. 

Jo no entraré en debats ideològics, si hem de llevar de certes
bandes, perquè aquí no ens trobaríem, el PSM i el Grup Popular
crec que tenim altres plantejaments. Però de totes maneres
d’aquí al debat en plenari, mirarem de fer una revisió més
exhaustiva de les esmenes que s’han presentat i a veure si hi ha
possibilitat de trobar alguna cosa que puguem assumir.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Torres. En torn de rèplica per part del
Grup Parlamentari Socialista i per un temps de cinc minuts, ja
saben que no poden repartir-se el temps en aquest cas, té la
paraula la Sra. Rita.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Moltes gràcies, Sr. President. En primer lloc volia dir que
aquests errors de duplicar esmenes ja els havíem detectat
nosaltres i, per tant, estan retirades ja. Si vostès haguessin seguit
la relació d’esmenes que ha dit el president, haurien vist com
aquestes ja no surten. També li voldria dir que nosaltres en el
tema de les baixes que ha comentat, hem prioritzat sobretot
l’educació davant dels pagaments als bancs, ja saben que
pensam que són deutes que se podrien allargar, però no podem
baixar la qualitat de l’educació.

Quant a les infraestructures educatives, la nostra por és que
tornin a quedar aturades com va passar a la legislatura 2003-
2007, van quedar aturades. Entre altres coses hem pogut
detectar en les diverses compareixences del conseller, com es
tornen a replantejar coses que ja estaven decidides. Açò què
significa? Açò ja va passar el 2004, sobretot a Menorca amb
l’Escola Graduada, que hem discutit aquí tantes vegades i sobre
el Conservatori de Música i ara es torna a replantejar quina serà
la ubicació de cada cosa. Per tant, tornaran estar aturades 4 anys
més. I açò nosaltres no ho podem deixar passar més.

Quant a les retallades, hem vist que han fet un pressupost
que no és real i a més està mal fet. Vostès que presumeixen de
bona gestió, resulta que la primera cosa que ens trobam és que
no han sabut fer ni uns pressuposts. Per tant, han començat un
poc malament. Només els posaré tres exemples. Un, van
desaparèixer totes les aportacions i ajuts a les escoletes en el
capítol 4, i vostès mateixos s’han vist obligats a fer una esmena
en aquest sentit. El pressupost de 2010 tenia per a escoletes
infantils 665.000 euros. Ara resulta que l’esmena que han fet és
de 450.000. Nosaltres ens vàrem fiar en aquest cas del conseller
que va dir que la presentaria i pensàvem que cobriria les
despeses i no ha estat així.

Una altra cosa mal feta. El funcionament dels centres
públics, han baixat de 10.444.000 i per al 2012 hi ha 8 milions.
Açò sabem que no bastarà en absolut per al funcionament dels
centres, tornarem tenir els problemes del director. Ara no els
paguen i després és que ni tan sols bastarà el pressupost. Ens
trobarem amb el mateix. 

El personal docent, una altra cosa mal feta. S’han menjat el
sou, de la relació de personal docent, de 288 professionals.
S’han menjat, no diré el que ha comentat el Sr. Alorda. S’han
oblidat en la relació del personal docent almenys de tres grans
instituts de Menorca, açò és el que hem detectat, el personal
docent d’aquests centres. Nosaltres ja sabem que és una partida
ampliable, que és el que vostès ens diran, és una partida
ampliable, nosaltres ja ho sabem, per tant, esperarem per
recordar-los al llarg de tot el curs escolar aquesta manca de
previsió que han tengut vostès, perquè quantes vegades hauran
d’ampliar aquesta partida?

I, casualitat, resulta que hi ha retallades a tots els conceptes
tret d’un, l’únic augment que hem detectat nosaltres és el del
pressupost dedicat a l’escola concertada, que passa de 8,8
milions d’euros a 19,3 milions d’euros. És a dir, 1,5 milions
més.

I crec que amb tot açò deixaré la intervenció. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Rita. Per part del Grup Parlamentari PSM-
Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca té la paraula el Sr.
Alorda també per un temps de cinc minuts.
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EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. En primer lloc vull agrair el to del
Grup Popular, la veritat és que ja no hi estic avesat de parlar
amb normalitat en un moment difícil com el que vivim i que
l’hem d’afrontar. Jo la voldria animar a donar una passa més,
perquè crec que seria bo que transmetéssim tots que davant
d’aquestes dificultats ens trobam com a mínim en debats i en
temes com la defensa de l’educació. 

Crec que això, defensar esmenes parcials, maldament només
sigui a nivell parcial, perquè nosaltres per ventura estaríem
disposats, creim que és necessari posar més ingressos damunt la
taula i per tant, assumir la dificultat política que això representa,
per tal de poder pujar educació. El Partit Popular no ho creu, no
ens entendrem en el debat a la totalitat, però com a mínim anem
als gestos puntuals i parcials. Jo crec que això seria bo, més que
jugar al descrèdit conjunt de tots, que és una altra línia, però
francament crec que davant el moment que vivim no és el que
s’espera de nosaltres. Per tant, li vull agrair el tot. Ara, he de
lamentar que ni una esmena, ni una trista esmena, francament li
agrairia que s’ho mirés amb estima i ho tengués present.

De les baixes, ja ho he dit jo, hi ha les possibilitats que hi ha.
Però deixi’m un minut sobre Marivent. Tal vegada
ideològicament un serà republicà, l’altre serà monàrquic, no hi
vull entrar pus, però que justament quan baixen totes les escoles
i el seu manteniment, quan baixen respecte del que ha estat el
2010, per tant, que ha estat l’argument per dir que pujarem
Marivent d’1.400.000 a 1.700.000 perquè és el que gastaren el
2010. Si aquest argument l’aplicam per tot, pugem educació i
posem el que gastaren. Si no es pot aplicar aquest argument
perquè no hi ha doblers, apliquem-ho a Marivent, com a mínim
que no passin d’1.400.000 a 1.700.000. Facem gestos, parl de
Marivent i per ventura podria parlar d’altres coses... 

Per cert, li recoman que abans del plenari, miri el pressupost
d’ABAQUA i repararà que a capítol 2 d’ABAQUA hi ha 14
milions per a la compra d’aigua. El Govern li dóna capítol 4 per
pagar despeses de manteniment, poden ser de capítol 2 i 3 que
són interessos, però també per a compra. I miri què dedica
ABAQUA a compra d’aigua, 14 milions d’euros. Si no és així,
està equivocat el pressupost d’ABAQUA, perquè és el que
diuen els pressuposts que vostès ens han enviat. En qualsevol
cas, jo li demanaria un gest amb Marivent, crec que avui
l’entendria tothom. Si no volen llevar el 1.700.000 euros, tornin
al 1.400.000. Posem-hi 1 milió o 900.000 euros. Però crec que
mantenir un increment dins aquests pressuposts no s’aguanta en
la comparativa amb educació.

Sobre la UNED, quan jo deia que era un gest, no era perquè
el Govern hi posés 1.000 euros, era perquè assumís un
compromís públic que dins el 2012 negociarà amb els consells,
mirarà aquests recursos que són molt superiors per part dels
consells, efectivament Menorca i Eivissa, pel que hi ha
documentat i em torn a disculpar, Mallorca eren més de 40
milions de pessetes de sempre, per tant, estam parlant de
dimensions que..., és el manteniment real de l’entitat. Es
tractaria de negociar-ho. És una qüestió del gest polític, que
moltes vegades es dóna a partides obertes, però després vendria
una negociació.

El tema de la UIB. No li recordaré..., per mantenir el to, el
que vostès digueren sobre aquella rebaixa, que jo admet, que va
ser dolorosa i que em sap greu. I vostè sap com la qualificaren.
I ara tornen a rebaixar damunt el rebaixat. Bé, jo crec que aquí
hem de cercar alguna altra fórmula, hem d’inventar quelcom per
sortir-ne, sense negar la dificultat. Per res del món negaria la
dificultat del moment polític, de tresoreria, però no només de
tresoreria, jo diria que és molt més estructural de la caricatura
que en fan vostès de com una cosa puntual i quasi de
conjuntura. Jo no diria que és de conjuntura. En tot cas crec que
hem de fer aquest esforç.

Com també s’ha de fer en 0-3, l’esforç que s’havia fet i és
difícil, i si s’han de replantejar coses ho hem de fer, però ara no
podem deixar la gent tirada després d’haver-la animat a fer unes
coses. Són ajuntaments de tots els colors polítics i crec que des
d’una sensibilitat molt noble i molt honesta per part de tots els
grups.  Per tant, ara aquest esforç que s’ha fet en escoles de
música, en 0-3, en ... s’ha de mantenir.

En formació. Jo ja sé que hi ha una partida en tema de
formació de professorat, però baixa i baixa quan els volem
donar cada vegada més exigències, quan fins i tot els estam
dient que faran més hores lectives. Si els estam pressionant en
un determinat sentit, crec que també per altre vent seria bo
agombolar-ho en formació, en credibilitat, en prestigi. Crec que
això en aquest pressupost li falla. I comprenc que hi ha motius
objectius perquè falli. Però cerquem-los entre tots plegats i per
ventura hi haurà altres polítiques que se n’hauran de ressentir,
però la darrera de totes que sigui la d’educació.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Alorda. I en torn de contrarèplica per part del
Grup Parlamentari Popular i per un temps de cinc minuts té la
paraula la Sra. Torres.

LA SRA. TORRES I CABAÑERO:

Moltes gràcies, Sr. President. Començaré pel final, agraint
també el to del Sr. Alorda, jo crec que per parlar d’educació és
més fàcil parlar quan un té un to més constructiu. Bé, també dir-
li que intentem mantenir aquest to cordial, que jo crec que estam
aconseguir en aquesta comissió. Bé, el tema de Marivent, però
altres vegades són altres temes, altres infraestructures. Vull dir
que sempre es pot parlar de prioritats, a ningú no li agrada
baixar el pressupost d’educació, òbviament. En això hi estam
d’acord i sempre ho repetim els diferents portaveus, però la
situació econòmica és la que és. Jo que tinc el costum de llegir
els Diari de Sessions passats, vostè mateix en el darrer debat de
pressupost també mostrava una comprensió amb l’anterior
govern quan parlàvem d’educació, perquè no es podien assumir
totes les qüestions que es demanaven en aquest parlament.
També li agraesc que mantengui aquesta comprensió amb
aquest govern, amb la situació que estam vivint en aquests
moments.
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I passant a contestar la Sra. Rita. Dir-li que mea culpa si
vostès havien retirat aquestes dues esmenes repetides, disculpin,
jo no ho havia detectat, no m’havia arribat aquesta informació.
Però bé, queda aclarida aquesta informació. 

Vostès ens critiquen que no feim uns pressuposts reals i jo,
miri, vostès l’anterior any ni tan sols en varen fer de pressupost.
I això també té unes conseqüències. També dir-li que és més
real que assumir totes les qüestions econòmiques, com el deute
que hem d’assumir, no reals serien uns pressuposts inflats o uns
pressuposts que no responguessin a allò que és la realitat que
tenim en aquesta comunitat. Per tant, jo no puc estar d’acord
amb vostè, amb la seva apreciació.

I després ens acusa que s’aturaran les obres quatre anys més.
Estam parlam que és aquest el primer pressupost d’aquesta
legislatura, nosaltres sí que podem fer una anàlisi de l’anterior
legislatura perquè ja ha passat i també li puc dir que el primer
d’any de començament de l’anterior legislatura va ser molt,
molt dolent perquè l’anterior govern, que vostè diu que no es
varen fer inversions, l’anterior govern potser no va fer tot el que
s’havia de fer perquè és difícil, vostè sap el difícil que és dur
endavant les infraestructures educatives per molts de motius,
però sí que va fer un pla d’infraestructures que comprèn fins el
2011, va fer una empresa pública anomenada IBISEC per
agilitar l’execució d’aquestes infraestructures i jo crec que
l’anterior govern no va saber aprofitar aquesta inèrcia i el
primer any també va ser molt dolent, es varen aturar moltes
inversions. Li puc donar un exemple perquè jo conec molt bé el
cas d’Eivissa i la Sra. Marí també ho pot corroborar perquè
coneix perfectament allò que passa a Eivissa. Per exemple,
l’institut de Sant Antoni es va aturar i es va canviar el projecte,
es va fer un altre projecte. Tot això ha fet que es retardàs, va ser
una decisió, podem compartir-la o no, però va ser una decisió
que va contribuir que es retardàs. Podem parlar de més
exemples, però no em vull enredar amb coses que són del passat
i que tampoc no tenen sentit en aquest debat.

Tampoc no em parli de funcionament dels centres, pagam
deutes als centres que s’haurien d’haver assumit fa molt de
temps. No és que amb això digui que vostès ho varen fer
malament i nosaltres... no, hem d’assumir el que hi ha i amb
això intentar buscar fórmules per agilitar els pagaments. El que
no podem tenir són els centres sense que tenguin sous per
neteja, sense que tenguin sous per pagar el llum, sense que
tenguin sous per posar en marxa la calefacció, ... tot això s’ha de
canviar i s’ha de millorar i mirarem de fer-ho. 

Per tant, aquest és el primer pressupost que du endavant
aquest govern, no es pot pretendre que amb la situació
econòmica s’afectin recursos per fer, com per exemple el que
vostès proposaven, projectes. Vostès fa més d’una vintena
d’esmenes demanant que s’afectin sous per fer projectes.
Nosaltres pensam que com que hem de prioritzar, aprofitem el
recursos que tenim dins la conselleria, als tècnics els podem
encarregar aquests projectes, intentar destinar aquests sous per
a altres coses que també són molt importants, per exemple. Això
per a nosaltres és racionalització. I el repte és justament donar
tots els serveis i, a més, pagar el deute i amb aquesta línia
coincidim plenament amb el Govern amb els pressuposts que ha
presentat. De totes maneres, seguirem el debat la pròxima
setmana dins el plenari, tal vegada, com ja li deia al Sr. Alorda,
podem trobar punts en comú, però sempre des de l’estabilitat

econòmica i de pagament de deute que cerca el Govern amb
aquests pressuposts.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Torres. Passam a les votacions, votació de les
esmenes parcials a la secció 13, Educació i Universitats.

Supòs que no hi ha cap grup que demani votació separada.
Idò, passam a la votació conjunta de les esmenes del Grup
Parlamentari Socialista. 

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

5 vots a favor, 9 vots en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. I passam a la votació conjunta de les
esmenes del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i
Més per Menorca.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. PRESIDENTA:

5 vots a favor, 9 vots en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. Idò, moltes gràcies. I podem passar al debat
número 8 de globalitat. Supòs que esperam un moment que hi
hagi els canvis que hi ha d’haver. 

Bé, els pareix que continuem? Començarem el debat número
8 de globalitat, agrupació de la secció 13, cultura i joventut i
SOIB, amb les seccions i entitats afins. B, esmenes parcials,
Grup Parlamentari Socialista ...
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EL SR. GALMÉS I VERGER:

Sr. President, perdoni, perdoni un segon. Llorenç Galmés
substitueix...

EL SR. PRESIDENT:

Perdoni, perdoni, he estat jo amb les presses que m’he deixat
les substitucions que hi ha.

EL SR. GALMÉS I VERGER:

Llorenç Galmés substitueix Fernando Rubio.

EL SR. PRESIDENT:

No n’hi ha cap altra? Sí.

EL SR. CAMPS I BUENAVENTURA:

José María Camps substitueix Santiago Tadeo.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. Els altres ja els donàvem pels que hi havia abans,
no? Són els mateixos, no canvien de la d’abans. 

(S’escolta una veu de fons inintelAligible)

Perdoni? No, no, no. Jo ara li havia comentat a la Sra. Marí
que el Sr. Galmés era de substitut i llavors ja no ho he dit ja. És
l’única. Podem continuar? Idò continuam.

Esmenes parcials del Grup Parlamentari Socialista a la
secció 13, Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats,
esmena 5305. Al programa 323A, protecció i foment de la
integració i foment de la participació social de la joventut,
esmena 5393. Al programa 455A, cultura i política lingüística,
esmenes 5306, 5277, 5253, 5279, 5353, 5254, 5258, 5316, 5314,
5317, 5351, 5354, 5386, 5255 i 5260. Secció 76, Servei
d’Ocupació de les Illes Balears. Al programa 322D, foment i
gestió de l’ocupació de les Illes Balears, esmenes 5339, 5342,
5337, 5347, 5332, 5344, 5331, 5333, 5338 i 5349. 

Del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més
per Menorca a la secció 13, Conselleria d’Educació, Cultura i
Universitats, esmena 5595. Al programa 323A, protecció i
foment de la integració i foment de la participació social de la
joventut, esmenes 5597, 5512, 5614. Al programa 455A, cultura
i política lingüística, 5480, 5481, 5477, 5489, 5484. Secció 76,
Servei d’Ocupació de les Illes Balears. Al programa 322D,
foment i gestió de l’ocupació de les Illes Balears, esmenes 5594
i 5607.

Per a la defensa conjunta de les esmenes, per part del Grup
Parlamentari Socialista, té la paraula la Sra. Rita, o serà
compartida?

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Serà compartida.

EL SR. PRESIDENT:

Jo els demanaria que s’ajustassin perquè abans ens hem
passat un cent per cent del temps.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Idò, té la paraula la Sra. Rita.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

D’acord. Hem observat en els pressuposts en els programes
relatius a cultura i política lingüística que han sofert una forta
davallada, abans tenien un pressupost d’11,6 milions i ara són
11,380 milions. El que passa és que s’han inclòs els programes
de política lingüística, joventut, Institut Ramon Llull, COFUC,
tot en un. Vull dir, que es nota aquesta davallada. En definitiva,
és un pressupost que ve reduït en unes partides també
importants corresponents a cultura i patrimoni i és en un
percentatge en general que encara que no ens agradi, però des
d’una posició molt realista podrien ser assumits en part pel
nostre grup per mor de les prioritats en èpoques de crisi, perquè
nosaltres també pensam que abans de tot s’han de garantir
primer els drets bàsics de la ciutadania i en aquesta secció 13
primer consideram que això, que van primer els drets bàsics
d’educació i de treball.

De tot i amb això la mancança del pressupost d’aquest
programa 455A recau sobretot en allò que fa referència a la
política lingüística que no té un retall en correspondència amb
altres matèries i que no ve justificat, pensam, per la crisi i
l’estalvi pressupostari, sinó que és en la nostra opinió clarament
ideològic i això ens dol perquè la nostra llengua és una llengua
minoritària que necessita una protecció que vostès no li
atorguen. 

És per aquest motiu que hem presentat cinc esmenes que
augmenten el pressupost de política lingüística del Govern i que
es basen a ampliar la dotació del COFUC i a afectar aquesta
dotació també a la transferència als consells insulars per
assegurar allò que és necessari per mantenir els seus programes,
tant d’assessorament lingüístic de la llengua pròpia com per
atendre també la demanda de formació, que és molta, i entre
d’altres la formació dels nouvinguts que desitgen integrar-se a
la nostra societat.

Dedicam, a més, en cultura, una esmena particular a
Formentera, en política lingüística, perdó, i dues dedicades a
garantir el manteniment de la premsa escrita íntegrament en
català que el que fa és aportar la mateixa quantitat de les
convocatòries que ja hi havia hagut i que enguany no s’han
repetit, que s’havien fet l’any passat.
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Quant a cultura i concretament als grans centres dipositaris,
la partida més grossa és per un nou equipament, que és el
Museu de Formentera, que és l’única illa que no té museu i ja fa
molts d’anys que l’esperen. Altres són també per al compliment
de la Llei de delegació de gestió al Museu de Menorca i la
Biblioteca Pública i l’Arxiu Històric perquè tal com varen
avisar ja el dia de la compareixença del conseller al pressupost
no hi figuren separadament com diu la llei, les partides que
s’han de transferir al consell insular, tant en béns i serveis com
en inversions.

Per cert, hem detectat un error a una esmena nostra, la 5256,
que fa referència a la Biblioteca Pública, a l’Arxiu Històric de
Maó i que no surt reflectit a l’esmena.

També, i malgrat que som conscients que totes les
aportacions a les fundacions i consorcis han baixat un
percentatge, pensam que injustament el Govern de les Illes
Balears malgrat formar part del patronat no fa cap aportació
aquest any a la Fundació de l’Enciclopèdia de Menorca, per la
qual cosa presentam una afectació de 12.000 euros; i també uns
altres 20.000 per a la Fundació del Teatre Principal de Maó,
entitat a la qual ja solAlicitarem l’adhesió del Govern en aquest
any 2012.

Finalment, es fa una esmena al suport a la creació artística
i a la valoració al patrimoni històric en matèries que ja sabem
que estan transferides als consells insulars, però de les quals
queden competències residuals al Govern.

Aquestes esmenes es fan per obrir una línia d’ajuts per als
festivals de música de les Illes Balears, que estan en perill de
desaparèixer, també per ajudar a l’intercanvi d’artistes plàstics
entre illes i per accions de valoració del patrimoni històric. 

També hem volgut preveure una partida per ajudar a la
creació d’una nova escola de música a Es Mercadal que és un
dels municipis que té més matrícula en aquesta disciplina i que
també podria servir per allotjar alguna especialitat del
Conservatori de Música de Menorca que està molt saturat
actualment.

Quant al programa 323A d’aquesta secció que va adreçat a
la protecció i foment de la integració i foment de la participació
social de la joventut, hem pensat que s’havia de fer una esmena
per obrir una línia d’ajuts a l’adquisició d’habitatges que
continua sent una de les majors preocupacions dels joves.

Res més en aquesta primera intervenció. Moltes gràcies.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Sí, moltes gràcies, per passar a la defensa de manera ràpida
de les esmenes lligades al SOIB, al Servei d’Ocupació de les
Illes Balears. 

Són esmenes que entenem que en uns moments de prou
dificultats laborals, l’atur no deixa de créixer, les previsions,
avui llegim pel mateix vicepresident d’Economia que no es
preveu dins el 2012 ni tan sols encara crear ocupació, que tenim
les xifres més elevades, que malgrat que puguem respectar
totalment aquest fet que l’empresa privada és la que ha de crear
ocupació, també ens trobam davant una situació de persones

aturades vertaderament complexa, complicada i molt elevada,
i que és clau i és responsabilitat de l’Administració preparar
aquestes persones aturades per aconseguir-ne la màxima
ocupació i per tant, tenir opció a aconseguir un lloc de feina.

És clar, en aquest sentit el pressupost del SOIB en aquests
moments tan difícils baixa un 26,3%, però no només té
importància aquesta baixada, a més té importància el fet que
dels recursos propis del Govern el compromís en les polítiques
actives és de zero euros, zero, tots els recursos que hi ha al
SOIB són recursos lligats al fons que provenen de l’Estat. Per
tant, com és possible que al primer compromís d’àmbit laboral
no hi hagi cap euros de recursos propis per fer polítiques
actives? 

Per això presentam un conjunt d’esmenes que sumen 15,6
milions d’euros, les baixes evidentment són de la partida dels
interessos perquè també estam convençuts que és una partida
vertaderament superior a les previsions pròpies quantificades al
pressupost i que per tant, hi ha un marge de compromís i, per
tant, que es poguessin utilitzar per a aquest sentit.

Les esmenes fan referència a tres conceptes clau: orientació,
formació i intermediació, amb un objectiu, aconseguir un
equilibri territorial, perquè aquests recursos d’orientació,
formació i intermediació arribin a tots els indrets. Per això és
clau el paper dels consells, dels ajuntaments i dels agents socials
i per això, esmenes lligades a mantenir els contractes programa
amb aquestes institucions perquè arribin aquests recursos i
tenguin un component territorial que si no difícilment es pot
acomplir.

A més, esmenes concretes, tenim dos centres nacionals de
referència que formen i són també centres integrats, l’Escola de
la Mar a Menorca o el centre nacional de referència en formació
turística. És clau que es mantenguin actius. Per què?, perquè hi
ha demanda d’aquests llocs de feina i per tant, necessitam
formar i... així com anaven funcionant, creim que
obligatòriament han de continuar funcionant. Per tant, Escola de
la Mar a Menorca, el centre nacional de referència en matèria de
turisme són dues esmenes que ens agradaria que poguessin ser
aprovades. 

La resta, com els assenyalava, és fonamentalment reforçar
l’orientació i la intermediació. Per tot Europa dins aquesta
estratègia per a la formació és clau l’atenció personalitzada a les
persones aturades i per tant en aquest sentit, tant pels mateixos
serveis del SOIB com pels contractes programa amb consells
insulars, amb associacions empresarials i sindicals o amb tot el
que fa referència als ajuntaments. 

Després, tres esmenes que també són clau a dos colAlectius
que vertaderament preocupen, que fan referència als joves i a les
persones que han esgotat totes les prestacions. Aquests dos
colAlectius necessiten mesures específiques i concretes. En
aquest sentit, el programa de segona oportunitat o la
contractació extraordinària via ajuntaments d’aquestes persones
amb risc d’exclusió social perquè es puguin incorporar al
cobrament de l’atur.



338 HISENDA I PRESSUPOSTS / Núm. 17 / fascicle 2 / 14 de desembre del 2011 

 

Aquestes són les esmenes i esperam que algunes, sobretot
les que fan referència a la cura de les persones aturades,
vertaderament és un compromís del Govern i per tant, es puguin
continuar tirant endavant. Gràcies.

(El Sr. Vicepresident substitueix el president en la direcció
del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Sí, moltes gràcies. Per la defensa conjunta de les esmenes
del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per
Menorca té la paraula el Sr. Alorda per un temps de deu minuts.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. En primer lloc, vull anunciar el nostre
vot favorable a totes les esmenes defensades pel Grup
Parlamentari Socialista i així ja quedarà establert.

Només una referència respecte de les... d’on estan
finançades les transferències de cultura a Menorca. Entenem
que figurarà dins la partida general de transferències, però no
tenim cap inconvenient o si ha de ser suplementada o que en
quedi com a mínim el recordatori o l’aportació dins el de
cultura. Per tant, també votarem a favor d’aquestes dues
esmenes.

Per defensar les nostres, la primera és la de política
lingüística que com s’ha apuntat sembla que el Partit Popular
dins aquests gestos que fa a les prioritats dels pressuposts vol
enviar gestos precisament amb aquesta rebaixa, eliminant tot el
programa, eliminant la idea que tengui una personalitat pròpia
dins els pressuposts com ja no la té dins un òrgan de gestió amb
personalitat, i nosaltres voldríem recuperar aquesta visibilitat,
com la té a tots els pressuposts dels països en els quals aprecien
la pròpia llengua i d’alguna manera tenen ressorts que així ho
reflecteixen. Per tant hem arreplegat fins i tot aportacions que
ja estan dins els pressuposts, com són les del COFUC i de
l’Institut Ramon Llull, i les hem ampliades incorporant-les fins
a fer aquests 6 milions d’euros, que és una quantitat..., bé,
modesta, en el sentit de tots els reptes que tenim, no ja de
cohesió social, de prestigiar i mantenir una llengua catalana com
una llengua de trobada de tota la nostra comunitat amb totes les
convulsions que ha viscut de tot ordre. Creim que és el mínim
que hi podem aportar i demanaríem al Partit Popular que hi
reflexionàs i fes un gest al respecte. 

Respecte del món de la joventut creim que hi ha una baixa...,
bé, és evident que hi ha una rebaixa molt important a la societat
civil, a la xarxa associativa juvenil; creim que és un error, creim
que ajudava a estructurar i a crear activitats i animar
l’associacionisme juvenil, i per tant volem recuperar instància
en aquest sentit, tant en convocatòries com és una dotació
mínima del Consell de la Joventut. Nosaltres hi hem aportat
20.000 euros, són quasi simbòlics, però com a mínim mantenir
que pugui continuar traient el cap dins les activitats a les Illes
Balears.

En matèria de cultura la veritat és que si era una maria
cultura i no hem arribat a donar-li la força que havia de tenir a
tots els pressuposts històrics a les Illes Balears, que encara es
torni a rebaixar creim que és una molt mala notícia; ho
necessitam com a atractiu de país, com a atractiu turístic com de
tot ordre, però també evidentment per tot el que representa de
valor afegit la cultura per als ciutadans, per a tothom. Per tant
creim que hem de fer un nou esforç perquè hi hagi un
reforçament de les activitats culturals. 

Aquí hem apuntat dues esmenes també gairebé a tall
d’exemple sobre activitats que han de dur a terme els museus,
fins i tot si estiguessin en obres. Creim que el fet de posar 500
euros, 300 euros, posar centenars d’euros per a les activitats de
museus pràcticament és una xifra que no permet res, per tant
posar alguns milers d’euros, res comparat amb el que mouen els
grans museus i que l’any que ve tornaran a moure els grans
museus espanyols de tot ordre, i que els nostres, els de les Illes
Balears, una potència turística mundial com som, la veritat és
que no estan a l’alçada.

En matèria cultural també la societat civil està patint un
moment difícil, com tota la societat, però està fent unes
aportacions de valor afegit i també de voluntariat i d’entrega
personal en molts de sentits que no és recompensada, no és
reconeguda pel Govern ni per les institucions democràtiques del
país, i creim que s’hi ha de fer un plus. Ho hem fet en altres
ocasions i aquest clam que un país no pot quedar sense cultura
doncs crec que l’hem de recollir i hi hauria d’haver un gest
addicional en aquesta tramitació parlamentària, o confiam que
així pugui ser, perquè la veritat és que, ja dic, si no aquests
retalls que s’estan produint estan posant contra les cordes tot
l’empresariat cultural i moltíssimes d’iniciatives que s’estan
duent a terme en aquests moments a les Illes Balears.

A Can Saura feim una esmena específica pel conveni que té
el Govern de les Illes Balears amb l’Ajuntament de Ciutadella,
i que no hem vist reflectit ni garantit en aquests pressuposts. Si
hi hagués una garantia clara, expressa i que nosaltres no
haguéssim vista, evidentment la retiraríem, deixaria de tenir
sentit, però sí que volem sentir clar i llampant que els
compromisos de Can Saura es respectaran i es duran a terme.

Patrimoni és una altra de les maries. Tenim un riquíssim
patrimoni, és cert que en bona mesura la competència està
residenciada en els consells. També hi ha hagut una tradició jo
diria que discutible, però d’haver posat la seu moltes vegades de
la despesa patrimonial dins Obres Públiques. Jo crec que
Cultura hi ha de tenir sempre un protagonisme i ha de tenir un
criteri i unes ajudes. Aquí ens hem permès posar que seria bo
que aquest govern tengués la valentia de pressupostar inversions
estatutàries, que hi cregués. Si llavors no les gastam fins que no
arribin els compromisos ja ens pareix bé, però la mateixa idea
que la disposició transitòria de l’Estatut s’ignori dins els
pressuposts i no es vulguin ni pressupostar ni confiar-hi, o en tot
cas confiar-hi sempre durant l’exercici sense debat pressupostari
sobre on aniran, no ens pareix correcte. Per tant aquí nosaltres
no hem pogut incorporar un ingrés, com vostès saben, no podem
apujar el nombre d’ingressos, per tant hem fet una afectació,
però així i tot hem volgut deixar constància que no és una
afectació per deixar de fer el que pretenien aquestes partides que
hi ha previstes en el 455A, sinó que nosaltres el que defensam
és que hi hagi un compromís que les inversions patrimonials



HISENDA I PRESSUPOSTS / Núm. 17 / fascicle 2 / 14 de desembre del 2011 339

 

formaran part d’aquestes inversions estatutàries i que hi haurà
aquesta empenta. No hem volgut tampoc llistar la llista
d’inversions que es podrien fer en matèria patrimonial, és
llarguíssima a totes les Illes, jo crec que tots la tenim present,
cadascú posarà a la llista unes coses més amunt que unes altres,
però tots sabem que a més són oportunitats a tots els nivells i
que en aquest moment deixam que passin.

També en el tema del SOIB hem de lamentar la seva rebaixa
i que no hi hagi aportacions del mateix govern. La veritat és que
és més un debat de totalitat en el qual ens veim abocats perquè
és difícil amb aquests ressorts resoldre aquestes mancances a
través d’esmenes parcials, i les hem limitades en aquest cas a
una línia de treball que nosaltres hem trobat molt oportuna: la
idea que, la desocupació, l’administració no l’ha d’afrontar
estrictament amb subsidis sinó que ha de provar de donar feina,
donar feina, i aquesta idea per ventura que la gent que ha quedat
en risc d’exclusió o amb dificultats o que ja ha perdut totes les
prestacions tengui un camí per trobar de fer feina pública en
determinats nínxols, en determinades tasques, com s’ha duit a
terme aquests anys, ens pareix una bona línia, fins i tot d’anar
pel camí que tenien ja aquells INEM corporacions locals
històrics, però sobretot pel camí que hi ha d’haver una excepció
en el mèrit i la capacitat i en el que és la selecció natural dels
professionals d’allò públic, sobretot de caràcter fix, això és
indiscutible, però que hi ha d’haver línies que permetin que les
tasques infinites que té l’administració també serveixin doncs
per afrontar aquest gran problema social que en aquest moment
tenim davant. 

Clar, ho estàvem fent, ho estàvem fent sobretot amb doblers
europeus i estatals, molt europeus, però ara tot això baixarà i
pareix que la borsa d’afectats o de damnificats per aquestes
retallades encara serà major, i amb un punt de desesperació
personal i familiar que ens ha de preocupar en molts de sentits,
el primer l’humà, naturalment, és l’obligació que tenim
nosaltres com a societat i en aquest moment aquesta cambra
com a responsabilitat política perquè no es produeixin aquestes
tragèdies, però també a tots els nivells per garantir i mantenir la
cohesió social. Per tant creim que aquest era un bon mecanisme,
un mecanisme integrador i rigorós que -si em permeten
l’expressió colAloquial- matava més de dos ocells d’un tir i més
de tres, i que era bon mantenir-lo mentre que queda reduït a la
mínima expressió, pràcticament, molt limitada en els
pressuposts que ens presenta avui el Govern.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Per al torn en contra, el Grup Parlamentari
Popular, té la paraula el Sr. Galmés per un temps de deu minuts.

EL SR. GALMÉS I VERGER:

Gràcies, president. Senyors diputats, senyors diputats molt
bon dia a tots. Aquests dies que vivim, vivim unes jornades molt
importants per a la comunitat autònoma de les Illes Balears, en
les quals es debaten els pressuposts que marcaran el futur de la
nostra terra, fruit, això sí, que el Partit Popular una vegada més
ha complit amb el seu compromís, i ha presentat els pressuposts
per al proper exercici per a les nostres illes.

Som conscients que es tracta d’uns pressuposts durs per la
difícil situació a què la irresponsabilitat del govern del pacte ens
ha conduït, però es pot afirmar amb rotunditat que es tracta
d’uns pressuposts realistes, que fan que els ingressos i les
despeses prevists del Govern balear per al pròxim exercici
estiguin adequats a la complicada situació que per desgràcia, i
com vos comentava, vivim en els nostres pobles.

No vull allargar-me més amb la introducció perquè vull tenir
temps d’explicar-los els motius que ens duran a rebutjar algunes
de les esmenes que s’han presentat, deixant-ne unes altres per
al debat del dia del ple. Per encertar aquesta tasca començaré
amb el bloc de joventut. He de dir-vos que és sorprenent que
avui es presentin esmenes al futur pressupost de l’any 2012 en
matèria de joventut; crida l’atenció que es vulgui mostrar un
mínim interès pels joves d’aquestes illes, aquells que durant els
darrers quatre anys han estat un dels sectors més oblidats i
perjudicats de la nostra comunitat, i als quals l’anterior govern,
aquells que tenien i han tengut les eines necessàries per tal
d’ajudar perquè el dia a dia dels joves de les nostres illes
tinguessin una reducció en totes les dificultats que havien de
suportar no hagin fet res. 

El Partit Popular creu en els joves, sabem que és un dels
sectors amb més dificultats i que el seu benestar futur depèn de
les decisions que es prenguin avui en el present. Coneixem de
primera mà les seves problemàtiques i sabem que els
pressuposts que es debaten contemplen feina per a ells i amb
ells per tal d’ajudar-los en tot moment. Joventut és una matèria
transversal que afecta moltes conselleries. Creim en una ajuda
als joves per tal de poder accedir a un habitatge digne. Aquesta
matèria es regula en aquests moments a la Conselleria
d’Habitatge i no a la Conselleria de Joventut, per això
rebutjarem l’esmena 5393. 

Un altre dels reflexos del pressupost és la feina del pròxim
any que es realitzarà per lluitar contra el fracàs escolar i els
plans d’ocupació juvenil. No es pot consentir arribar als índexs
a què s’ha arribat: un de cada dos joves de les nostres illes es
troba a l’atur. Els puc dir que rebutjarem les esmenes 5337 i
5333 perquè no es pot realitzar cap baixa de la secció 34, perquè
la dotació que hi ha en aquest moment en aquesta secció està
calculada tenint en compte el crèdit imprescindible en concepte
d’interessos i d’amortitzacions que vencen durant l’any 2012.
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El concepte que el Partit Popular té en el marc de polítiques
de joventut no passa per realitzar una política de subvencions,
i per això es vol reorganitzar la greu situació en què han
desembocat les polítiques del pacte. Saben quines quantitats
varen quedar pendents dels anys 2009, 2010 i primers mesos del
2011 cap a les associacions que formen part del Consell de la
Joventut de les Illes Balears?, una quantitat, una barbaritat de
gairebé 800.000 euros, i a això li diuen bona gestió; és un clar
exemple de la gestió que els joves d’aquestes illes varen haver
de sofrir durant la passada legislatura, i per aquest motiu
rebutjarem l’esmena 5597 i la 5512.

L’esmena 5317 es rebutjarà perquè la partida pressupostària
de la qual es proposa la baixa no es pot reduir perquè correspon
a les despeses de personal colAlaborador de les proves de llengua
catalana de la direcció general. L’esmena 5477 i la 5584 també
es rebutjaran perquè en el segon cas la Direcció General de
Cultura i Joventut no disposa de crèdit en els pressuposts del
2012 com per transferir 1 milió d’euros als consells en matèria
patrimonial i, en el primer cas, no és possible dotar de
subvencions en matèria cultural amb 400.000 euros retraient-los
de partides destinades a inversions de caràcter immaterial,
perquè el capítol 6 del centre de cost 13201 i programa 455A de
la Direcció General de Cultura i Joventut no arriba a aquesta
quantitat. Ara bé, encara que fos possible es rebutjaria l’esmena
perquè consideram que és més correcte, tal i com vos
comentava abans, invertir en projectes d’inversió que no
destinar aquesta quantia a subvencions.

L’esmena 5277 es rebutjarà perquè l’intercanvi d’artistes,
tant siguin plàstics com d’altres sectors de cultura, com pot ser
música, arts escèniques, cultura popular, etc., ja està previst dins
el projecte de promoció i cultura exterior..., i projecció exterior
de la cultura.

L’esmena 5351 no es pot acceptar perquè la valoració, la
difusió i el foment del patrimoni històric no s’han de detreure de
la partida de despeses d’inversions amb caràcter immaterial,
sinó que han de provenir de l’1% cultural.

Les mesures de normalització lingüística no són específiques
per a cada una de les Illes, estan centralitzades des del Govern.
Per això rebutjarem les esmenes 5306 i 5253. 

La secció 11 i la 14 ja tenen un pressupost prou ajustat per
haver-les de reduir. Rebutjarem les esmenes 5274 i 5594.

El pressupost que es debat per al proper any es tracta d’un
pressupost realista, com vos comentava abans, sense preveure
ingressos impossibles d’aconseguir; per aquest motiu haurem de
rebutjar l’esmena 5595 perquè no es pot inflar el pressupost
futur. L’esmena 5339 i la 5342 es rebutjaran amb motiu que és
no és necessari una modificació perquè els crèdits de les
partides 45000 i 443000 estan vinculats. 

La motivació de les esmenes 5480 i 5481 és la de permetre
activitats en el Museu del Puig dels Molins i en el Museu de
Mallorca, respectivament. Les rebutjarem les dues perquè la
partida d’alta que hi figura és la 22609, que no correspon a
aquesta finalitat, ja que està destinada a altres despeses diverses.

Les esmenes 5344, 5331, 5338 i 5349 es rebutjaran perquè
la dotació pressupostària de la secció 34 està calculada tenint en
compte el crèdit imprescindible en concepte d’interessos i
amortitzacions que vencen durant l’any 2012, d’acord amb el
Pla d’endeutament de la comunitat autònoma.

I la resta d’esmenes, com els comentava al principi,
quedaran per al debat en el pròxim ple. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. En torn de rèplica del Grup Parlamentari
Socialista..., té la paraula la Sra. Rita per un temps de cinc
minuts. Supòs que compartiran el temps o..., únicament.

Molt bé, gràcies.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Moltes gràcies, Sr. President o vicepresident. Nosaltres
estalonarem les esmenes del PSM, que no havíem comentat
abans, perquè unes coincideixen amb les nostres esmenes i
altres són complementàries; vull dir que nosaltres coincidim en
general amb ells. Alguna la deixarem, de política lingüística ens
agradaria poder aprofundir més en ella, però ja tendrem ocasió
en aquests dies fins arribar a la sessió plenària.

Nosaltres també donam molta importància a aquesta secció
de cultura perquè forma part de l’economia productiva,
igualment que donam més importància del que sembla que el
Govern li dóna al SOIB, perquè precisament són uns moments
en què es necessita estalonar aquest programa per la quantitat
d’aturats que tenim en aquestes illes, i que va creixent: mentre
que els primers sis mesos semblava que hi havia una tendència
favorable, aquesta tendència s’ha invertit; ha coincidit amb el
govern del Partit Popular, tal vegada no tenia res a veure però
tal vegada sí, no ho sabem. 

De totes maneres nosaltres ara per comentar la intervenció
del Grup Popular hem de dir que quasi totes les esmenes són
rebutjades perquè no està ben posat, o no els agrada, o pensen
que no han de sortir les baixes d’on nosaltres ho colAlocam.
Nosaltres pensam que hi ha problemes que s’han de resoldre,
que tenim damunt la taula, i estam disposats, i crec que el Grup
Popular també així ho hauria de fer, a transaccionar esmenes si
semblen que podrien ser aprovades en el seu sentit. Per tant
nosaltres podríem transaccionar, si no han de sortir d’aquests
centres de cost, d’aquests conceptes, els podríem passar
tranquilAlament a uns altres que al Partit Popular li semblés, vull
dir que nosaltres estam disposats a arribar a transaccions per
treure endavant alguns dels objectius que hem exposat aquí.

I també voldria rebutjar la irresponsabilitat de la qual ens
acusa el Partit Popular, perquè és molt difícil en una època de
crisi treure endavant un pressupost i continuar donant serveis
com s’ha volgut fer en aquest govern anterior. Jo crec que allò
que és irresponsable és pagar, per exemple, projectes com la
maqueta de l’òpera -ja que estam parlant de cultura i d’educació
ara- pagar aquesta maqueta i aquest projecte de l’òpera
d’infraestructures educatives, com va passar l’anterior
legislatura, on precisament el conseller actual d’Educació i
Cultura també tenia un càrrec. Vull dir que açò és
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irresponsabilitat, no és irresponsabilitat intentar donar serveis a
la ciutadania. 

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. I pel torn de rèplica del Grup Parlamentari
PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca té la paraula el
Sr. Alorda per un temps de cinc minuts.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. Jo crec que compartim tots que
aquest moment és complicat, la irresponsabilitat del Partit
Popular durant molts d’anys de dur-nos per un camí difícil, però
jo crec que també la irresponsabilitat de no entendre on estam,
i que quan cauen governs a Grècia, i a Itàlia, i hi ha unes
turbulències a nivell internacional, de gran magnitud, la veritat
és que seguir pretenent que haver mantingut despeses en
educació i sanitat durant uns pressuposts difícils i amb una crisi
de govern, perquè hi havia hagut un membre d’un pacte que
estava involucrat en afers de corrupció i no s’havien pogut dur
a terme nous ingressos, perquè la dreta els vetava dins uns
pressuposts nous, crec que és una irresponsabilitat sobretot no
acabar de veure què està passant, no ja en la pràctica, un dia ho
veurem, en cas contrari la realitat ens acabarà demostrant on
som, però crec que també, com ja s’ha dit, no hi hem de dedicar
molt de temps, no n’hi dedicaré massa més, però la
irresponsabilitat de les polítiques neoliberals estan posant en
perill l’estat del benestar a tot Europa. Aquesta serà una reflexió
que s’haurà de fer molt seriosament.

En aquest cas veim cultura i joventut. És evident que les
polítiques de joventut han estat magres i insuficients a les Illes
Balears. Se’ns diu que no s’ha fet res, però ara aquest res es
rebaixa. Hi ha una paraula per llevar a res?, perquè si a res li
lleves, aquest mot que jo no el conec, és el que du aquest
pressupost. Per tant, aquest pressupost és això, és menys del que
era no poder-ne parlar, perquè els teníem oblidats. Bé, idò ara
es rebaixa. Crec que realment és complicat, menys per menys és
més, però no sé com ho faran, per demostrar que ara sí creuen,
llevant coses que abans es feien. En tot cas crec que seria un
gest positiu que la societat civil veiés aquest suport, és ver que
hi ha hagut joves que s’han estructurat, que han fet aportacions
positives i més que n’hi hauria d’haver. L’associacionisme
juvenil és un dels grans reptes, molt diferent dels recursos que
estam destinant a l’associacionisme de la tercera edat,
moltíssima diferència. Per tant, ara continuar limitant-ho i
retallant per aquí, creim que és una mala idea. I més fer-ho,
bravejant que es fa perquè s’hi creu. Aquesta cosa em resulta
mala d’entendre. Som limitat i de vegades no ho entenc, supòs
que ara a la rèplica se’ns explicarà millor.

Respecte que els projectes d’inversió de cultura, m’agradarà
que els expliqui, que són molt més importants que les
subvencions a les entitats culturals. M’agradaria que em digués
aquest 64000, ja que vostè les defensa amb aquest èmfasi, no ho
coneixem. Coneixem tot el que ha dit del 64000 el Grup Popular
quan ha estat a l’oposició, això sí ho coneixem bastant, perquè
els Diari de Sessions n’estan plens del que en pensa, però bé,
avui ha fet una defensa molt aferrissada contra les subvencions
de cultura que hi ha hagut històricament de tots els governs, de
tots els partits, que jo francament, m’agradaria que s’ho pensés.

En concret dels temes formals que ha apuntat jo només n’he
apuntat dos. Com ja s’ha dit, crec que si el tema és formal hem
de fer la transacció. Jo crec que el més important és aclarir la
possibilitat. Concretament en temes estatutaris, bé jo no ho
entenc, ahir era el Sr. Aguiló ens deia que l’Estat deu molts de
doblers d’estatutàries de l’any 2010, ara m’imagín que del 2011.
Seguim amb molta preocupació les estatutàries del 2011, però
hem vist que no hi ha posat ni un cèntim d’estatutàries el 2012,
que no hi creu, no hi creu o no les dóna per segures a previsió
pressupostària, ja no dic a despesa, a previsió pressupostària.
Bé, jo crec que sí, nosaltres pensam que 1 milió d’euros, dels
200 que ens deia el Sr. Matas, no me’n record de les quantitats
que hi havia a la disposició transitòria novena de cada any, bé,
crec que ens podem permetre posar-les.

Quant a les activitats dels museus, hem posat la partida que
hi havia, senzillament la suplementam. Per tant, si ens hem
equivocat, per ventura ho hem fet tots. Però la partida que hi
havia d’activitats dels museus és la que suplementam, no la
cream. Si és erroni, no hi ha cap problema, el tema és podem
mantenir 500 euros d’activitats del Museu de Mallorca, fins i tot
si hi ha obres? Quan hi ha hagut obres a un gran museu sempre
es duen altres activitats. El Museu Arqueològic Nacional a
Madrid va tancar per obres i tenia una bona partida d’activitats
per a la perifèria, per fer altres tipus d’activitats dins Madrid.
Bé, jo crec que qualque cosa s’ha de fer, però 500 euros
francament és una partida miserable per a un museu. El mateix
en el Puig del Molins. I ho diríem per als altres equipaments,
hem fet algunes esmenes, perquè tampoc hem volgut treure 300
esmenes en aquest debat.

En tot cas, jo sí que li agrairia, després que s’esbravi en la
resposta que trobi que hagi de fer, però si al final pot dedicar
uns segons a allò pràctic i ens apunta, perquè identifiquem les
esmenes que tenen obertes una possibilitat d’entesa, jo li
agrairia que me les precisi, ho agrairem i farem l’aproximació
que puguem per intentar que la sensibilitat que expressen sigui
introduïda als pressuposts.

Moltes gràcies.

(El Sr. President reprèn la direcció del debat)
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Alorda. En torn de contrarèplica té la paraula
per part del Grup Parlamentari Popular el Sr. Galmés per un
temps de cinc minuts.

EL SR. GALMÉS I VERGER:

Gràcies, President i en primer lloc per si no ha quedat clar
a la meva primera intervenció, es rebutgen per part del Grup
Parlamentari Popular totes les esmenes aquí en comissió. Però
deixam les portes obertes a poder parlar, a poder dialogar, a
poder mirar cada una d’aquestes esmenes que s’han presentat
pel Partit Socialista i pel PSM, per tal de redistribuir, redefinir
i que vagin en la mateixa línia que el Govern ha pogut presentar
aquest pressupost, en la mateixa línia que vol el nostre president
Sr. Bauzá i que algunes puguin ser aprovades, esperem, en el
ple del Parlament.

La meva intervenció serà breu, però voldria fer algunes
referències. Sr. Alorda, és ver que he comentat que en matèria
de joventut a l’anterior legislatura no s’havia fet res, és que no
s’havia fet res de profit, perdoni, no li ho havia acabat
d’especificar. Tenien recursos, tenien tots els mitjans, tenien
totes les eines, però realment no s’ha avançat amb els joves
d’aquestes illes i amb les seves problemàtiques. Es pot produir
una reducció en el pressupost?, clar que sí, es pot produir una
reducció, però sobretot se produirà una redistribució de la
finalitat i de les tasques que es duran en aquesta matèria, perquè
sobretot els joves de la nostra comunitat ho necessiten en
aquests moments. 

Parlava d’associacionisme, parlava del Consell de la
Joventut. Fa unes setmanes la presidenta del Consell de la
Joventut ens va cridar, ens va fer una entrevista i les llàgrimes
li queien per aquest deute que s’acumula dels anys 2009, 2010
i 2011. Creim amb unes polítiques de joventut, però creim amb
un model que no passi per les subvencions. Igualment creim en
un canvi de model, un canvi de política dins la cultura, dins el
món de les associacions perquè les subvencions en aquest
moment no han de ser les que estirin del carro. Hi ha d’haver
uns incentius cap a la inversió privada, per tal de enfortir la
cultura de les nostres illes, del nostre país.

La irresponsabilitat que comentava el Grup Parlamentari
Socialista, en aquest moment hi ha d’haver una conscienciació
de tots els grups per la difícil situació que estam vivint a les
nostres illes. Aquella crisi que tant varen rebutjar, aquella crisi
que no volien acceptar que afloràs a les nostres illes, ha arribat
a aflorar, ha entrat a les nostres cases i, per tant, el canvi de
visió, el canvi de política és necessari i la gent de les nostres
illes ho ha demanat a les darreres eleccions que s’han produït a
la nostra comunitat.

Moltes gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Galmés. Podem passar a la votació de les
esmenes parcials de la secció 13, Cultura, Joventut i la UIB. Hi
ha alguna demanda de votació separada? No. Idò farem la
votació conjunta de les esmenes del Grup Parlamentari
Socialista.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

5 vots a favor i 9 vots en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Passam a la votació conjunta de les esmenes
del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per
Menorca.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

5 vots a favor, 9 vots en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. Passam al debat número 9 de totalitat, es
produeixen els canvis pertinents.

Bé, idò començam. Sr. Alorda, feim constar que hi ha el Sr.
Barceló o...

Abans de començar, em poden dir les substitucions que es
produeixen?

LA SRA. AGUILÓ I GARCÍAS:

Aina Aguiló substitueix el Sr. Fernando Rubio.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. Alguna altra substitució?

LA SRA. DURAN I CLADERA:

Sr. President, Margalida Duran substitueix Rosa Maria
Bauzá.

EL SR. PRESIDENT:

Alguna altra? No.

Molt bé, idò començarem el debat número 9 de totalitat,
agrupació de la secció 14, Vicepresidència Econòmica, de
Promoció Empresarial i d’Ocupació, amb les seccions i entitats
afins. 
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A. Esmenes a la totalitat. Per part del Grup Parlamentari
Socialista secció 14, Vicepresidència Econòmica, de Promoció
Empresarial i d’Ocupació, esmena RGE núm. 5229.

Per part del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa
i Més per Menorca secció 14, Vicepresidència Econòmica, de
Promoció Empresarial i d’Ocupació, esmena RGE núm. 5641.
A l’Institut d’Innovació Empresarial de les Illes Balears,
esmena RGE núm. 5615.

Per a la defensa conjunta de les esmenes per part del Grup
Parlamentari Socialista té la paraula per un temps de deu minuts
la Sra. Oliver. Serà únicament vostè que farà la defensa? Molt
bé. Té la paraula. Feim constar que ja hi és present el Sr.
Barceló...

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Sí, en substitució de Joana Lluïsa Mascaró. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. Gràcies. Sra. Oliver té la paraula.

LA SRA. OLIVER I SAGRERAS:

Gràcies, Sr. President. El nostre grup sobre el debat de
totalitat, renuncia ara mateix en aquesta comissió a defensar les
nostres esmenes de totalitat de la Vicepresidència Econòmica,
secció 14, que ja debatrem en el ple. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. Gràcies, Sra. Oliver. Per part del Grup Parlamentari
PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca té la paraula el
Sr. Barceló.

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Sí, en relació amb les esmenes de totalitat, en el mateix
sentit també, nosaltres ens en reservam la defensa en el plenari
de la setmana que ve.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Barceló. En torn en contra per part del
Grup Parlamentari Popular té la paraula per un temps de deu
minuts el Sr. Fidalgo.

EL SR. FIDALGO I BESTARD:

Gracias, presidente. Evidentemente en los mismos términos,
este grupo, por cortesía parlamentaria, se remitirá para la
defensa y proposición de los argumentos que utilizamos para
sostener la idoneidad de estos presupuestos al pleno.

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. Gràcies. Per tant, no hi ha rèpliques. Passam a la
votació de les esmenes a la totalitat de la secció 14,
Vicepresidència Econòmica, de Promoció Empresarial i
d’Ocupació.

Per a la votació conjunta de les esmenes del Grup
Parlamentari Socialista.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

5 vots a favor, 9 vots en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Passam a la votació conjunta de les esmenes
del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per
Menorca.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

5 vots a favor, 9 vots en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. Passam al debat número 10 de globalitat, agrupació
de la secció 14, Vicepresidència Econòmica, de Promoció
Empresarial i d’Ocupació, amb les seccions i entitats afins. 

B. Esmenes parcials. Del Grup Parlamentari Socialista,
secció 14, Vicepresidència Econòmica, de Promoció
Empresarial i d’Ocupació. Al programa 315B, salut i prevenció
de riscs laborals, esmena 5242. Al programa 315C, foment de
la responsabilitat social, esmena 5244. Al programa 322B,
gestió de les relacions laborals, esmena 5387. Al programa
521A, ordenació, regulació i desenvolupament de les
telecomunicacions, esmena 5392. Al programa 521B, gestió
dels sistemes i tecnologies de la informació, esmena 5391. Al
programa 542A, innovació tecnològica, esmenes 5309, 5248,
5389, 5390 i 5249. Al programa 612E, gestió de tresoreria i
política financera, esmena 5243. Al programa 723A, promoció
industrial i tecnològica, esmenes 5388 i 5245. Al programa
731C, foment de l’ús d’energies renovables i de l’estalvi
d’energia, esmenes 5247 i 5250. Al programa 763A, ordenació,
reforma i modernització de les estructures comercials, esmena
5246.
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Per part del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa
i Més per Menorca, secció 14, Vicepresidència Econòmica, de
Promoció Empresarial i d’Ocupació, esmenes 5624, 5644. Al
programa 315C, foment de la responsabilitat social, esmena
5642. Al programa 542A, innovació tecnològica, esmena 5643.
Al programa 612H, gestió dels fons procedents de la Unió
Europea, 5619. Al programa 722A, regulació i normativa
industrial, esmena 5622. Al programa 723A, promoció
industrial i tecnològica, esmenes 5616, 5617 i 5618. Al
programa 731C, foment de l’ús d’energies renovables i de
l’estalvi d’energia, esmenes 5623, 5626 i 5625. Al programa
763A, ordenació, reforma i modernització de les estructures
comercials, esmenes 5620 i 5621. Secció 32, ens territorials, al
programa 912A, transferències a corporacions locals, esmenes
5661 i 5662.

Passam a la defensa conjunta de les esmenes. Per part del
Grup Parlamentari Socialista té la paraula per un temps de deu
minuts la Sra. Oliver.

LA SRA. OLIVER I SAGRERAS:

Gràcies, Sr. President. El Grup Socialista ha presentat a la
secció 14 aquestes 16 esmenes, són 8 d’addició i 8 d’afectació.
Les d’addició que impliquen un canvi, un augment a les partides
que ja existeixen, algunes majoritàriament ja existien i algunes
són noves de creació, més poques, provenen, aquests fons que
hem redistribuït de la mateixa secció 14. Bàsicament provenen
de les partides de gratificacions de productes alimentaris,
d’actuacions protocolAlàries, de representació, d’estudis i
treballs tècnics i de despeses en inversions de caràcter
immaterial, perquè hem pensat que amb els pressuposts que el
Govern ha presentat, uns pressuposts que tot i que tenen un
augment important en la seva globalitat, quasi bé totes les
seccions i concretament aquesta, a totes aquelles partides
presenten una baixa important respecte anys anteriors. 

Nosaltres hem respectat l’estructura que ha presentat el
Govern en aquest cas i el que hem fet ha estat aquesta
redistribució. Pensam que el concepte de gratificacions en
aquest sentit no té cap sentit que existeixi. Que productes
alimentaris, tant una com l’altra són partides de molt poca
quantitat, però jo crec que és el gest que no hi ha d’haver aquest
tipus de partides dins un pressupost del Govern. Així mateix les
actuacions protocolAlàries i de representació, diuen que són uns
pressuposts realistes, austers, jo crec que aquí el gest clar també
és no només dir, sinó reflectir aquesta austeritat en el
pressupost. A estudis i treballs tècnics, també hem fet una
rebaixa important, perquè pensam que amb la redistribució de
feina que fan dins el Govern, per exemple se’ns ocorre una
baixada important a les subvencions, que possiblement algunes
d’elles seran encertades, impliquen que hi haurà funcionaris que
tendran un volum de feina inferior, llavors, amb aquesta
redistribució, poden dedicar-se a molts estudis, a molts treballs
tècnics que, a un altre moment, igual era necessari i adient
treure’ls fora, si és que ho era, en aquest cas pensam que no ho
és de cap manera i podem disposar d’aquests doblers. I també
pel que fa a la partida 64000, d’estudi de despeses en inversions
de caràcter immaterial.

Aquestes són, pel que fa a la secció 14, les úniques
inversions que fa en aquesta secció el Govern, i ja en el debat
anterior vàrem intentar saber una mica més exactament a què es
dedicarien aquests doblers, que són despeses de caràcter
immaterial; no vàrem tenir una contesta així clara i nosaltres
pensam que aquests doblers sense concretar, on no sabem
exactament en què es van a invertir, que són immaterials, que
són en moltes ocasions per a despesa corrent, d’una forma o
d’una altra es podrien dedicar als projectes que nosaltres ara pas
tot seguit a dir-los-ho. Les altres que són d’afectació,
evidentment agafen els doblers del seu propi capítol i del que
volem fer esment en aquest cas és que amb el concepte que
nosaltres deim es dediquin a aquesta qüestió concreta.

L’esmena 5242 és una esmena d’addició que agafa doblers
de dins aquesta mateixa secció, com he dit al principi, de les
partides d’estudis i treballs tècnics i d’una 64000 de dins
aquesta secció; bàsicament és per aplicar polítiques
encaminades a la disminució d’accidents amb resulta de mort o
invalidesa, així com d’accidents recurrents, per garantir el dret
dels treballadors a la salut, a la vida, a la integritat física en
condicions d’igualtat en l’àmbit laboral. Pensam que és
important augmentar crèdit i tenint en compte que tenim aquesta
possibilitat de crèdit d’aquestes partides hem pensat que era
interessant incrementar-lo.

La 5243 fa referència al programa de gestió de tresoreria
política financera, proposam una alta de 900.000 euros a una
partida que ja existeix, perquè pensam que per poder dur a
terme l’objectiu de la pròpia memòria econòmica el crèdit és
insuficient. Pensam, per exemple, com diu a la memòria
econòmica, convocatòries d’ajuts a emprenedors, PIME i
autònoms i promoure iniciatives per dotar fons de societats de
garantia recíproca per a la creació de noves línies d’avals per
finançar la liquiditat i la inversió d’emprenedors, i PIME també.
Ens pareix important que en aquesta situació que tenim fer un
esforç amb aquestes línia per part del Govern és important, hi ha
un crèdit, és molt enfora del que hi ha hagut altres i justament
enguany que hi ha tota aquesta situació complicada pensam que
és important i detreure el doblers d’aquestes partides que ja us
he dit.

La 5244 és una esmena d’addició també, en aquest cas els
doblers es treuen de la 64000 de distints programes per dur-los
al programa de responsabilitat social corporativa, perquè
pensam que és un crèdit insuficient el que hi ha per dur a terme
polítiques de foment de l’economia social a treball autònoma,
així com polítiques d’igualtat a l’àmbit laboral.

La 5246 és una d’afectació en aquest cas i el que volíem fer
en aquest cas és, en el programa d’ordenació i reforma i
modernització d’estructures comercials, assegurar o fer èmfasi
que es destinin aquests recursos per evitar el tancament
d’empreses i així mantenir els llocs de feina actuals, que és
necessari incidir sobre el finançament de les empreses,
potenciant l’activitat una altra vegada d’ISBA, de Societat de
Garantia Recíproca, que és a la pròpia empresa privada on s’han
de dirigir aquestes actuacions i ha de ser la beneficiària.
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La 5247 és una esmena d’addició, en aquest cas les partides
de baixa són variades, hi ha 64000, n’hi de 2276, que deuen ser
estudis i treballs tècnics, i l’hem feta perquè pensam que aquesta
és una partida on el subconcepte 76100 no existeix i pensam que
és necessari obrir-lo, que hi sigui, i dotar de recursos els
consells insulars perquè també duguin a terme inversions en
polítiques d’estalvi i d’eficiència energètica, per al foment d’ús
d’energies renovables que és el programa. Pensam que els
consells insulars, que en altres ocasions havien tengut ocasió, a
través d’ajudes del Govern, puguin dur aquestes polítiques és
bo. En general, pensam que aquestes polítiques d’estalvi
energètic és el Govern que ho ha de dur a terme, així ho
contempla la memòria econòmica, i suposam que té les partides
adients. Pensam que també els consells insulars és bo que el
Govern els impliqui, i també en el seu moment en veurem per
a les pròpies empreses i també per a les entitats familiars,
perquè es tracta de conscienciar a tots de la importància
d’aquesta qüestió i que també és un segment on es poden crear
molts llocs de feina, es tracta de dinamitzar al mateix temps que
entram en la consciència d’estalvi energètic.

La 5250 és una d’addició, quasi bé totes les baixes provenen
d’estudis i treballs tècnics de distints programes, i al final són
151.000 euros a la partida, al subconcepte 78000, que és del
foment d’ús d’energies renovables també. En aquest cas,
pensam que aquest estalvi, l’eficiència i l’estalvi és necessari
que tots, administracions i particulars, abans era
d’administracions, aquesta seria més de particulars, per adoptar
pràctiques en aquest sentit, no només estudis sinó dur-ho a la
pràctica, que pensam que pot ser molt més interessant.

L’esmena 5387 és una d’afectació, en aquest cas és per
aplicar així millor, administrar i gestionar les relacions laborals
i reforçar l’actuació, control i seguiment en compliment de la
legislació vigent. Es tracta de dedicar 600.000 euros al nostre
entendre al programa de gestió de relacions laborals, per a
creació i afectació del crèdit per desplegar la Llei de
participació institucional.

L’esmena 5245 és una esmena d’addició que té baixes de
distintes partides, en té de gratificacions, de productes
alimentaris i d’atencions protocolAlàries, estudis i treballs
tècnics que pensam que, també té crèdits que van destinats a
empreses privades per a despesa corrent de capítol 4, pensam
que seria molt més interessant aquesta alta a capítol 7, en el
programa exactament 77000, com us deia és una xifra
important, és 1.025.000 euros, és per a insuficiència del crèdit.
Nosaltres pensam que la línia que du el Govern en aquest sentit
pot estar bé, però li falta crèdit; tot i així encara està molt enfora
d’anteriors ocasions, que ja sabem que no hi podem arribar,
però ens hi acostam una miqueta més, per dur a terme
actuacions en nous processos productius i noves estratègies de
negoci. És important, segons la memòria econòmica que
presentaven amb aquests pressuposts, aquest objectiu de crear
nous emprenedors, aquest portal nou per a emprenedors,
impulsar la creació d’una societat de capital risc, la
internacionalització de les empreses i la promoció exterior, el
finançament empresarial. És un d’aquests cinc pilars que ens
diuen que són interessants, de finançament, de línies de negoci
que pensam que amb aquesta esmena és veuria reforçat i seria
positiu.

L’esmena 5388 és una esmena d’afectació, en aquest cas
pensam que és important aquests 600.000 euros al programa de
promoció industrial i tecnològica; sobretot és per dedicar
aquests recursos o que es dediquin aquests recursos
específicament a dur a terme fires que suposen que artesans i
empreses s’acostin als ciutadans, es donin a conèixer els seus
productes de forma directa, sense intermediaris en molts casos,
per la qual cosa suposa un volum de negoci important per a
aquests emprenedors, que molts d’ells també són autònoms.
Pensam en aquest cas en Baleart, es va suspendre aquesta
edició, pensam que hagi estat una qüestió conjuntural, i que si
és amb aquest pressupost, amb aquesta esmena o sense aquesta
esmena es pugui dur a terme perquè és molt interessant, com
també fires de bijuteria de Menorca, que de cap de les maneres
voldríem que quedassin dins el calaix.

L’esmena 5391 és una esmena d’afectació que vol dedicar
aquests 150.000 euros al programa de gestió de sistemes i
tecnologia de la informació, especialment per dedicar-ho a
l’administració electrònica en tot allò que sigui agilitar,
simplificar i millorar l’atenció al ciutadà, perquè pensam que
d’aquesta forma evidentment hi guanyarem tots i s’acomplirà un
dels objectius de l’agilitació de l’administració, de la
transparència i d’acostar-la a l’administrat.

L’esmena 5392 és d’afectació i és una alta de 100.000 euros
al programa d’ordenació i regulació de les telecomunicacions.
Pensam que és bo resoldre els problemes en la recepció de la
TDT i millorar evidentment la cobertura local.

L’esmena 5390 és una esmena d’afectació, al programa
d’innovació tecnològica, de 150.000 euros, per al projecte de
Menorca, que vegi iniciada també la innovació, el
desenvolupament tecnològic a l’entorn empresarial, que seria bo
que pogués arrancar. Hi ha una primera fase començada i
pensam que si té un crèdit, nosaltres pensam que podria ser de
150.000 euros, pogués arrancar tota aquesta feina important
també, com no, a l’illa de Menorca.

Una altra d’afectació, també a aquest programa, al mateix
programa, al 542A, d’innovació tecnològica, és una alta de
150.000 euros per desenvolupar l’impuls de les noves
tecnologies a les Illes Balears de manera general. Incidir amb
aquesta esmena en la importància de desenvolupar polítiques
d’innovació, pel que suposa en el futur, pel que suposa ara
mateix ja també de nous jaciments de feina i pel que suposa per
sortir, realment sortir per totes les maneres possibles, aquesta
n’és una, de la situació econòmica difícil que vivim.

En aquest mateix programa una d’addició, en aquest cas
s’agafen doblers d’una 64000 d’un d’aquests projectes en
inversió immaterial, sense definir, indiferenciats, en aquest cas
pensam que és per augmentar el crèdit per insuficiència, per
desenvolupar tasques d’innovació i recerca en el Parc Bit; per
dotar-lo de més recursos, perquè pugui desplegar tota aquesta
activitat en la gestió de talent, de recerca, d’innovació, de
transferència de coneixement, que compartim amb el Govern
que és necessari dur endavant. El que pensam és que hem de fer
un esforç, reduir d’aquestes partides indiferenciades, que no
tenen una aplicació concreta, almanco no la coneixem, per
aquestes que sí la coneixem i que podrien ser profitoses.
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L’esmena 5309, que és d’afectació, a aquest mateix
programa també d’innovació tecnològica, per dur a terme diríem
la segona fase d’implantació del sistema Wifi a l’illa de
Formentera. Entenem que hi ha hagut una primera fase, és bo
acabar aquesta fase pel que suposa ja l’acabament i per no tudar
els doblers que ja s’hi han dedicat, que pugui veure ja la realitat
del Wifi a Formentera.

L’esmena, ja darrera, 5249, que és d’addició, en aquest
també del programa d’innovació tecnològica, pensam que és per
a insuficiència de crèdit; volem encara augmentar més aquesta
partida 74000 401 en 350.000 euros, per a insuficiència de
crèdit, com deia, a la Fundació IBIT, per dur a terme polítiques
en matèria d’innovació i desenvolupament de les TIC aplicades
a la indústria i al turisme. Pensam que és bo que aquesta
fundació pugui desenvolupar la seva activitat, tengui recursos
per fer més recerca, per fer més innovació i per dur a terme totes
aquells polítiques que ens puguin ajudar a tots per sortir
d’aquesta situació.

Moltes gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Oliver. Per part del Grup PSM-
Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca té la paraula, per un
temps de deu minuts, el Sr. Barceló.

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Sí, gràcies, Sr. President. Efectivament per defensar les
esmenes del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa,
unes esmenes que pretenen corregir les deficiències que la
secció 14, d’economia, promoció empresarial i ocupació,
presenta en aquest pressupost. Des del nostre punt de vista és un
pressupost on pràcticament es desfan els sectors econòmics, de
fet pràcticament el Govern sembla renunciar a fer polítiques
sectorials, i a un moment de dificultat, de crisi econòmica, que
no hi hagi plans específics sectorials, que no hi hagi previsió per
al Pla d’indústria o una previsió insuficient per a recerca i
desenvolupament i innovació, fan necessari presentar una sèrie
d’esmenes. Evidentment, hem detectat, per exemple, aquesta
baixada del 35% de promoció industrial, o la Direcció General
d’Indústria, que pràcticament desapareix, desapareixen els
capítols 6 i 7, o la baixada del 74% del programa d’energies
renovables i estalvi energètic. Com deia, les esmenes, per tant
pretenen corregir aquestes mancances i aquesta problemàtica
que hem detectat en aquest pressupost que, des del nostre punt
de vista, no ajuda als sectors econòmics.

Per tant les esmenes que presentam, concretament he de dir,
en primer lloc, anunciar que l’esmena 5624/2011 i la 5626 el
nostre grup les retira, 5624, referides totes dues a energia, i la
5626.

Bé, referent a la resta d’esmenes, la 5644, proposam
recuperar una partida que sigui afectada dins la mateixa secció
14 per al bus interior de la Universitat que, per motius de
retallades, no està assegurat.

A la 5642 proposam partides destinades al foment de
l’economia social i el treball autònom, i de les polítiques
d’igualtat en l’àmbit laboral, treure-la bàsicament de la secció
34, el subconcepte 30006, de deute públic, i consideram que es
poden reorientar, com deia, a aquestes mancances detectades en
el pressupost, referides a economia social i treball autònoma que
a un moment de dificultat econòmica són sectors que necessiten
un impuls important i que poden ajudar, lògicament, a aquesta
diversificació.

També proposam, amb l’esmena 5643, incrementar les
partides destinades al foment, difusió, assessorament i formació
en matèria de recerca i desenvolupament i innovació; ja he dit
a la meva introducció que les partides destinades a recerca,
desenvolupament i innovació són insuficients, el Govern, des
del nostre punt de vista, no aposta clarament ni suficientment
per la recerca, desenvolupament i innovació, i per tant pensam
que és absolutament indispensable aquesta qüestió.

L’esmena 5619 pretén recuperar la política firal. És ver que
s’ha de reorientar la política firal, de fet aquests dos darrers
exercicis pressupostaris ja s’havia fet una important
reestructuració de la política firal, fins i tot Fires i Congressos
s’havia integrat dins l’IDI, i per tant ja hi havia una política
clarament orientada a l’austeritat i a refer aquesta qüestió, però
no podem deixar de fer determinades fires, i aquesta, una
d’elles, Balears. El mateix sector d’artesania ja s’ha manifestat
en contra i és un error, des del nostre punt de vista, que Baleart
aquest pont de desembre no s’hagi fet, com es venia fent des de
sempre; hi ha fires que evidentment s’han de replantejar, però
les que són d’impuls precisament de l’artesania i de la bijuteria
pròpia, aquestes sí que hem de plantejar-nos la seva continuïtat.

L’esmena 5622, proposa afectar partides dins la pròpia
secció 14, destinades a l’intrusisme. Com deia abans, la
Direcció General d’Indústria ha quedat pràcticament desfeta,
per tant són necessaris aquests inspectors a indústria contra
l’intrusisme.

El mateix diríem de l’esmena 5616, el trasllat de les
empreses als polígons industrials ha de formar part d’un pla
ambiciós, un pla important en aquest sentit, que faciliti que
aquelles empreses que estiguin encara en nuclis urbans es
puguin traslladar a uns preus assequibles als polígons industrials
per millorar la seva activitat i per evitar molèsties també en els
nuclis urbans.

La 5617 afronta una de les problemàtiques més importants
que actualment tenen les petites i mitjanes empreses. Les petites
i mitjanes empreses, per dur a terme la seva activitat, en aquests
moments, sobretot, el que necessiten és accés al crèdit; moltes
vegades el seu problema és la retallada d’accés al crèdit que han
tengut i per tant, solucionant aquesta situació, donaríem un
impuls també important a aquest sector.
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Una altra qüestió important és l’esmena 5618. Tenim un Pla
d’indústria aprovat que es va elaborar durant la passada
legislatura, però no està dotat econòmicament en aquests
pressuposts del 2012, aquest Pla d’indústria es va elaborar tant
amb els sindicats com els sectors empresarials i econòmics
afectats, es va consensuar i ara en aquest moment necessita d’un
desenvolupament. Si volem apostar per la diversificació
econòmica, si volem apostar perquè la nostra indústria no sigui
cada vegada un sector que vagi baixant en pes dins el producte
interior brut i vagi perdent ocupació, que és el que passa
actualment, necessitam dotar aquest pla d’indústria i hem posat
aquests 4 milions d’euros, evidentment quant més n’hi
abocàssim millor, però és un pla d’indústria, com deia, que
aposta per la recerca i la innovació, que aposta per la
internalització i que aposta pel futur i no està dotat per part del
Govern. En determinades ocasions que hem demanat al Sr.
Aguiló si estaria dotat o no, mai no hem rebut resposta i sempre
se’ns ha contestat amb generalitats sense concretar. Per tant,
d’aquí aquesta esmena 5618.

L’esmena 5623 és el foment de la biomassa, energies
renovables. 

La 5626, com he dit abans, està retirada. 

La 5625 demana fer auditories energètiques, una afectació
dins la pròpia secció 14, en el programa 731C, per tal de
fomentar l’estalvi dins la mateixa administració. 

La 5620 proposa també una esmena d’afectació dins la
secció 14, el programa 763A, de modernització dels mercats
municipals, en aquests moments de crisi econòmica les
dificultats importants que passen els mercats en general, hi ha
excepcions, n’hi ha que van millor, però sí que és ver que
necessiten un impuls per part de l’administració i d’aquí aquesta
partida, no podem deixar morir els mercats municipals.

En la mateixa línia que he dit abans respecte de les petites i
mitjanes empreses, aquest pla per facilitar l’accés als crèdits al
petit comerç, l’esmena 5621, per tal -com deia- de facilitar
aquest accés al crèdit i assegurar la continuïtat de l’activitat
comercial. Moltes vegades alguns comerços han de tancar pel
fet de no poder renovar les seves pòlisses de crèdit i, per tant,
l’administració s’hi ha d’implicar.

Finalment, les dues darreres esmenes, la 5661 i la 5662, es
refereixen a aportacions al Consell de Menorca, a la secció 32,
en un cas per al foment del transport públic i en l’altre per a
partides destinades a benestar social, que són insuficients en
aquests moments les previsions que hi ha en el Consell de
Menorca en aquestes dues àrees concretes, transport públic i
benestar social.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Barceló. Pel torn en contra, pel Grup
Parlamentari Popular, té la paraula, per un temps de deu minuts,
la Sra. Duran.

LA SRA. DURAN I CLADERA:

Moltes gràcies, Sr. President. Moltes gràcies i bon dia a
tothom. Bé, intentaré contestar a totes i cada una de les
esmenes, si en aquest primer torn no pogués ho intentaré en el
torn de contrarèplica i si no, idò ja em remet al Ple.

Primer de tot, vull remarcar que la tasca que ha tengut el
Govern de les Illes Balears, fent un exercici de responsabilitat,
ha elaborat uns pressuposts ortodoxos, rigorosos i amb seriositat
i sensatesa en un moment de crisi i recessió econòmica com el
que vivim i, a més, tenint en compte l’herència rebuda. Aquesta
herència rebuda sé que ens diran que una altra vegada ha sortit,
però hem de tenir en compte que les obligacions compromeses
pel Govern del Pacte fan que de l’actual pressupost hagi de
destinar un 21% a amortitzacions i a despesa financera.

Bé, passaré a contestar, primer començaré a contestar al
Grup Socialista, intentaré anar esmena per esmena. 

Mirin, pel que fa a l’esmena 5242/2011, l’assignació que
figura en els  pressuposts, les actuacions indicades que en el
pressupost que nosaltres presentam és de 300.000 euros i
consideram que és suficient. 

Respecte de l’esmena 5244/2011 que en el pressupost hi ha
una assignació d’1.961.341 euros també es considera suficient.

Pel que fa a l’esmena 5387/2011, que és una esmena
d’afectació amb un total de pressupost d’1.200.000 euros i
s’afecten 600.000 euros, hem de dir que en virtut de la
disposició derogatòria única, a l’apartat j), del Projecte de llei de
pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes
Balears per a l’any 2012, es deroguen els articles 6, 7 i 8 i les
disposicions addicionals quarta i cinquena de la Llei de
participació institucional, la qual cosa suposa l’eliminació de les
consignes pressupostàries destinades a les subvencions i
compensacions econòmiques.

Hi ha una sèrie d’esmenes, com l’esmena 5392/2011 o la
5391/2011, la primera és referent a resoldre problemes de la
recepció de la TDT, la segona és per desenvolupar el Pla
d’impuls a les noves tecnologies, he de dir que tant a una com
a l’altra s’estima que la despesa aproximada que es farà, en el
primer cas en el manteniment i la gestió de la TDT, es calcula
que seran 740.000 euros, en aquest cas és bastant superior a
aquesta afectació que ens demanen. Per tant, aquestes dues
esmenes en aquest moment es rebutjarien, però sí que les
estudiaríem de cara al Ple ja que la despesa pressupostada, que
preveim fent despesa amb aquestes dues partides, és superior a
l’afectació que vostès fan.
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Amb esmenes que no corresponen perquè no tenen
competència, hi ha l’esmena 5309/2011, que és la segona fase
de la implantació del sistema wifi de l’illa de Formentera. El
wifi de Formentera es du a terme des del consell insular i no des
del Govern de les Illes Balears per la qual cosa consideram que
és improcedent.

Les esmenes rebutjades perquè l’aportació es considera
adequada i suficient, ja que la Direcció General d’Innovació i
Desenvolupament Tecnològic hi dedica gran part del seu gruix
pressupostari, per tant, són esmenes que diríem que podríem
qualificar de reduplicatives seria, en aquest cas, l’esmena
5248/2011.

L’esmena 5390/2011 és una esmena d’afectació que és per
a l’inici del projecte del Parc Bit a Menorca. El projecte del
Parc Bit a Menorca ja s’ha indicat durant l’exercici 2011 i s’ha
executat des d’una partida pressupostària de la secció 31 amb
fons finalista, 31201, atès que deriva d’un conveni d’inversions
estatutàries. 

Respecte de l’esmena 5249/201, que és una esmena
d’addició que és per insuficiència de crèdit a la Fundació IBIT
per dur a terme polítiques en matèria d’innovació i
desenvolupament de les TIC aplicades a la indústria i al turisme,
dedica el pressupost de la secció 14, en concret la Direcció
General d’Innovació i Desenvolupament Tecnològic, inclou una
aportació a la Fundació IBIT de 500.000 euros. Si les
disponibilitats de crèdit del pressupost de l’exercici 2012 ho
permeten les direccions generals competents en matèria
d’indústria i turisme podran tramitar les corresponents
encomandes de gestió a la Fundació IBIT en matèria
d’innovació i desenvolupament de les TIC aplicades a la
indústria i al turisme.

En relació amb l’esmena 5243/2011, que és una esmena
d’addició que és per insuficiència de crèdit destinada a
convocatòries públiques d’ajuts a emprenedors, PIME i
autònoms, hem de dir que atesa l’execució de la convocatòria
per a l’any 2011 d’ajuts a petites i mitjanes empreses per cobrir
el cost de l’aval de la Societat de Garantia Recíproca de les Illes
Balears, l’ISBA i l’SGR, o els interessos d’operacions de
finançament d’inversions productives i de liquiditat de les PIME
de les Illes Balears es preveu que una vegada concedides les
ajudes restarà un saldo en aquesta partida pressupostària
corresponent a l’anualitat de 2012 de la convocatòria esmentada
i que es podrà destinar a la tramitació d’una nova convocatòria
per a l’any 2012.

Pel que fa a l’esmena 5388/2011, que és una esmena
d’afectació per poder dur a terme fires d’artesania industrial de
promoció pròpies de les Illes Balears, volem dir que el suport
als sector artesanals i industrials no passa necessàriament per la
necessitat d’organitzar fires per part del Govern de les Illes
Balears. I més, tenint en compte l’actual situació i tenint en
compte l’ajustament que s’hagut de fer en el pressupost
econòmic.

Respecte de l’esmena 5245/2011, que és una esmena
d’addició per insuficiència de crèdit per dur a terme inversions
en nous processos productius i noves estratègies de negoci, hem
de dir que el suport als sectors productius i plantejament de les

noves estratègies de negoci es duen a terme des de l’IDI
directament a les empreses interessades. 

L’esmena 5247/2011, que és...

(Remor de veus)

Puc continuar? Bé, continuaré. Pel que fa a l’esmena
5247/2011, que és una esmena d’addició, hem de dir que la
Direcció General d’Indústria i Energia és l’òrgan suficient per
impulsar i dinamitzar i proposar polítiques d’estalvi i eficiència
energètica a l’àmbit de les Illes Balears. Hem de dir que tal com
ha reconegut la Sra. Bel Oliver, és competència del Govern i no
és competència dels consells insulars. 

En relació amb l’esmena 5246/2011 és una esmena
d’afectació, els compromisos adquirits als expedients
plurianuals a l’anterior legislatura impossibiliten aquesta
esmena.

Pel que fa a l’’esmena 5250/11, per insuficiència del crèdit
per impulsar polítiques d’eficiència energètica perquè siguin
duites a terme per la societat de les Illes Balears, hem de dir que
aquestes mesures es podran aplicar a la signatura del conveni de
l’IDAE 2012.

Bé, crec que amb aquest bloc he acabat totes les esmenes del
Grup Parlamentari Socialista.

Passaré ara a les esmenes del Grup PSM, l’esmena 5624/11,
bé, aquesta 5624 es retira, la 5626 també es retira. Pel que fa a
l’esmena 5623/11 i la 5625/11, la primera per al foment de la
biomassa i la segona per a les auditories energètiques, volem dir
que no és que la Direcció General d’Indústria s’hagi desfet, no
és que aquesta direcció general no aposti per les energies
renovables o pel foment de la biomassa, sinó que en aquest cas
ens haurem de remetre al conveni amb l’IDAE 2012 que
contemplarà aquestes actuacions.

Les esmenes que no corresponen, per competència, podríem
dir que serien l’esmena 5619/11, en aquesta les competències en
matèria de política firal corresponen a la Direcció General de
Comerç i Empresa amb el centre de cost 14701; a l’esmena
5618/11, volem dir que les competències en matèria d’indústria
corresponen a la Direcció General d’Indústria i Energia... de
cost 14801.

Hi ha dues esmenes, l’esmena 5642/11 i la 5643/11, que és
per incrementar les partides destinades al foment de l’economia
social i al treball autònom, i hem de dir que ateses les
disponibilitats pressupostàries de la secció 14 es consideren
suficients les assignacions de crèdit que figuren al pressupost
del 2012, destinades al desenvolupament de les actuacions
indicades.

A l’esmena 5643/11 hem de dir que les competències en
matèria de foment, difusió, assessorament i formació en matèria
de recerca han passat a la Direcció General d’Universitat,
Recerca i Transferència del Coneixement de la Conselleria
d’Educació i Cultura. És a dir, en aquest cas correspondria a la
secció 13 i no a la secció 14. De totes maneres, aquestes dues
esmenes de substitució veim que fan una baixada a la secció 34,
que és la baixada d’amortització i despesa financera.
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Pel que a l’esmena 5622/11, que és una esmena d’afectació,
consideram que la Direcció General d’Indústria ja contempla
actuacions com l’intrusisme amb els crèdits de què disposa.

Faig una agrupació de les esmenes 5616/11, 5617/11,
5620/11 i 5621/11, i hem de dir que els compromisos adquirits
amb els expedients plurianuals a l’anterior legislatura
impossibiliten aquestes esmenes.

 A les esmenes 5661 i 5662 hem de dir que la dotació
pressupostària de la secció 32, ens territorials, està calculada
tenint en compte el crèdit imprescindible que s’ha de transferir
a cadascun dels consells insulars com a conseqüència de la
normativa vigent en matèria d’atribució de competències.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Duran. En torn de rèplica per part del
Grup Parlamentari Socialista i per un temps de cinc minuts té la
paraula la Sra. Oliver.

LA SRA. OLIVER I SAGRERAS:

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sra. Portaveu del Grup
Parlamentari Popular, per al seu to. He entès, si no ho he entès
malament, bàsicament només hi ha una esmena que es
plantegen mirar i estudiar, si no ho he entès malament, que és la
5391...

LA SRA. DURAN I CLADERA:

Són dues, la 5391 i la 5392.

LA SRA.  OLIVER I SAGRERAS:

I la 5392, d’acord...

LA SRA. DURAN I CLADERA:

Són aquestes dues, bàsicament perquè consideram que la
partida que dissenyaríem seria superior.

LA SRA. OLIVER I SAGRERAS:

Bé, la qüestió és que el plantejament en aquest cas del Grup
Parlamentari Socialista, perquè entén la difícil situació, ha estat
sobretot treure els recursos de la mateixa secció 14, vull tornar
dir, de gratificacions, de productes alimentaris, d’atencions
protocolAlàries i de representació, d’estudis i treballs tècnics i de
despeses en inversions de caràcter immaterial, per dedicar
bàsicament, amb millor o pitjor fortuna en la formulació de les
esmenes per crear ocupació, per donar suport a les empreses,
per donar suport a la indústria que hi ha i que necessita realment
ajuda i suport en la manera que el Govern cregui més oportuna,
jo en aquest cas he respectat pràcticament tots els programes.

 

Crec que també tota la política d’estalvi energètic i de
millora de l’eficiència, jo l’entenc, vostè diu que els recursos
són suficients, els recursos són més pocs que en les anteriors
ocasions, no vol dir que siguin..., és a dir, mai no són suficients
i per ventura, en aquest any que se’ns presenta encara són
menys suficients per dedicar a les societats de garantia
recíproca, per fer avals, perquè hi hagi microcrèdits, crec que hi
ha moltes coses a fer, crec que... li deman, apelAlant al seu to, un
esforç perquè d’aquestes partides que li he dit, he fet el compte
i són 3.556.000 euros que he redistribuït, per ventura no poden
ser tots. Puc entendre que igual els 3.556.000 euros de
gratificacions, que no són tots de gratificacions, però de
productes alimentaris, d’atencions protocolAlàries, d’estudis i
treballs tècnics, de despesa immaterial, crec que sí. Li deman un
esforç, li deman al Govern i a vostè com a portaveu un esforç
per, d’aquestes partides concretes, detreure perquè hi hagi més
ocupació per ajudar als que ja en tenen, per millorar les
condicions de feina a tots aquells que ja en tenen i per intentar
passar un any 2012 un poc millor.

Pensi que de tot allà on es detreuen doblers són qüestions
pròpies, internes de l’Administració que repercuteixen molt poc
a la creació, a la millora de l’ocupació.

Li deman un esforç per, d’aquestes partides, dedicar
almanco a alguns d’aquests programes que els hem proposat en
les nostres esmenes. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Oliver. Per part del Grup Parlamentari
PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca té la paraula el
Sr. Barceló per un temps de cinc minuts.

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Sí, gràcies, Sr. President. Una prèvia, perquè s’ha parlat de
l’herència rebuda que les obligacions compromeses obliguen a
un 21% d’amortitzacions, amortitzacions i interessos, entenc,
però cal dir que el Govern actual s’endeuta pel màxim possible
que li permet la llei, res diferent per tant del que va fer l’anterior
govern, només per deixar-ne constància.

Per altra banda, també vull dir que aquesta conselleria en
concret, la Conselleria d’Economia, Promoció Empresarial i
Ocupació, es troba amb una feina important de reducció
d’empreses ja feta perquè es varen eliminar, ara parlo de
memòria, dos consorcis creats per cert pel Partit Popular, el CEI
i el CDEIB en el seu moment que no tenien sentit i la fusió i
integració de l’IDI i Fires i Congressos en un sol i únic
organisme. Per tant, es troba amb aquesta feina feta. 

Ho dic perquè l’altre dia el Sr. Bauzá parlava que vostès
n’han eliminat 92, zero fins ara; l’anterior govern entre
fundacions, consorcis i instituts en va eliminar una dotzena
aproximadament, insuficient totalment, però de 91 que han dit
que faran a zero que és el que hi ha fins ara... Simplement era
per deixar constància d’aquesta situació.
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Bé, respecte de les esmenes, vull agrair que estudiïn la 5642
i la 5643 que a més són esmenes per a nosaltres importants. En
el cas de la 5643, que fa referència a recerca i desenvolupament
i innovació, i en el cas de la 5642, respecte al foment de
l’economia social i política d’igualtat, crec que són prou
importants i, efectivament, agraïm l’estudi, ara veurem fins a
quin punt es tendran en compte o no al plenari.

Respecte de les esmenes d’energies renovables i d’estalvi
energètic, he de dir que els convenis amb l’IDAE ja es
plantejaven a la passada legislatura i això no impedia al Grup
Parlamentari Popular presentar també les esmenes referides a
energies renovables i a auditories energètiques, pràcticament les
mateixes que hem presentat nosaltres. En tot cas, vigilarem
lògicament que efectivament mitjançant aquests convenis es
vagin complint i no es perdin doblers. Hi ha una partida de 2,2
milions d’euros que si no els aplicam d’aquí a final d’any els
perdrem, estic parlant de l’exercici pressupostari de 2011, ja
aprovades per l’IDAE, programes finançats per petites
instalAlacions fotovoltaiques i eòliques finançats cent per cent
pel Govern estatal i que si no es posen en marxa, i ens queda
poc temps, poques setmanes per acabar l’any, es perdran. Per
tant, esper que la seva eficiència de cara a aquestes qüestions al
pressupost de 2012 millori ostensiblement.

Llavors vostès ens diuen que hem equivocat els programes
respecte de la política firal i del Pla d’indústria, en qualsevol
dels casos el que a nosaltres ens preocupa és que s’està desfent
la política firal totalment, ja hem dit que efectivament s’havia
de replantejar, hi ha una qüestió que ja s’havia començat a fer
d’austeritat i de determinades fires que no tenien sentit, però una
altra cosa és eliminar-les completament, hi ha determinats
sectors econòmics que aquesta política firal sí que és molt
important mantenir-la.

Com allò del Pla d’indústria, vostès ho poden despatxar
dient ens hem equivocat en el programa on hem assignat
l’esmena, però també es podria fer una transacció en el propi
plenari i acordar-la per unanimitat de tots els grups i dotar
aquest Pla d’indústria, que és el que a nosaltres ens interessa de
bon de ver, que el Pla d’indústria sigui dotat per dur a terme les
accions necessàries perquè els sectors econòmics tenguin aquest
suport absolutament necessari en aquests moments de crisi
econòmica.

Les que hem presentat als consells insulars, a la secció 32,
ens diu que efectivament ja estan contemplades aquelles
partides, però nosaltres no tocam la partida, no tocam el global
de la partida, sinó que el que deim és que d’aquella partida es
destini una part a transport públic i una altra part a millorar
benestar social en el cas del Consell de Menorca.

I no he entès l’explicació que m’ha donat per rebutjar les
5616, 17, 20 i 21, referides a polígons industrials, crèdit de
PIMEM, mercats i crèdits de comerç, em sap greu no poder fer
la rèplica perquè no he entès exactament el motiu pel qual eren
rebutjades, però nosaltres insistim en l’argumentació que ja he
dit a la meva primera intervenció, referida a aquestes esmenes.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Barceló. I en torn de contrarèplica, pel Grup
Parlamentari Popular i per un temps de cinc minuts, també té la
paraula la Sra. Duran.

LA SRA. DURAN I CLADERA:

Moltes gràcies, Sr. President, moltes gràcies Sra. Bel Oliver,
moltes gràcies Sr. Biel Barceló. Miri, des del Grup Parlamentari
Popular, des del Govern no es renuncia a res, no es renuncia ni
a cap tipus de firma de conveni o cap tipus de pla d’indústria. El
que volia dir és que el que aquest govern no farà en cap cas serà
l’endeutament, serà fer la vista grossa i endeutar-se més a cada
pressupost.

En el que es refereixen vostès a l’anterior govern del pacte,
que es refereixen en aquesta secció davant una caiguda
d’ingressos de la comunitat autònoma de les Illes Balears, any
rera any la seva única solució era l’endeutament, sempre
justificant la inversió pública a realitzar. Segons vostès, i és un
exemple de política feta pel seu govern, la inversió pública ha
de ser el motor econòmica de la recuperació de la nostra
economia i nosaltres no hi estam d’acord. Pensam que,
juntament amb la inversió pública, també s’ha d’impulsar i
facilitar la inversió privada, la inversió dels emprenedors i de les
PIME, i aquest és el camí a seguir. L’administració ha de ser
prop dels ciutadans, em consta que aquesta no era una de les
virtuts de l’anterior Govern, ja que era una constant tenir la
callada per resposta o dilatar l’estudi i aprovació de projectes,
fet que no propiciava la reactivació i dinamització de
l’economia.

Aquest govern signarà tots els convenis que siguin a l’abast
d’aquesta comunitat, com per exemple l’IDAE, com hem dit
abans, l’ICEX i les cambres de govern.

Quant al que ha dit el Sr. Biel Barceló, dels convenis amb
l’IDAE, sí que s’ha de dir que aquests convenis acullen dues
parts, una és en energies renovables, i l’altra en eficiència
energètica. L’anterior govern sí que havia firmat conveni
d’eficiència energètica, no s’havia firmat conveni d’energies
renovables; quan va entrar el nou govern vàrem trobar que no
s’havia firmat, el motiu era perquè no s’havia presentat el Pla de
sanejament. Una vegada presentat el Pla de sanejament aquest
govern va firmar, va aprovar el pla i es va poder aprovar el
conveni, pel que ara, i vostè ha dit que és abans de final d’any,
ja està previst que tenguin entrada 2.275.000 euros que, si no
hagués estat per aquest govern, s’haguessin perduts.

A l’any 2012 no se saben els fons que hi haurà disponibles
per a aquesta partida de l’IDAE, però no tengui cap dubte que
aquest govern hi estarà damunt i no escatimarà cap esforç per
firmar tots els convenis que facin falta.
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Bé, quant que el Sr. Biel Barceló ha dit que aquest govern
s’endeutarà al màxim; doncs, evidentment, no quedarà més
remei que endeutar-se al màxim, perquè hi ha uns compromisos
adquirits, per exemple, en factures a proveïdors pendents, de
més d’1.200.000 euros; en amortització i despesa financera en
més de 700.000 euros. Vostès diuen que, veig que en part, a
segons quines partides, vostès sempre lleven d’aquesta banda,
sempre lleven d’amortització i de despesa financera, no sé com
vol que ho facem. Per exemple, una de les partides són els bons
patriòtics que, vulguin o no, s’han de pagar religiosament, no
queda més remei, a no ser que després es tornin emetre, no
quedarà més remei.

De totes maneres, jo els assegur que d’aquí al Ple tornaré
pegar una revisada a totes les esmenes per vostès presentades i
el que sigui possibles els ho acceptarem i el que no sigui
possible es rebutjaran. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Duran. Passam, per tant, a les votacions
de les esmenes parcials a la secció 14, Vicepresidència
Econòmica, de Promoció Empresarial i d’Ocupació, tenint en
compte que el Grup PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per
Menorca ha retirada les esmenes 5624 i 5626.

No hi ha votació separada i passam a la votació conjunta de
les esmenes del Grup Parlamentari Socialista.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

5 vots a favor, 9 vots en contra, cap abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. 

I passam a la votació conjunta de les esmenes del Grup
Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

5 vots a favor, 9 vots en contra, cap abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, moltes gràcies.

Idò passam al debat número 11, de totalitat.

Supòs que tenim cinquanta i busques de segons per fer els
canvis que haguem de fer.

Bé, ara la secretària de la Mesa, la Sra. Marí, algun membre
haurà de pujar a substituir-la per fer de secretari. Sr. Fidalgo.

Idò dèiem que passàvem al debat número 11 de totalitat,
agrupació de la secció 15, Conselleria d’Agricultura, Medi
Ambient i Territori, amb les seccions i entitats afins. A,
esmenes la totalitat. Pel Grup Parlamentari Socialista, de la
secció 15...

(Conversa inaudible)

D’acord. Nosaltres portam tot el matí, no com ells; se’ns en
va... Primer de tot les substitucions que hi ha per cadascun dels
grups.

EL SR. BONET I BONET:

Cosme Bonet substitueix Isabel Oliver.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. Alguna més?

(S'escolta una veu de fons inintelAligible)

Molt bé. Alguna substitució més? No? Idò continuam.

LA SRA. PONS I FULLANA:

Perdoni, president. Assumpció Pons substitueix Fernando
Rubio.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. Ara sí que no n’hi ha cap altra, no?

Idò passam a les esmenes a la totalitat. 

Pel Grup Parlamentari Socialista, de la secció 15,
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient i Territori, la 5230; de
l’Institut Balear de la Natura, 5190; Institut Balear de
l’Habitatge, 5191; Serveis Ferroviaris de Mallorca, 5192;
Consorci de Transports de Mallorca, 5196; Espais de Natura
Balears, 5197; Institut de Biologia Animal de Balears, SA,
5199; Serveis de Millora Agrària, SA, 5200; Serveis
d’Informació Territorial de les Illes Balears, SA, 5201; Tramvia
de la Badia de Palma, SA, 5207.

Pel Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més
per Menorca, a la secció 15, Conselleria d’Agricultura, Medi
Ambient i Territori, la 5533; Fons de Garantia Agrària i
Pesquera de les Illes Balears, 5627; Institut de Biologia Animal
de Balears, SA, la 5628; i Serveis de Millora Agrària, la 5629.



352 HISENDA I PRESSUPOSTS / Núm. 17 / fascicle 2 / 14 de desembre del 2011 

 

Per a la defensa conjunta de les esmenes, per part del Grup
Parlamentari Socialista té la paraula per un temps de deu minuts
el Sr. Bonet.

EL SR. BONED I ROIG:

Gràcies, Sr. President. En aquest cas, i com venim fent
també en els debats que s’han produït fins ara, a les seccions
que hi ha hagut fins ara, deixarem el debat de l’esmena a la
totalitat per a plenari i ara no faríem més intervenció respecte
d’aquestes esmenes.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Passam al Grup Parlamentari PSM-
Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca, també per un temps
de deu minuts. Sr. Barceló.

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Gràcies, Sr. President. En el mateix sentit el nostre grup
també renuncia al debat en aquesta comissió i el posposa per al
plenari.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, moltes gràcies, Sr. Barceló. I en el torn en contra,
per part del Grup Parlamentari Popular, té la paraula per un
temps de deu minuts la Sra. Marí. 

LA SRA. MARÍ I FERRER:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, davant
del posicionament dels proposants de les diferents esmenes a la
totalitat, tant del Grup Parlamentari Socialista com del Grup
Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca,
el Grup Parlamentari Popular es reserva l’argumentació també
per al plenari, una vegada escoltats els motius de la defensa
d’aquestes esmenes a la totalitat, tant de la secció com de les
diferents empreses públiques i societats d’aquesta conselleria.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Marí. Per tant no hi ha torn de rèplica.

Passarem a la votació de les esmenes a la totalitat de la
secció 15, Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient i Territori.
Votació conjunta de les esmenes del Grup Parlamentari
Socialista.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

9 vots en contra, 5 a favor.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. I passam a la votació conjunta de les
esmenes del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i
Més per Menorca.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

5 vots a favor, 9 en contra.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, idò moltes gràcies. I passam al debat número 12, de
globalitat. No hi ha cap canvi, continuam tots igual. 

Molt bé, idò passam al debat número 12, de globalitat,
agrupació de la secció 15, Agricultura i Transport, amb les
seccions i entitats afins. B, esmenes parcials. Grup Parlamentari
Socialista: secció 15, Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient
i Territori, al programa 513C, ordenació i inspecció del
transport terrestre, esmenes 5321, 5323, 5315, 5324, 5313; al
programa 531A, infraestructures agràries de les zones rurals,
esmenes 5319 i 5320; al programa 711A, direcció i serveis
generals d’Agricultura, Medi Ambient i Territori, 5312 i 5299;
al programa 714B, foment del sector agrari de les Illes Balears,
la 5318.

Per part del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa
i Més per Menorca, secció 15, Conselleria d’Agricultura, Medi
Ambient i Territori, al programa 513C, ordenació i inspecció del
transport terrestre, esmenes 5640 i 5586; al programa 714B,
foment del sector agrari de les Illes Balears, 5631; Fons de
Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears, 6632, 633, 634,
635 i 36; Consorci de Transports a Mallorca, 5608; Serveis de
Millora Agrària, SA, 5630, 5637 i 5665.

Per a la defensa conjunta de les esmenes, per part del Grup
Parlamentari Socialista i per un temps de deu minuts té la
paraula el Sr. Bonet.

EL SR. BONET I BONET:

Gràcies, Sr. President. Començam aquest debat sobre les
esmenes parcials que ha presentat el nostre grup tant en matèria
d’agricultura com en matèria de transport. Farem constar totes
les esmenes parcials perquè quedi constància en acta sobre
aquests aspectes. Hem de fer constar que consideram que els
pressuposts serveixen per marcar prioritats i, per suposat, hi ha
algunes prioritats amb les quals evidentment no coincidim amb
el que ha reflectit el Govern en aquest pressupost. 

Començant en matèria d’agricultura, hi ha tota una sèrie
d’inversions concretes en matèria d’agricultura que presentarem
amb les esmenes. Intentam palAliar també algunes mancances
que trobam amb el que hauria de ser suport en el sector agrari.
Per esment a alguns temes de caràcter general desapareixen
funcions importants, entenem nosaltres, a través de la
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desaparició de partides pressupostàries, per exemple a l’empresa
pública SEMILLA, on baixen les partides destinades a la
compra de productes fitosanitaris, així com desapareix també la
línia d’ajuts també per a productes fitosanitaris per als pagesos,
es redueix la línia de compres, com dèiem abans, així com
desapareix també tot tipus d’ajuda, almenys a la memòria, cap
al producte local. A IBABSA deixen de fer certificacions.
Temes com formació no estan previst a la memòria i també ens
interessaria, com hem dit abans, algunes obres importants que
pensam que haurien de tenir reflex en aquest pressupost i que
pensam que no.

I ja anant en concret a les esmenes que ha presentat el Grup
Socialista, començam amb la 5319, que és una partida d’1 milió
d’euros, a la qual voldríem que s’aplicàs una nova partida per la
compra de terrenys a Felanitx per iniciar la construcció d’una
bassa per a aigües de regadiu, que és una obra que ha quedat
pendent de les moltes que s’han fet aquests darrers anys. En la
mateixa línia proposam amb l’esmena 5320, també per una
quantitat d’1 milió d’euros, una inversió per iniciar una sèrie
d’obres pendents de basses per a regadius a Algaida, Montuïri
o Portocristo. En un altre sentit, també d’impuls al sector agrari,
al sector primari, en aquest cas a Formentera, 300.000 euros
anirien destinats a través de l’esmena 5299 a l’impuls de la
construcció de la cooperativa agrícola de Formentera. 

Pel que dèiem abans i per les mancances que hem trobat en
algunes de les empreses públiques, val a dir que s’han reduït les
quantitats que SEMILLA destinava a la despesa general de
compres de productes fitosanitaris, així com també a altres
línies de treball que havia fet aquesta empresa pública durant els
darrers anys, i que nosaltres pensam que són fonamentals per
donar suport als pagesos, per donar suport al sector primari de
les Illes Balears. En aquest sentit presentam l’esmena 5318, on
pujam 1 milió d’euros el pressupost de SEMILLA per cobrir
aquestes mancances que consideram que s’hi han produït.

I ja entrant en matèria de transport, el nostre objectiu polític
seria una major potenciació del transport públic, que pensam
que el Govern no fa molt amb aquest pressupost. En aquest
sentit val a dir que les primeres esmenes que explicarem es
refereixen al suport al transport per carretera a les illes
d’Eivissa, de Menorca i de Formentera. En aquest sentit hem
d’explicar que la dotació de finançament habitual de 900.000
euros a Menorca i Eivissa per tal de cobrir el transport per
carretera no és suficient, i per això durant la passada legislatura
es va detectar que s’havia de cobrir aquesta mancança i el
dèficit que es generava als consells, i per això es va signar una
sèrie de convenis la passada legislatura, com dic, per compensar
aquest dèficit, per donar suport al transport per carretera en
aquestes illes. I en aquest sentit hem presentat tres esmenes
totalment en el mateix sentit: 1,5 milions d’euros per al
transport per carretera a l’illa d’Eivissa, l’esmena 5321; 1,5
milions d’euros per al transport per carretera a l’illa de
Menorca, esmena 5323; i 100.000 euros per al transport per
carretera a l’illa de Formentera, que això seria una novetat, que
és l’esmena 5324.

Pel que fa al Consorci de Transport de Mallorca val a dir
que hem detectat una reducció important de l’aportació que la
Direcció General de Transports feia habitualment a aquest
consorci, d’uns 3 mil 767.000 euros, i aquesta compensació
d’aquesta baixada del pressupost o de l’aportació que fa la
conselleria directament al Consorci pensam que es vol cobrir
amb un augment, amb un increment de la pressió, amb un
augment de les taxes que hauran de pagar els usuaris de
transport públic. Clar, nosaltres pensam que val més fer un
esforç per part del Govern per continuar fent una aportació més
important, més alta per part del Govern, que pugui impedir una
pujada molt alta de les taxes, perquè si no estarem fent tot el
contrari del que moltes vegades sentim dir, és a dir, augmentar
la pressió fiscal, demanar més doblers als ciutadans en aquest
temps de crisi. Pensam que s’hauria de fer tot el contrari, i com
que hem trobat partides suficients d’inversions immaterials, per
exemple, d’on reduir unes altres..., ja dic, unes inversions
immaterials de finalitat que desconeixem, en canvi podríem fer
un augment de 2.400.000 euros que proposam a través de
l’esmena 5315 i que pensam que podria ajudar perquè aquesta
pujada de taxes, que creim que preveu la conselleria, no
s’hagués de fer.

També demanam augmentar el pressupost de Serveis
Ferroviaris de Mallorca. Com saben aquest grup ja ha expressat
en diverses ocasions la preocupació pel fet de la baixada de les
distintes partides que en el pressupost de Serveis Ferroviaris de
Mallorca s’ha fet, partides o programes tan importants com
manteniment o seguretat, i pensam que és un tema, la seguretat,
amb el qual no es poden fer bromes. Per tant en aquest sentit
proposam tota una sèrie de baixades a gratificacions, altres
despeses, estudis i treballs tècnics, que té previst la mateixa
conselleria d’Agricultura, Medi Ambient i Territori, a
inversions amb caràcter immaterial, dietes...; baixam tot això,
ho reduïm per compensar Serveis Ferroviaris de Mallorca, per
augmentar el pressupost propi de Serveis Ferroviaris de
Mallorca, i entenem que per permetre incrementar la inversió en
manteniment i seguretat.

Finalment l’esmena que presentarem avui, la darrera que
presentarem en aquesta intervenció, és la 5313, que fa referència
a aquesta qüestió que ja va ser polèmica sobre haver deixat en
1 euro no ampliable la partida destinada als ajuts als residents
de la vall de Sóller per la despesa necessària de l’ajut que tenien
per passar pel túnel de Sóller. Sabem que el Partit Popular ha fet
una esmena, que va ser acceptada en ponència, però pensam que
l’hem de mantenir. Mantenim, per tant, de moment en comissió
aquesta esmena amb la qual, com dic, feim una baixa i aportam
900.000 euros a aquesta qüestió que nosaltres pensam
fonamental per ajudar no ja als ciutadans sinó a l’economia, fins
i tot, de la vall de Sóller.

I aquestes són les esmenes parcials del Grup Socialista.
Moltes gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Bonet. Passam al Grup Parlamentari PSM-
Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca, i té la paraula el Sr.
Barceló per un temps de deu minuts.

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Gràcies, Sr. President. Les esmenes que hem presentat el
Grup PSM-Iniciativaverds-Entesa van en el sentit d’una sèrie de
qüestions que hem considerat que no cobreix adequadament
aquest pressupost d’aquesta àrea, de Medi Ambient, Agricultura
i Territori.

En primer lloc pensam que hi ha unes deficients polítiques
mediambientals; de fet no veim cap política mediambiental
enlloc. En segon lloc abandonen pràcticament l’aposta pel
transport públic i pel transport ferroviari: no només no
desenvolupen el Pla ferroviaris sinó que es van fent passes
enrere tant a Serveis Ferroviaris com en el Consorci de
Transports en aquest sentit del transport públic i el
desmantellament, per tant, d’aquest servei públic absolutament
essencial.

I per últim, quant a polítiques agràries, estan abandonant
determinades prioritats que consideram que no s’haurien
d’abandonar. No compartim, per tant, aquest abandonament, per
exemple, de tot el que fa referència a producte local, a
agricultura ecològica i integrada, a la qualitat a través de
consells reguladors, denominacions d’origen, etc. 

Per tant hem presentat una sèrie d’esmenes que intenten
corregir aquestes qüestions. Així per exemple l’esmena 5640 fa
referència a les inversions que s’haurien de fer en passos a
nivell, en soterrament i en noves línies ferroviaris, amb un nou
conveni ferroviari que és absolutament indispensable una
vegada que l’actual acaba el 2011 i que encara tenim pendent de
cobrar de l’Estat; s’ha de renegociar, per tant, el compliment del
conveni que acaba el 2011 i un nou conveni ferroviari de cara
a aquesta pròxima legislatura que ara encetam. Igualment les
inversions estatutàries, que tampoc no han arribat per part de
l’Estat, que s’han de reclamar amb tota la força necessària, però
que s’han de destinar en aquests moments a la línia d’Artà-
Manacor i a altres inversions ferroviàries, tal i com estava
previst inicialment, i aquesta és la 5586.

I llavors també en relació amb el tema de transport públic
l’esmena 5608 al Consorci de Transports per garantir la targeta
integrada intermodal entre Govern i Ajuntament de Palma. Les
qüestions tècniques que dificulten aquest acord no han de fer
que finalment els usuaris no puguin tenir aquesta targeta
integrada entre el transport públic de les Illes Balears i el
transport públic de l’Ajuntament de Palma, i en aquest sentit ens
preocupa haver sentit declaracions contradictòries entre el
conseller de Transports del Govern i el regidor de Mobilitat de
l’Ajuntament de Palma, i no hem arribat a aclarir si realment
s’hi aposta o no, perquè hem sentit declaracions en el sentit que
s’hi renuncia i en el sentit que sí que s’impulsarà,
contradictòries per tant, i presentam per això aquesta esmena
perquè sí es faci aquesta targeta intermodal que, per altra banda,
les dificultats tècniques ja s’havien anat superant amb el temps,
a poc a poc.

Quant als temes d’agricultura, la 5631 aposta pels consells
reguladors, en concret per les polítiques de certificació i
promoció de la qualitat agroalimentària. Com deia, el Govern
actual pareix abandonar polítiques de qualitat i per tant aquesta
esmena d’addició que proposam.

La 5632 proposa ajudes al transport entre illes i continent
per a importació de productes, pinsos i adobs, per a agricultura
i ramaderia. La 5633 proposa una partida dins el FOGAIBA per
potenciar ajudes agroambientals; aquestes ajudes de fet ja ha
sortit una convocatòria, que bàsicament són cinc programes, els
més importants són els d’agricultura ecològica i els
d’agricultura integrada, però tal i com està plantejat en aquest
moment no és possible fer noves incorporacions, és a dir, que
noves explotacions o nous pagesos s’hi puguin incorporar, a les
convocatòries actuals. Per tant és necessària aquesta dotació
perquè es puguin ampliar aquestes ajudes agroambientals. La
5634 també són ajudes al transport entre illes de productes -
pinsos i adobs- per a agricultura i ramaderia. 

També proposam una partida a través de l’esmena 5635,
d’afectació dins el mateix FOGAIBA, per incrementar l’ajuda
autonòmica que es du a terme per les assegurances agràries.
També el suport a les cooperatives agràries, que també aquest
govern renuncia a donar suport a les cooperatives agràries,
pareix que de tots els mals del sector agrari en tenen la culpa les
cooperatives agràries; discrepam absolutament d’aquesta
manera de veure les coses, i per això proposam afectar una
partida dins el mateix FOGAIBA a través de l’esmena 5636.

A l’esmena 5630, a SEMILLA, proposam afectar una
partida per a l’impuls de l’agricultura ecològica, una altra de les
renúncies de l’actual govern. A la 5637, també a SEMILLA,
afectar una partida de 500.000 euros per a la promoció de
productes agroramaders locals. Una altra també de les
mancances d’aquest pressupost.

La RGE núm. 5665 la trobam especialment important. Dins
SEMILLA proposam afectar 200.000 euros per a la subvenció
per a la compra de llavors. El Govern en aquest pressupost de
2011 ha renunciat ja a la subvenció per a la compra de llavors,
no l’ha convocada, i això significa de facto que hi ha un
monopoli en aquests moments d’una sola empresa allà on els
pagesos poden comprar llavors. Per tant, entenem que el Govern
no pot permetre o no ha de permetre aquest monopoli i en el
moment en què es lleva la subvenció, obligues pràcticament tots
els productors a anar a una determinada empresa que és l’única
que té llavors de segona generació que són més assequibles.
Aleshores llevant la subvenció de llavors, provocam, de fet,
això. Entenem que el Govern podria estar fent això per afavorir
una empresa. Creim que al Govern no li interessa el més mínim
que es vagi dient això, que ja es va comentant dins el sector
ramader i per això proposam recuperar aquest programa.

I ja està, ja no n’hi ha més. Moltes gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, gràcies, Sr. Barceló. En torn en contra per part del
Grup Parlamentari Popular i també per un temps de deu minuts
té la paraula el Sr. Veramendi.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Gracias, Sr. Presidente, señoras y señores diputados. No me
extenderé mucho, por ajustarme como vamos la mañana de
tiempo. Bueno, como bien se ha dicho este debate es referido a
las materias, llamemos de medio rural i marino, transporte, (...)
empresas públicas y entidades relacionadas.

El número de enmiendas presentadas, como ya se ha dicho,
son un total de 25, una se cambió porque pertenecía a otro
debate, 10 son del Grupo Parlamentario Socialista, 12 del Grupo
Parlamentario PSM y 2 que ya se han incorporado al texto de la
ponencia del Partido Popular. La cantidad no significa nada
inicialmente. Si consideramos que en muchas de ellas, viéndolas
a fondo, no se ha profundizado y por consiguiente por el Grupo
Parlamentario Popular son de muy difícil asunción.

Un gran número de ellas no se ajustan a la realidad
competencial de cada institución. No concretan bien las
competencias, sobre todo con el tema de consells insulares,
Unión Europea, Estado, etc., dan altas y bajas de un mismo
subconcepto, a veces yo creo que no comprenden, o no han
profundizado en el propio concepto, vuelvo a repetir que
confunden competencias de administraciones públicas; otras
consideramos que ya están bien o  suficientemente..., nunca se
está bien, sino suficientemente dotadas, en la situación que nos
encontramos, “desdotan” unas direcciones generales, en fin, un
poco complejo todo.

A mí me sorprende que a estas alturas todavía desconozcan
la situación económica y social actual. Se han tenido que reducir
todas las partidas de gastos, todas. Después encontramos una
serie de afirmaciones gratuitas, que ojalá fuera así; por ejemplo
esa afirmación del Grupo Parlamentario del PSM, “nuevo
convenio ferroviario”. Yo es que no sé cuál es el nuevo
convenio ferroviario, yo no sé ni cómo está el anterior. Yo creo
que no hay que afirmarlo a priori. En ello no dude que está el
Govern y está luchando a ver si arreglamos el desaguisado de la
anterior y podemos seguir adelante con un posible nuevo, pero
afirmar que vendrá tanto dinero..., bueno. Tengan claro que no
puede ser de otra manera y otros en cambio no lo hacían, no es
posible atender ningún gasto si no está garantizado el ingreso.
Este es un elemental criterio de prudencia que antes,
lamentablemente, no se tuvo en cuenta. Por tanto, según qué no
se puede incluir ni vía enmienda en el presupuesto. Tiene que
haber un respaldo real, no gastar y conocer bien de dónde se
quita y dónde se pone. Y eso es una cosa en la que me gustaría
que profundizaran bien. 

Miren, hay enmiendas suyas que solicitan que el Govern
balear..., ya te manifiesta que se intenta conseguir con la
cofinanciación del Estado y de la Unión Europea, el tema es
concretamente de medio rural o agricultura, mediante el llamado
programa de desarrollo local. Otras peticiones que ustedes
hacen, a mi me gustaría que lo profundizaran, es que no están
permitidas ni por la propia Unión Europea, cosa que sorprende
que en este caso el Grupo Parlamentario del PSM, grupo

presentante, creemos que las conoce. Creemos que no es
presentar y presentar, sino concretar en ellas.

Un cierto número de enmiendas de ambos grupos es
incrementar por incrementar tanto y más, hay 100, pues 200,
pero sin ningún criterio. Piensen que el Govern ha estudiado el
tema, aplica la prudencia y no es decir pongo más, 100 o 200.

Otras enmiendas intentan fomentar sistemas, por ejemplo en
el asociacionismo agrario que he hablado, que el Govern
pretende fomentar a todos por igual, no se quieren
discriminaciones entre ningún agricultor. 

Bueno, lo de la tarjeta intermodal, Sr. Barceló, es y perdone
la expresión, es de traca, es una auténtica traca lo que usted me
ha dicho. Tras cuatro años en esta área de gestión, tras cuatro
años, han estado ustedes (...) ¿saben lo qué gastaron con esta
tarjeta intermodal? No la pusieron en marcha ustedes, no la
pusieron en marcha, cuatro años discutiendo, gastando,
estudiando y viendo a ver cómo salían. Además sea usted
consciente de que esta enmienda implica a otra administración
pública, en este caso el Ayuntamiento de Palma de Mallorca,
que algo tendrá que manifestar al respecto, yo creo que algo
tendrá que decir. En esta enmienda estaríamos en un caso de
exceso de las competencias propias del Govern y de sus
presupuestos. Creo que las dos instituciones tienen que ponerse
de acuerdo y no como pasó, que las discrepancias entre PSM y
PSOE llevaron a cuatro años sin tarjeta intermodal.

Vuelvo a medio rural. Le repito, ni monopolios ni nada. El
Govern pretende tratar por igual a todo tipo de agricultores y
sobre todo no crear ni discriminaciones ni diferencias. Vuelvo
a recordarle, creo que en todas las enmiendas que se han
debatido aquí, que sean ustedes conscientes de la grave
situación económica en la que se encuentra nuestra comunidad
y a nivel nacional, por consiguiente todas las partidas de gasto
se han tenido que ajustar. Esa frase de “es que el Govern
abandona, es que el Govern ...”, no, mire, se han tenido que
ajustar. El Govern apuesta claramente y creo que se ve,
concretamente en medio rural, por el desarrollo del llamado, en
lo posible por supuesto, programa de desarrollo rural, ya que lo
óptimo es que se consiga la necesaria cofinanciación del Estado
y de la Unión Europea.

Respecto del tema de la partida presupuestaria destinada a
las ayudas a residentes por la gratuidad en el túnel de Sóller, a
mí gustaría que el Grupo Parlamentario Socialista mirara qué
partida da de baja, mírenlo bien. No sé cómo lo han cogido.
Como ustedes saben, el Grupo Parlamentario Popular ha
presentado dos enmiendas, ya incorporadas, que cubren tal
concepto. Cubren 1,5 millones de euros, por encima incluso de
las que ustedes solicitaban, que era de 900.000 euros. Y así se
pueden asumir más los gastos de la conocida orden del conseller
de Movilidad y Ordenación del Territorio en mayo de 2009,
donde figura la citada bonificación de las tarifas del túnel de
Sóller para los residentes en diferentes municipios de la
comarca, haciéndose un esfuerzo con pequeñas reducciones en
cada programa de la misma conselleria. Por consiguiente, no
entiendo por qué quiere mantener su enmienda..., bueno sí que
lo entiendo, yo también lo lucho, no sé exactamente, Sr. Boned,
al final para qué ...es decir yo también la he presentado, para
(...) quiere mantener esta, y sorprende que no sea usted
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consciente que en el 2010, último presupuesto suyo, 1 euro, 1
euro, creo que sobran las palabras.

Yo quiero hacer una mención expresa a la enmienda RGE
núm. 5640 del Grupo Parlamentario del PSM, 50 millones de
euros, 50 millones en ese nuevo convenio, ¿por qué 50 millones
de euros? A priori no entiendo la cuantía, ¿en qué se basan para
50? Y además no se sabe la procedencia. Un nuevo convenio ...
Yo creo que necesitaremos muchísimo más para cubrir la
situación como quedó, muchísimo más, pero sin garantizar la
procedencia, ustedes ¡paf!, el papel lo soporta todo, nuevo
convenio y 50 millones de euros. Hay que ser prudentes, yo creo
que la prudencia es la base de todo y la previsión del Govern es
muy prudente.

Igual es su enmienda 5586, del mismo grupo, 20 millones de
euros en inversiones estatutarias. Han puesto 20 porque miren,
ha ido bien poner 20, porque en algún sitio les ha cuadrado. Sr.
Barceló, entre de una vez en la prudencia. Primero veamos si se
garantiza el ingreso y luego el gasto y ojalá puedan ser estos 20
millones o lo que sea. Hay que acostumbrarse y es elemental a
la prudencia.

Respecto de las enmiendas del Grupo Parlamentario
Socialista, relativa a la compra de terrenos para la construcción
de depósitos de agua para riego, hay previstas partidas, no hay
ningún abandono. Todo basándose -repito- en el estado actual
de nuestra situación económica, prudencia suficiente. Estos
presupuestos son más realistas en esta materia que las
enmiendas presentadas. El Govern pone 200.000, no, no, 1
millón. No entiendo..., vamos a ver, la partida del Govern cubre
suficientemente no sobreexplotar más nuestros acuíferos
naturales y hay las partidas para aportar las soluciones en la
recuperación de estas infraestructuras de riego y el fomento de
la utilización de las aguas regeneradas para el riego agrícola,
con el fin..., el Govern intentará llegar a ese famoso Plan
Horizonte 2015.

Quiero además que quede muy claro, y más en esta materia
de movilidad y de medio rural y marino, la austeridad de todos
los gastos, el esfuerzo como todas, pero de esta conselleria. Ha
habido que optimizar recursos, un poco de aquí, un poco de ahí
y es lo que se ha podido hacer con el túnel de Sóller. Y
evidentemente y creo que lo entenderá, la paralización o dejar
aparcados ciertos proyectos sin renunciar a un futuro económico
mejor. 

Por consiguiente, yo creo que ante la difícil asunción de sus
enmiendas, de momento -quiero que quede muy claro-, de
momento, no se puede dar apoyo por parte del Grupo
Parlamentario Popular a sus enmiendas. Yo les pediría a los dos
portavoces que las vuelvan a repasar y estoy seguro que verán
claramente lo que les he expuesto en alguna de ellas.
Evidentemente es una decisión suya si desean retirar alguna,
como no puede ser de otra manera, ustedes decidirán. Por ello,
en esta comisión inicialmente nuestro voto será en contra de
todas las enmiendas presentadas, tanto las del Grupo
Parlamentario Socialista como las del Grupo Parlamentario del
PSM. Por supuesto, estamos abiertos a hablar lo que haga falta
y a debatirlas en la próxima sesión plenaria.

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes Gràcies, Sr. Veramendi. En torn de rèplica per part
del Grup Parlamentari Socialista té la paraula per un temps de
cinc minuts el Sr. Bonet.

EL SR. BONET I BONET:

Gràcies, Sr. President. En primer lloc m’agradaria recordar
que les esmenes d’afectació, altes i baixes dins la mateixa
secció, com hem fet nosaltres són perfectament legals, així ho
entenem nosaltres.

El comentari que no s’ajusten competencialment algunes
d’elles, no hi estam d’acord. No és cert...

(Remor de veus)

No se sent? Perdonin, deia que les esmenes d’afectació
nosaltres entenem que són perfectament legals, que altes i
baixes dins la mateixa secció, com hem fet nosaltres, entenem
que és perfectament legal. Que no s’ajusten competencialment
és discutible. Nosaltres pensam que no és cert, que una
colAlaboració entre el Govern i els consells insulars s’ha fet
sempre, s’ha fet la passada legislatura i l’anterior, en
competències com puguin ser el transport per carretera, però jo
record un govern del Partit Popular que tenia convenis de
colAlaboració en matèria de benestar social i estava tot transferit
als consells insulars. Per tant, tot això ja depèn de la voluntat
política de cada govern i puc entendre que el Partit Popular no
vulgui avançar en aquest sentit.

De les nostres reduccions jo vull fer notar que a moltes el
que feim és baixar despeses supèrflues, tipus dietes,
gratificacions, estudis i treballs tècnics i inversions de caràcter
immaterial, que són inversions sense concretar. Per tant, no
creim que afectem cap tema especialment delicat i per això
mantenim totes les esmenes que consideram que són raonables.
Pensam que les nostres esmenes prenen diners per incrementar
aspectes que ha descuidat el Govern quan ha preparat aquest
pressupost. En aquest sentit crec que hem estat prudents i
responsables, sense proposar pujades irreals en cap aspecte. La
del túnel de Sóller m’interessa mantenir-la, evidentment, Sr.
Veramendi, i m’interessa perquè vull tenir el debat sobre el
tema del túnel de Sóller. Vull poder parlar-ne i de moment la
mantendré. Baixam inversions de caràcter immaterial.

En definitiva i ja resumint per ser breus, perseguim dos
objectius importants amb les esmenes que hem presentat en
aquest cas a agricultura i transport: suport al transport públic i
incrementar algunes partides que nosaltres pensam que
millorarien la gestió tant de Serveis Ferroviaris de Mallorca,
com del Consorci de Transports de Mallorca, així com també el
transport per carretera a les altres illes, perquè pensam que tot
això redunda en benefici dels ciutadans. I podem fer l’esforç
dins la mateixa conselleria, com li he dit, ha estat el nostre
esforç en aquest cas en la majoria d’esmenes.
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I per altra banda el que volem és incrementar el suport al
sector primari. Feim algunes esmenes concretes per concretar
inversions, concretar, inversions de caràcter immaterial sense
concretar, nosaltres demanam que se concretin algunes
qüestions que nosaltres consideram clau perquè van dins una
línia de feina, quan estam parlant de basses per a reguius que fa
molts d’anys que governs de tots colors polítics han fet en
aquest sentit. Per tant, creim que seria el més lògic. En aquest
sentit per exemple, estam oberts a transaccionar com ha dit
vostè abans. 

Per altra banda, algunes de les esmenes van en la línia de
recuperar línies -valgui la redundància-, línies d’ajut a la
pagesia que desapareixen i que, per tant, pensam que aquest
petit esforç es podria mantenir per part de la conselleria, perquè
en definitiva i com diu el conseller sempre, quan parlam de la
pagesia no subvencionam, sinó que invertim. Idò bé, invertim
en aquest sector que també pot donar el seu granet d’arena en la
recuperació econòmica. Per tant, mantenim totes les esmenes,
inclosa la del túnel de Sóller i comprendran que m’interessa
tenir aquest debat en plenari sobre el que ha succeït en aquesta
partida.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Bonet. Per part del Grup Parlamentari
PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca té la paraula el
Sr. Barceló per un temps de cinc minuts.

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Gràcies, Sr. President. Bé, la veritat és que és sorprenent el
tractament que dóna el Sr. Veramendi, perquè pareix que el
Partit Popular no ha estat mai en aquest parlament i no ha fet
esmenes d’afectació per exemple durant anys. El darrer
pressupost de 2010, per exemple, era un pressupost on ja hi
havia crisi econòmica, la crisi ja havia començat, l’any 2008 hi
va haver els primers símptomes i el 2009 ja la teníem de ple i
també el 2010. I el 2010 el Partit Popular no va tenir cap
problema per presentar multitud d’esmenes d’afectació,
multitud d’esmenes per incrementar despesa, en què?,
precisament en aquesta àrea, vostès presentaven esmenes per
allò que nosaltres ara li demanam, passos a nivell, soterraments,
noves línies. Totes elles del Partit Popular, totes.

Millores en tema agrícola, també. Les tenc aquí. Ara el que
diuen vostès que no podem fer discriminacions i que tots han de
ser tractats iguals, esmenes del Partit Popular de suport a les
cooperatives agràries, a l’agricultura ecològica, a les
assegurances agràries, a l’agricultura integrada, a l’impuls a
l’agricultura ecològica, ... Llavors estava ben fet, llavors era una
cosa que s’havia aprofundit, que s’havia pensat molt, ara no, ara
és un desastre, ara és un desastre presentar-ho. Aquest és el
missatge que ens estan enviant en aquests moments.

Som conscients que no hi ha un nou conveni ferroviari, no
hi ha un nou conveni ferroviari. És evident, i jo he dit, s’ha de
renegociar, s’ha de negociar que ens paguin el que ens deuen en
aquest conveni per poder continuar les obres i evidentment per
dur a terme totes aquelles despeses que es faran. L’Estat en
aquest moment no ha renunciat, en aquest moment de crisi
econòmica no ha renunciat a inversions ferroviàries a la
península, es continuen planificant nous AVE, es continua
planificant un corredor mediterrani, que ens beneficiarem
nosaltres, alerta! De l’AVE no, de l’AVE en podríem parlar, la
veritat és que és una “festa” com els agrada dir a vostès. Això
sí, les comunitats del PP el demanen, eh?, no tenen cap
problema a demanar-lo. Però el corredor mediterrani sí, no s’hi
ha renunciat. I ara nosaltres, a Balears no hem de rebre ni un
duro d’això? El Govern de les Illes Balears no li ha d’exigir al
nou president, igual que s’havia d’exigir a l’anterior, que hi hagi
noves inversions ferroviàries? Per l’amor de Déu! Ves si les
hem de demanar! Ves si les hem de demanar!

Després una altra qüestió. Vostès diuen “no podem gastar”.
Efectivament, estam d’acord, és un moment d’austeritat i s’han
de fer retallades, però, però hi ha prioritats per allò que a vostès
els interessa sí que hi ha doblers, per tant, nosaltres el que deim
és que determinades retallades de despeses no són més que
excuses per desfer polítiques que a vostès no els interessen i
evidentment les nostres prioritats no coincideixen amb les seves.
Tot i que jo, ja li he dit, el tema de cooperatives agràries i de
política d’agricultura ecològica i de política integrada, miri, em
vaig limitar a replantejar i a tornar a presentar esmenes similars
que havia presentat el Partit Popular en el seu moment, miri si
ho vaig tenir bo de fer, i ara diu que no es poden fer parts i
quarts, ara m’ho diu, quan, 2010, eh?, no parl de la legislatura
de fa deu anys, no, no, 2010, la crisi ja hi era, ja hi era la crisi.

Igual que les polítiques que vostè diu que no permet la Unió
Europea, es refereix a les ajudes al transport entre illes i
continent i entre illes per a pinsos i adob? Es refereix a això, per
què no m’ho ha dit? He imaginat que sí, són les úniques que
poden ser discutibles, bé doncs, també presentades el 2010 pel
Partit Popular; llavors no estaven permeses per la Unió Europea,
ara no estan permeses per la Unió Europea però llavors el Partit
Popular les podia presentar i no li interessa dur-les a terme. En
definitiva, per tant, això ens demostra com duen vostès el tema.

I un altre tema que ha comentat, la targeta intermodal. Bé,
la targeta intermodal el govern anterior es va trobar amb un
sistema en el cas del transport de les Illes Balears, de metro i
tren, incompatible amb qualsevol altre sistema, incompatible, es
va haver de desfer tot i començar de zero, posat pel govern
anterior del Partit Popular. Ara ja estàvem a punt, hi havia una
despesa feta, efectivament elevada, potser, però aquesta despesa
ja està feta, i ara pareix que no ho volem tirar endavant, hi ha
dubtes, això he sentit a dir, vostè ara em retreu que haguem
presentat l’esmena, però jo he sentit en el plenari, el Sr.
Company, el conseller, comprometre’s que sí que la faran la
targeta intermodal. I estic d’acord que discrepa respecte del que
diu el regidor de Mobilitat que no ho té tan clar, però el Govern
sí que hauria de posar de la seva part el màxim possible perquè
en aquests moments es pugui posar en marxa aquesta targeta
intermodal, és per als usuaris evidentment, és per als usuaris.
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En definitiva, la conclusió és que vostès no pretenen aprovar
cap ni una de les esmenes que hem presentat i pretenen, per tant,
seguir, en el cas, per exemple, del transport ferroviari, desfent
les polítiques ferroviàries, entenc que la seva intenció és que tot
el que s’ha fet fins ara en tema ferroviari ha estat un desastre,
però bé, si ha estat un desastre, vostès, el que pretenen, és
desfer-la totalment la política ferroviària, perquè el que fan és
llevar freqüències, llevar serveis, pujar tarifes. Tema, per
exemple, del transport, torna al transport entre illes i continent,
diuen que no estan d’acord amb aquesta proposta perquè va
contra la Unió Europea, però han pujat les tarifes portuàries
vostès, les tarifes portuàries que hauran de pagar precisament
aquests productes, les han pujat, no aquí en aquest pressupost,
a l’articulat, l’han pujat, d’una manera important, entre un 15 i
un 30%, això és com ajuden a la insularitat.

Bé, em pareix que m’estic excedint del temps, en tot cas crec
que he fet el repàs a totes les qüestions. Jo evidentment els
deman que vegin la bondat d’aquestes esmenes, totes pretenen
millorar les polítiques agràries i de transport i m’estranya que
no n’hi hagi ni una sola que siguin capaços d’aprovar-la.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Barceló. I en torn de contrarèplica, per
part del Grup Parlamentari Popular i per un temps de cinc
minuts, té la paraula el Sr. Veramendi.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Gracias, Sr. Presidente. Bueno, empezaré por usted, Sr.
Barceló, desastre, desastre, no, éramos un desastre, bueno,
alguna cosa salió, alguna cosa les salió. Mire, es que cuando
habla de política ferroviaria, es que no sé cuál es su política
ferroviaria; nos amenaza con los infiernos: no habrá frecuencia,
no habrá tren, subirán las tarifas, no sé, es que no sé cuál es el
infierno con el que nos amenaza.

Se ha de negociar un nuevo convenio ferroviario. Ojalá lo
hubiésemos encontrado firmado de nuevo, ojalá lo hubiésemos
encontrado firmado, no aquella carta que usted conoce bien.

El Estado no ha renunciado, el Estado renunció, renuncia y
ya veremos el futuro, el Estado renunció desde el mismo día que
a ustedes les dijo 447 millones en cuatros años a 25 millones
cada año; no me salen los números, a mí los números no me
salen, a usted veo que sí le salían los números.

¿Qué pidieron ustedes en materia ferroviaria, qué pidieron?
Nada, se trajeron un papel y a liquidar. Por consiguiente, Sr.
Barceló, no hagan ..., yo le entiendo que tiene que defender su
área o antigua área de gestión, pero no me haga una defensa
encarnizada que tampoco es ahí. Lógicamente, claro que el
Partido Popular presentó enmiendas a la oposición, por supuesto
que presentó enmiendas, enmiendas que muchas de ellas el
actual govern, en la misma línea política, las ha incluido. Yo,
esa afirmación gratuita de “no hay políticas medioambientales”,
es radical, eh?, “no hay políticas medioambientales, si no son
mías no hay políticas medioambientales”. No, no.

Abandono del transporte público, es un infierno que nos cae,
este presupuesto es un infierno que nos cae.

Cuestiones técnicas, muy sutil, la cuestión técnica de la
targeta intermodal es lo más sutil que he oído, yo creo que ni el
Sr. Verger fue tan sutil cuando lo contaba, de una sutileza
absoluta. Mire, ustedes tenían una discrepancia clara, la EMT la
llevaba el Partido Socialista y ustedes llevaban el Consorcio de
Transportes, el área de movilidad del Govern, y gastaron hasta
que no se pusieron de acuerdo. (...) ustedes no deshicieron nada,
ustedes lo que hicieron es que no hicieron, todo lo contrario, no
hicieron nada. La realidad es que en cuatro años no la pusieron
en marcha, y ahora, con una pequeña partida “ja s’ha fet tot”,
mire es un tema que por responsabilidad municipal lo conozco
pero, vamos, sobradamente.

Hay convocatorias en materia agrícola, en matèria agraria,
perdón, en marcha, usted mismo lo ha reconocido, están en
marcha actualmente. Me gustaría que no viera tantas faltas, ya
sé que sus enmiendas son para intentar mejorar los presupuestos
de esta comunidad, pero no desprecie tanto la labor del
Gobierno con todos los infiernos que nos caen. Bueno, ha
soltado, porque la especialidad es soltarlo así sutilmente, una
afirmación gratuita: “favorecen a una empresa”, va, lo suelto y
me quedo igual, lo dirá el Diario de Sesiones, el Govern trata
por igual a todos los agricultores, no se favorece a ninguna
empresa, creo que deberían ser conscientes de sus errores. Y no
creo que duden de la sensibilidad del conseller Company en
materia agraria.

Sr. Boned, a lo que altas y bajas de la misma sección, por
supuesto, pero escuche un poco, me gustaría que releyera lo que
yo he dicho, yo no he hablado de la misma sección. Ha hecho
un discurso así, muy genérico, en materia agraria y en materia
de movilidad, ya está, yo lo apoyo, irá bien y yo más, yo más
que tú. No, no es yo más que tú, el presupuesto da apoyo al
sector agrario, por supuesto que da, dentro de la realidad de la
situación actual, no es dar (...), se lo repito, si tú pones 10 yo
100, no.

Decir que este govern no hace mucho por el transporte, Sr.
Boned, nos sorprende, me gustaría que pegara todavía un
telefonazo a ese secretario de Estado de Fomento de Madrid a
ver si manda el cheque, a ver, llámele, que debe ser un
compañero del mismo carnet de partido suyo, a ver si usted no
hace mucho por el transporte; pues su secretario de Estado
poquito hace, eh?
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Yo creo que el Sr. Boned, el Partido Socialista, sí, ya sé que
no le gusta oirlo, ya sé que no le gusta oirlo, lecciones mínimas
en movilidad, mínimas. Miren bien, y se lo repito a los dos
grupos, las partidas concretas y las competencias concretas en
materia de transporte de las enmiendas que presentan. El Sr.
Barceló, en el tema de la Unión Europea ha detectado ya una.

Sr. Boned, que hay más presión fiscal en tasas? Mírelo bien,
mírelo bien, que a lo mejor has más empresas particulares que
se han adherido al Consorcio de Transportes de Mallorca,
mírelo bien, profundícelo.

Ahora dice, el Grup Parlamentario Socialista, además lo ha
dicho vehementemente, que le preocupa el transporte
ferroviario. Ni le preocupa ahora ni le ha preocupado en cuatro
años, lo que pasa es que a sus socios los tenía que tener
tranquilos y les decía “ánimo”, pero nada más, Sr. Boned.

Habla de reducir inversiones inmateriales, mire, están no
reducidas, están mínimas, están mínimas, eh?; y usted además
que habla de reducir gastos superfluos, yo que el Partido
Socialista hable de reducir gastos superfluos cuando en junio se
fue de este gobierno, bueno, ... No le interesa quitar la del túnel
de Sóller porque evidentemente usted tiene que explicar, bueno,
pues yo, yo mantengo el tema y lucho, eh, señores?; no es que
el Partido Popular lo haya presentado y lo haya mejorado y haya
presentado 1 millón y medio, no, yo lo hago mucho mejor.

Me gustaría que sea usted consciente que lo que ha dicho
hoy con el túnel de Sóller ha sido para la galería, porque si el
presupuesto lo cubre por encima de lo que usted pretendía ...,
pero claro, procede del Partido Popular, eso es lo malo.

Bueno, como conclusión, lo que me gustaría es que por
favor profundizaran más de lo presentado, miren concretamente
los subgrupos, miren las competencias y evidentemente, como
usted quiere o como no puede ser de otra manera, lo
debatiremos en el pleno.

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Veramendi. Passam a la votació de les
esmenes parcials a la secció 15, agricultura i transport.

Com que ningú no ha demanat la votació separada, passam
a la votació conjunta de les esmenes del Grup Parlamentari
Socialista.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

5 vots a favor, 9 vots en contra, cap abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. I votació conjunta de les esmenes del Grup
Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

5 vots a favor, 9 vots en contra, cap abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara sí passam al debat número 13. Si hi ha
canvis, a la globalitat ...

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Si pot esperar tres segons.

(El Sr. Vicepresident substitueix el Sr. President en la
direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

En primer lloc demanaríem si hi ha substitucions.

LA SRA. PONS I FULLANA:

Sí, gràcies. Assumpció Pons substitueix Fernando Rubio.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Antoni Alorda substitueix Joana Lluïsa Mascaró.

LA SRA. DURAN I CLADERA:

Margalida Duran substitueix Rosa Maria Bauzá.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Sí, gràcies, Sr. President. Miquel Jerez substitueix Vicent
Serra.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Doncs continuarem el debat número 13, de
globalitat, agrupació de la secció quinzena: medi ambient,
recursos hídrics, territori, habitatge, amb les seccions i entitats
afins. Esmenes parcials del Grup Parlamentari Socialista: secció
15, Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient i Territori; al
programa 431B, arquitectura, habitatge i protecció del
patrimoni, números 5443, 5444, 5445, 5446, 5439; al programa
441A, proveïment d’aigües, números 5370, 5372; la programa
441B, sanejament i depuració d’aigües, número 5368; al
programa 443B, qualitat ambiental, control de la contaminació
i assessoria mediambiental, número 5308; al programa 443M,
educació ambiental i societat, número 5298; al programa 533B,
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planificació forestal, número 5383, números 5325 i 5381.
Institut Balear de l’Habitatge, número 5304.

Pel Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més
per Menorca, a la secció quinzena, Conselleria d’Agricultura,
Medi Ambient i Territori, número 5531; al programa 443B,
qualitat ambiental, control de la contaminació i assessoria
ambiental, número 5532; al programa 443K, seguiment i
vigilància del canvi climàtic, número 5530; al programa 443L,
espais de rellevància ambiental, Xarxa Natura 2000, número
5527; al programa 443M, educació ambiental i societat, número
5528; al programa 533D, gestió d’espais naturals protegits,
parcs naturals, àrees recreatives i finques públiques, número
5529. A l’Agència Balear de l’Aigua i Qualitat Ambiental,
números 5534, 5535, 5536, 5537, 5538 i 5539. 

Per a la defensa conjunta de les esmenes, per part del Grup
Parlamentari Socialista, per un temps de deu minuts, té la
paraula el Sr. Boned.

EL SR. BONED I ROIG:

Gràcies, Sr. President. He de dir que en general hem sentit
en diverses ocasions aquests darreres dies, des que parlam de
pressupost, i avui en aqueixa mateixa comissió ho hem pogut
tornar a sentir, que ens trobam en una evident situació de crisi
-en això hi estam d’acord-, i que per tant la proposta que es fa
pressupostària presenta un important retall en inversions. Que
s’ha de ser cautelós i curós a l’hora de planificar aquestes
inversions amb un pressupost en una situació de crisi com
aquesta, hi estam d’acord; ara, fins on ha d’arribar aquest retall
de les inversions potser ja no hi estam tant d’acord, i amb el que
es pot prioritzar dins aquestes inversions potser tampoc, i per
això arriben els grups d’esmenes que presentam en aquest debat
amb ànim sempre de transmetre al Govern la sensibilitat que des
del nostre grup es té en allò que entenem que és bàsic, necessari
i sempre des del punt de vista que permetrà o ajudarà a millorar
situacions complicades en aquesta època també complicada.

Un primer grups d’esmenes fa referència a l’àrea de
l’habitatge, i és important el tema de l’habitatge perquè quan un
ha de prioritzar inversions aquest és un tema realment
important, perquè hi ha molta gent necessitada d’habitatge, i una
de les reduccions o els retalls més significatius és la inversió
directa del Govern en matèria d’habitatge de protecció, i hem
sentit parlar en alguna ocasió que un argument que s’utilitza per
no invertir en habitatge de protecció és l’estoc d’habitatges
existents en el mercat, que és cert, però res no tenen a veure
amb aquelles necessitats que podrien permetre a determinats
sectors accedir a un habitatge de protecció per no poder-ho fer
a l’habitatge lliure. Per això presentam un grup d’esmenes que
pretén simplement aportar finançament, segurament no el
suficient però com a mínim més del que hi ha previst, per
destinar a projectes d’habitatge a través de l’IBAVI. Alguns
projectes que són prioritaris poden ser algun que hi ha a Maó i
a Palma, com aquella promoció prevista de 14 habitatges a
Formentera.

També dins aquestes mateixes partides es contemplen feines
que s’han de seguir, que algunes d’elles ja estan en marxa; són
feines de rehabilitació, i en concret n’hi ha algunes que entenem
que són importants, que són aquelles que afecten un ARI com
és l’ARI del polígon de Llevant, més que res perquè s’han fet ja
algunes feines, en queden altres pendents, però ens trobam amb
el cas que continuen essent necessàries, sobretot perquè hi ha
hagut en tots els casos aportació directa dels mateixos
propietaris, i això fa que no resulti el més adient deixar-los de
banda i que quedin penjades aqueixes aportacions que han fet
els propietaris quan d’altres ja han rebut la contraprestació i
tenen rehabilitats els seus habitatges i d’altres no és així. Per
tant creim que és important continuar la feina dins aquest ARI
i seria bo tenir en compte aqueixes partides.

I llavors hi ha una partida important, segurament amb
quantitats més importants, que són 10 milions d’euros, que és
per tenir en compte la Llei de barris. Aqueixa també és
important, és important perquè en més d’una ocasió hem dit que
des del nostre punt de vista aquest pressupost castiga les entitats
locals, entre elles els ajuntaments; si a més a més de castigar-les
per aportació directa d’allò que correspon al Govern resulta que
també les castigam perquè no incorporam la partida necessària
per a projectes a través de la Llei de barris, els estam castigant
doblement, perquè vull recordar que els perceptors d’aqueixes
ajudes, d’aqueixa proposta, d’aquests 10 milions d’euros, són
els municipis de les nostres illes, i entenem que és important, a
més a més perquè generalment van destinats a projectes en
barris que tenen uns determinats conflictes i que per tant
pretenen millorar la vida dels ciutadans i del mateix barri. Per
això entenem que és important.

Dins un altre programa, el programa 441A, de proveïment
d’aigües, hem presentat unes esmenes que fan referència..., una
d’elles, en aquest cas supòs que la portaveu del Grup Popular ho
coneixerà bé, és per continuar les feines de la conducció d’aigua
de Llucmaçanes, que efectivament hi va haver una primera fase
sobre la xarxa d’aigua en baixa, i el que es proposa és com a
mínim tenir una partida per iniciar almenys una segona fase que
contemplaria les feines d’aigua en alta, i això completaria les
necessitats que estan previstes en aquest punt concret. I una
segona esmena solAlicita continuar fent, segurament, està clar,
que la quantitat que figura és insuficient, però permetria com a
mínim continuar fent algunes petits millores en les xarxes
d’aigua insulars, especialment a Menorca, a Eivissa i a
Formentera, que tenen importants mancances i per tant
necessitats, i això permetria no cobrir el cent per cent de les
necessitats, però sí anar fent alguna de les coses que resulten
més necessàries.

En el programa 441B, de sanejament i depuració d’aigües,
es presenta també una proposta, una petita quantitat que, no
essent important i per tant insuficient per fer front al cent per
cent de la proposta que hi figura i que fa referència a la nova
depuradora de Ferreries, es pretén que s’iniciïn les feines per a
la redacció del projecte i que per tant puguem permetre també
començar a decidir els terrenys i iniciar feines, sobretot aquells
expedients d’expropiació que seran necessaris per a aqueixa
depuradora, que segurament és la que falta a Menorca, donat
que la que hi ha actualment està obsoleta i té més problemes a
resoldre.
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En el programa 443B, de qualitat ambiental, es fa una
proposta referida al trasllat de residus de Formentera a l’illa
d’Eivissa. Bàsicament ve marcada per una circumstància, i és
que a 31 de desembre de 2010 l’anterior Govern va fer una
aportació superior als 2 milions d’euros i per via de subvenció
es va cobrir tot allò que anava fins a aquest 31 de desembre de
2010. Per tant queda pendent l’aportació de 2011 i el que pretén
l’esmena és assegurar també que d’alguna manera figurarà i es
mantindrà aqueixa subvenció per al 2012, perquè per a
Formentera és important, donada l’especial peculiaritat que té
l’eliminació de residus i la problemàtica greu que els pot
suposar.

En el programa 443M, d’educació ambiental i societat,
també es concreta a Formentera perquè fa referència a
rehabilitació d’elements etnològics de la finca pública de Can
Marroig, que permetria donar aquest aire que necessita un
element públic com són aquests terrenys, i la recuperació
d’aquests elements es considera des de Formentera important.

Quant al programa 533B, de planificació forestal, hem
presentat tres propostes; dues d’elles fan referència a la Serra de
Tramuntana, la Serra de Tramuntana recentment o fa poc
declarada Patrimoni de la Humanitat, i l’únic que pretenen és
precisament buscar les fórmules per mantenir aquests valors
patrimonials i sobretot per, dins aquest entorn de protecció de
patrimoni i de declaració de Patrimoni de la Humanitat,
recuperar aquells elements que s’havien desmarcat d’aquest
manteniment territorial i sostenible i tradicional que sí es cert
que es fa en la major part de l’àmbit d’aqueixa serra de
Tramuntana. Per tant inversions dins la Xarxa Natura 2000 i
altres propostes que poguessin ajudar a millorar o recuperar
determinades tradicions és el que argumentam per a aquestes
esmenes. I llavors en tenim una de 2 milions d’euros dins aquest
mateix programa, que és per continuar feines de recuperació,
rehabilitació i reforestació d’indrets, de terrenys que han estat
víctimes d’incendis a l’illa d’Eivissa, segurament els més greus
aquest passat estiu, i vull recordar que concretament en el de
Benirràs ja s’hi va fer una primera fase, crec que superior al
60% de la previsió de necessitats, i quedaria aquest quasi 40%
que entenem que no podem deixar de mà i que s’ha de fer, i a
més a més ho hem de lligar i donar també continuïtat a l’altre
greu problema que hi va haver a la Serra de Morna i que està
pendent de fer-hi qualsevol tipus d’actuació, i entenem que és
també prioritari fer-hi alguna cosa.

I crec que, dit això, estarien argumentades totes les esmenes
del Grup Socialista. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Sí, moltes gràcies.

Abans de continuar voldria fer un comentari. La sessió
d’avui horabaixa, que havia de començar a les 17,30, si els
sembla la començaríem a les 16,30. Ho dic per si han d’avisar
la gent de cada un dels grups perquè venguin abans.

Per a la defensa conjunta de les esmenes del Grup PSM-
Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca té la paraula el Sr.
Alorda per un temps de deu minuts. Gràcies.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. Donam total suport a aquest canvi
d’horari.

Per fer la defensa de les esmenes de globalitat és cert que
primer cal aquesta primera frase inicial que tant amb les baixes
com, en general, amb les afectacions i d’alguna manera la
tècnica que hem hagut d’utilitzar en les esmenes parcials, com
vostès saben, té les dificultats de no poder modificar els
ingressos, que seria allà on realment canviaríem la fesomia
d’aquests pressuposts, però en qualsevol cas ajustant-nos al
marge que tenim en aquest moment també agrairíem que si hi
hagués interès a apuntar alguna de les sensibilitats que són les
que animen aquestes esmenes, doncs que ens facin les
transaccions tant amb les baixes com amb les condicions que
calguin. 

Dit això, la primera esmena que tenim és que lamentam la
desaparició d’un dels programes que nosaltres pensam que no
només és necessari sinó que l’hem de reforçar, que és mantenir
el programa de qualitat d’aigües de bany. Va ser en el seu
moment quan es varen crear doncs unes certes expectatives, en
aquell moment amb un govern del Partit Popular, i certament hi
ha molta feina a fer; és un atractiu turístic, evidentment és un
recurs econòmic, també és un recurs ambiental, i aquí crec que
l’hem de tenir. Certament que hi hagi o no programa no vol dir
que no es facin les activitats, però que hi hagi o no els doblers,
sí, i per tant com que no els veim a una altra banda doncs ens
preocupa la desaparició d’aquest programa.

A la següent, la 5532, veig que hi ha un error: hem posat
ajudes locals i volíem parlar de les agendes locals 21; em sap
greu perquè igual no han pogut entendre el contingut de
l’esmena, però era una esmena també tradicional, molt
apreciada per part del Grup Popular durant anys a presentar-la,
i jo volia recollir aquesta sensibilitat ara que baixa tant
l’aportació a les agendes locals. Curiosament es qüestionava i
es lamentava que fos tan baix i ara es rebaixa substancialment;
nosaltres hem posat 1 milió d’euros que dóna per al que dóna,
si s’hagués de rebaixar fins i tot també quedam emplaçats a
qualsevol transacció, però creim que els ajuntaments que han fet
aquest esforç de participació, de debat, de reflexió, de prioritats
quant a agendes locals, doncs és molt positiu que després rebin
un suport, una empenta, un reconeixement en aquesta tasca i no
que quedi en..., no ho sé, en uns escrits que van aplegant pols i
a poc a poc són oblidats dins un arxivador municipal.

Un altre dels punts, després de, jo diria, el fracàs de Durban,
no crec que es pugui parlar en altres termes malgrat que in
extremis alguna cosa se’n va treure, de Durban, és que tots
plegats, jo crec que tot el planeta ha de fer aquests gestos
respecte del canvi climàtic; veure que es baixen tant tots els
projectes i els programes referits als reptes del canvi climàtic
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creim que és un error. És evident que la tasca és transversal,
però tant en l’estudi com en els treballs específics d’aquest
programa i ja que es manté el programa, pensam que s’hauria de
suplementar.

En tenim una altra sobre la Xarxa Natura 2000. En aquests
moments el Govern, jo crec que amb una molt mala notícia,
pareix que renega de fer espais protegits avant la lettre, els
espais protegits que tothom entenia que era un espai protegit, el
que Europa ens ha hagut de recordar què eren espais protegits
quan el Govern insistia que teníem el 40% del territori protegit
perquè eren ANEI, i Europa ha hagut de dir “escoltin, a això
vostès li diguin com vulguin, però el que són espais protegits és
una altra cosa”, i aquí maldament no hi hagi els parcs naturals,
i serà objecte per ventura d’altres debats, sí la Xarxa Natural
2000, la xarxa europea mínima, que ja hem estat condemnats
per Europa per no haver-la complida amb prou dimensions, amb
prou ambició, ara es tracta de dotar-la. Pensam que aquí si tots
els LIC han de tenir els seus programes, si tota l’actuació que
s’ha de fer dins Xarxa Natura 2000 s’ha d’activar molt
especialment abans de l’estiu del 2012, doncs aquí s’ha de notar
també pressupostàriament, i crec que aquesta rebaixada del
programa 443L doncs ho farà molt dificultós, especialment quan
el Govern ja ens apunta que el seu èmfasi ambiental estarà a la
Xarxa Natura 2000 i no a les mateixes figures de protecció
clàssiques dins l’Estat espanyol.

L’altre programa que també queda molt malmès és el
d’educació ambiental i societat. Nosaltres pensam que encara no
podem dir que la sensibilització ambiental hagi arribat a cap
cimera, al revés, encara falta fer feina, però sobretot jo crec que
reconèixer i donar una empenta i un suport a aquell voluntariat
que s’ha articulat al voltant d’aquestes nobles iniciatives i que
pot quedar també tocat per la retirada que fa el Govern en
aquest pressupost.

Els Espais de Natura trobam que la retallada que tenen en
aquest pressupost també farà molt difícil assumir, assolir tots els
reptes que la mateixa memòria es planteja, i per tant també
demanam un augment. 

Hauran reparat que en algun d’ells, en molts d’ells, com ja
hem fet en educació, estam parlant de rebaixes pel que fa a
l’Agència Balear de l’Aigua de la compra d’aigua dessalada. Jo
hi voldria dedicar un minut, perquè crec que hem mantengut
amb el conseller la necessitat, la conveniència de tenir aquest
recurs per cas de sequeres, però la veritat és que quan un veu
que hi ha 14 milions d’euros destinats a la compra d’aigua
dessalada per mor de ocasionada per a la producció d’aigua,
bàsicament, com diu aquí, “compra d’aigua dessalada o compra
d’aigua per a la producció d’aigua prevista a la zona de la Badia
de Palma, d’Eivissa, de Sant Antoni, de Formentera, d’Andratx,
d’Alcúdia, de sa Costera i de S’Extremera”, clar, 14 milions
d’euros és més d’1 milió d’euros mensual, i amb les mancances
que tenim en aquest moment i el debat de prioritats que caldria,
doncs és evident que hi haurà uns compromisos signats, doncs
estudiem com desfer-nos-en, si ara no poden amb els 14
milions, jo tampoc no els he llevat tots dins les esmenes, però
rebaixem-los i repensem aquesta matèria perquè clar ens està
hipotecant gravíssimament tota la política ambiental del país,
que cada vegada es va orientant més cap a les dessaladores.

Record un debat amb el president Soler, que tenia una certa
sensibilitat ambiental, però que era lliberal com tots vostès, i
aleshores era aquella cosa de dir, alerta amb l’urbanisme que
exigeix més recursos i ell deia “és igual, si no n’hi ha els
crearem”. Hi ha dessaladores, hi ha de tot ordre perquè els
recursos es generen, la tècnica ens donarà recursos pagant,
pagant i pagant detraient-ho de l’estat de benestar. Per tant,
nosaltres pensam que no, que avui hem de prioritzar, i aquestes
despeses són les que ens serveixen per a les següents esmenes,
no actuacions en zones humides, un repte que tenim i una
obligació, però ja quasi ens conformam que no s’urbanitzin, ja
li dic, miri, aquesta és barata, no urbanitzin les zones humides,
però, a més, tenim uns compromisos amb RAMSAR, tenim uns
compromisos a la Xarxa Natura 2000, tenim uns compromisos
internacionals assumits de conservar i potenciar les zones
humides i crec que també s’ha de conèixer i que tenen un
atractiu turístic, tornam a estar també amb un turisme
mediambiental, a posar en valor un atractiu que en aquest
moment tenim malmès i que nosaltres mateixos jo crec que
desacreditam a base de dir que són abocadors, no sé. He sentit
dir en aquest parlament dejectar les nostres zones humides amb
uns termes que em resulten, fins i tot, jo crec que antipàtics a
nivell del mateix prestigi com a destinació turística. Crec que
això ho hem d’anar canviant.

Els sòls contaminats tornen a ser un altre repte, un repte que
el Partit Popular doncs també tenia aquesta sensibilitat en les
seves esmenes, nosaltres ho recollim, és difícil, no amagarem a
ningú que és difícil, que el moment és complicat, però bé,
aquests objectius s’han de continuar mantenint. També
compartim altres esmenes del Grup Socialista, al qual apunt per
dir que votarem a favor de totes les que han plantejat, com les
millores amb EDAR. Nosaltres en comptes de fer la relació i
puntuar-les d’una en una, que hagués estat una opció ben
legítima que haguéssim pogut tenir, doncs hem preferit fer
aquest augment, 4 milions d’euros també donen pel que donen
respecte dels reptes que tenim, però, com a mínim, intentem
afrontar-los.  

També donam més suport a l’aigua depurada i la seva
reutilització que a l’aigua dessalada, estalviem aigües
subterrànies destinades en aquest moment a regar per poder-les
dur cap al consum humà si podem utilitzar per a reg les aigües
depurades amb prou garanties. Per tant, aquí hi ha un objectiu
estratègic que tots tenim clar i que tots tenim clar que és car i
que hem fet el que hem pogut, però que s’ha de fer més, s’ha de
fer més. 

També la qualitat de les aigües per al consum humà, tots
sabem la situació en què ens trobam, i el gran repte de sempre
de les xarxes d’aigua. Va arribar a desaparèixer aquest suport
damunt el Pla d’obres i serveis, el moment ha exigit, fins i tot
quan es frivolitzava per part de les esmenes d’altri sobre el
pressupost en un moment difícil com era el 2010, però és ver
que s’havien de prendre decisions, se’n varen fer de difícils,
però tard o d’hora hem de recuperar aquest suport a la
racionalitat que representa posar en condicions les nostres
xarxes municipals, fins i tot en aquest cas per damunt d’obres,
diguem-ho així per recordar-ho històricament, de Pla mirall o de
Pla E. 
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Acab, Sr. President, som a la darrera. Pensam que les xarxes
de clavegueram, la separació de pluvials respecte d’aigües
brutes és una tasca que s’ha de dur a terme. 

També els torrents, la veritat és que vàrem veure aquella
roda de premsa del conseller, ens vàrem alegrar molt, però veim
els torrents igual, no sé, els veim per l’estil i, en tot cas, hi ha
uns doblers de l’Estat, si arriben, perquè començam a estar
avesats a veure papers de l’Estat que els doblers no arriben, si
arriben, i això dels torrents és antic, no?, ja era el conveni del
Sr. Borrell, si se’n recorden, que no en vérem ni un borrall, per
tant, convé tenir molt esment a aquest tipus de convenis, però
sobretot garantir que existeixin, després les actuacions sobre els
torrents amb tot el que això representa a nivell ambiental, a
nivell ecològic i també a nivell paisatgístic i de tot ordre. Per
tant, creim que aquesta inversió s’ha de produir.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Sí, gràcies, Sr. Alorda. Pel torn en contra del Grup
Parlamentari Popular té la paraula la Sra. Pons per deu minuts
també. Gràcies.

LA SRA. PONS I FULLANA:

Gràcies, Sr. President. En primer lloc fixarem la posició
respecte de les catorze esmenes presentades pel Grup
Parlamentari Socialista. 

Les esmenes 5443, 5444, 5445 i 5446 per a noves
promocions de l’IBAVI, de substitució totes, seran rebutjades
per diferents motius, en primer lloc, davant la greu situació
econòmica de l’Institut Balear de l’Habitatge no es pot plantejar
en aquests moments la realització de noves promocions, cal
tenir en compte l’actual estoc immobiliari d’habitatge protegit
tant de promoció pública com privada, que creim que se li ha de
donar una sortida. Per al 2012 l’IBAVI tendrà un pressupost de
39 milions d’euros amb una reducció del 26% respecte del
pressupost de 2010. Ja ho va explicar, per cert, el conseller Sr.
Company en aquesta mateixa comissió. És fàcilment explicable
per la situació actual de crisi del sector immobiliari i la manca
de crèdit per part de les institucions financeres, però, sobretot,
perquè ja tenim solars de sobra i els pisos estan buits. Creim que
primer s’han de vendre tots aquests pisos abans de fer-ne de
nous i vostès saben perfectament quina ha estat l’acollida que
han tengut les promocions de l’IBAVI fetes per l’anterior
govern. Per tant, en principi rebutjaríem aquestes esmenes. 

Pel que fa referència a l’esmena 5304, construcció de
catorze habitatges VPO a Sant Ferran de Formentera, és una
esmena d’afectació i també seria rebutjada perquè no creim
viable ni factible l’inici ara de la construcció de catorze
habitatges de protecció oficial a Sant Ferran per la greu situació
patrimonial i econòmica de l’IBAVI. A més, de la situació
particular del sector immobiliari, com ja he dit abans, i la manca
de finançament per les actuals restriccions creditícies. 

Pel que fa referència a l’esmena 5439, la Llei de barris, no
serà acceptada davant la impossibilitat d’una nova convocatòria
per manca de pressupost i perquè s’ha prioritzat el pagament
dels deutes endarrerits. Hem de pagar primer els deutes, és la
nostra prioritat. Per tant, aquesta esmena de substitució seria
també rebutjada. 

Quant a les esmenes 5370 i 5372, esmenes totes dues
d’afectació, aquesta partida que vostès volen afectar està
destinada a pagar les amortitzacions de préstecs adquirits per
l’Agència Balear de l’Aigua i Qualitat Ambiental, l’ABAQUA.
Consideram prioritari complir aquests pagaments abans de fer
noves actuacions. També rebutjarem, per tant, aquesta esmena.

Pel que fa a l’esmena 5368, terrenys de la nova depuradora
de Ferreries, no és possible acceptar-la perquè tots els
expedients de manteniment i explotació del cànon de
sanejament i depuració els considera el nostre grup prioritaris.
Existeixen més solAlicituds i peticions d’altres ajuntaments que
partida pressupostària, per tant, resulta impossible assumir totes
les demandes, tot i comprendre aquesta necessitat que té en
compte el nostre grup parlamentari i així ho ha exposat al
Govern per a pròxims plans d’inversió.

Respecte de l’esmena 5308, esmena de substitució, aquesta
partida pressupostària que pretenen modificar correspon al
préstec amb una entitat bancària per assumir l’import del 30%
de les infraestructures de gestió de residus derivades de
l’execució del Pla director sectorial de residus. Per aquest motiu
no pot ser modificada aquesta partida.

Referent a l’esmena 5298, una esmena d’afectació, la
rehabilitació dels elements etnològics de la finca pública de Can
Marroig, no està prevista la rehabilitació d’aquests elements
etnològics d’aquesta finca perquè primer cal atendre les
necessitats reals del parc. Per tant, també rebutjaríem aquesta
esmena.

Referent a l’esmena 5383, projectes per potenciar la Serra de
Tramuntana com a patrimoni de la humanitat, no pot ser
aprovada per la insuficiència de la partida pressupostària, és
insuficient. Per tant, quedaria també rebutjada.

L’esmena 5325, de recuperació i reforestació de terrenys
cremats, aquesta partida no pot ser en principi modificada tota
vegada que els incendis forestals d’enguany han estat tan
intensos que qualsevol inversió o despesa que anés destinada a
la prevenció o extinció d’incendis forestals no puguin
modificar-se i molt especialment aquesta destinada a la
contractació dels mitjans aeris. De moment aquesta esmena
també quedaria rebutjada.
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L’esmena 5381, inversió Xarxa Natura 2000, Serra de
Tramuntana de Mallorca, la partida que dóna com a baixa seria
el capítol 6, destinat a la prevenció i l’extinció dels incendis
forestals a Balears, tant la conselleria com el nostre grup
parlamentari pensam que és molt més important contractar
avions destinats a pagar els focs en els boscs i espais naturals
que no dóna subvencions. Per tant, quedarà també rebutjada
aquesta esmena d’addició.

Passaríem ara a les dotze esmenes presentades pel Grup
Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca,
l’esmena 5531, programa de qualitat d’aigües de bany,
l’estructura pressupostària de la Conselleria d’Agricultura, Medi
Ambient i Territori s’ha hagut d’adaptar a les noves
competències mitjançant la creació o la supressió de diferents
programes. En aquest cas, el programa qualitat de les aigües de
bany ha estat eliminat perquè han assumit les seves funcions
altres programes pressupostaris. Per tant, en principi, no
aprovaríem aquesta esmena de substitució.

Pel que fa referència a l’esmena 5532, m’ha de disculpar, Sr.
Alorda, però efectivament no l’he entesa, em compromet a
donar-li la pertinent explicació al plenari.

Passaríem ara a les esmenes 5530, 5527 i 5529, els reptes de
canvi climàtic, incrementar recursos de programa i suport Espai
Natura, les partides que volen afectar amb aquestes esmenes
estan destinades al pagament dels interessos de préstecs contrets
i concertats per l’Agència Balear de l’Aigua i Qualitat
Ambiental. Des del nostre grup consideram prioritari assumir
primer aquests pagaments abans de fer noves actuacions. Per
tant, aquesta esmena també seria rebutjada. 

Esmena 5528, incrementar la dotació de personal, no donam
suport a aquesta esmena d’afectació, tota vegada que
consideram que ja són suficients els recursos humans existents
per a la bona execució del programa.

Pel que fa a l’esmena 5534, la recuperació de zones humides
en comptes de comprar aigua dessalada, l’Agència Balear de
l’Aigua no té competències per dur a terme actuacions de
recuperació de les zones humides. Per tant, aquesta esmena
d’afectació la rebutjaríem.

L’esmena 5535 no l’acceptam pel mateix motiu anterior,
l’Agència Balear de l’Aigua tampoc no té competències per a
l’actuació de rehabilitació de sòls contaminants. Per tant,
tampoc no acceptarem aquesta esmena d’afectació.

Referent a l’esmena 5536, d’incrementar les actuacions de
millora, les estacions depuradores d’aigües residuals en comptes
de comprar aigua dessalada, en aquest cas l’Agència Balear de
l’Aigua ha pressupostat més de 4 milions d’euros per al 2012 en
actuacions de millora a les estacions depuradores d’aigües
residuals, partida que sincerament trobam, tal vegada no
dimensionada, però sí suficient. En aquest cas, rebutjaríem
també aquesta esmena.

Pel que fa a la 5537, de millora de la qualitat de l’aigua per
al consum humà en comptes de comprar aigua dessalada, li he
de dir, Sr. Alorda, que l’Agència Balear de l’Aigua destina a
comprar aigua dessalada l’import corresponent a les anualitats
de les dessaladores que va acceptar el Govern l’any 2010, en
aquest cas a Mallorca, mentre que a Eivissa no existeix
actualment una altra font de subministrament. Per tant, aquesta
esmena d’afectació també la rebutjaríem.

Respecte de l’esmena 5538, actuacions sobre xarxes d’aigua
potable, com he dit abans, l’Agència Balear de l’Aigua no té
competències a les xarxes d’aigua potable a la baixa, separació
de pluvials i clavegueram en nuclis urbans. Aquesta
competència correspon als municipis, correspon als
ajuntaments. Per tant, aquesta esmena d’afectació tampoc no
seria acceptada.

I, en darrer lloc, pel que fa a l’esmena 5539, destinar a neteja
i rehabilitació dels llits dels torrents, Sr. Alorda, ja està prevista
al projecte de llei de pressupostos una partida superior als 2
milions d’euros per a la neteja, adequació i condicionament dels
torrents. Aquesta partida figura als pressuposts de l’Agència
Balear, la consideram suficient. Per tant, no estalonaríem
aquesta esmena.

Pel que fa a la primera intervenció ja la donaria per acabada.
Gràcies, Sr. President.

(El Sr. President reprèn la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Pons. Passam al torn de rèplica, pel Grup
Parlamentari Socialista i per un temps de cinc minuts té la
paraula el Sr. Boned.

EL SR. BONED I ROIG.

Gràcies, Sr. President. Breument, en primer lloc el que sí
voldria és fixar posició quant a les esmenes del Grup
Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca en
el sentit que votarem a favor de totes les seves esmenes, sí
voldria fer un comentari en referència amb algunes de les
esmenes, que són aquest grupet en què es parla directament del
tema de l’aigua dessalada. 

Entenem que hi ha d’haver solucions, però efectivament
probablement allò que vagi destinat pressupostàriament a
aquesta compra d’aigua dessalada no sigui el que hi hauria
d’anar, però que en aquest tema s’ha de tenir també una especial
sensibilitat perquè la situació de l’abastament d’aigua en funció
de l’illa i del territori és important i no totes les illes estan amb
les mateixes condicions per fer front a aquestes necessitats. És
ver que potser Mallorca tendria alternatives, no tant així a
Eivissa, on continuen els estudis dient que hi ha els pous o les
aigües subterrànies estan salinitzades i per tant no són bones i
la dependència de la producció d’aigua dessalada és total i
absoluta, i entenc que això també s’ha de tenir en compte.
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Però dit això, que crec que és negociable i comprensible,
votaríem a favor.

Quant als comentaris fets pel Grup Popular en referència
amb les esmenes del Grup Parlamentari Socialista, bé, aquelles
que fan referència al tema de l’IBAVI; nosaltres entenem que
l’estoc que hi ha d’habitatge de protecció no és precisament un
estoc important, hi ha un estoc important d’habitatges buits preu
lliure, no així de protecció. I aquí tenim com a contrapartida que
continua existint un important colAlectiu que necessita d’aquest
tipus d’habitatge; per què ho necessita? Perquè no pot anar ni
tan sols amb les petites, per cert, rebaixes de preu que han
tengut lloc en aquest habitatge lliure, no pot anar a aquest
mercat lliure, i per tant continua existint una necessitat
imperiosa per a determinats colAlectius necessitats d’un
habitatge que entenem que és dels elements que hauria de
prioritzar l’administració en atenció a aquests colAlectius.

Es parla que existeix restricció creditícia, sí, és cert, ho
sabem, existeix a tots els nivells, però una de les funcions que
ha de tenir l’administració és precisament canviar o intentar
com a mínim canviar aquesta situació de restricció creditícia,
intentar cercar fórmules per a això. I sobretot que aquest
argument no deixa d’entrar en una certa contradicció amb el
discurs del Partit Popular, perquè el discurs del Partit Popular
venia a dir que, guanyades les eleccions i entenent la necessitat
de l’assumpció de greus problemes dins l’exercici d’un
pressupost que no ha estat seu, de cara a un futur i sobretot,
tenint en compte que no hi ha pressupost, on sí diu i s’afirma
que reuneix les condicions necessàries per aprovar mesures que
reactivin clarament la situació econòmica, si tan clar té aquest
govern que aquestes mesures serviran i efectivament reactivaran
la situació econòmica, aquesta situació que serveix d’argument
per a no acceptar les esmenes referides al tema de l’habitatge,
cauen pel seu pes perquè entendríem que hauria de ser millor
l’accessibilitat per disponibilitat d’aquests colAlectius que ara
tenen certes dificultats.

En qualsevol cas, entenem que haurien de ser aprovades les
lleis.

La Llei de barris, jo continuu dient el mateix, és un càstig
afegit als ajuntaments que no tan sols veuen reduïdes les
aportacions directes per via del Govern, sinó que aquells
projectes o aquelles partides que els podrien permetre fer front
a projectes concrets en barris, repeteix, amb uns certs conflictes
de tot tipus, tampoc no arribaran i per tant tampoc no els
tendran, doble càstig per tant.

M’ha fet una referència concreta també al tema de l’esmena
de Formentera, dels 14 habitatges. Miri, hi ha una cosa molt
clara, qui demana, qui expressa la necessitat d’aquests
habitatges és el propi Consell de Mallorca, qui millor sabrà com
està la necessitat, les necessitats, -de Formentera, perdó-, les
necessitats de Formentera en matèria d’habitatge de protecció,
és clara; si es demana això és perquè està comprovat i constatat
que hi ha demanda i per tant la necessitat és evident.

Residus, crec que el que hi hauria d’haver és una sensibilitat
real de la situació quant al tema de residus a l’illa de Formentera
i per tant ajudar a resoldre aquest greu problema.

El que no acab d’entendre, i m’agradaria, si és possible, que
a la contrarèplica se m’explicàs, és la referència al tema de la
insuficiència de la partida pressupostària, no m’ha acabat de
quadrar, i estaria bé, potser si és possible, que m’explicàs una
mica a què es referia quan ha dit insuficiència de partida
pressupostària.

En el tema dels incendis estam d’acord, és prioritari, s’han
d’apagar incendis, és molt clar, no podem abandonar aquest
tema; ara bé, si únicament i exclusivament ens centram en
apagar focs i en aquests terrenys cremats no hi fem res,
l’escenari de futur en el paisatge forestal de les nostres illes
començarà a ser tètric, ja no vull dir negre, tètric. Però clar, hem
demanat 2 milions a més, si no m’equivoc, una partida
d’afectació, d’afectació, que ha de tenir en compte aquesta
especial situació, i s’ha d’ajudar que aquells terrenys que han
estat objecte d’incendis puguin tenir la seva recuperació,
recuperació que s’ha iniciat en un cas, com el de Benirràs, però
no així amb l’altre de Morna.

I jo li vull recordar una cosa, diguin el que diguin aquesta
partida de 2 milions és una partida d’afectació a un subconcepte
com és el d’inversions immaterials, que no s’especifica
absolutament en cap cas a què va dirigit, i podria ser que el
Govern tengués presa qualque decisió, però per això nosaltres
li diem que afectam aquesta partida.

I en referència a aquest subconcepte 64000 d’inversions
immaterials, al qual s’ha fet referència també abans, la inversió
global és baixa, efectivament, són 124 milions; però li vull
recordar que d’aquests 124 milions, quasi 50 són en aquest
pressupost baix el subconcepte 64000, i és una part molt, molt
important del capítol global d’inversions del pressupost per al
2012. Per tant, afectar per qüestions bàsiques i fonamentals
aquesta partida 64000 no és cap pecat, entenem des del nostre
grup, i per tant agrairíem que de cara al plenari es tornassin a
estudiar també aquestes. Fins i tot estam disposats que si es
proposa alguna transacció que permeti aportar si no tot allò que
es demana, una part que permetés iniciar o mantenir determinats
projectes i feines, que el grup està disposat a seure-se, si així se
li demana, i a negociar el que faci falta i transaccionar el que
faci falta, només amb la intenció que alguna d’aquestes
propostes, necessàries entenem totes, poguessin sortir endavant.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Boned, per la seva brevetat. I passam la paraula
al portaveu del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa
i Més per Menorca, per un temps de cinc minuts si és possible.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Moltes gràcies, Sr. President. Miraré que no hagi de tornar
a fer ús de la ironia.
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Per part de les respostes que se’ns han dat, anar-ne
contestant algunes. Nosaltres, el programa d’aigües de bany,
comprenen, justament només n’han desaparegut dos de
programes, és a dir, per gran que sigui la conselleria, un és
aquest, i no hem vist els euros a cap altre lloc, no hi ha hagut
increments a altres programes que diguis s’hi ha incorporat com
a objectiu. Per tant, creim que de moment ho veim igualment
preocupant, no?

Allò de les hisendes locals ho entenc i ja ho valoraran, a
veure si podem arribar a qualque banda, no?

El tema de les aigües dessalades, apunt aquesta diferència i
la comprenc respecte d’Eivissa i Mallorca, però crec que també
hi hem de fer aquesta reflexió, 14 milions d’euros anuals per
comprar aigua s’han de revisar tots els convenis, contractes i
fórmules que siguin, i naturalment no els paga perquè vol el
Govern, sinó que hi ha uns compromisos jurídics establerts,
però és que passen coses en les quals es publiquen en els
butlletins que convocatòries fetes es tornen enrera. Som a un
moment en el qual es qüestionen, no ho sé, fins i tot inèrcies que
hi havia hagut; hi ha dessaladores fetes, pareix que el normal és
utilitzar-les, però gastar-hi aquests doblers no tenint-ne a un
altre nivell, doncs dóna per fer aquesta reflexió. Nosaltres la
fem, la provocam i l’exigim en aquest sentit i per tant d’aquí hi
ha aquesta demanda.

En qualsevol cas és cert que si alguna de les sensibilitats que
apunten les esmenes es pot recollir amb una altra baixa, doncs
també l’atendrem.

Em sap greu que en el cas concret que hi hagi hagut aquesta
baixa pràcticament no s’hagin esmentat els motius de l’alta; en
aquest cas, tant Xarxa Natura 2000 com el canvi climàtic, bé, sí
que ho ha dit en el tema d’educació ambiental, que consideren
que el personal és suficient, nosaltres no ho veim igual, però bé
en tot cas això ja és una qüestió jo diria també de sensibilitat i
de prioritats, comprenc que també el moment que viu el Govern
l’obliga, amb aquests ingressos que s’autoexigeix tenir a fer uns
retalls fins i tot superiors per ventura als que voldria fer ell. Per
tant, aquí estam.

Bé, respecte de la competència o no de l’ABAQUA a
nosaltres ja ens va bé que en lloc de fer les esmenes a
l’ABAQUA les facem a la conselleria, hem copiat, ja li confés,
esmenes amb menys ambició de les que va fer el Partit Popular,
mantenint el seu nivell de rigor, si ara resulta que no és bo,
doncs em sap greu, jo també trobava que no era el més adequat,
però he dit, mira, copiarem a qui m’ho ha d’aprovar i cercaré
una complicitat aquí addicional. Veig que no només ha dit això,
sinó que llavors em castiga la señorita; idò em sap greu que
aquesta hagi estat la reacció. En tot cas, si el Partit Popular i
nosaltres ens hem equivocat, anem a cercar una transacció, si la
sensibilitat hi és darrera aquesta proposta.

Què vostè precisa molt les inversions reals de l’ABAQUA,
jo ara no he duit la fulla, justament aquí tenim problemes també
de no tenir tot el material en aquest nou disseny de debat
pressupostari, i jo el que tenc és el debat d’inversions reals, o la
proposta on no quantifica des de cada un. Es parla de
manteniment de depuració, d’inversió nova en matèria
hidràulica, residus, litoral, però no quantifica, no precisa el
detall. Si vostè el té, jo li agrairé que me’l passi i en tot cas

nosaltres pensam que si milloram tampoc no passa res, els
reptes d’aigua crec que tots coincidirem en què pot engolir
aquestes millores i més, no?, per tant no serà per aquí que farem
llarg.

Bé, vostè sap que l’ABAQUA no té per què fer la despesa
directament, m’ha posat, jo diria l’excusa, em perdonarà, el
motiu de no donar suport a les ajudes als ajuntaments perquè
l’ABAQUA no és el titular de la xarxa, bé, però pot ajudar, pot
fer transferències perquè té com a objectiu la millora de les
aigües, té prou objectius dins els seus objectes socials com
perquè li permetin establir una línia d’ajuda als ajuntaments. No
pretenc que sigui el titular de la xarxa, de fet no ho són ni de les
EDAR, sinó que els ho cedeixen, trobarem la fórmula jurídica.
Volem o no volem optimitzar les xarxes d’aigua? Creim que
només ho han d’aprovar els ajuntaments en la situació també en
què es troben o en trobam alguna?

De fet, nosaltres votarem, i ho he dit, a favor de totes les
esmenes del Partit Socialista, però comprenem per exemple, no
n’hem presentades per a Llei de barris, tot i que comprenem que
hi ha una obligació jurídica i que serà molt positiu i que en
parlen recollida dins ajudes a rehabilitacions integrals de zones
urbanes en d’altres capítols no estrictament en aquesta matèria,
però sí que és necessari per al país; però també per fer una
valoració d’on les posam. I hem prioritzat resoldre a nivell
municipal totes aquestes instalAlacions enterrades, que també
transmetrien als ciutadans que anam a fer coses
d’infraestructura, que ara resolem infraestructures, i crec que
aquí encara hi ha molt de treball per córrer. Clar, dir als
ajuntaments que ho haurien de fer però ho han de fer tot sols,
doncs bé, pagarem el que puguem, no?

Jo en aquest sentit, ja dic, tenint aquelles dessaladores, que
les trob, a Mallorca concretament, i ho precís, un llast, un regal
enverinadíssim que se’ns ha fet, crec que valdrà la pena pensar-
hi.

I quant als torrents, segur que hi haurà una empenta, aquest
conveni de l’Estat crec que és el que permet pensar que hi haurà
intervencions decidides, si arriben els doblers, si arriben els
doblers, però la situació dels torrents ha estat realment molt
malament a molts indrets, vostè sap que té elements fins i tot de
perill, de perill real, no només per a collites, per a persones, de
tot ordre, i que una actuació sistemàtica permetria, si ens
posàssim al dia, després abaratir moltíssim el manteniment
ordinari anual d’aquest patrimoni hidràulic que tenim.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Alorda. I com a torn de contrarèplica, per
part del Grup Popular i per un temps de cinc minuts, té la
paraula la Sra. Pons.



HISENDA I PRESSUPOSTS / Núm. 17 / fascicle 2 / 14 de desembre del 2011 367

 

LA SRA. PONS I FULLANA:

Sí, gràcies, president. Ja ha quedat clarament exposat el
criteri de donar suport per part del nostre grup als pressuposts
generals d’aquesta comunitat, uns pressuposts que siguin
capaços de conjugar austeritat amb realisme. Ho dic, i em
creguin, amb ànim de no ofendre ningú, però no volem caure en
el greu error de l’anterior govern que pressupostava més
despeses que ingressos, d’incrementar el deute amb unes
actuacions quasi bé gratuïtes o diguem innecessàries perquè ni
generen riquesa, ni generaven riquesa ni economia productiva,
més aviat tot el contrari, provocaven la destrucció de milers de
llocs de feina.

Pensam que els recursos públics no cauen del cel, i vostès
sembla que de vegades açò ho oblidin. Presenten unes esmenes
que no tenen en compte quina és la realitat en la qual vivim,
moltes d’elles, no vull dir totes, quan cada dia els ciutadans
d’aquestes illes ens demanen més i més austeritat, ens demanen
una despesa pública més rigorosa i ens diuen que no podem
viure per damunt de les nostres possibilitats.

Creim fermament que els pressuposts no són per
subvencionar i continuar amb la cultura del subsidi. Nosaltres,
amb tot el respecte, però pensam d’una altra manera, volem dir-
los que no acceptam les seves esmenes, no tant per una posició
ideològica prefixada anteriorment, perquè sempre estarem
oberts a acceptar bones idees i iniciatives constructives, sinó
perquè no compartim el seu model de govern, no compartim els
seus plantejaments polítics i uns criteris que creim que no
responen a una societat de progrés.

Però tant al Sr. Boned com al Sr. Alorda els agraesc
sincerament la seva bona voluntat en fer aquestes aportacions a
la tasca parlamentària i els dic també que tornarem a revisar les
esmenes per tal de trobar les coincidències, segur que les
trobarem, totes les coincidències possibles i que poguessin ser
aprovades en el proper plenari de la setmana que ve.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Pons. 

I passam a la votació de les esmenes parcials a la secció 15,
medi ambient, recursos hídrics, territori i habitatge.

No han demanat votació separat, idò passam a la votació
conjunta de les esmenes del Grup Parlamentari Socialista.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

5 vots a favor, 9 vots en contra, cap abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

I passam a la votació conjunta de les esmenes del Grup
Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

5 vots a favor, 9 vots en contra, cap abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Idò, moltes gràcies, i de moment s’aixeca la sessió, fins que
la reprenguem a les quatre i mitja de la tarda, quatre i mitja.
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