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Continuació 

EL SR. PRESIDENT: 
Per replicar, té la paraula el Sr. Antoni Costa. 
Té cinc minuts. 

EL SR. COSTA COSTA: 
Gracies, Sr. President. Grades, Sres. i Srs. Dipu

tats. Bé, en primer lloc, una reflexió, efectivament, hi 
ha moltes de les actuacions a que hem fet referencia 
que no ten n una partida pressupostaria, pero que sí 
que tenen, i també n'hi ha, que vo te fa, q_ue no tenen 
partida pressupo taria, que tenen almanco una indica
ció a la memoria d'aclivilats que pensa dllr a terme la 
Conselleria. I a la memoria de la Conselleria, no hem 
trobat alguna de les actuacions a que jo he fet refe
rencia. 

Comem;a dient que e ls municipÍ1:; no haurien de te
niJ- competencia per decidir el que hauden de fer amb 
el seu terrítori , i que aixo, · 1 Govern ho ha arreglat 
amb una Llei d'Ordenació Territorial, una Llei d'Orde
nació Territorial que, curiosament, ens presenten als 
darrers mesas de Legislatura. Resulta que tots els mals 
d'aquesta Comunitat Autonoma poden quedar arreglats 
en els tres darrers mesos de quatre anys de gestió de go
vern. És casual o és una actuació ben predeterminada, 
sabent que estam davant d'unes eleccions, sabent que 
no s'han fet unes actuacions correctes, sabent que no 
s'estan arreglant els problemes fonamentals de la nos
tra Comunitat i que; a més, no és només aquest el 
yrobleroa, sinó que els ciutadans s'han adonat que 
aquests problemes no s'arreglen i que el que hi ha, és 
molta parauleria buida . I aquest és un problema de 
tot el Govern, no és un problema de la seva Conselle
ria, voste, a la seva Conselleria, haura tengut una cer
ta voluntat d'arreglar algun problema, pero el fet real. 
avui, el fet amb que ens trolJam, és que es continuen 
construint apartaments iHegals, és que continua crei
xent !'oferta turística indiscriminadament i que, a més, 
el que s'ha fet és accelerar el procés, perque s'ha es
tat dient, des de fa dos anys, que vendran, que ven
dra el llop, que vendran les lleis dures i que el que no 
construeixi ara, no podra construir en el futur, quan 
arribin els socialistes, que en realitat són el llop que 
vostes ensenyen. 

Jo puc estar d'acord que hi ha hagut una sene 
d'actuacions en !'oferta existent, una serie de noves ac
tuacions que han millorat l'oferta, pero aquest no és 
el problema, el problema és que continua havent-hi 
una oferta que no és actualitzada, una oferta que no 
és digna, en aquests moments, de ser una oferta tu
rística dins el context de les Illes Balears, continua 
havent-hi molts d'establiments turístics que no complei
xen les mesures mínimes d'higiene, de seguretat, ni 
tan sois de dignitat que requereix una Comunitat tu
rística com la nostra, i voste ho sap tan bé com jo, 
perque coneix el sector, i aixó és una cosa que no se 
li pot negar. 

I jo no faré judicis desqualificatoris d'altres per
sones, perque cree que aquí, qui més qui manco co
neix bé el sector, i el Partit Socialista el coneix molt 
bé, abans que voste fos Conseller, estava a altres res
ponsabilitats, el Partit Socialista tenia un programa 
d'actuació en aquest sector bastant millor i bastant 
més progressista i amb moltes de les mesures que vos-

te va intentar aplicar i que voste les coneixia i que sa
bia que existien, perque hi havia un dialeg també amb 
les institucions que voste presidia en aquells moments, i 
que tenia un programa d'actuació que, substancialment, 
el programa, no les actuacioos, no era tan diferent del 
que voste ens va presentar, i que ara diu que si no el 
tenguéssim no sabríem que dir. Voste sap que aixo no 
és cert, i no esta bé utilitzar trues dialectics amb co
ses que voste mateix sap qúe no són certes, i a voste 
1i consta que no és cert. Que el Partit Socialista ha
via estat l'organitzador de congressos de municipis tu
rístics, a voste li consta aixó, per arribar a un dialeg, 
per arribar que el turisme fos un fet de tata la Comu
nitat, que tothom se sentís implicat amb els seus pro
blemes i amb la resolució d'aquests problemes, voste 
aixó no ho ha sabut continuar, i ho mantenim i creim 
que és un fet molt important per a la conscienciació de 
tots els que vivim practicament d'aixó. 

Prec al President que em deixi un poquet de temps. 
Acabaré tot d'una. 

EL SR. PRESIDENT: 
Té un minut, només. 

EL SR. COSTA COSTA: 
Gracies, Sr. President. Voste m'ha dit que hi ha

via hagut millares en els temes sanitaris a alguns dels 
establiments, és que aquesta no és la qüestió, Sr. Con
seller, la qüestió és que hi ha d'haver unes mesures 
d;higiene a tots els establiments del sector, i que vostes 
tenen el control d'aquestes mesures, conjuntament amb 
la Conselleria de Sanitat, aquest és el problema. Jo es
tic d'acord que sí hi ha hagut millores, amb el que no 
estic d'acord és que hi continu'i havent situacions que 
sanitariament no són conectes, que estan fora d'orde
nació, que estan fora de llei, i aixo a establiments i a 
un sector que no té problemes de Iiquidesa, que gene
ra beneficis bastant considerables i que, per tant, no 
existeix l'excusa que aixo seria arruinar el sector, s'ha 
d'obligar-lo a complir estrictament la Llei en mesures 
sanitaries. I també en mesures de seguretat que curio
sament voste no hi ha fet referencia, també en mesu
res de seguretat que suposin un greu problema per a 
molts d'establiments per la seva propia estructura. 

En promoció turística, no hi tenc res a dir, ja li 
ho he dit abans, vostes han fet el millar que es po
día fer en aquests moments, hi estic completament d'a
cord i, a més, m'ha dit que aquesta política era cor
recta, era una política que nosaltres no només com
partíem, sinó que li varem dir que era la correcta, a 
voste. Per tant, qualsevol cosa que pugui dir sobre aixo 
sera superflua. Pero, quin és el grau de satisfacció d'a
quests turistes que vénen ara, aquí, a les Illes, una ve
gada que hagin vengut, que no és una imatge de car
tell, quin és el grau de satisfacció, és tan gran coro 
abans o resulta que és considerablement inferior? Ens 
donaría aixo la raó, tal vegada, que el que fa falta és 
una actuació seriosa, una actuació forta -damunt l'o· 
ferta turística a l'interior i no tan l a !'exterior? O tal 
vegada creu que és equivocat aixo? Perque aquí é el 
que cstam discutint i aixo si que hi és a l Pressupost 
i després ho veurem, i, per aixo, no h i vull consumir 
torn . després bo haurem de disculir pµntualment. 

EL SR. PRESIDENT: 
Vagi acabant, Sr. Diputat, per favor. 
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EL SR. COSTA COSTA: 
Acabo tot d'una, Sr. President. Els interessos és 

evident que existeixen, els interessos de conjunt els de
fensam tots els grups, el que passa és que, efectiva
ment, nosaltres intentam defensar els interessos del 
conjunt de la societat. I els interessos del conjunt de 
la societat no són que la Conselleria de Turisme ten
gui, des de fa tres anys, dins les seves dependencies, 
dins els seus arxius, entrades de documents d'aparta
ments que no pot legalitzar, perque no compleixen les 
condicions i que no faci res per tancar-los o perque 
no facin una oferta turística que és desleal i que no 
entra, a més, dins les condicions marcades per la nos
tra Conselleria. Que nosaltres podem estar d'acord que 
siguin suficients o no, pero, almanco, amb el que bem 
d'estar tots d'acord és que aquestes, coro a mínim, 
s'han de complir. I aixo voste sap que no és un cas 
únic. 

Per tant, els interessos, no die que defensin, pero 
de fet, és així, que hi ha són interessos personals i 
no interessos de tots els ciutadans d'aquestes illes, de 
tata la comunitat. 

I respecte del ... 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. Costa, per favor, vol acabar? 

EL SR. COSTA COSTA: 
Acabo tot d'una. 

EL SR. PRESIDENT: 
Du nou minitts. Per favor. 

EL SR. COSTA COSTA: 
Gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
Per contrareplicar, té la paraula el Conseller Sr. 

Jaume Cladera. 

EL SR. CLADERA CLADERA: 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats . La Llei d'Or
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. La Llei d'Orde

nació del Territori s'ha dut aquí quan s'ha comprovat 
que no hi havia més alternativa per ordenar el territori 
que aquesta. Miri, aquí dins hi ha hagut un munt, un 
munt de debats sobre ordenació del territori, i vostes 
han tengut vetlladors de la defensa de !'autonomía mu
nicipal a ultranc;:a, a ultrarn;a, el que passa és que tam
bé han compres que a unes illes com aquestes, on la 
interdependencia dels municipis és tan grossa, al final 
no queda més remei que fer una Llei d'Ordenació que 
substitueixi el Pla Provincial que hi ha vigent ara. I 
aixo, · vostes, aquí dins , ho han manifestat una serie 
successiva de vegades. I si la Constitució xerra que 
l'autonomia municipal és plena, i tothom vol respectar 
aquests punts, després !'experiencia diu que hi ha co
ses d'ordre superior que fan que respectant aques ts 
punts, els municipis turístics s'hagin de subordinar a 
unes certes directrius, i a aixo no queda altre remei, 
si és que volem fer o volem crear una oferta, ja no 
només turística, sinó d'ordenació global de les Illes. 

Jo en cap moment no li he insinuat o he volgut 
dir que els socialistes, quan venguin, no deixaran fer, 
aixo no ho he dit mai, mai en la vida, perque, ende
més, els socialistes, quan arriben a qualque lloc, nor
malment fan el que necessiten fer i el que necessiten 

fer normalment és el continuisme del que han iniciat 
els altres. I tenen vostes una gran experiencia en aixo, 
i si un dia arriben a guanyar les eleccions, molt po
ques coses canviaran de la política que ha fet aquest 
Govern, molt poques coses, i, si no, ... 

Mesures de seguretat. Les mesures de seguretat me 
les havia botades perque m'ha fuit, pero el que li vull 
dir és que no hi ha cap Comunitat Autonoma que hagi 
tret un decret de mesures de seguretat contra incen
dis, ni una, i que curiosament, l'hostaleria ha respost 
d'una forma, jo diria que formidable, perque s'han pre
sentat més de 650 projectes a la Conselleria, i en 
aquests moments el que té el problema, no és el sec
tor, sinó que és la Conselleria que ha d'informar ca
dascun d'aquests projectes i la informació per un tec
nic dura aproximadament dos dies, per informar ca
dascun d'aquests projectes. Per tant, no és el sector 
que tengui la culpa que no s'hagi actualitzat amb les 
mesures de seguretat, com s'ha dit, sinó que és la Con
selleria que no ha pogut donar resposta continuada a 
aquests 650 projectes que han entrat. 

El grau de satisfacció, des de fa molts d'anys en 
aquesta Comunitat, es fan unes enquestes anuals als 
aeroports, alla on s'estudia i damunt una mostra dels 
distints mercats es fan enquestes damunt el grau de 
satisfacció, i el grau de satisfacció es manté en una 
línia bastant estable, bastant estable, i si voste esta 
interessat en el tema, aquestes enquestes són públi
ques i les tenen moltes institucions i les pot consultar. 

I ja hem tornat als interessos, que si dins fa Con
selleria hi ha apartaments que es guarden dins calai
xos i tal, jo, escolti, Sr. Costa, arribarem al final de la 
Legislatura, i-voste i jo, en aquests temes no acabarem 
de posar-nos d'acord, per que és que em diu aquestes 
coses?, per que no diu, dins la seva Conselleria Apar
taments Ponent estan aficats dins un calaix? No ho 
dira aixo, perque voste fa el de sempre, aixecar fal
sos testimonis, ho digui, pero no em digui que dins la 
Conselleria fan i desfan, dugui proves, que no les ha 
dutes mai, les dugui. 

Res més, gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Srs. Consellers. 
Grups que vulguin intervenir? 
Com que no n'hi ha, passarem a la votació d'a

questa esmena. 
Les Sres. i els Srs. Diputats que voten a favor d'a

questa ·esmena, es valen posar drets, per favor? 
Gracies. 
Les Sres. i Srs. Diputats que voten en contra d'a

questa esmena, es valen posar drets, per favor? 
Gracies. 
Les Sres. i Srs . Diputats que s'abstenen? No n'hi 

ha. 
Vots a favor d'aquesta esmena, 17; vots en contra, 

24; abstencions, no n'hi ha. 
Passam a debatre les esmenes 235 i 236 en con

juot. Per defensar aquestes esmenes, té la paraula el 
Sr. Josep Alfonso. 

Sí, a petició del Sr. Josep Alfonso, també vol agru
par l'esmena 237. 

Té voste deu minuts. 

EL SR. ALFONSO VILLANUEVA: 
Sí, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. He agrupat 

l'esmena perque és el tema de personal, cree que se-
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paradament els altres dies ja les bem defensades amb 
bastant extensió, i pens que, per agiJitar un poc aquest 
debat, cree que val la pena agrupar-les. 

E'stam discutint ara unes reduccions que pr9posa 
el Grup Socialista al tema del Capítol I, despeses de 
persona1. Si em permet el Sr. Conseller de Turisme li 
faré w1 poquet d'bi tória, perquc ell no ha tengut oca
sió, ja que no era aquí, d 1esc0Itar les argumentacions 
que s'han donat aquests dies, sobre el perqne el Grup 
Social'ista fa aquestes esmenes. 

Conseller de Turisme, voste, la seva ConseUeria pro
posa en aqucst Parlam.ent un increment de les des
peses de personal. ele la despesa del personal, que pu
gen un 25 % sobre e l pressupostat l'any 1985. Un 25 % 
ens pareix una quantitat suficientment important com 
perqu,e, aoalitzada, entrem a estudiar per on es podria 
recluir i amb quines quanrtats es podria reduir. Hi ba 
dues parts on creim que es pot reduir d'una manera 
sedosa cle'ixan t-ho a uns nivells d'increme.nt que, pel 
que li explicaré, són, en la nostra opinió, els logics. 
Primer lema, el que diríem la despesa normal de per
sonal, que propasa aquest augment del 25 %, i nos
altre li dernanam una reducció de 10.300.000 Pts., fo
namenlaJmen centrada en dos programes, 1201 i 1202: 
La Direcció General i cmpreses i activitats turístiques. 
P er que li deim aquest do programes , agrnpats, a 
m és? Bé, perque voste ha fet una reestrncturació de 
la Conselleria, a lmanco de distribució de personal d'a
questa Conselle ria, i obviament era, no podiem ded i
car-ho a un programa determinat, perque compara
tivament no sabíem a quin. L'any passal voste tenia a 
la Direcció GeneraJ o als serve.is general , 15 treballa
dors enguany n 'hi coHoca 27, l'any passat tenia 46 tre
balladors a )es empreses d'activitats turístiques, engua
ny n'hi posa 36; els hem agrupaL tots dos. perqu creim 
que hi ha hagut intercaovi. I en aquests dos progra
mes en s propasa un increment de, si aga(assim un 
programa eria el l 19 %, si cls agafam tots dos, apro
ximaclament un 60 % del cdst de personal. Es produeix 
aquest. increment perque ens proposa augment de plan
tilles? No. No hi ha augment de p lantilles, é a clir, 
l'augment és petitíssim, 36 i 27, globalment parlant, 36 
i 27 dóna 63, voste l'any passat en tenia 54, 15, des
prés ho va recluir, 46, 12, pero en tenia manco a altres 
programes, i globalment, vostes ens propasen una plan
tilla de 123 treballadors, i l'any passat ens en propasa
va una de 130 treballadors. Per tant, l'explicació del 
25 % no ve obviament per ampliació de plantilla, sinó 
al contrari, la disminució de plantilla ens hauria de 
disminuir, logicament, el Pressupost. 

Per tant, per que ve, i m'estendré un poquet més, 
per que ve, en la nostra opinió, aquest increment de 
cost? Nosaltres hem aplicat el que diuen els Pressu
posts, increment del 5 ·%, i no l'hem aplicat damunt 
massa, perque creim que no l'hem d'aplicar damunt 
massa, sinó que l'hem aplicat damunt el que es diu 
taula global, del 5 %, i uns relliscaments d'un punt i 
mig, que és un relliscament normal dins aquesta 
Comunitat Autonoma. Aixo ens donaría un 6 i mig per 
cent d'augment de base, una homologació del 5 al 7 %, 
podem agafar el 7 '%, i ens donaria un 14 % global 
d'increment, despreciam, no és que sigui despreciable, 
pero despreciam el tema de la reducció de plantilla i 
ens dóna, gran total, aquesta Conselleria hauria d'aug
mentar, s'hauria de convertir el seu Pressupost en un 
113 % , si és un 125 % , 1i hem de propasar reducció per 
deixar-ho al 113, que és el que feim. 

Per altra part, Sr. Conseller, voste l'any passat ens 
proposava un increment de places de vacants, una va. 
riació de places quant a cobertura de vacants de, Pri
mer 35, després, 26, quan die primer, vull dir al primer 
pressupost en presentaren 35, en el segon pressupóst 
en presentaren 26. Enguany, amb coneixement les ha 
passades a 18, pero, on es produeixen aquestes vacants) 
Es produeixen alla on nosaltres manco ens esperave~ 
que es produissin. Es produeixen a serveis generals ¡ a 
empreses i activitats turístiques fonamentalment a re
sidencies només presenta una vacant, quan l'any ~assat 
ens en presentava 8. Nosaltres creim que voste té certes 
necessitats d'increments de plantilla, nosaltres creim 
que voste té certes necessitats de cobrir vacants, i que 
aquestes necessitats se centren, fonamentalment, no 
precisarem a topar a la inspecció. Deia fa. un moment 
el company Diputat Sr. Costa que s'han d'incrementar 
les inspeccions, que s'ha de fer malta més inspecció 
n_osaltr~s crei1:: que ha de cobrir aquestes vacants qu~ 
te prev1stes d mspector, que han d'actuar aquests ins
pectors, i aquestes sí que les deixam i no les tocam. 

"'.":osaltres permetem, en el bon sentit, dins la dis
cuss10 de pressuposts, permetem que es cobreixin 11 
vaca~t~, pero consideram que 18 és un poquet exage
rat, 1 h proposam també, en aquest aspecte, una reduc
ció de 10 milions, 11.920.000 Pts. per no cobertura de 
v~cants, e! calcul, perdoni que ho torni a explicar, el 
cal~ul esta fet sobre el salari mitja de tota la Conse
llena. Sabem que a residencies es produeix una dis
torsió, pero dins_ un ~~essupost de 205 milions de pes
setes, aquesta d1stors10, quant a salari mitja, pot ser 
de lD_0.000 Pts. o 200.000 Pts. que amb 7 vacants es con
v_erte1x en 1 milió i busques, no és -perdó- significa
tiva aquesta dis torsió. 

Per tant, Sr_., Conseller,. nosaltres Ji feim una pro
P?sta de reducc10, que cre1m que és absolutament lo
g1ca, pe;que pensam que es dispari el cost de perso
nal no es ?º per a aquesta Comunitat Autonoma, pen
sam, que mcrementar les plantilles de la Comunitat 
Autonoma és dolent, i aquí ja no deim bo, és do!ent 
mentre no s'hagin estudiat seriosament les necessitat~ 
que té, Ii proposam una reducció d'aquests 11.900.000 
Pts. i d'aquests 10.300.000 Pts., que donen 30 milions i 
b~s~ues de pessetes, que proposam també Iogicament 
utilitzar en activitats molt més productives, en activi
tats que el Govern, no només la seva Conselleria O no 
només a 1~ seva Conselleria, aixo és a part, que el Go
vern podna donar als ciutadans per millorar els ser
veis públics. 

Li _vull, ido, en aquest aspecte, i encara que no 
contest1 al final que voste ha donat a !'anterior inter
venció, que nosaltres sí que tenim molt clar, que amb 
un tema, no molt polític, pero d'un indubtable 
pes eco~omic i polític, en definitiva, sí que farem 
un ~anv1 fonamental de política, fonamental en el 
sentit que anirem a la reducció d'aquestes despeses 
corrents en funció, no d'uns increments estudiat a Con
selleries així com paregui, que és el que en la nostra 
op_inió ha passat en aquests Pressuposts, sinó en fun
c10 d'u_n estudi de racionalització del personal de la 
Comurntat Autónoma, en fundó d'un estudi de reorga
nització de plantilles, en funció cl'una cosa que en q:ia. 
tre anys, el Govern, no voste, el Govern de la Comu
~ita t Autonoma no ha estat capa<; de dur endavant, que 
es crear la plantilla organica de la Comunitat Autono
m~, i en funció d'aquesta plantilla cobrir vacants, co
bnr places i distribuir el personal. I en aixo ¡ en mol-
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tes altres coses, pot estar segur que si dia x del mes 
de juny, els electors, que són els importants, són, en 
definitiva els que jutgen les polítiques, ens donen la 
seva confian~a, sí que hi haura canvis importants de la 
política d'un govern d'aquesta comunitat socialista i 
comen~aran a posar-se pel manco important política
ment, pero el més important de cara als serveis pú
blics i a l'Administració, que és la racionalització de 
la despesa pública, la racionalització i organització 
deis llocs de treball d'aquesta Comunitat Autonoma. 

Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Diputat. 
Pel Govern, té la paraula el Sr. Jaume Cladera. 

EL SR. CLADERA CLADERA: 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Per explicar, 

per donar una resposta a aquestes esmenes, explicaré 
la proposta que va fer la Conselleria de Turisme per 
justificar l'augment aquest que voste diu i que tot és 
segons com s'analitzi des d'un punt de vista compta
ble. Nosaltres deiem que l'any 86, el Capítol I que te
níem, no era, no és comparable al Capítol I de l'any 
87, perque s'havia de tenir present que dins aquesta 
quantitat, només es cabria el 50 % de les vacants, per
que comern;aven, segons es va acorda a aquest Parla
ment, a partir del mes de juny. Llavors, nosaltres el 
que hem fet per confeccionar e! Pressupost d'enguany, 
ha estat actualitzar el pressupost teoric de l'any_ 86, i 
actualitzant aquest pressupost, els resultats no donen 
els augments que voste explica. Miri, el pressupost de 
l'any 86, eren 163 milions, el 5 % d'augment d'aquest 
pressupost són 8 milions i mig, la qual cosa fa un total 
de 172 milions; la Seguretat Social deis alts carrecs, 
que és un tema important que s'ha introdui't, són 4 
milions de pessetes, que suma 176 milions de pessetes; 
les homologacions i la Seguretat Social de les homolo
gacions són 17 milions de pessetes, que sumat a !'an
terior fan 193 milions de pessetes; i el pressupost que 
presentam són 205 milions de pessetes, la qual cosa fa 
una diferencia de 12 milions que aquests 12 milions 
són les places per a mig any presentades de nova crea
ció. Aixo, en línies ,generals, és la diferencia d'interpre
tacíó que vostes fan i que fa el pressupost general pre
sentat per la Comunitat. Per tant, no hi ha un incre
ment com el que voste explica, sinó que hi ha unes 
novetats importants que es posen per primera vegada 
dins el pressupost, com poden ser determinades ho
mologacions i la Seguretat Social d'alts carrecs. Pero, 
sobretot, jo cree que la diferencia més notable és que 
als Pressuposts de l'any passat hi havia les vaqmts, 
nombrases, només comptades per cinc mesos, i en
guany, evidentment, com que estan cobertes, totes les 
que estan cobertes es comptabilitzen per un any. 

Moltes grades. 

EL SR. PRESIDENT: 
Gracies, Sr. Conseller. 
Per replicar, té la paraula el Sr. Josep Alfonso. 
Té voste cinc minuts. 

EL SR. ALFONSO VILLANUEVA: 
Sí, Sr. President. Jo comprenc, Sr. Conseller, que 

a voste li resulta realment difícil entrar dins 
aquests temes, ho entenc. I ho entenc perque la seva 

feina és política i no han pensat que una 'part de la 
política, també és el Capítol I. Bé, voste ens explica la 
proposta que va fer la Conselleria i el perque d'aquest 
Capítol I. El Capítol I sempre és comparable, aixo és 
el primer que li hem de dir, sempre és comparable, i 
voste m'ha fet una comparació, jo n'hi he fet una al
tra. Jo li explicaré perque aquesta comparació que vos
te m'ha fet practicament em dóna la raó. I ara li ho 
diré. 

I vaig al final, voste em diu, hi ha una diferencia 
de 12 milions de pessetes, a part de vacants, que és un 
altre tema que ve a conte en el sentit que nosaltres 
deim que no s'han de cobrir vacants, la gran majoria 
de vacants, no totes, fins que el Govem no hagi com
plit la promesa deis quatre anys de les plantilles or
ganiques, fins que no hi hagi un estudi de racionalitza
ció deis llocs de feina, que fins a llavors no es cobrei
xin les vacants i, entre d'altres coses, aixo serviría 
perque el Govern, en lloc de tardar quatre anys, hagués 
tardat un mig, sj s'hagués aprovat el primer any, un 
i mig. Nosal l'res, fin que no estiguin aquestes plan
tilles, si governam, esligui segur que no aprovarem 
vacants. 

Pero li die que em dóna la raó, perque em diu 
que les vacants de l'any passat només es varen pagar 
amb el 50 %, admet aixo i li die, el 50 % de les vacants 
de l'any passat eren 17 persones i mitja, 17, és el total 
de les vacants que ens propasa avui, a posta no té jus
tificació que encara que pagui tates les vacants en
guany superin aquestes, tates les vacants, el cost de la 
meitat de les 35 vacants de l'any passat, és a dir, em 
dóna la raó, els números en aixo són clars. No cree 
que hagi de tornar enrera, 35 vacants, la meítat, 17 i 
mitja, si n'ha pagat rnig any, és igual que si n'hagué 
pagat 17 tot l'any, enguany en paga 17 tot J'any, per 
tant, és la mateixa quantitat, manco els augmenl . 

I després m'ha sorpres, com a anecdota, pero li 
agrairia si m'ho pot explicar, 4 milions d'alt carrecs, 
d'alts carrecs, Seguretat Social, és una quantitat serio
sa, quant cl'a lts carrecs té la seva Conselleria? Perque 
hem de capitali'lzar aquests 4 milions en unció del que 
es cotitza per a Seguretat Social. Voste paga a la seva 
Conselleria, de 12 a 15 milions de pessetes pera alts car
recs? No he mirat els Pressuposts, ara ho puc mirar. 
Del que e diu exactament alls carrecs, Conseller i Di
rectors Generals. No llO sé, si és així, ara jo no ho 
miraré, no he tengut temps, pero i és així, cree que, 
és a dfr, no no tenim noticies que, a part del Sccretali 
Genera l Tecnic, tengués tres Direc tors Generals rné , 
per taot, és mo lt mal ele fer que, si no té, com a mínim 
5 alts carrecs, la Seguretat Social li costi 4 milions, i 
és anecdota, perque en aquest aspecte no discutim aquí 
mig milió o 1 milió o 2 milions de pessetes de dife
rencia. 

Jo cree que els comptes del Capítol I seran molt 
males de fer i estic absolutament convern;ut d'una cosa, 
quan es liquidi el Pressupost del 87, el Capítol I s'hau
ra desviat més que els altres anys, i els altres anys, les 
desviacions, fins aquí on les coneixem, coneixem el 84 
i coneixem el 85, les desviacions han estat de més d'un 
11 % a la baixa, és a dir, que s'ha pressupostat molt 
més, més d'un 11 % més, del que realment s'ha pagat 
per Capítol l. No sé per que aquesta tecnica de pres
supostació, i m'agradaria que qualcú m'ho explicas, i 
aquí encara no m'ho ha explicat ningú. 

Gracies. 
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EL SR. PRESIDENT: 
Grades, Sr. Diputat. 
Per contrareplicar, té la paraula el Sr. Jaume Cla

dera. 

EL SR. CLADERA CLADERA: 
Sr. President. Torno a repetir que el tema esta ba

sat damunt la valoració de les vacants per mig any, 
pero si voste ho explica d'una manera, i jo ho explic 
de l'altra, tot vol dir que el pressupost del 86 era un, 
pero que si s'actualitzaven totes les rectificacions que 
necessitan per poder-lo inc,eementar l'any 87, és un al
tre. No perque es canvíi', sinó per tenir-lo de referen
cia teórica. I voste, que rnés o manco els números, els 
entén, sap que aixó, més o manco, és així. 

I quant al tema dels alts carrecs, no és que ens 
hagim inventat cap Director General, jo li explicaré 
corn va aixo, hi ha un Conseller, hi ha el Secretari Ge
neral Tecnic, pero és desitjable per a aquesta Comuni
tat que qualque vegada hi hagi un Director General o 
dos. I, per tant, dins els pressuposts de la Comunitat 
esta valorada !'existencia, en el futur, almanco, d'un Di
rector General. Aquests tres sous pugen, aproximada
ment a devers 12 rnilions de pessetes, i el 30 i bus
ques per cent de Seguretat Social són els 4 milions de 
pessetes, no és que el Director General hi sigui, pero 
és de suposar que hi sera. Aixo és tot . 

EL SR. PRESIDENT: 
Grades, Sr. Conseller. 
Grups que volen intervenir? 
Com que no n'hi ha, passarern a la votació d'a

questes esmenes. 
Les Sres. i els Srs. Diputats que voten a favor d'a

questes esrnenes, es valen posar drets, per favor? 
Grades. 
Les Sres. i els Srs. Diputats que voten en contra 

d'aquestes esmenes, es valen aixecar, per favor? 
Les Sres. i els Srs. Diputats que s'abstenen? No 

n'hi ha. 
Vots a favor de les esmenes, 17; vots en contra de 

les esmenes, 24; abstencions, no n'hi ha. 
Passam a debatre les esmenes 238, 239 i 240. Per 

defensar aquestes esmenes, té la paraula el Sr. Josep 
Alfonso. 

Té voste deu minuts. 

EL SR. ALFONSO VILLANUEVA: 
Sí, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. Sr. Conse

ller, encara que li hagi presentat al Capítol II dues es
menes que pugen 2 rnilions de pessetes, li he de dir 
que potser hagi estat el Conseller després del d'Agri
cultura rnés prudent quant a la proposta d'incrernent 
de despeses corrents. M'he equivocat, he dit després 
del d'Agricultura, i després de Treball i Transports. 
Voste ens fa una proposta que, realment, no és exces
sivament exagerada, esta 21 punts per sota de la mit
jana d'increment proposat del Capítol I, 21 punts per 
sota de la mitjana, ens propasa, pero, 15 punts, no 21, 
15 punts, ens propasa un incrernent del 25 % de Ca
pítol II. I un increment que curiosament excepte en 
dos capítols, esta bastant justificat, encara que no ens 
ho hagi explicat a la memoria, pero analítzat, esta bas
tant justificat. 

Voste ens propasa un increment de 3 milions, quasi 
4 milions, 3 milions i mig, en activitats específiques, i 
aquestes, com que té dues residencies, és necessari in-

crementar-les, i no les hi tocam. Voste ens propasa in
crements mitjans de mig milió, 1 milió, excepte en 
dos articles. I tal vegada tenen explicació, que és l'ar
ticle 23 i és l'article 24. 

A mi m'agrádaria que m'ho explicas, perque tal 
vegada tenen explicació i tampoc no tendría inconve
nient en retirar les dues esmenes, pero no s'explica 
que aquests dos articles augmentin el 60 % cadascun, 
no s'explica dins el conjunt. I, per tant, li hem vol
gut posar les dues esmenes, perque, com voste recor
da, el seu Secretari General Tecnic, com quasi tots, na
vegava, no sabia bé de que anava el dia de la compa
reixern;a, i clar, jo esper, sempre esperam, en els Plens, 
que quan no s'explica en Comissió, s'expliqui en Ple. 
I aixo és practicament tot, de vegades hem de dir, Sr. 
Conseller, bé, perque no s'ha passat, l'altra vegada li 
havíem de dir, Sr. Conseller, no tan bé, perque creiem 
que s'havia passat, aquesta vegada no s'ha ·passat de 
més, sobre la mitjana que al Conseller d'Economia 
tant li agrada, d'equilibris globals i tota aquesta his
toria, que ja en parlarem, damunt aquesta mitjana vos
te va per davall quant a despeses corrents, aixo és 
clar. Si ero podria explicar el de l'article 23 i el de 
l'article 24, podríem reconsiderar l'esmena, perque, tan
mateix, nosaltres, la nostra política, coin vaig explicar 
ahir, era intentar reduir la despesa corrent, intentar 
reduir la despesa comsumptiu, intentar reduir, coro es 
diu, la despesa no productiva i passar-la a activitats, 
transferencia de capital, inversions, i certes transferen
cies corrents que consideram interessants, transferen
cies corrents perque aquesta Comunitat Autonoma re
viscolas el benestar dels nostres ciutadans, 2 milions 
no ajuden de més, encara que sempre són una ajuda, 
i, de tates maneres, les esmenes d'addició que .s'han 
aprovades, de veritat que només que s'aprovas una de 
les nostres esmenes de qüestió de personal, ja basta
ven per cobrir aixo, per tant, voldrem escoltar el que 
ens digui respecte d'aquests dos articles, i li agrairíem 
que ens convencés. 

EL SR. PRESIDENT: 
Grades, Sr. Diputat. 
Pel Govern, té la paraula el Sr. Jaume Cladera. 

EL SR. CLADERA CLADERA: 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. L'esmena 238, 

a la partida 1201, s'ha incrementat a causa de la im
plancació de l'IVA. A la partida 1204, s'ha incremen
tat a Residencies a causa de l'augment de l'IPC da
munt les mercaderies i a causa de l'IVA, conseqüencia 
final, damunt aquestes mercaderies. 

A l'esmena 239, ·.el milió de pessetes s'incrementa 
a causa deis telefons, que tenen un increment del 12 % 
i a causa del combustible d'un cotxe de la Conselleria 
de Turisme que abans no tenia i ara té. 

I a la partida, l'esmena 240, de reduir 1 milió de 
pessetes l'increment és a causa de les despeses de des
pla~ament i al pagament d'IV A al consum de dietes 
deis inspectors i als hotels. 

Aquests són els motius que les quantitats síguin 
petites i estan justificades per aquest detall. 

Grades, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes grades, Sr. Conseller. 
Per replicar, té la paraula el Sr. Josep Alfonso. 



DIARI DE SESSIONS / Núm'.. 89 / 24 de m~ del 1987 2707 

EL SR. ALFONSO VILLANUEVA: 
Sr. Conseller, gracíes per l'explicació, nornés em 

queda una pregunta, és que l'any 86, que es pagava 
IVA no estava previst, s'ba hagut de suplementar el 
tema de l'IV A de l'any 86? Només deman aixo. 

EL SR. PRESlDENT: 
Gracies, Sr. Diputat. 
Té la paraula el Sr. Jaume Cladera. 

EL SR. CLADERA CLADEAA: 
No, e l que succ eix és que quan xerraro de l'IV A, 

xerram de l'IV A damunt l'increment de l'IPC que des
prés l,j ha. 1 durant l'any 86, -ra la primera introduc
ció que amb l'augment de preus que ha correspost a 
l'any 87, hi ha un petit augment i, a posta, les xifres 
són tan delimitades, d'l milió de pessetes, si no, aixo 
serien xifres molt més elevades. 

EL SR. PRESIDENT: 
Gracies, Sr. Conseller. 
Altres Grups que vulguin intervenir? 
Com que no n'hi ha, passam a la votació de les 

esmenes 238, 239 i 240. 
Sres. i Srs. Diputats que voten a favor d'aquestes 

esmenes, es volen posar drets, per favor? 
Gracies. 
Sres. i Srs. Diputats que voten en contra d'aques

tes esmenes, es volen posar drets, per favor? 
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? No n'hi ha. 
Vots a favor de les esmenes, 18; en contr~, 22; 

abstencions, no· n'hi ha. 
A continuació, passam a debatre l'esmena 242. Per 

defensar aquesta esrnena, té la paraula el Sr. Antoni 
Costa. 

Té voste deu rninuts. 

EL SR. COSTA COSTA: 
Gracies, Sr. President. Gracies, Sres. i Srs. Dipu

tats. Bé, l'esmena que tractarn en aquests mornents, és 
la de promoció exterior, que el Govern té pressupos
tats 325 milions de pessetes, i nosaltres consideram 
que aquesta prornoció exterior seria rnés rendible duent
ne una part important a prornoció interior. Prornoció 
interior que nosaltres entenern que és rnillorar la in
fraestructura turística. 

Volia dir que en els temes turístics, s'ha intentat, 
des de l'oposició, des del Grup Socialista, que hi ha
gués un dialeg, per que? Perque creiern que era una 
política d'interes general per a la Cornunitat, alla on 
no és possible que hi hagi grans canvis, grans banda
des en cas que hi hagués un canvi de govern. I vull 
dir que aquesta política, tarnbé, ha estat respectada, 
en gran part, per les dues parts, tant pel Govern com 
per l'oposició, amb una cura especial a plantejar te
rnes que poguessin afectar la irnatge del sector. L'any 
passat, a la primera elaboració del pressupost i dins 
aquest dialeg, es va creure convenient pel grup rnajo
ritari o pel grup que dóna suport al Govern, a través 
del seu Conseller, i pel Grup Socialista, el fet que es 
dedicas una part d'aquest pressupost a promoció inte
rior, cosa que després no es va reflectir en el segon 
pressupost, almanco no es va reflectir pressupostaria
ment al segon pressupost, i es va dur una partida glo
bal, com es fa enguany, per a promoció exterior, en 
que tenim notícia que una part d'aquesta quantitat va 
anar dirigida, finalment, a promoció interior, malgrat 

que d'una manera desviada en gran part del dialeg que 
hi havia hagut entre el Conseller i aquest Diputat que 
els parla. Perque nosaltres consideram que promoció 
interior és millorar la infraestructura, pero no subven
cionar policies municipals. Creim que aquest és un al
tre tema que no entra dins l'ambit de la Conselleria de 
Turisme i que, per tant, hauria d'estar fora d'aquestes 
actuacions. 

Corn deiem abans, nosaltres no consideram que 
s'hagi, el Sr. Conseller ens ha dit que estava estancat el 
grau de satisfacció deis nostres visitants, pero cree que 
esta estancat a la baixa, no molt substancial, pero a 
la baixa, i, per tant, creim que l'actuació prioritaria 
hauria de ser incidir damunt !'oferta interior, i que no 
s'hi esta incidint prou. Hi hauria d'haver una serie de 
revulsius que fessin que els rnunicipis, els Consells In
sulars dedicassin part del seu pressupost a aquesta mi
llora de la infraestructura, a aquesta millora integral 
de les zones turístiques. Aixo nornés pot dur-se a ter
me amb una política incentivadora per part del Go
vern de la Comunitat Autonoma, no només d'aquesta 
Conselleria, pero, alla on aquesta Conselleria i en aques
ta partida, hi pot posar també el seu gra d'arena. 

Per tant, nosaltres consideram que en prornoció 
exterior, alla on la imatge en aquests rnoments és 
bona, alla on hi ha uns canals de comercialització cor
rectes, alla on, en aquests moments, estam bastant ben 
considerats a tots els mercats, podria recluir-se subs
tancialment i dedicar una partida important a aques
ta infraestructura que tots, que cree que. tots lluitam 
per aconseguir que millori, per aconseguir que aques
ta oferta interior i que aquest grau de satisfacció deis 
nostres visitants es rnantengui estable o a la puja i, 
per tant, puguem tenir un sector turístic consolidat i 
segur per al futur. 

Moltes de grades. 

EL SR. PRESIDENT: 
Gracies, Sr. Diputat. 
Pel Govern, té la paraula el Sr. Jaume Cladera. 

EL SR. CLADERA CLADERA: 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Jo, en línies 

generals, ja li vaig dir l'any passat que estava d'acord 
amb aixo, el que succeeix és que tenim unes priori
tats que és cobrir la demanda que necessitam de la 
promoció exterior i, segons l'evolució que tenen els 
rnercats, de vegades, s'han d'incentívar carnpanyes amb 
una disposició monetaria, rnolt més grossa. Per tant, 
jo estic d'acord arnb el que voste propasa, pero el que 
no puc admetre és que em xerri de destinar determi
nades quantitats. Perque, a priori, no es pot fer aixo, 
la dina.mica inversora en les carnpanyes de publicitat 
fa que a un determinat moment, s'hagi de fer un es
fon;: rnolt més gros a un mercal perque té una recep
ció, fins i tot, que no té res a veure en qüestions eco
nomiques, inó que poden ser coses ele n.otícies que 
es necessiten comba lre a través dels mitjans de cornu
nicació, a través de campanyes. 

L'any passat ja li vaig dir que es faria un esfon,: 
per si era possible, diguem, estalviar diners de la pro
moció feta a !'exterior, invertir-la als Ajuntarnents, i 
aixo s'ha fet a l'any 86, aixo ja s'ha fet a distints mu
nicipis. Tenirn problemes, perque no sempre és facil, 
perque si les inversions de rnillora d'infraestructura dels 
municipis turístics, norrnalment, no els paga al 100 % la 
Comunitat Autonoma, moltes vegades els rnunicipis no 
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tenen partida pressupostaria per col·laborar amb una 
part, i aixo fa que les negociacions, de vegades, no si
guin senzilles. 

Jo el que cree que s'hauria de fer és una cosa dis
tinta, i és un pla global d'invcrsions en els municipi 
turístics, igual que, per exemple, hi ha el pla de sa
nejamenL. I que tots els Ajuntaments sabessin que es 
poden acollir a aquest pla, que aquest pla tengués Ltne 
de1.erminades condicions, que es poguessin firmar con
venis amb els Ajuntamenls i que, per tanl, 110 hi ha
gués els problemes aquests de les partides pressupos
taries. Ara, dios el tema de promoció general, fermar 
una quantitat fixa i determinada, jo li die que no és 
practic, perque després, a la llarga, no es podría com
plir, i no es podría complir per les raons que li deia 
abaos, i també perque moltes de vegades no hi hauria 
el dinamisme suficient per poder arribar a acords amb 
els Ajuntaments. 

De tates formes, hi ha temes candents que s'han 
de solventar i que, de qualque manera, de vegades, no 
queda més remei que emprendre. Hi ha un tema can
dent, per exemple, a Eivissa, que és l'Avinguda Pedro 
Matutes Noguera, que allo és un tema que és més irn
portant arreglar aquella avinguda que anar a gastar
se 80 milions en una campanya de promoció a Angla
terra . I aquella avinguda s'ha d'arreglar , perque s'esta 
fent un problema etern. Jo, amb aquestes coses, estic 
d'acord, i, segurament, cree que fent una analisi de 
problemes acuciants, grossos, com aquest que li expli
cava, a determinats municipis, seria molt interessant 
fer-ho_. Ara, mai fermar una quantitat per aquests ar
guments que li he donat. 

Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Gracies, Sr. Conseller. 
Per replicar, té la paraula el Sr. Antoni Costa. 
Té voste cinc minuts. 

EL SR. COSTA COSTA: 
Gracies, Sr. President. Bé, aixo du una serie de pro

blemes, podem estar d'acord o no que sigui convenient 
tenir disponibilitat per fer campanyes a !'exterior. S'ha 
de reconeixer que per poder fer una actuació planifi
cada damunt la infraestructura, damunt els municipis, 
també és necessari comptar amb quantitats determi
des per actuar-hi, perque si no, al final, passa el que ha 
passat en el 86. Que s'ha fet una serie d'actuacions que 
en cap cas no eren prioritaris, i voste les repassi, que 
les coneix, i veura com no hi ha cap obra que fas priori
taria a les que s'han fet, conjuntament amb la Conselle
ria de Turisme, el 1986. Nosaltres, el que voldríem, és 
que hi. hagués aquesta partida i que, a més, es pogués 
predeterminar amb obres corn la que voste ha esmen
tat que, efectivament, és una vergonya pitiüsa, que les 
institucions públiques no hagin sabut donar solució a 
aquest problema, que s'esta convertint en etern, i que 
em consta que els tours operadors continuament estan 
recordant aquest problema, és una vergonya, és una 
vergonya que s'hagi de tractar aquí, perque pertany a 
altres administracions que haurien d'haver ja solucio
na t aquest problema. 

Dir-li només que estam d'acord amb la filosocia de 
fer un pla d'actuacions a les zones turístiques, hi ha 
en aquests moments o s'esta elaborant una enquesta 
d'infraestructura per part del Ministeri d'Administra
cions Públiques que, de fet, ens donaría aquest pla de 

necessitats, aquesta enquesta d'infraestructura ens per
metria determinar alla on ltl ha aquestes manques, per
quc hi estaran incloses, i que és precisament per una 
acluació als plans d'obres i serveis deis Consells Ins11lars 
o de les Diputacions. 

Per tant, nosaltres defen am aquesta esmena en 
aquesi sentH, ens pareix bé que es dedigui alguna cosa 
a tot el que sigui promoció interior, pero creim que se
ria molt més correcte poder-ho dedicar ja predetermi
naclament, és a ctiJ:, nosalti-cs pressupo tam X milions, 
en aquest cas, parei.x que deim, 180 per a promoció in
terior, i aquests 180 milions, més, els anam a dest inar 
a aquestes obres que són obi-e que les administracions 
locals han estat incapaces de solucionar i que afecten 
la irnatge turística d'alguna de les llles. Aquesta reim 
que seria la solució correcta, i per a aixo presentam 
aquesta esmena, i ens par ix, vull dir, ens pareix bé que 
el Conseller estigui obeJ-t a aquesta suggerencia, mal
grat no accepti l'esruena. La nostra obligació és inten
tar fer-ho el m illar possible, i aixo és el que intentam 
amb aquesta esmena. 

Grades . 

EL SR. PRESIDEN!: 
Gracies, Sr. Diputat. 
Per contrareplicar té la paraula, pel Govern, el Sr. 

J aume Cladera. 

EL SR. CLADERA CLADERA: 
Sr. President. Els acords que es varen fer l'any pas

sat amb distints Ajuntaments de les Illes varen ser les 
propostes concrete que va.ren presentar els Ajunta
ments i que varen considerar priodtaries per als seus 
municipis, no som nosaltres els que varem triar, sinó 
que varem demanar a ls Ajuntaments que ens les pro-
posassin. I tornant a .. ....... distintes , pero no treure-b 
de la promoció exterior perque és delicat, una cam
panya de promoció importanl, coro per exemple la que 
ara sortira a Bspanya, val 66 milion de pessetes, vull 
dir que se'n van cls diners aviat amb les campanyes 
de publicitat. I els més adequat en tot cas seria que en 
el (utur es plantejassin dos pressuposts, un pressupost 
de promoció exterior, així de clar. i un pla d'invers ions 
als muoicipis turlstics amb els corre p0ne.nts conve
nís. pero mai llevant dobler que, tal vegada, a un mo
ment determinat són molt necessaris pera la promoció 
exterior. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, .Sr. Conseller. 
Altres Grups que vulguin intervenir? 
Com que no n'hi ha, passarem a la votació de l'es

mena 242. 
Sres. i Srs. Diputats que voten a favor d'aquesta 

esmena, es valen posar drets, per favor? 
Gracies. 
Sres. i Srs. Diputats que voten en contra d'aquesta 

esmena? 
Gracies. 
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? No n'hi ha. 
Vots a favor de l'esmena, 16; vots en contra d'aques-

ta esmena, 23; abstencions, no n'hi ha. 
Com que aquesta era la darrera esmena de la Sec

ció 12, ara passarem a la votació d'aquesta Secció. 
Sres. i Srs. Diputats que voten a favor de la Secció 

12, es valen posar drets , per favor? 
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Sres. i Srs. Diputats que voten en contra d'aquesta 
secció, es volen posar drets, per favor? 

Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen, es volen posar 
drets, per favor? 

Gracies. 
Vots a favor d'aquesta Secció, 23; vots en contra 

d'aquesta Secció, no n'hi ha; abstencions, 16. Per tant, 
queda aprovada aquesta Secció. . 

Aquesta Presidencia decreta un descans de deu m1-
nuts. 

EL SR. PRE'SIDENT: 
Passam a debatre la Secció 14 i comem;am per l'es

mena 278, que és una esmena de totalitat. Per defensar 
aquesta esmena, té la paraula el Sr. Josep Alfonso. 

Té voste deu minuts. 

EL SR. ALFONSO VILLANUEVA: 
Sr. President, Sres. i Srs. Consellers. Srs. Consellers. 

Srs. Diputats. No hi ha senyores. 
Per que presentam avui una esmena de totalitat a 

la Secció 14, a la Secció d'Economia i Hisenda? Per que 
presentam una esmena que implica rebutjar el Pres
supost, rebutjar la Secció 14 que implica rebutjar el 
pressupost de la Conselleria d'Economia i Hisenda? Hi 
ha dos motius fonamentals que ens han dut a la pre
sentació d'aquesta esmena, dues raons que intentarem, 
d'una forma breu, explicar. En primer !loe, Sr. Conse
ller, a aquests Pressuposts, ho hem dit al llarg de mol
tes esmenes, en la nostra opinió, els falten la coordina
ció global, ens preocupa 'que la Conselleria d'Economia 
hagi estat incapa~ d'áconseguir que les diverses Conse
lleries d'aquest Govern presentassin a aquesta Cambra 
una documentació mínimament admissible, un pressu
post mínimament coordinat. Cercar, com ens ha dit vos.
te alguna vegada, els equilibris de capítols, e!s equili- · 
bris amb el que podríem dir distribució de masses dins 
el conjunt del pressupost cree que, donat de quin pres
supost parlam, ens diu molt poques coses, i intentarem 
entrar-hi. 

Quin increment de despesa hi ha hagut per capí
tols en aquest pressupost, jo no cree que al Conseller 
faci falta que li expliquem aquest increment de capí
tols, pero cree que per a la resta de la Cambra, pot
ser que sigui interessant veure-ho. Hi ha un increment 
global de despesa del pressupost, d'un 30 % , hi ha un 
increment global d'ingrés en aquest pressupost d'un 
30 % amb la variació fonamental respecte d'altres anys, 
manco l'any passat que per les raons de tots conegu
des no va poder ser, amb la variació important que 
enguany no se'ns presenta cap tipus de deute públic, 
per tant, l'increment d'ingrés d'aquest pressupost és 
un increment net, d'un 30 % sense recórrer a ..J'endeu
tament. I com es distribueix la despesa? Quin incre
ment hi ha quant a la distribució de despesa? Miri, 
quant a la despesa de personal s'incrementa per sota 
la mitjana, no podía ser manco, perque hagués estat 
gros que sense uns increments molt considerables de 
plantilla, s'hagués augmentat per damunt d'un 30 %, 
s'augmenta un 26'19 %. Aquí on el tema es dispara i 
es dispara molt és en la compra de béns corrents, Ca
pítol II. Augmenta 13'36 punts per damunt de la mit
ja, un 43 i busques per cent d'increment d'aquestes 
despeses corrents, i ens hi hem d'aturar un poquet. 

Ens hi hem d'aturar un poc, perque ara és el mo
ment de no fer un apunt, sinó d'entrar-hi, per que es 
produeix aixo, en l'opinió del Grup Socialista. Per que 

el Govern, l'any 1986, presenta a aquests pressuposts, 
presenta a aquest Parlament un increment d'un 43 % 
de la despesa corrent, no hi ha cap raó logica que per
meti veure que si els pressuposts de l'any 1986, Capí
tol II, eren correctes, i nosaltres creim que quan el 
grup majoritari i el grup que li dóna suport, que l'any 
pas at no va ser suport, sinó que va ser una altra cosa 
el que li va donar, no precisament suport, encara que 
el votas, diu qae l'any 1986 el Capítol II és correcte, 
l'any 1987, l'u,cre)11ent ha d'anar en fundó del pressu
post del 86. Si qualcú s'atrevís a dir aquí, que no ho 
dira, que el Capítol II de l'any 1986 estava minusva
lorat per les raons que sigui, i nosaltres diríem que 
aquestes són pels pactes amb el Grup Regionalista o per 
les exigencies del Grup Regionalista perque vostes no 
s'endeutassin, i varen fer una retallada del 20 % a to
tes les partides i a totes les seccions en el Capítol II, 
si qualcú digués aixo, l'baurien d'acusar de falta de 
seriositat política, perque esta bé reduir un pressupost, 
el que no esta bé és recluir-lo fins al. punl que la des
pesa de fonci011ame11t de cadascuna de les Conselle
ries no basti per funcionar les Conselleries, perque des
prés el que pa sa és que s'atura. És aquel! cas de les 
families que a un cert moment tenen necessitat de re
duir les seves clespeses i s'ho lleven de menjar, i clar, 
quan s'ho lleven de menjar, el que sol passar és que, 
per molt que aguantin, se solen morir. Per tant, una 
c.onselleria que no té despesa de funci.onament per fun
cionar el que fa és no funcionar, i aquest seria un 
t:ma .molt greu. Per _tant, no creim que hagi estat per 
mxo, 1 nosaltres conf1ats com -som i pensant que el G0-
v: r? és seriós P.olíticament, almanco ho deim aquí, 
c1e1m que Ja ventat és que l'any passat estaven bé els 
pressupo ts i enguany el que estan, són inflats. 

. Le~ transferencies corrents augmenten un 35 % , no 
ht t~mm rnolta cosa a dir, en el tema de J.es transfe
renc1es corrents, perque ban fel una co a tirant a bé 
q_ue és ~er un P?C. ~·acci~ social, a través de ubven~ 
c1~, pe~o, en defin1t1va, aJudes socials dins Ia gran no
m1;1a, 1 aquesta gran nomina ha incrementat un poc 
~~s, ~osaltres ~reim que hi ha mo!ts de coHectius que 
v1a transfer nc!a corrent haguessm pogut actuar da
mun; _ells, pero, coro sempre, les limitacions pressu
postanes posen condicionant , encara gae un i.ncre
ment _d'u.n 35 %: 500 tnilions de pessetes, no és poca 
co ª·. 1 11

1
1 ba acc10ns que hem dut a aquest Parlament 

en v1a d ~smen.a, que bague sin pogut fer. · 
. Les invers10ns, d'mrn forma curio a, d'una forma 

cunosa, no _augmenten més que el norma l en ag ue t 
Pressupost, 1 nosaltres creirn que és un greu error del 
Govern , guan el Govern té més de 4.000 milion de pes
setes de pressuyost en ex~és, que no uposa, que 
aquests 4.000 1:uhons no son precisament per incre-
11~ent de serve1 ~ no, són per increment de competen
c1es, ,.uaa excepc1ó, l Hospital Joan March, basicament 
tot I mcrement pres uposlari havia d'bave r anat, quasi 
~ot, c~m a mfnim 3.000 milions, havien d'haver anat a 
1~vers1ons i no hi han anal. Les im e r ions pugen prac
t1cament el mateix que la resta del pressupost d'in
gressos. 

Les transferencies de capital també pugen de pa
regut, pero una altra acció positiva del Govern, baixen 
encara dos punts. 

Nosa ltr s creim, per tant, que l'analisi de massa 
patrimonial no esta ben distribu'ida, que s'han dispa
rat les despeses <sorrents, i que les accions de ver del 
Gov rn , les accions d'inversió i de transferencies de 
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capital han quedat més baixes o al mateix nivell, i aixo 
no és un bon equilibri pressupostari. 

Per tant, voste, Sr. Conseller, que era, en la nos
tra opinió, el responsable d'aconseguir aquesta actua
ció coordinada, nosaltres creim que no ho ha fet, no 
sé si perque no té mitjans, no sé si perque no té vo
luntat, no sé si perque no té ja, iHusió, per dur-ho en
davant. 

Pero encara és més greu si aquesta analisi la feim 
per Conselleries. I només entraré a dues Conselleries, 
pero dues Conselleries que tenen, en la nostra opinió, 
una gran importancia: La Conselleria de Cultura, Sr. 
Conseller, el Conseller de Cultura ahir ho va compro
var, perque li varem dir bastanls de vegades, té un 
íncrement només del 12'23 %, resulta que en aquest 
Parlament, aquest Govem de Coalició Popular creu que 
les necessitats culturals d'aqu.estes ill es han d'anar 18 
punts per davall del que s'incrernenta el pressupost. 
Jo cree que és bastant definitiu aquest tema. I anirem 
a una altra, la Conselleria d'Agricultura, té un incre
ment del 51 %, possiblement necessari, no ho sé, pero es 
podria haver equilibrat almenys amb la Conselleria de 
Cultura i donar a la cultura els fons necessaris, la cober
tura pressupostaria necessaria perque, encara que no 
ho vulgui fer, estigués obligat, per Pressupost, a fer 
accions que des d'aquest Parlament li hem reclamat 
un dia darrera l'altre: normalització lingüística, arqueo
logía, museus, etc., etc., etc. No hi vull insistir perque 
ahir ja hi va haver insistencia suficient. 

El segon punt, Sr. Conseller, pel qual nosaltres de
manam que se li tornin els pressuposts, és perque vos
te enguany, més que altres anys, ha renunciat a ser el 
coordinador de la política economica, a fer el que la 
Constitució i el nostre Estatut li diu a aquest Govern 
que ha de fer. L'Estatut d'Autonomia estableix, corn 
vosté sap a l'article 10.17 que és competencia del Go
vern de la Comunitat Autonoma el foment del desen
volupament económic dins el territori de la Comunitat 
Autónoma, d'acord amb les bases i la coordinació de 
l'Estat. No diu el foment i el desenvolupament de la 
indústria, no diu el desenvolupament i el foment de 
Lres o quatr - sectors in.du trials, diu el desenvolupa
ment de l'economia, i desenvo.lupar !'economía passa, 
necessariament, per una acció coordinada completa del 

overn de la Cornunitat Autónoma que hauria d'estar 
dins la seva memoria i bauria cl'estar, encara que es 
ge tioni per aHres Con elleries, dins la concepció glo
bal de l'eco11omia del CouselJer. I passa qu enguany 
ja no arriba ni als 71 milion de pessete que vo te 
tenia per a actuació economica que voste tenia per a 
ajucla a la llquidesa de les empreses l'any 1986, sinó que 
damunt les redueix en 20 milions de pessetes. Voste, 
Sr. Conseller, ha renunciat, des del primer any, i en
guan m és a aquesta activitat. Pero hi ha una cosa 
més. En la nostra opinió, la Conselleria d'Economia i 
Hísenda, en aquests Pressuposts ens demoslra que t.é 
u.na mi sió, importaat, pero pelila, imponant perque 
el maneig deis fans públics és una funció moll irnpor
tant , pero és petila, només é una p;;'irt del qu hauria 
ele fer la Consell.eria que és el control i el maneig deis 
fons públics, i a ixo i tot ho f'a d'una forma , pel que hem 
visl en aque t Parlament, e11cara ba tant rcoulm-, que 
nosa llres creim que no é culpa el la Conselleria d'E
conomia, sinó que és culpa del poc interes que la res
ta de les Conselleries tenen per presentar les documen
tacions que l'Administració Pública requereix per fer 
despcses i per adquirir comprornissos. 

I ja com a guinda a aquest pastís, ahir varem que
dar realment estranyats que un Conseller del seu G(}. 
vern anuncias en aquesta Cambra que per un decret 
de 1, Conselleria s'havia romput la unitat de caixa. El 
Conseller de Cultura ens va dir que havia rompLtl la 
tmitat de caixa, que els iJ1gressos d'una determinada 
activitat d'una Conselleria anaven a cobrir les despe
ses d'aquesta Conselleria i no anaven al pre supost ge
neral. Aix<'>,1 nosaltres creiem, Sr. Conseller, que s 'ha
via acabat l'any 84. Si un Conseller és capas: ele fer 
aixo, voste é que ha renunciat a moltes més coses de 
les que nosaltres creiem. 

I ja acabo, Sr. President, ja acabo. Com a darrer 
tema, no hem sabut res d'instituts al pressupost, d'ins
titut com IFEBAL, no hem sabuL res al pressupost de 
GESTUR, La! vegada no hi teoiJn participació suficient, 
no hem sabut res de la soci tat de garanties recípro
ques, i no hem sabut res d'IBAVI. Pol ser, pot ser que 
o hem de saber res, pero la Llei de Fi.:nances, creim que 
elfo u11a altra co a, i pot ser també, Sr. Consellcr, que 
hi pot haver altres instituls, empreses públiques o cm
preses de participació pública on aquest Parlament 
havia de tenir coses. 

Per tot aixo, Sr. Conseller d'Economia, nosaltres li 
rebutjam els seus pressuposts, demanarn que s'aprovi 
aquesta esmena de totalitat i si els quedassin més anys 
de govem, que no ho creim, demanaríem que aquests 
en-ors no es produi:ssin pus rnai més. 

EL SR. PRESIDENT: 
Gracies, Sr. Diputat. 
Pel Govern, té la paraula el Sr. Cristofol Soler. 

EL SR. SOLER CLADERA: 
Gra.cfo , Sr. President. Senyores i scnyors. Per que 

han presentat aquesta esmena de totalitat? Per que? 
No, a mi no em convencen el:; do motius que voste 
11a donat, falta de coordi.nació pressupostária i renún-

ia a la coorclinació de la política economica. I per que 
no em convencen? Senzillament, perque a cada pres
supo t feien les matei 'es objeccions i no es presenta· 
ven esmenes de totaUtat. Pero jo ti donaré l'explica
ció que voste no vol entendre, no nornés d'aquesta es
mena, sinó de tates les esmenes de totalitat que s'han 
posat a les sec ion pres upostaries. Per un motiu, Sr. 
Alfonso, molt enzill, moll senzill, i cree que a aquestes 
altures del debat, ja és hora ele el.ir qualque veritat en 
aquest sentit. Les eleccions són davant, aviat es dissol
dra aquesta Cambra, ha coincidit que els Pressuposts, 
pel que sigui, han vengut en retard, cauen a un moment 
oportú, i anem a fer un clebat, Conselleria per Conselle
r ia, és a dir, els mateixos arguments que cada any, a 
cada d bal pressupostari exposavem ailladament, a tra
vé cl'esmcnes, a11em a fer un petit debat, Conselleria 
per Conselleria, per la tecnica de posar esmenes de tota
litat. Fins i tot, no sé, el que m'ha estranyat és veure 
que en aquesta esmena de totalitat, dins Comissió, que, 
com que jo hi era, hi va haver un cert debat en aques
ta esmena, practicament es va agrupar am:b l'esmena 
següent, amb I esmena del programa de política eco
nómica, hi va haver una agrupació, si no, podem anar 
a veure les cintes de la Comissió, a voste li consta que 
hi va haver una esmena, que es varen agrupar les dues 
esrnenes. Pero no, ara, en aquest rnoment, anem a usar 
altres termes, anem a la coordinació pressupostaria i 
donem una pinzelladeta, una pinzelladeta al tema de 
coordinació de política económica, perque queda com 
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a plat fort per a la segona intervenció. Pero és que, 
a més, encara hi ha una altra cosa, varen sotmetre el 
pressupost d'aquesta Cornunitat Autónoma a un debat 
de totalitat, on, des del meu punt de vista, pot ser que 
estigui equivocat, pero des del meu punt de vista, 
s'havia d'haver entrat en aquesta historia de falta de 
coordinació pressupostaria, en aquesta analisi tan ben 
detallada que ha fet de la despesa de capítol, per Con
selleries, etc., que aixo enlloc, que tambe ho va inten
tar fer, era el debat de totalitat. Jo en aquell moment 
1i vaig entrar en les repliques oportunes en aquest sen
tit, pero no basta, anem a intentar a veure si repro
duim un poc més aquest debat en estudiar els pressu
posts concrets de la Conselleria d'Economia i Hisenda, 
que li he de dir que 'de la Conselleria m'ha dit molt 
poques coses, és a dir, jo, en aquests moments, he pen
sat que la Conselleria que tenia en aquests moments 
escoltant-lo devia tenir una Direcció General de Pres
suposts i llavors mitja Direcció General d'Economia, és 
a dir, de la intervenció que ha tengut voste aquí, prac
ticament tota la projecció que ha donat a la Conselle
ria d'Hisenda, voste que vol que sigui la gran coordi
nadora, pero amb el bessó del que ha dit, practica
ment ho reduim a una Direcció General de Pressuposts 
i a mitja Direcció General d'Economia. 

En fi, hi ha coses que de vegades no s'entenen. 
Tot aixo, acompanyat de temes de manca de seriositat 
política, etc., en fi, cree que ha estat una intervenció 
bastant desordenada, des del meu punt de vista, Sr. 
Alfonso. 

No entraré, no entraré en els temes concrets, de 
si aquest capítol puja un tant per cen"t, de si aquest 
capítol davalla un tant per cent, de si la inversió da
valla, de si la despesa corrent puja, perque vaig donar 
una detallada explicació al debat de totalitat i cree 
que en aquests moments no es tracta de reproduir el 
debat de totalitat, encara que sé que llavors em con
testara, en tornar a pujar a la tarima, que no he en
trat en els punts que voste havia exposat. Potser, pero 
no hi entraré. 

Una cosa sí que li vull dir, es poden cercar argu
ments de vegades per veure coro creix la despesa cor
rent, indubtablement, ha pensat voste, per exemple, ho 
ha pensat, que enguany el Fons de Compensació s'ha 
dividit en dos trams, un d'ells, precisament, per aques
ta despesa corrent que generaven les inversions, ho ha 
pensat? Ha pensat que enguany també hi ha una, una 
partida petita, per cert, cree que són 40 milions de 
pessetes, que també va a despesa corrent, enguany, 
per primera vegada, pero l'any 86 ni aixo, tenim 40 mi
lions de pessetes, com a conseqüencia dels defectes de 
l'IVA? I deia al Conseller de Turisme, que és que l'IVA 
del 86 no estava ben calculat, no, un dels problemes 
que hi havia és que l'IVA del 86 se'l va haver de beu
re tot la Comunitat Autonoma, estavem esperant aquest 
famós decret que havia de sortir, de modificar que 
l'IVA no fos aplicable a les Comunitats Autonomes, i 
al final, en el 87, s'ha liquidat aquest tema amb 40 mi
lions de pessetes que se'ns dóna com a subvenció a 
les Comunitats Autonomes, com a conseqüencia del de 
l'IVA, i aixó, supos que no és equivocació si ho duc 
a despesa corrent, no ho he de dur a inversió. 

Ha pensat, s'ha estudiat tots els decrets, perque 
cree que almanco és una pauta, a!manco, tots els de
crets de transferencies que té la Comunitat Aut:':>no
ma, ha estudiat la composició de Capítol I, de Capítol 
II, de Capítol VI, ha sumat les partides que tenen con-

signació per a Capítol VI, provinents de !'estructura 
pressupostaria antiga, com a conseqüencia del Fons de 
Compensació Interterritorial, etc.? Ido, anem, en base 
al que rep la Comunitat Autónoma, anem a mirar a 
veure si aixo ho destina, més o manco, als Capítols 
oportuns d'acord amb la finan~ació. I no em digui, que 
sé que m'ho dira, pero no és necessari que m'ho digui, 
perque jo ho sé, que amb el nou sistema de finan<;a
ció el que és Capítol II es pot passar a Capítol VI, 
etc., aixo és una cosa que es pot fer, pero, _anem a 
mirar !'origen d'aquests fons, i !'origen d'aquests fons 
esta basicament dins la massa de finan9ació que rep 
la Comunitat Autonoma. 

Nosaltres pensam, Sr. Alfonso, que aquests Pres
suposts són correctes. La tecnica de la pressupostació 
per programes és laboriosa, voste ho sap aixo. De ve
gades és mal de fer comprendre les distíntes sessions 
pressupostaries que s'afinin tant com sigui possible a 
aquesta tecnica. Hi ha la tendencia, a vegades, a pres
supostar més en base a l'estructura organica de cada 
departament, que en base als programes concrets, vos
te ho sap, ara, jo pens que aquests Pressuposts del 87 
són perfectament comparables als del 86, que no va
ren tenir tantes esmenes de totalitat parcials i perfec
tament comparables als del 85. 

Que la compensació que hi ha entre tots els ca
pítols pressupostaris, Capítol I, II, IV, VI, VII, no sé 
perque li die aixo, perque li he dit tantes vegades i 
no em vol escoltar, és una proporció equilibrada que 
es manté, endemés, amb la mateixa proporció que es 
mantenia el 86 i que es manté amb la mateixa propor
ció que es mántenia en el 85. Per tant, no diguem que 
aquests pressuposts en relació amb els altres són més 
xerecs, han davallat, etc., aquests pressuposts pera vos
tes són xerecs els del 86, són xerecs els del 87, ho varen 
ser els del 84, ho varen ser els del 83, ho han estat tots 
sempre, és a dir, que jo, senzillament, Sr. Alfonso, he 
renunciat, a una cosa sí que he renunciat, a una sí, he 
renunciat a fer un pressupost que a vostes els agra
das, perque no ho he pretes mai, Sr. Alfonso, cree que 
és incontestable. 

I passant al segon apartat, coordínació de política 
economica, no hi entro perque hi entrarem a l'esme
na següent. 

Gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Conseller. 
Per replicar, té la paraula el Sr. Josep Alfonso. 
Té voste cinc minuts. 

EL SR. ALFONSO VILLANUEVA: 
Sí, Sr. President. És curiós, Sr. Conseller, que vos

te ens digui que presentam esmenes a quasi cadascu
na de les seccions perque estam a prop d'eleccions. Sr. 
Conseller, el retard del pressupost és imputable al Go
vern de la Comunitat Autonoma, no és imputable al 
Grup Parlamentari Socialista. Si vostes haguessin dut 
els pressuposts abans de 31 de desembre, com diu la 
Llei de Finances, abans de 31 d'octubre, i s'haguessin 
discutit dins novembre i desembre, aquesta acusació 
d'electoralisme, i haguéssim fet les mateixes esmenes, 
no s'hagués pogut posar. Voste sap que el Reglament 
de la Cambra, enguany, sense discussió, permet fer es
menes a seccions i a l'antic Reglament era molt discu
tible. Era molt discutible. Per tant, Sr. Conseller, que 
el Govern, de forma habitual, es retardi en la presen-
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tació de pressuposts, i enguany, aquest retard hagi es
tat de quatre mesas i discutim a finals de man; el 
tema de pressuposts, quan les eleccions són al juny, la 
culpa, seva, no nostra. 

Dins l'analisi de debat de totalitat, varem fer un 
debat polític, Sr. Conseller, no varem intentar entrar 
en els temes dels capítols més que de passada per
que ho ves, per una simple raó, molt clar, perque l'any 
passat que hi entrarem, a manco d'un quart del que 
pensava dir-los, el Sr. President del Parlament, amb 
molt bon criteri, va dir que acabas, i enguany m'ho 
va dir quan acabava, no acabava, pero quan acabava. 
I teníem ocasió, n'hem tenguda i en tendrem encara, 
d'anar debatent cadascuna d'aquestes analisis. 

Ero diu que les partides, quant a Capítol II, s'han 
disparades respecte de l'IVA. Jo tenc dues preguntes 
a fer-li: les partides que venien de les transferencies, 
són o no les mateixes que les de l'any passat? Perque 
els Consellers, els deu Consellers a les seves compa
reixences, ens varen dir que no hi havia hagut, excep
te una petita excepció, transferencies de noves com
petencies, no n'hi havia hagudes. Per tant, si vostes 
han reestructurat, cosa que dubto, que no m'ho cree, 
perque no ho he trobat, el que havien d'haver fet era 
explicar-ha. Igual que no han explicat quan hi ha ha
gut reestructuració de programa dins les memories de 
la Conselleria, no han explicat el perque d'aquestes re
estructuracions ni quines reestructuracions s'havien 
fetes, i posaria exemples a Agricultura i en posaria al 
mateix Turisme, que ja li he dit avui matí, etc., amb 
la qual cosa la possibilitat de comparació la feiem . 
practicament impossible. He dit practicament impos
sible i no impossible, perque sempre existeix la pos
sibilitat de comparació. Per tant, quan facin, qualque 
Govern faci un canvi en una Conselleria o en uns pro
grames d'estructura de programes, el mínim que pot 
fer és a les seves mero.aries explicar-he. I tampoc no 
ho han fet. 

És ver que !'estructura de programes és difícil, 
pero voste ha dit una de les veritats que li volia sen
tir dir en aquest Parlament, i és que hi ha upa ten
dencia molt grossa de cada Conselleria a distribuir en 
funció dels departaments interns de la Conselleria i 
posar-li el nom de programes, no ho ha dit així, pero 
així cree que ho he entes, í ho he entes bé. Aixo és un 
error de tecnica pressupostaría, i voste ho sap. No es 
pot dir que hi ha pressupost de programes si es fa el 
que veste ha dit, i enguany, en la nostra opinió, els 
seus pressuposts són pitjors que els de l'any passat. 
Enguany, els Pressuposts de la Comunitat Autonoma, 
amb aquesta tecnica de programes són pitjors que els 
de l'any passat, tenen malta manco informació, per no 
dir no tenen quasi cap informació en memories, qua
si cap, ahir li ho vaíg demostrar, la podríem llegir 
tata, i tal vegada hi ha qualque Conselleria que qual
que programa ha quantificat, en general no, per tant, 
són millors. 

És evident, Sr. Conseller, que voste fa uns progra
mes de la dreta, sí senyor, de Coalició Popular, sí se
nyor, és evident, i hem, durant quatre anys, fet esme
nes de totalitat i parcials, i no a seccions, i parcials, 
que indicaven una concepció política distinta, una con
cepció política que passava, per exemple, per dedicar 
molts més despesa a Cultura, per dedicar malta més 
despesa, com es veu enguany, a vivenda social, per de
dicar malta més despesa neta a actuacions socials, vos
tes no ho fan, vostes fan el programa que vostes se-

gurament tenen, perque encara no ho sabem, que se
gurament tenen. Nosaltres intentam, a través de les es
menes, propasar, dins els límits que les dificultats tec
niques d'un pressupost donen, i la impossibilitat ma
nifesta de qualsevol Diputat d'aquest Parlament, inclo
sos els de la majoria des de l'oposició, tenen per poder 
entrar, en detall, dins cada una de les partides, aixo no
més ho tenen els tecnics de les Conselleries, com és 
logic, intentam donar, dins aquestes limitacions, alter
natives dares, en la nostra opinió, a cadascuna de les 
Conselleries, i és evident que sempre, quan hi ha dues 
concepcions de la política distintes, com hi ha a aquest 
Parlament, clarament diferenciades, com hi ha a aquest 
Parlament, dues polítiques que suposen, una, i només 
li parlaré de dues Conselleries, una altra vegada de 
Cultura i parlaré d'Ordenació del Territori, una, una 
concepció cultural, en la nostra opinió, progressista 
que arribi a tots els ciutadans, que mantengui i con
servi els nostres patrimonis histories, que doni una ví
sió amplia del món cultural de les nos1res illes i ar
ribi, i en un altre aspecte, una política, en Ordenació 
del Territori, que pensi en la conservació del medí am
bient, que pensi que és tant important o més la mi
llora de la infraestructura sanitaria d'aquestes illes, 
amb programes que tenguin aplicació, no amb parti
des que després, quan arriba la liquidació del pres
supost, no s'han pogut aplicar -perdó-, perque resul
ta que els Ajuntaments no coHaboren, i ja ho sabíem 
des del 84, des d'aquesta tribuna, jo. I el Diputat Sr. 
Triay li va dir clarament al Conseller, aixo és inaplica
ble, voste fracassara, amb programes d'inversió molt 
alta que només toquen carreteres, evidentment, Sr. 
Conseller, que hi ha dues polítiques distintes, i pot es
tar ben segur, que el Grup Socialista esta orgullós, en 
tots els aspectes, que hi hagi dues polítiques distintes. 

EL SR. PRESIDENT: 
Gracies, Sr. Diputat. 
Per contrareplicar, té la paraula el Conseller Sr. 

Cristofol Soler. 

EL SR. SOLER CLADERA: 
Gracies, Sr. President. Senyores i senyors. Deia a 

!'anterior intervenció, a la intervenció seva voste ero 
deia que havia dit una veritat quant al tema que hi 
ha tendencia a fer la pressupostació de tipus organic, 
que de vegades té tendencia aquesta pressupostació de 
tipus organic a assimilar, a infiltrar-se dins la pressu
postació per programes, si jo mateix Ii he reconegut, 
indubtablement és una veritat. Pero també hi ha una 
altra veritat, Sr. Alfonso, i és que mentre no es pre
sentin en aquesta Cambra per part del seu Grup un 
pressupost alternatiu, un pressupost alternatiu, sí, per
que és molt bo de fer, Sr. Alfonso, dir, retallam de Ca
pítol I, retallam de Capítol II, volem dur 5 rnilions aquí, 
volem dur 10 milions alla d~a. aixo és molt bo de fer, 
Sr. Alfonso, pero voste vagi a fer uns pressuposts glo
bals i vagi a executar-los, i veura com es trabara amb 
errors concrets si s'aplicassin els seus pressuposts. És 
a dir, no només es tracta de dir, a aquesta Conselle
ria en concret, a veure, que és el que fa, el que fa no 
ens importa o ens importa poc, aixo és _el menys im
portant, el que hem d'anar a cercar és el que no fa, i 
el que no fa, en lloc de llevar-li recursos per fer el 
que no fa, en base als recursos que té per fer el que 
fa, no, li llevam d'altres conceptes, perque sempre és 
més facil, és més facil, i en aixo li ho he de reconei-

'1 
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xer, Sr. Alfonso, que totes les oposkions ho fan igual. 
Volem fer aquest programa concret, que té molt bona 
lectura política, té molt bona venda política, ara, com 
l'hem de finam;:ar? Clar, no podem llevar els rloblers 
d'aquí per finam;:ar-lo, anem a llevar els doblers, de 1~ 
despesa corrent, perque la despesa corrent_ sempr~ esta 
inflada, sempre. En base a aquesta prem1ssa, primera 
premissa de tota oposició pressupostaria, aixo sí que li 
ho reconesc, les coses procur reconeixer-les quan és ne
cessari, en base a aquesta premissa basica de. política 
d'oposició pressupostaria, anem a llevar part1des, do
tacions a aquestes partides. 

En fi, cree que poques coses s'han afegit en re~a
ció amb el que havia dit. Des del nostre punt de vis
ta, aquesta qualificació global que es fa, quant ~ !'er
ror de tecnica pressupostaria, Sr. Alfonso, no es ac
ceptable. 

I les altematives nostres estan plantejades d'una 
manera clara en aquests pressuposts, són . conseqüen
cia de discursos d'Investidura, els discursos d'Investi
dura que hi va haver, debats globals que hi ha hagut 
en aquest Parlament, presentació de programes de cada 
Conselleria, etc. 

I, per acabar, una cosa sí que li vull dir, ha fet 
una referencia a les actuacions socials. Miri, hi ha dues 
maneres de fer les actuacions de tipus social dins uns 
pressuposts de qualsevol institució. Una manera és po
sar en marxa centres, posar personal a aquests cen
tres, i que llavors aixo serveixi enzillament per a una 
cosa, perqué quan un niarginat, drogadicte, etc., aques
tes per ones que es mouen dins l'entorn d 'actuacions 
socials, tenguin una necessitat, se'n vagin a un centre, 
i els diguin, no, nosaltres soro aquí per orientar-vos on 
vos heu d'anar a u·eure el carnet d'identHa t, on heu 
d'aoar a demanar aixo, perque no hi som per resoldre 
els p~·oblemes reals. Nosaltres, Sr. Alfonso, pensam que 
la millar manera en tot aixo, de r esoldre aquests ti
pus de problemes é • precisament, en l'actuació sub
vencionadora a través dels organismes i institucions 
que duen a terme aquestes actuacions, més que crear 
grans mastodonds que el que feim, en aquest cas, és 
gastar uns doblers en inversió i uns doblers en des
pesa corrent que, en aquest cas, entenem que no tenen 
sen ti t. 

Moltes gracies, Sr. President. 

EL SR PRESIDENT: 

Moltes gracies, Sr. Conseller. 
Grups que volen intervenir? 
Pel Grup Mixt, té la paraula el Sr. Damia Pons. 
Té voste deu minuts. 

EL SR. PONS PONS (DAMIA): 

Sr. Pr ident, Sres. i Srs. Djputats. La motivació 
de l'e mena del Grup Parlamentari Socia lista té do 
fonaments ben clars: l'acusació de continu'isme i la 
fa lta d'una programació economica global. Cree que no 
fa falta entrar en la seva di cussió, perque discutirícm 
una obvietal clara i manifesta. 

o hi ha una t olítica econonúca, s 'ha parlat ele s i 
n'hi ha due , jo li he de dir, Sr. Conseller, qu em con
forma ria , pero, pel que he vis l de le ac luacions d'a
qu sL Gove rn, firmaria que senzi llament n'hi hagués 
due ·. o hi ha coonlinació, i la demostració ón, en-

tre altres coses, els pressuposts, i ja no diguem l'acció 
puntual de cada dia. O ens pensam que el cas de la 
Conselleria de Turisme i el cas de la Conselleria d'Or
denació del Tenitori, a tucn conjun lament i harmoni
cament?, o ens pensam que Agricultura, lndústria i 
Comen; actu n coordinadament?, o ens pensaro que 
rnalment aquest Govem aclua d'acord amb el que diu 
l'Estalut a l'article 33, apariat 4, que és responsable 
solidari davant aquest Parlament? Aquí, ha estat gai
r bé impossible, tant en Pressuposts, coro en clebats 
de la Cormmitat Autónoma, com discutinl determina
des politiques seclorials, de veure una politica harmo
nica, conjunta, global i coordinada. Aixo, senzillamenl, 
és molt difícil de discutir, per que no existeix. És un 
Govern format per una pluralital de forces polítiques, 
aixo, n'bi ha molts en el món, voste bo sap, no cs tam en 
el cas d'ltfllia, pero potser hi an-i_barem, pero, aquí, a 
part tl'havcr-hi pluralitat de forces polítiques, no hi ha 
un programa que les conjunti, aixo és evidentíssim, per
que les actuacions, en el cas concret de Turisme i d'Or
denació del Territori, . ja em diran si no són absoluta
ment contradi.ctories. Per una part, bem vist que, tan
tes v gades s'ba dit, hem d'anar alerta, hem d'agradar, 
l'oferta, etc., etc., i per altra, hem vis L una Conselleria 
impulsora cl'urbanitzacion . Per tant, de política econo
mica global i responsable, senzillarnent, 110 la erquem, 
I erque no o'bi ba . 

I encenem que l'esmena del Grnp Socialista és par
ticularmenl oportuna, perque ens dóna l'ocasió, en 
aque t Plcnari, de debatre ut1 aspecte fonamenta1, un 
d · ls aspecles , que és la nec'cssitat de coordinació, no 
perque a.ixo sigui, com deim tantes vegades, un objec
tiu subjectiu que s'J,a de marcar un govern-, inó per
que · ja em cliraQ vos tes com voleo donar compliment 
a tota uoa serie d'elements estatutari , del quals, el 
Sr. Alfonsb, els n'ha recordat un, pero se'n podrien 
recordar mo1tí si m més. Com volcn impulsar vosles 
el progrés socio-economic entre els ciutadans de les 
llles, com diu l'article 9 de l'E tatut, sense tenir una ac
tuació realmcnt coordinada i responsable? Com vostes 
volen donar compliment a l'article 11 , apartat 13, c¡11e 
els diu qu·e vo le tenen la rcsponsabilital d'ordenar i 
planificar l'activitat economica de les Illes Balear ? 

om bo vol en [er, si no hi ba pol ílica economica glo
bal? 

Si m permet una mica l'exemple, a mi els exemples 
m'agraden, perquc a l'escola eos ensenyaven ai~í. per
que aprenguéssim, jo entenc que l 'economia, l'activi
tat cl'tm govero, global, és, en definitiva, més o menys. 
com una orquestra, que ha de tenir un director, que 
é el Sr. President, i ha ele tenir un músics, se u
p . a que experts i capa<;os de ll egir, cadascun, la seva 
partitura, en aquesl cas, partitura pres upostaria, per
que lrnn d'anar i han ele fer sonar la cosa harmonica
ment, i francament, em creguin que aixo no és una 
orquestra, precisament, no és ni una orquestra mo
desta de poble, és un autentic desgavell per la seva no
toria descoordinació i manca de política global. Ente
ocm, per tant, que aquesta falta de política, no només 
és un acte d'incapacital de programació, inó que tam
bé és, fins i tot, una vulneració clara de l'Estatu t, per
que l. 'E tatL1t dedica, en el cas de la Hi enda, no no
més un article, sü16 tot el Títol CLnque, din el qua! hi 
ha un elemen't fonamental que vostés, amb aquesta 
falta de coordinació, no esta n en colldicions de com
plir, que és entre d'altres coses, diu que la Comunitat 
Au tónoma Lé obUgacjó ele ve tllar pel pr pi •quilibri 
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territorial, especialment entre les diverses illes. Ja em 
dira, sense una política coordinada, interna d'aquest 
Govern, com voste vol ordenar tot un país. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Diputat. 
Altres Grups? 
Com que no n'hi ha, passarem 
Sí, pel Govern, té la paraula el Sr. Cristofol Soler. 

EL SR. SOLER CLADERA: 
Sí, gracies, Sr. President. Bé, no entraré en repli

ca, només vull fer una observació, i cree que la puc 
fer, si el Reglament no ho impideix, tal com ha estruc
turat el Sr. Alfonso la intervenció que ha tengut, ha 
estat més un debat sobre política pressupostaria, sobre 
coordinació de política pressupostaria, perque es re
serva el tema del debat de política economica sobre la 
darrera esmena, que fa referencia al programa econo
mic, com que jo cree, potser que jo estigui equivocat, 
pero ho veig així, que voste, en aquesta intervenció 
s'ha equivoca! de lloc, ja li replicaré quan entrem en 
el lloc que toca. 

Gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
Gracies. 
Sí. El Sr. Pons té la paraula. 

EL SR. PONS PONS (DAMIA.): 
Sí, jo agrairia que a part de la réplica al lloc que 

toca, que li deix a la seva subjectivitat, també fos una 
miqueta més llarg i més convincent. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Gracies. 
No havent-hi més intervencions, passarem a la vo

tació. 
Sres. i Srs. Diputats que voten a favor d'aquesta 

esmena, es volen posar drets, per favor? 
Poden seure. 
Sres. i Srs. Diputats que voten en contra d'aques

ta esmena es valen posar drets, per favor? 
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? No n'hi ha. 
A favor d'aquesta esmena, 20; en contra d'aquesta 

esmena, 21; abstencions, no n'hi ha. 
Passam a debatre les esmenes 279, 280, 281 i 282, 

en conjunt. Per defensar aquestes esmenes, té la pa
raula, pel Grup Socialista, el Sr. Josep Alfonso. 

EL SR. ALFONSO VILLANUEVA: 
Sí, Sr. President, Sres. i Srs. Consellers, Diputats. 

Com l'altra vegada, també inclourem, si li pareix al Sr. 
President, l'esmena 283. Inclourem l'esmena 283 per 
agilitar els debats. 

És una esmena classica, seré molt curt, perque en 
aquest cas, al Conseller no importa li expliqui com he 
fet els calculs per reduir dins la seva Conselleria 
12.200.000 Pts. de despesa corrent de personal, i 45 mi
lions de pessetes en tema de vacants. 

En el tema de vacants li faig la proposta de, en 
lloc de cobrir les 42 places, cobrir-ne 20. I explic. Per
que l'any passat tenia 23 vacants i va passar d'un nom
bre de treballadors ele 85 a 133, que no hem dicutit, 
senzillament, no hem discutit a fons, senzillament, 

perque va tenir un increment de competencies impor
tant i per tant no s'havia de discutir, les coses, o sigui 
intentam dins la línia de fer esmenes serioses i que 
donin alternatives c;le ver, no retallar per retallar, sinó 
retallar en funció del que cada Conselleria pot fer, ha 
de fer o li han incrementat la feina, i, com veu, de 85 
passar a 133, no li hem dit res, pero sí li hem dit de 
passar de 23 vacants a 32. Hem dit moltes vegades que 
les vacants s'han de cobrir, si és necessari, quan s'hagi 
fet la plantilla organica i quan .s'hagi fet la distribució, 
perque com voste sap, Sr. Soler, com voste sap, és molt 
probable que una vegada analitzada a fons tota la plan
tilla de la Comunitat Autonoma, es puguin redistribuir 
funcionaris, laborals, etc., i aquesta redistribució ens 
doni com a conseqüencia, és possible, no ho sabem, 
vostes tampoc no ho saben, que funcionaris que hi ha 
avui a una Conselleria determinada hagin de passar a 
unes altres, a una altra que qualque Conselleria esti
gui inflada de funcionaris i contínu1 demanant vacants 
i no li parlo de la seva, parlo en general. ' 

Per tant, tot el tema de vacants, anant-hi amb mol
ta prudencia, nosaltres deim que seria molt millar no 
cobrir-Ios mentrestant la Conselleria d'Interior no ha
gués presentat, després de quatre anys, a aquesL Par
lamen L, la reorganllzació administrativa, les plantnles 
organiques i, en funció d'aquestes plantilles orga.niques, 
actuar. S'ban de valorar els llocs de feina, pero d'aixo 
ja en parlarem a l'esmena ele tota!itat d'Interior i no 
hi vuU entrnr. ' 

Com veu, la proposta de reducció és petita, com 
veu, només li redu'im a tres programes, tres programes 
que creim que creixen un poc massa, la Tresoreria Ge

. neral creix un 53 %, el programa 1409 creix un 27 % i 
el programa d'analisis estructurals creix un 35 %. 
Creim que aixo és un poc fort, dernanam reducció en 
aquests programes i, és més, li deim una altra cosa: 
també en aquesta Conselleria i en el Capítol I ens ha
via .d'haver explicat, Sr. Co11seller, per que caovis, a la 
memoria, basta.va un foli i mig, pero ho havia d'h aver 
fcL, canvis de personal entre un programa i un all re 
variacíons d'estructw·a de la mateixa Conselleria, qu~ 
vos te sap que n'bj ha j que, altra vega.da, han confús, 
eriosament, al.manco a aquest Diputat, quan ho ha in

t7ntal analitzar. Pensam que la prudencia, la pmden
. ta s t~ic ta ha regit la p.resentació d'aquestes esmenes, 
t per aixo demanam a aquest Parlament que les voti. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Diputat. 
Pe! Govern, té la paraula el Sr. Cristofol Soler. 

EL SR. SOLER .. CLADERA: 
Gracies, Sr. President. Senyores i senyors. Sr. Al

fonso, no sabia si renunciar ja a intentar explicar-li el 
Capítol I, perque practicament es van donant a cada 
Conselleria les justificacions de Capítol I, pero no es 
volen escoltar, o potser que no ens expliquem bé, que 
també és, pentura és la seva opinió. , 

Bé, mirem com passam d'aquest Pressupost del 86, 
és a dir, del prcssupost del 86 al pressupost del 87 
quant a personal de Capítol I de la Conselleria d'Eco
nomia i Hisenda. El 86 teníern 174.308.786 Pts., aquest 
era el pressupost de Capítol I de la Conselleria d'Eco
nomia i Hisenda l'any 86. El personal corresponent a 
tributs cedits s'incorpora, són 88.153.000 Pts. de Capí
tol I, la qual cosa suposa un global per homogene'itzar 
el pressupost del 86 amb el del 87, un total de 262.461.786 
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Pts. Aquí li hem d'afegir l'increment del 5 %, i el 5 % 
de 262.461.786 són 13.123.086. Aixo ens dóna un total, 
els 262 més els 13, de 275.584.875. Hi hem d'afegir la 
part corresponent de l'homologació, que l'homologa
ció que hi ha a la Conselleria d'Economia i Hisenda 
té un muntant global de 14.115.744 Pts., i si sumam 
a la massa anterior l'homo1ogació, ens anam a 
289.700.619 Pts. Hi hem d'afegir també la part corres
ponent de la Seguretat Social a l'homologació, que són 
4.658.195 Pts., la qua! cosa ens dóna un total de 
294.358.814. Hi hem d'afegir també la Seguretat Social 
deis alts carrecs, a la Conselleria hi ha la Direcció Ge
neral, Sccretari General Tecnic, Conseller, que la Se
gureta t Social corresponent als alts carrecs su posa 
6.662.240 Pts., i ja ens anam amb aixo a 301.021.054, 
més les places de nova creació, 2.595.297, més llavors 
una plac;a d'auxiliar a la Direcció General d'Economia, 
que l'any passat va tenir dotació per mig any. Aixo cns 
dóna o em dóna 304.430.289 Pts., que és el que figura 
et! Capítol I de la Consellcria d'Economia i Hisenda. 

Pcr tant, a mi no em dóna cap possibilitat de re
cluir ni una pesseta, d'aquí. 

I a les vacants, intentem veure que passa quant a 
vacants a la Conselleria d'Economia i Hisenda. Ser
veis Generals, el programa 1401, al 86 hi havia 19 per
sones i passen a ser 20, per tant s'incrementa 
una plac;a. Política financera, n'hi havia l i es man
té 1. Assessorament a Corporacions Locals que 
passa a ser assumit directament per Serveis Generals 
n'hi havia 2, no n'hi apareix cap, per tant tenim un 
-2 aquí. Intervenció General, voste sap que és neces
sari dotar la Intervenció General, fins i tot part del 
personal de tributs cedits venia precisament en aquest 
sentit, és a dir que el Decret de transferencia de tri
buts cedits a la Conselleria d'Economia i Hisenda no 
només era un decret per a la gestió directa d'aquests 
tributs que se cedien, sinó al mateix temps, al mateix 
temps, per a la proporcionalitat d'Intervenció, Treso
reria, etc., com a conseqüencia de les competencies que 
havíem assumides, perque si Obres Públiques havia as
sumit competencies en materia d'obres hidrauliques i 
de carreteres, hi havia una part d'Irítervenció de l'Es
tat i d'lntervenció Periferica, hi havia una part de la 
Tresoreria de l'Estat, de la Direccié General del Tresor 
i de la Delegació d'Hisenda, que ens venia a través 
d'aquets Decret. Per tant, a la Intervenció General pas
sam de 30 a 40 persones que, endemés, li vull dir amb 
tota sinceritat que és un dels departaments d'aquesta 
Comunitat Autonoma o de les Direccions Generals d'a
questa Comunitat Autónoma, perque té rang de Direc
ció General, que proporcionalment, cree que encara 
s'hauria d'intentar incrementar més el personal, per
que, sobretot, a nivell de tecnics superiors, cree que 
anam bastant curts i possiblement dins aquestes pla
ces hi hagi molt pocs tecnics superiors i tecnics de 
grau mitja. La Tresoreria General passa de 12 perso
nes en el 86 a 17 persones en el 87, per tant, tenim un 
increment net de 5 persones. La MUNPAL que esta in
cardinada dins la Conselleria d'Economia i Hisenda te
nia 2 persones en el 86, se'n va jubilar una i feim 
comptes dur la MUNPAL amb una persona. I així, fins 
a baix. I arribam que l'increment més gros de places 
és a la mateixa Direcció General d'Hisenda, i a la ma
teixa Direcció General d'Hisenda, li puc dir que no 
s'ha creat cap plac;a nova, sinó que senzillament són 
les places vacants que hi havia damunt el decret. 

Gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes grades, Sr. Conseller. 
Per replicar, té la paraula el Sr. Josep Alfonso. 

EL SR. ALFONSO VILLANUEVA: 
Sí, Sr. President. És la primera vegada, i és logic 

que un Conseller dóna una explicació detallada d'a
quest tema, era logic. De tates maneres, curiosament, 
no ha dit que el pas de 85 a 133, nosaltres no n'hem 
parlat, ho hem considerat logic, li ho he dit abans, 
l'hem considerat logic, 133 seria 101, realment, pero és 
que també en tenia 23 l'any passat, eh?, l'any passat te
nia 23 vacants, per tant, tampoc no eren 85. D'aquí, des 
d'aquesta perspectiva, nosaltres creim que les 20 places 
vacants que intentam que no les cobreixin, no perque 
no siguin necessaries, no ho sabem, pero és que vostes 
tampoc, i aquí esta el quid de la güestió, que es creen 
vacants, es cobreixen vacants, es fan nous contractes, 
s'incremcnta la plantilla scnse saber si és necessari o 
no ho és. Globalment consideram, no una Conselleria i 
una altra. 

L'explicació que m'ha donat, molt bona, pero ha 
passat per damunt, precisament d'aquells programes 
que nosaltres els posam esmena, Sr. Conseller, voste ho 
sap. No Ji posam esmena, a la Direcció General de Ser
veis, no li posam esmena a la Política Financera, no li 
posam esmena al control d'Intervenció, sí li posam es
mena a Tresoreria General, no li posam esmena, és que 
obviarnent, a la Direcció de Tributs i li posam una pe
tita esmena a Ana.lisis Estructurals í ·al pressupost 
1409. A les altres, no n'hi posam, d'esmena. 

I no m'ha explicat aquestes disfuncions de progra
mes, bé, no, retir la paraula disfuncions perque no és 
exacta, aquest s canvis de programes, excepte el de 
MUNPAL on s'ha jubilat un senyor i n'ha quedat un. 
Perque resulta que Política Financera, amb les matei
xes persones, el cost disminueix un 38 %, els deuen 
pagar d'un altre lloc. Resulta que Recaptació de Tri
buts amb les mateixes persones, no, sí, exacte, amb 4 
persones, el cost dismínueix un 34 %. Bé, tot aixó no 
ho ha explicat. Jo no li he dit res de l'augment dels 
2.184 % d'Hisenda, perque Hisenda, com em va expli
car, com voste em va explicar, a Hisenda hi ha ficat 
tot el tema de recaptació de tributs, i no li he dit res, 
ni li he fet esmena. Sr. Conseller, si és ciar, voste m'ex
plica aquelles coses que jo no he esmenat. 

I torno al tema de vacants. Sr. Conseller, senyors 
del Govern, vostes no saben el personal que necessiten, 
nosaltres sabem que vostes no ho saben, nosaltres tam
poc no ho sabem, per tant, la mesura més política és 
la prudencia. 

EL Sil. PRESIDENT: 
Gracies, Sr. Diputat. 
Pel Govern, per contrareplicar, té la paraula el Sr. 

Cristófol Soler. 

EL SR. SOLER CLADERA: 
Sí, gracies, Sr. President. Sí, jo dins la meva Con

selleria, sé el personal que necessit, és indubtable, i 
precísament per mor d'aixo vaig a refon;:ar uns serveis 
i en llevo d'altres. Per exemple, una de les que sí em 
posa, bé em diu que no me'n posa a Recaptació de 
Tributs, jo a Tresoreria General li havia contestat que 
passam de 12 a 17, i cree que encara hauríem de pas
s ar a més, Sr. Alfonso. És a dir, em queda molt curt 
poder tramitar tots els pagaments amb aquest personal 
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que tenc. I una altra a que voste hi posa esmena, a 
Pressuposts, i a Pressuposts, Sr. Alfonso, fins ara es
tavem fent els pressuposts amb tres persones, la Direc
ció General de Pressuposts són tres persones, que té. 
Com poden tres persones dur a terme tots els Pressu
posts Generals de la Comunitat Autónoma, ja no passo 
a 50, perque sé que no són necessaries 50, Sr. Alfonso, 
pero passar de 3 a 8, incrementar amb 5 persones la Di
recció General de Pressuposts, quan no només té com a 
funció els Pressuposts, sinó llavors totes les incidencies 
que van sorgint en l'execució pressupostaria. Jo, senzi
llament, cree que en absolut és exagerat dir que incre
ment aquest tema. I llavors, el que ja és massa és dir
me que la Direcció General d'Hisenda, perque deia que 
no ho diria, pero llavors ho ha acabat dient. Jo li he de 
contestar, Sr. Alfonso, que s'incrementa un 2.128 %, ni 
ho havia calculat, ni m'interessava calcular-ha, és que és 
logic, és que a la Direcció General d'Hísenda del 86 no
més hi havia una plac;a que era la del Director General 
per preparar les coses quan vengués la transferencia, i 
passar a 33 perque vénen les 32 persones que s'incor
poren, i és logic que hi hagi un increment, no del 2.128, 
sinó que pentura hagués pogut esser del 5.000 o 
40.000 %, és totalment Iogic. Només ho die, perque vos
te ho ha dit, i jo vull que en quedi constancia. 

Gracies, Sr. President. 

EL SR PRESIDENT: 
Gracies, Sr. Conseller. 
Per contra ... , no, no, ha acabat el torn. Em sap 

greu, Sr. Diputat, pero voste ja ha acabat els torns 
cl.'intervenció. 

Altres Grups que vulguin intervenir? 
Havent-se agrupada també, per petició del Sr. Al

fonso, l'esmena 283, passarem, en aquests moments, a 
la vota ció de les esmenes 279, 280, 281, 282 i 283. 

Sres. i Srs. Diputats que voten a favor d'aquestes 
esmenes, es valen posar drets, per favor? 

Gracies. 
Sres. i Srs. Diputats que voten en contra d'aquestes 

esmenes, es valen posar drets, per favor? 
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? No n'hi ha. 
A favor d'aquestes esmenes, 21 vots; en contra 

d'aquestes esmenes, 22 vots; abstencions, no n'hi ha. 
A continuació, passarem a debatre les esmenes 284, 

285 i 286. Per defensar aquestes esmenes, té la paraula, 
pel Grup Parlamentari Socialista, el Sr. Josep Alfonso. 

EL SR. ALFONSO VILLANUEVA: 
Sí, per no repetir arguments, li diré, al Sr. Con

seller, que li deman una reducció del Capítol II, que, 
amb un increment del 54'71 % no ens pareix, en ge
neral, exagerat, precisament per la nova recaptació de 
tributs, encara que la recaptació de tributs no li ha 
augmentat el pressupost, com voste sap, almanco els 
premis i la recap•ació de tributs. I lí demanam una ex
pliccaió i una reducció a l'article 21 que té una varia
ció del 100 i busques per cent, passa de 4 milions a 
10 milions, i a l'article 27, que passa de 4.720.000 Pts. a 
11.542.000. Creim que dins la línia del Capítol II d'a
questa Conselleria, aquests dos articles es disparen i 
sense una explicació, per a nosaltres, molt lógica, que 
la dotació ele les clespeses d'ofícina ha d'augmentar, 
atesa la recaptació de tributs, evident, pero que ha de 
doblar, més que doblar, no ho veim. Que l'article 27 és 
mobiliari i equip inventariable i ha d'augmentar algu
na cosa, tal vegada sí, pero que augrnenti quasi dues 

vegades i busques, exactarnent passa de 4.700.000 a 
11.500.000, ens pareix excessiu. A posta demanam una 
reducció petita, 2 rnilions i 3 rnilions a aquests dos 
articles. 

EL SR PRESIDENT: 
Gracies, Sr. Diputat. 
Per contestar, té la paraula, pel Govern, el Sr. Cris

tofol Soler. 

EL SR. SOLER CLADERA: 
Sí, Sr. Alfonso, no puc acceptar aquestes esrnenes, 

jo li diré, no ho sé, potser sigui un procedirnent equi
vocat, pero jo cree que és el millor. Per fer el Capítol 
II em vaig asseure jo amb el Secretari General Tecnic, 
i li vaig clir, aixo és el que hi havia de Capítol II en 
el 86, més tens aquesta part que et ve per decret de 
transferencies, hi sumes un 5 % i t'asseus amb els dis
tints departaments i estudiau una distribució d'aquesta 
quantitat i llavors me la presentau. No s'han mogut 
de dins aquest increment del 5 %, comptant els tri
buts ceclits, s'ha fet una reestructuracíó del Capítol II 
entre els departaments, part, corn voste sap, jo tenc 
tendencia a consolidar-la dins serveis generals de la 
Secretaria General Tecnica es va dur aquí i, precisa
ment, com que jo consider que l'increment global de 
Capítol II, cornputat el decret de transferencies, la part 
corresponent, ens ajustarn al 5 %, entenc que no és 
necessaria aquesta reducció. 

Gracies, Sr. President. 

EL SR PRESIDENT: 
Gracies, Sr. Conseller. 
Per replicar, té la paraula el Sr. Josep Alfonso. 

EL SR. ALFONSO VILLANUEVA: 
Seré rnolt curt. Jo cree que ... ( deficiencies tecni

ques) ... per tras!ladar dfrectament 

EL SR. PRESIDENT: 
Altres Grups que vulguin intervenir? 
No havent-hi altres Grups que valen intervenir, 

passarern a la votació de les esmenes 284, 285 i 286. 
Sres. i Srs. Diputats que voten a favor d'aquestes 

csmenes, es valen posar drets, per favor? 
Gracies. 
Sre~. i Srs. Diputats que voten en contra d'aquestes 

csrnenes, es valen posar drets, per favor? 
Gracies 
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? No n'hi ha. 
A favor d'aquestes esrnenes, 20 vots; en contra d'a

questes esrnenes, 22 vots; abstencions, no n'hi ha. 
Per tant, passam a debatre les esmenes 287, 288, 

241 i 393. Per defensar aquestes esmenes, té la paraula 
pe! Grup Parlarnentari Socialista el Sr. Josep Alfonso. 

EL SR. ALFONSO VILLANUEVA: 
Sr. President, Sres . i Srs. Diputats. Hem agrupat 

quatre esmenes, que no són totes de la Conselleria d'E
conornia i Hisenda, per una raó simple, hem agrupat 
l'esmena de 41 milions ele pessetes, si mal no record, 
de xifres, de la Conselleria de Turisme, l'esrnena de 
51 milions ele pessetes ele la Conselleria d'Economia, 
l'esmena de 100 milions de pessetes de la Conselleria 
ele Comer¡; i lndústria. Aquestes esmenes estan agru
pades perque tenen un concepte igual o molt sem
blant. Deim igual o molt semblant, perque la primera 
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de Turisme, la que hem dit primer de Turisme, són 
subvencions a empreses, per, no sabem gairebé per 
que; la segona, d'Economia, són subvencions a empre
ses per a liquídesa; í la tercera, d'Indústria és també 
de subvencions a empreses per a millares d'estructu
res comercials í industrials. 

L'agrupació d'aquestes esmenes, senyors del Go
vern, és senzíllament perque vostes continuen actuant, 
en materia de política economica, sense tenir en comp
te que la política economica requereix una· visió global 
de l'economia i una actuació en els sectors economics, 
i no als sectors directament economics del conjunt de 
la Comunitat Autonoma. I he dit fa un moment que si 
només serveix !'Autonomía per traslladar el decret de 
transferencies, malament ,jo creia que servia per a al
tres coses. En aquest cas, si només serveix !'Autonomía 
perque cada Conselleria realitzi, elabori i fermi els seus 
programes i faci els seus programes, malament anam 
en materia económica. 

Nosaltres plantejam una esmena, i l'hem d'expli
car un poc, sense entrar exactament en el detall, sa
bent dues coses, que hi ha, dins tot govern, i dins 
aquest, com és logic, també, limitacions pressuposta
ries importants, que no hi ha cap govern a cap lloc 
del món, a la Comunitat Autónoma, tampoc, que pu
gui disposar deis recursos necessaris per fer tot el que, 
des d'una optica política de dretes o d'esquerres, vul
gui fer . Primer tema. I que hi ha unes altres segones 
limitacions, que són limitacions de posar en marxa un 
programa economic, 1ambé sabem que n'hi. ha, pero han 
passat quatre anys, aquest és el quart any o el tercer, 
no ho sé gairebé, quart o tercer, que li deim, en aquest 
aspecte, paraules semblants, propostes en la mateixa 
línia. Enguany varíen un poc, perque s'ha donat un fet, 
un fet qu~ és important en la nostra opinió, i li va
rem dir al Conseller d'Indústria, que ara ha canviat 
de lloc, li varem dir quan varem discutir el Pla de 
Reindustrialització, l'important és que, almanco, a qua
tre sectors industrials s'havia fet un íntent de raciona
lítzació i de programació, en contra del que és el li
beralisrne economic, s'ha defensat per certs Diputats, 
en aquesta tribuna, del Grup de Coalició Popular, el 
Govern, dins una línia de programació, que és una lí
nia moderna, p erque aixo del liberalisme a ultranc;a 
pareix que esta un poc passat, en aquesta materia, s'ha
via posat a programar i a fer un cert tipus de planí
ficació, i li varem dir que molt bé, varem fer propos
tes, coro recordaran, unes es varen aprovar, i les al
tres, no. Pero falta una cosa, a part de quatre sectors, 
falta la coordinació global de l'economia. 

Aquesta coordinació global, nosaltres la plantejam 
dins l'esmena, no importa llegir-la, amb uua serie d'ac
tuacions concretes, que hi ha transferencies, que hi ha 
transferencies corrents, que hi ha inversíó real dins el 
camp economic, que hi ha transferencies de capital a 
empreses, també n'hi ha, i que hi ha una cosa en que 
vostes no hi pensen mai, pero que s'ha de fomentar, 
que és el fom ent del cooperativísme industrial i co
mercial. Pero hi ha dues coses més, que vostes en una 
hi han pensat, pero no l'han dotada, en l'altra, no hi 
han pensat. En la que han pensat és la creació d'una 
empresa pública de promoció industrial, vostes hi han 
pensat i ho posen a la L!ei, i ens va sorprendre mol
tíssim, perque era una proposta 'nostra, del Pla de 
Reindustrialització, i vosti~s la varen votar en contra, 
pero de savis és rectificar, i vostes preveuen, als Pres
supos ts, almanco a la Jle tra, que es creara una empre-

sa pública de promoció industrial. Nosaltres a aques
ta empresa pública la dotam ja, perque es creí:, perque 
és rapíd, perque és urgent, la dotam, í creim que amb 
manco de 50 mílíons de pessetes per comen9ar, de capi
tal, una empresa pública de promocíó industrial, no 
aníríem enlloc, que la cre'in, ja, no només que diguin, 
la farem o íntentarem fer-la, que la crei:n. 

I una altra en que no hí han pensat. I els ho deiem 
fa dos anys i mig, quan aprovarem la Llei d'Artesa
nia, que va arribar quasí a un consens, els varem dír 
que era molt necessari a aquestes ílles crear una em
presa d'artesanía pública, amb participació deis sec
tors artesanals, pero una empresa pública o amb par
ticipació pública d'artesanía, i per aixo, per comercia
litzar !'artesanía, no per fer artesanía, per comercialit
zar !'artesanía. I aquesta empresa pública, nosaltres la 
dotam amb 30 milions de pessetes. Pero hi ha més, i 
aixo no esta només dins aquesta esmena, aquesta es
mena n'hagués pogudes íncloure, en filosofia, deu o 
quínze més. 

Jo voldria, Srs. Consellers, senyors del Govern, Sr. 
President del Govern, si vostes tenguessin temps, que 
no en tendran, que pensassín que estam encamínats 
amb dos grans reptes a futur, i aquesta Comunitat Au
tónoma, les Illes Balears tenen un repte importantís
sim a futur, i és senzillament que sabem tots que te
nim una estructura economica que mira cap endavant, 
una est ructura econ ' mica que pot donar resposta a les 
necessitats de is ciutadans d'aquestes illes, en general, 
pero que no tenim unes iafraestructures que permetin 
el desenvolupament racio,nal adequal d'aquesta estruc
tura económica, per tant, díns un pla d'actuació econo
mica, no es pot oblidar, i aíxo esta díns aquest tom 
d'esmenes, que no és un pressupost alternatiu, pero a 
mi m'agradaría que qualcú em digués on se n'ha fet 
cap maí de pressupost alternatiu, í m'agradaria que 
em diguessin, í m'agradaria, Sr. Conseller, bé, voste no 
cree que ho pugui fer, no ho sé, pero si qualcú d'AP, 
si van a les eleccions i queden, com és de suposar, a 
l'oposició, sí tenen ocasió de fer aquest Pressupost al
ternatiu, si s'atreviran a no fer fotocopies i canviar al
gunes partídes, pero aixo és el mateix que fer esmenes. 
Un pressupost alternatiu és fer un altre pressupost 
amb unes altres coses, pero aquesta és una díscussió 
que vostes saben que és perdre el temps. 

El que jo els voldria dir és que l'actuacíó en in
fraestructures, l'actuacíó per adequar la nostra, els nos
tres fonaments economics, els nostres fonaments de 
sanejament, etc., estan dins aquest tom, tot i aixo s'in
cardina dins un programa de política económica. La po
lítica economíca inclou moltes coses, í per aixo hi ha 
una partida, que posam una partida, en actuacíó de 
materia economíca de 80 mílions per comern;ar en in
versions reals, per míllorar la infraestructura d'aques
tes illes, per millorar la infraestructura económica d'a
ques tes illes, vos le , en a ixo, tampoc no hi han pensat. 

Cree qlle no h m dit una paraula del que , ,arem 
dir l 'any passat en una esmena pareguda, ni una, per
que l'a1.1y passat vostes ens feren cas , i un poquet tard, 
tota l'argumen tació no tra, de cara a la millorn de l 
sector industrial, la varen dur amb una acció, que ja 
sé que la tenien pensada i s'estava estudiant, aíxo ja 
ho sé, no importa m'ho diguin, i si no ho sé, és igual, 
m'ho diran, que era el Pla de Desenvolupament 
Industrial o el Pla de Reindustrialització. En
guany no parlam de reindustrialització practicament, 
parlam que posin en marxa el Pla de Reindustrialitza-
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ció, no els hem fet cap esmena al Pla de Reindustria
lització. Es llevin, deixin estar de subvencions indis
criminades que l'únic que fan és electoralisme, i em 
diran, si no és electoralisme parlar de 20.000 llocs de 
treball creats amb aixo, bé, és graciós, aixo, més que 
e!ectoralisme, és graciós. És tan, són tan, bé, ho dei
xarem estar, perque aixo ho diuen per televisió, creats, 
eh?, no que els vulguin crear, creats. Bé. 

Posin en marxa un programa economic globalitzat, 
que es posin en marxa les fites, perque aquest Pla de 
Reindustrialització, !'empresa pública dotada, !'empre
sa de comercialització artesana, dotada, inversions per 
fer infraestructura comercial, industrial i de serveis, 
dotadcs, i després o al mateix temps, facin aquestes 
transferencies corrents o de capital per millorar o aju
dar a millorar }'estructura, al mateix temps i dins el 
mateix programa, actuant, com?, en quatre sectors o 
cinc, intenta actuar la Conselleria d'Indústria. I no ens 
hem d'amagar de dtr que aixo, encara que hagi estat 
a suggerencia del PSOE, és una bona idea. La llastima 
és que en aquests moments ja s'ha mort una de les 
grans actuacions discutides i promeses i parlades a 
aquesta tribuna, el famós Pla de Desenvolupament Eco
nomic ha passat a millar vida, a la vida del descans 
etern, no ens pot dur per un camí, per una autopista, 
millar que no sigui una autopista, una bona carretera 
de la programació económica global, no ens hi pot dur 
perque aquest Pla es va fer no sé quan, es va presen
tar molt tard, molts de mesas o anys després d'haver
se fet, i hem vist que no tenia un bon caminet de ca-· 
bres per arribar a aquest Parlament. Senyors, ja que 
no tenim Pla Economic Regional, com a míním ac
tuem, en política económica, d'una forma coordinada, 
i al Sr. Conseller d'Indústria li he d~ dír que una, dues, 
tres de les propostes que feirn aquí, li anirien extraor
dinariarnent bé per desenvolupar el seu Pla de Rein
dustrialització. 

Grades. 

EL SR. PRESIDENT: 
Grades, Sr. Diputat. 
Pel Govern, té la paraula el Sr. Cristofol Soler. 

EL SR. SOLER CLADERA: 
Sí, gracies, Sr. President. Així que va riure molt, 

Sr. Alfonso, quan va veure l'espot aquell. A vegades, a 
voste Ji toca riure poc, pero és que nosaltres, quan 
posam el telediari, a les tres i a les vuit i mitja del 
vespr c, ens toca haver de riure molt, alguna vegada 
han de riure vostes. 

Autonomía i transferencies. Com que varem collir 
el decret de transferencies, de tributs cedits tal com 
estava, i l'han aplicat tal corn estava, aixo vol dir que 
!'Autonomía, en aquest cas, no ha funcionat. Sr. Alfon
so, voste sap, voste sap que en r elació amb els tributs 
cedits , que és el decret, I'únic decret que hem assu
mit la Conselleria d'Economia i Hisenda, no hem as
sumit cap altra competencia en concret, més que el 
que suposa la Direcció General d'Hisenda avui en dia 
dins la Conselleria. El que tenim és la gestió, només, 
encomanada, i alerta a fer r eestructuracions amb aixo. 
perque avui tens !'inspector de serveis del Ministeri 
d'Hisenda, i el primer que m'ha demanat, en bon matí, 
és com s 'ha mantengut aquesta estructura, quins can
vis hem fet, perque alerta amb aixo, perque aixo no 
és una transferencia donada en totalitat a les Comu
nitats Autonomes, és simplement que se cedeixen els 

rendiments dels tributs i s'adscriuen unes persones a 
dur a terme aquestes activitats i no pot reglamentar 
res la Comunitat Autonoma, i fins i tot en aquest cas, 
la capacitat d'autoorganització interna és molt delica
da i discutible. 

Bé, veig que hem de fer la coordinació de políti
ca económica d'una manera molt senzilla, i jo en aixo 
li faria un resum d'aquesta esmena seva. En primer 
lloc, posant tots els doblers dins una Conselleria, no 
em digui, no, és que un programa pot estar coordinat 
per diverses Conselleries, ho posi a l'esmena, aquest 
programa es coordinara, ho posi a l'esmena, pero, d'en. 
trada, esmena d'addició a la Secció 14, Conselleria d'E
conomia i Hisenda, paro, tot el que hi ha, fillet, no 
hi ha cap vocació en aquest sentit de ser un super
Conseller, sinó que a aquest Govern, sempre s'ha dut 
el tema quant a política económica d'una manera coor
dinada entre les Conselleries que tenen contingut eco
nomic. Ara, aixo, cada vegada que he contestat en aquest 
sentit, m'ha dit que no s'ho creu, bé, no és qüestió 
que s'ho cregui, som els Consellers que tenim respon
sabilitats en materies economiques els que hem d'es
tar convem;uts, si aquest és el millor procediment, nos
altres estam convem;:uts que sí, i precisament anam en 
aquesta línia, perque llavors, quan vostes fan inciden
cia en aquests programes globals de coordinació de po
lítica económica, l'únic que fan és collir de Turisme, 
de Comen;: i Indústria refegir i ficar dins una Conse
lleria, practicament actuacions molt semblants, actua
cions molt semblants que ens les refonen aquí dins, 
perque !'oficina de promoció industrial, si el Conseller 
en el debat sobre el Pla de Reindustrialització, el Con
seller de Comer~ i Indústria li va explicar d'una ma
nera clara, jo cree que en aquest moment no és ne
cessari crear aquesta empresa, si és necessari, la crea
ré. Per altra part, hem de tenir en compte que la crea
ció d'una empresa pública ha de venir per llei , i el 
moment oportú, des del nostre punt de vista, i analit
zat pel Conseller de Comen;: i Indústria per crear aques
ta empresa pública, tenia dues alternatives: o dur una 
Ilei de creació d'aquesta empresa pública aquí o ficar
ho dins el pressupost. Hem optat per aquesta alterna
tiva, i voste sap que quan hi ha qualque cosa que 
l'hem de reconeixer, la reconeixem, no ens sap greu, 
no ens costa, Sr. Alfonso, ho reconeixem quan ho hem 
de reconeixer i ho hem reconegut sempre, que sí, que 
crear aquesta empresa industrial era necessari, i es fa 
dins aquests pressuposts. 

I llavors vostes a aixo hi afegeixen creació de !'em
presa d'artesania. La Conselleria de Comen; i Indústria 
entén en aixo que aquesta activitat de foment i la co
mercialització de .. l'artesania ho pot dur, al nivell que 
esta en aquest moment, ho pot dur des de la mateixa 
Conselleria de Comen;: i Indústria, amb els serveis que 
té, és a dir, no es planteja la necessitat de crear aque~
ta empresa, pero com que vostes al que van és a crear 
organismes, primer, creem l'organ, després ja veurem 
per que l'usam. No, nosaltres en aixo, Sr. Alfonso, no 
hi entram. I també li vull dir una cosa, si a qualque 
moment la Conselleria de Comen;: i Indústria creu opor
tú crear aquesta empresa cornercialitzadora d'artesania, 
no tengui cap dubte que ho creara, pero en aquests 
moments, creu que basta amb els mateixos serveis ge
nerals de la Conselleria o els mateixos serveis qu e té 
la Conselleria en aquest sentit. 

En fi, i llavors, dones, hi ha tates unes subven
cions planificades, no feirn una política liberalis ta en 
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el sentit estricte, si no, no hi hauria subvencions, vist 
que el primer punt de política economica de caire li
beral, és precisament, o de caire liberal en el sentit 
antic, és precisament no tenir ni partides de Capítol 
IV ni VII dins les Conselleries economiques, aquest és 
un primer apartat, i jo cree que dins tates les Conse
Ueries que tenen contingut economic, Turisme, Agri
cultura, Comen;: i Indústria, tenen partides de Capítol 
IV i VII, voste ho sap indubtablement, i es va via sub
venció, s'actua via subvenció, perque creim, igual que 
vostes, que és una bona via per incidir damunt el fo
ment económic, perque a pesar d'aquestes ampuloses 
paraules, que aquí el Govern de la Comunitat Autóno
ma ha de coordinar tata la política económica, i aixó 
va pe! Sr. Pons, quins instruments hi ha, Sr. Pons, de 
política económica? Política monetaria? Molt poca. Po
lítica fiscal? Molt redu'ida. L'únic instrument efectiu de 
política económica que té aquest Govern, que tenen les 
Comunitats Autónomes és el del foment de l'economia, 
aquest antic instrument que avui en dia precisament 
no és el més usat, perque després s'usen o instruments 
de política de rendes o instruments de política mane
ta.ria o instruments de política fiscal, que són els que 
avui en dia estan més en ús, pero és que aquí no els 
podem aplicar per la senzilla raó que no hi ha compe
tencies en aquest apartat, que les competencies en ma
teria económica que tenen les Comunitats Autónomes 
és molt poca, que llevat d'aquesta pura actuació de 
foment i del poc que es pot fer en materia de polí
tica fiscal, que ni tan sols es poden tocar tipus, sinó 
senzillament intentar millorar recaptació, i jo en aquest 
aspecte, intentar millorar recaptació no ho entenc com 
una política fiscal en el sentit estricte, dones ens re
du:im al foment, i aixo és el que feim, perque no hi 
ha cap altra possibilitat. Ara, nosaltres feim el foment 
via subvenció únicament, i vostes el farien via sub
venció i creant graos organismes que centralitzassin 
aixó. Dones, no, no ho entenem, no és la nostra ma
nera de dur a terme aquestes actuacions, creim que 
per aquí on anam, anam ben encaminats, pensam sem
pre que l'actuació económica ha de ser, com diuen en 
castella, «muy pegada al terreno» i pensam que aques
ta activitat, aquesta actuació en aquest sentit la po
den fer molt més bé les Conselleries sectorials, sem
pre Í quan hi hagi una coordinació que, Sr. Alfonso, 
Sr. Pons, hi és aquesta coordinació, encara que em di
ran que no l'han vista enlloc, indubtablement, perque 
quan es reuneixen el Conseller de Comen; i Indústria, 
el de Turisme, el d'Agricultura, és cosa nostra i, senzi
llament, és quan feim aquestes coordinacions en aquest 
sentit. És a dir, que en aixo no exagerem els termes. I, 
al mateix temps, una política de subvencions tates regu
lades en Decrets, aixo sí, decrets, a tots, a tots els de
crets de subvenció de les Conselleries d'Agricultura, de 
Comen;: i Indústria, d'Economia i Hisenda, de Turis
me i de Treball i Transports, sempre, les cooperatives 
que, segons vostes, les deixam sempre abandonades, 
precisament a les cooperatives és alla on més poten
ciació hi ha d'aquestes subvencions, sempre, tenen més 
possibilitats de rebaixa de les condicions de la subven
ció, en el sentit de més finan~ació amb els credits, per 
posar un exemple, aquestes cooperatives, fins i tot, que 
les empreses, perque sempre dins tots aquests decrets 
s'ha tengut molt present !'empresa cooperativa, que 
també ja és un tópic que ens diuen que no prestam la 
deguda atenció a les cooperatives, no, no hi entram, no 
ho entenem. 

I llavors, ens afegeixen unes inversions directes 
dins aquest programa económic que nosaltres, indub
tablement, i aquí també li he de reconeixer que té raó 
en aixó, a nosaltres ens costa molt fer actuacions en 
materia de política económica, usam molts d'instru
ments de la inversió directa, perque pensam que el pes 
que ha de tenir el sector públic autonómic, ha de ser 
el menor possible. Ara, quan creim que s'ha de fer una 
actuació com la que es fa a través de !'empresa de 
promoció industrial, quan ja no ens queda més remei, 
a posta tenim aquestes reticencies, Sr. Alfonso, quan 
ja veim que és necessari crear-la, la cream, pero sem
pre evitant que sigui la darrera passa i que es puguin 
estudiar altres instruments abans d'haver de caure en 
aquests. 

Gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
Gracies, Sr. Conseller. 
Per replicar, té la paraula el Sr. Alfonso . 

EL SR. ALFONSO VILLANUEVA: 
Sí, Sr. Conseller, Sres. i Srs. Diputats. Comern;a

rem practicament pel final. A mi m'ha alegrat que di
gui que no fan política liberal, segons a qui en aquest 
Parlament no li deu haver alegrat gaire. 

Jo cree, després del que voste ha dit, la veritat és 
que l'únic instrument valid de política económica que 
tenen és actuacions directes i la coordinació i la pla
nificació coordinada. I no en tenen · d'altres, i no les 
apliquen. Aixó quasi quasi ens ho ha vengut a dir, ac
tuacions directes en materia d'inversions en política 
económica, inversions directes en materia de creació 
d'empreses públiques o empreses mixtes, actuacions 
directes en materia d'actuació d'infraestructura econó
mica. Vostes opten per una tecnica que nosaltres no 
rebutjam en absolut, que és la tecnica de la transfe
rencia, transferencia reglada, evident, només ens falta
ría aixó, ja n'hi ha bastants que no estan reglades, 
transferencia reglada, pero una cosa és transferencia 
reglada, i l'altra és transferencia encaminada, planifi
cada, són dues coses distintes. Vostes, excepte, i ho 
torn a dir, els sectors de reindustrialització, que nos
altres tampoc no ens cauen els anells per dir aixó ho 
han fet bé, regular-bé o bé-millor, tampoc no ens cauen 
els anells, excepte en aixó, no hi ha transferencia pla
nificada. 

Ha dit que voste no té vocació de super-Conseller, 
jo li demanaria, si em permet la broma, si té vocació 
de Conseller. 

El futur. Jo cree que, la veritat és que no ha en
tes el que li deim, nosaltres no volem que voste ma
negi tots els fans del Pla Economic, no, nosaltres vo~· 
lem que voste plantegi, i dins un programa de la Con
selleria d' Economía o un programa inter-Conselleries, 
que encara no hi hem entrat en aquest Govern, ni en 
aquests pressuposts ni als altres, pero és perfectament 
possible fer programes interdepartamentals, com voste 
sap, dins programes interdepartamentals que s'actui: 
amb una política globalitzada. 

I vull acabar aviat, m'ha alegrat el tema que tots 
reim, i m'ha alegrat molt, perque record que fa dos 
dies, el President va dir que una de les característi
ques, jo no ho sabia, m'ho vaig apuntar i ho recordaré 
altres vegades, no sol ser habitual aixó, pero és així, 
una de les característiques del poble d'aquestes illes 
era !'alegria, va quedar, ens pareix, que malta gent 
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molt astorada, perque en tenim moltes de característi
ques, pero aquesta, ningú no l'havia dit mai, si l'ha dita 
el President de la Comunitat Autónoma, deu ser ver, 
o no, pero deu ser ver, i, per tant, tots reim. Ara, no 
em digui que no fa gracia que, no només als teledia
ris, nosaltres també reim, i quan surten programes 
humorístics per televisió, també reim, pero que aquest 
espot de creació de 20.000 llocs de feina no sigui gra
ciós, i deu anar en la línia aquesta, de !'alegria que 
vol impulsar el President Sr. Cañellas al conjunt del 
poble d'aquestes illes. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes grades, Sr. Alfonso. 
Pe! Govem, té la paraula el Sr. Soler. 

EL SR. SOLER CLADERA: 
Sí, Sr. President. Senyores i senyors. Sr. Alfon~o . 

Bé, entroncant amb el darrer, amb !'alegria, hi ha ve
gades que també des d'aquest banc de l'oposició tam
bé ens ve alguna dosi d'alegria, encara que un poc for
<,;ada, pero de vegades ve. 

Jo cree que hem centrat el tema, hem centrat avui 
el debat de política economica, cree que ens hem po
sat d'acord amb una cosa, i és que tots aquests típics 
instruments, alla hi ha el tom, pero cree que poques ve
gades s'havia manifestat des d'aquesta tribuna, cree que 
!'amplia batería d'instruments logics i normals de qual
sevol política economica, en aquest cas, la Comunitat 
Autonoma no els pot exercitar, cree que ho hem cons
tatat, cosa que pareixia que el Sr. Pons no constata
va, i ens hem centrat en dos instruments: actuacions 
directes i foment. Ciar, en aquests moments, hem ar
ribat al punt de la diferencia lógica que hi ha d'ha
ver entre vostes i nosaltres, logica, vostes voldrien que 
féssim més actuació directa i manco foment general, i 
nosaltres ho entenem a l'inrevés. Entenem que l'actua
ció directa ha de ser la mínima possible, en cas ne
cessari, i que la de foment ha de ser la major possi
ble, és, donat un moment en que les diverses ideolo
gies e·s van trobant més, en aquests moments, alla on 
estam és a la dosi, a la dosi de com es distribueix 
aquesta actuació directa i coro es distribueix aquest 
foment . Nosa!tres pensam que la dosi que aplicam és 
l'adequada, és la que va millar en les nostres idees i, 
precisament, arribam a un punt, alla on la política 
economica seva i la política economica nostra no es 
poden trobar. Creim que el camí que duim en aquest 
sentit és bo, que anam per bon camí en materia de 
política económica i, precisament, per mor d'aixo, no 
hi ha per que acceptar aquest programa seu, sinó que 
basta que duguem a terrne tates aquestes actuacions 
5ectorials que tenen les diverses Conselleries economi
ques i que mantenguem aquesta coordinació que hem 
mantengut fins ara. 

Grades, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
Grades, Sr. Conse!ler. 
Altres Grups que vulguin intervenir? 
Pel Grup Mixt, té la paraula el Sr. Damia Pons . 
Té voste deu minuts. 

EL SR. PONS PONS (DAMIA): 
Sr. President, Sres. i Srs . Diputats. No paterxm 

tant que aviat podran anar a fer el vermutet, seré 
breu, pero comprendran que després de les aHusions 

del Conseller era obligat sortir una altra vegada a 
aquesta tribuna. 

Sr. Conseller, en materia de coordinació economi
ca som més conscient que voste de les limitacions que 
té, no aquesta Comunitat Autónoma, que és de poques 
competencies, sinó fins i tot una gran autonomía com 
la catalana, com es va veure no fa molt al debat que 
hi va haver sobre !'Autonomía Catalana, fins on arri
baven les possibilitats d'una autonomía pel famós ar
ticle 151. Són limitades, aixo ho sabem, pero és que 
avui en dia, fins i tot les sobiranies dels estats euro
peus són limitades. Ara bé, en materia económica, pre
cisament, en materia económica. Pero, aixo no pot ser 
una excusa davant una falta de voluntat, ja no diré in
capacitat, perque no s'enfadi, de dur endavant una ac
ció economica puntual, dins els límits, certs i evidents 
que té voste. 

Un polític, a mi m'agraden les cites, un polític m és 
o manco de la seva area ideologica, molt més, en tot 
cas, nacionalista que vostes, que és el Sr. Prat de la 
Riba, hereus del qual governen actualment a Catalu
nya i dins els quals hi ha la Unió Democratica, que 
és de la seva corda, va dir una vegada que e!l, si li 
donaven un paper encapi;.:alat, ell faria que Catalunya 
no anas endavant, i no li varen donar una autonomía 
com la que té avui el Sr. Jordi Pujol en les seves mans 
com Executiu, es va haver de conformar amb una Man
comunitat de Diputacions, i va fer una feinada extraor
dinaria que ha marcat la historia de Catalunya. Vostc 
té moltes més competencies que la Mancomunitat del 
Sr. Prat de la Riba, i no dubtam que voste governa 
rnolt més poc i cree que bastant més malament que els 
seus homonims d'aquella epoca, quant a idees. Per que? 
Perque no hi ha voluntat, no hi ha voluntat, i com que 
no hi ha voluntat no hi ha programes, no hi ha coordi
nació, i quan els propasen una serie d'accions, la crí
tica que vostes en fan, jo he apuntat unes quantes fra
ses, perque cree que són d'aquestes realment históri
ques, parlar que si vostes fessin una política liberal no 
tendrien subvendons, és desconeixer com funciona el 
neo-liberalisme, alerta, el neo-liberalisme avui dins Eu
ropa. O voste es creu que la Sra. Tatcher no subven
ciona res? No, no, en tot cas, és igual, la política no 
es definira amb !'etiqueta liberal, pero se la practi
ca, i a mi m'interessen els fets i no les paraules. 

Tampoc no es pot dir que no hi ha Conselleries 
sense responsabilitat económica, tates ho són, fins i tot 
les que tenen escassíssimes competencies, corn la fa
mosa ja, de Treball, que sempre esrnentam. 

I, d'altra banda, no ens digui que les ideologies es 
van trobant, ens estarn acostant, perque jo em pensava 
que l'ideoleg del crepúscul de les ideologies era el Sr. 
Fernández de la Mora que anunciava que les ideolo
gies s'acabaven, i va resultar que el que es va acabar 
va ser el seu regim i va venir, sortosament, la demo
cracia. 

Pero, centram-nos més en el tema. Aquesta esme
na 288 és una esmena particularment oportuna, per
que ens recorda, ja que estarn a un any, diguem, eu 0 

ropeu, que estam dins Europa, que estam dins un Mer
cat Comú, i que hi ha tota una serie d'accions que si 
no s'emprenen des d'aquesta Autonomia, ja em dira, a 
nivell d'Illes Balears, qui les vol ernprendre, i. en tot 
cas, fins i tot, si no els basta la competencia i tenen 
tanta voluntat d'exercir accions economiques, no di r é 
jo que es dediquin a emetre moneda, perque ja aviat , 
tal vegada, veurem circular la moneda europea, sinó 
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que les accions que els proposen, promocions indus
trials, comercialització de l'artesania, cooperativismes 
industrials, en tota serie de mitjans que al final de 
J'esmena s'apunten, en prengui bona nota, perque aixo 
és un programa economic, limitat a unes áccions de
terminades, pero extraordinariament concret i positiu 
i a més a més, esta d'acord amb !'hora de la historia 
~conomica i política que vivim, esta d'acord amb l'hora 
d'Europa. 

Cree, per tant, Sr. Conseller, que la tactica que 
s'ha seguida en tot aquest debat de Pressuposts i en 
el cas concret d'aquesta Secció 14, és una tactica tal 
vegada correcta, vostes s'han tancat en banda, no han 
volgut admetre res, han volgut exercir la seva majoria 
en aquest Parlament, lógica i legítima, ningú no els 
ho discutira, pero creim que el resultat haura estat 
realment negatiu, per dues raons: primera, si passen la 
revalida del juny, és evident que tendran un Pressu
post més dolent que el que hauria sortit si haguessin 
admes totes aquestes propostes positives·, i si no la 
passen i els que aproven són els altres, una majoria 
progressista, s'haura de trobar, amb un Pressupost que 
li hauran afícat amb cal~ador i que, en definitiva, hau
ra de gestionar sense estar-hi d'acord. 

Moltes gracies. 

EL SR PRESIDENT: 
Gracies, Sr. Diputat. 
Volen interv.enir altres Grups? 
Sí, pel Govern, té la paraula el Conseller Sr. Cris

tofol Soler. 

EL SR. SOLER CLADERA: 
Sí, gracies, Sr. President. No, només per fer unes 

observacions al Sr. Pons, que cree que és necessari 
fer-les. Bé, en coordinació económica ja he fet mani
festacions anteriors alla on he intentat donar-los un 
poc de llum en aquest tema, no els he convem;uts, ni 
era la pretensió convencer-los, i sabia que no els podia 
convencer, a més, és a dir que ... 

Els instruments. No, aquí no es tracta, Sr. Damia 
Pons, la política monetaria no vol dir emetre moneda, 
és que voste pareix que té un concepte de política mo
netaria que és donar a la maquineta, no és aixo. La po
lítica monetaria es fa a través de, entre d'altres ins
truments, a través de coeficients bancaris, que no ne
cessariament no ha de ser donar a la maquina, és a dir, 
pero també hem de comprendre que en materia eco
nómica, de vegades hi ha qualque limitació. 

Igualment que la comparació que fa entre la sobi
rania limitada que tenen avui els p:;i.1sos industrialit
zats o qualsevol país que viu dins aqu'est context mun
dial en general, sí, pero si anam a comparar les limi
tac ion s que té per condicionants exteriors qualsevol 
e ta l europeu d 'avui en dia i les limi tacions que té una 
comunilat autonoma per dur a te rme una política eco
n omica, si anam a comparar, és que no e pot compa
rar, é que no sóJ1 de la mateixa m esura, és que no 
suma rn qua ntit a ts homogenies. estam fent una compa
ració, e m di uen, en bo n mallorquí, de m esclar ous 
amb caragols, és que no té res a veure una cosa amb 
l'altra. É s que, a pesa r de les limitac ions que tenen els 
pa'isos inc!ustrialitza ts o qua! e o l p'a(s avui en dia, per 
dur a terrne una poi íti ca economica, aquest grau de 
limitacions que té, ¡ osa t a nivcll d 'una Comunitat Auto
norna, voldria dir que no pot fer política económica, 

aixo per donar un poc l'equilibri dins quines dues mag
nituds ens movem. I voste, dar, com que de vegades 
estar al día en ideologies a vegades costa, pero voste 
sap que dins la política economica des d'una ideología 
liberal no és la mateixa, la del liberalsme decimononic 
que la ideología liberal d'avui en día, en aquest as
pecte ha canviat, com també, i pel deis acostaments en 
aquest sentit, ho deia, que més que res és acostament 
cap a l'altra part de la retxa, perque voste, supos que 
voste a aquestes altures, no esta conven\'.ut que la polí
tica que fa el PSOE, avui en día des del Govem de la 
Nació, en materia de política económica és socialista, 
i no som jo que ho dic. Hi ha un caramull de sindi
cats, fins i tot seus, que ho diuen. És a dir que amb 
aixo es van acostant, el Partit Socialista és que es va 
acostant cap a l'altra part de la retxa, per qualque cosa 
ho fan, i aixo no ho die jo, ho duen els sindicats, i ho 
diu UGT que és un sindicat que té unes correlacions 
amb el PSOE. 

En fi, jo cree que així com havia centrat finalment 
el . tema amb el Sr. Alfonso, que al final tot esta en 
com s'administra la dosi entre actuació directa i fo
ment, cree que era el punt adequat, i aquí sí que hi 
ha 1;1na dife,rencia . quant a la composició en aquest 
sent1t, que es la d1(erencia que fa, entre altres coses, 
que 1~ política cconomica qu fe im nosaltres i la que 
voldnen fer vos tes, almanco, inicia lment, no sabem si 
Ilavors .canviarien , pero al.manco inicialment, no siguin 
compatibles, i que hi hagi aquest enfrontament en 
aquesta materia, cosa logica dins un Parlament on hi 
ha una representació plural. 

Gracies, Sr. President. 

EL SR PRESIDENT: 
Gracies, Sr. Conseller. 
Vol rfplicar? 
Vol replicar el Sr. Damia Pons. 

EL SR. PONS PONS (DAMIA): 

Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Certament, el 
monetarism.e no ~onsisteix en donar-li a la maquineta. 
El ?1onetansme es una socorreguda fórmula que estan 
aphc~1;t governs de caire conservador com a suposada 
soluc10 als problemes socials i economics, i acaba ge
neralment amb catastrofes impressionants, com és el 
cas conegut entre d'altres, de !'Argentina o de Xile. 
Per tant, lli\'.ons d'economia, tal vegada sí, pero Ili
(,;ons en qüestions d 'ideologies, poques. 
. El tema de la política que es podría fer, jo només 

h prec una cosa, Sr. Conseller, com a membre d'un 
Gover~ _que té solidariamcnt amb voste, imagin, que 
exerce1xm les seves ompete.ncies, aquesta és la idea 
que els intent donar qua n surto a reclamar que facin 
po~ítica económica, amb Lots uns límíts evidents, per
que en aquest Estatut que tenim, des deis seus orí
gens, des del seu inici, aquest Diputat hi va estar tre
ballant, encara que al final no va ser tan satisfactori 
com jo mateix voldria. Jo voldria que en poguessin fer 
molt~ m és, pero si la poca que poden fer no la fan, ja 
em d1ran quan anam a fer el victimisme tradicional da
vant Madrid ja arribarem a fer riure, perque ens diran 
si el poc que feim no, perdoni, Sr. Diputat, després, si 
vo l, entTa [em en d bat a mb voste , també. Jo el que 
in tent és que vo tes exerceixin l'Au tonomia, aixo és 
l' únic que Ji deman, que vo le no es ta d 'acord a exercir
la. p rquc la vol fe r cl'una a lLra maner'1, la seva pro-
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posta no és la del Grup Socialista, em pareix molt 
bé, peró no es llamenti que no té els mitjans adequats, 
en té, per:,'¡ no els exerceix plenament. 

I quant a política socialista, no seré jo que surti 
ara en defensa, ja es defensaran si poden, pero una 
cosa els vull dir molt clara, es critica una política so
cialista des de !'esquerra, s'imaginin vostes, si els socia
listes tenen aquest problema, si vostes governassin, 
com estaría el carrer. 

Moltes gracies. 

EL SR PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Diputat. 
Per contrareplica, té la paraula el Conseller Sr. 

Cristofol Soler. 

EL SR. SOLER CLADERA: 
Sí, Sr. President. No volia intervenir, pero vull fer 

aquest aclariment al Sr. Pons, perque cree que aquesta 
vegada ha tornat a trabucar el tema. Perque una cosa, 
ja no és el de la maquineta, ara hem donat una passa 
més envant, jo cree que el Sr. Alfonso, Portaveu de 
reconeguda solvencia i experiencia en materia econó
mica del Grup Socialista, indubtablement no hagués 
caigut en aquest error. Sr. Pons, una cosa és l'instru
ment de política monetaria en sentit estricte, i l'altra 
és la doctrina monetarista, simbolitzada avui en dia 
per l'Escola de Xicago, pero és que no té res a veure 
una cosa amb l'altra. Parlam de l'instrument de polí
tica _monetaria com un instnúnent general de política 
económica, que la Comunitat no pot usar, que és el 
que jo li deia, i voste em diu, no, és que la doctrina 
monetarista, no, jo no he dit res de la doctrina mone
tarista ni he entrat dins cap escala concreta, és que 
és una escala que no té, que l'únic que té a veure amb 
aquest instrument de política economica és que creu 
que s'ha d'aplicar tot a través d'aquest, pero no té res 
a veure una cosa amb I'altra. És a dir, una cosa és la 
doctrina monetarista, i l'altra és l'instrument de polí
tica monetaria, que l'usen tots els Governs, siguin del 
color que siguin, pero amb distintes dosis, una vegada 
més ,i l'altra és la doctrina monetarista que practica
ment ho basa tot en l'ús de l'instrument de política 
monetaria, que avui en dia, hi ha hagut una serie d'ex
periencies a qualque país, que la realitat és que han 
estat bastants nefastes i que practicament ja no aplica 
ningú perque van a una diversifícació quant a l'ús de 
l'instrument de política economica. En fi, una cosa és 
una cosa i l'altra és l'altra. 

Gracies, Sr. President. 

EL SR . PRESIDENT: 
Gr~1cies. Sr. Conseller. 
No havent-hi més intervencions, passarem a la vo

tació de les esmenes 287, 288, 241 i 393. 
Sres. i Srs. Diputats que votin a favor d'aquestes 

esmenes, es valen posar drets, per favor? 
Gracies. 
Sres. i Srs. Diputats que voten en contra d'aquestes 

esmenes, es volen posar drets, per favor? 
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? No n'hi ha. 
Vots a favor d'aquestes esmenes, 21; vots en con

tra d'aquestes esmenes, 22; abstencions, no n'hi ha. 
Com que hem acabat el torn d'aquestes esmenes, 

passam a la votació de la Seccíó 14. 

Per favor, el Conseller d'Indústria, vol passar al 
seu escó, per favor? 

Com he dit abans, passam a la votació de la Sec
ció 14. 

Sres. i Srs. Diputats que voten a favor d'aquesta 
Secció, es volen posar drets, per favor? 

Sres. i Srs. Diputats que voten en contra d'aquesta 
Secció, es volen posar drets, per favor? 

Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? 
Gracies, po<;ien seure. 
A favor d'aquesta Secció, 23 vots; en contra d'a

questa Secció, 3 vots; abstencions, 18. 
Queda conclos aquest Plenari fins avui a les cinc 

manco un quart del capvespre. 
Bones tardes. 

EL SR. PRESIDENT: 
Recomem;:am la sessió. Passam a debatre, a conti

nuació l'esmena 317, que és una esmena de totalitat, 
del Grup Parlamentari Socialista. Per defensar-la, té 
la paraula el Sr. Francesc Triay. 

Té voste deu minuts. 

EL SR. TRIAY LLOPIS: 
Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. Aques

ta esmena a la totalitat de la Secció de la Conselleria 
d'Obres Públiques i Ordenació del Territori es basa en 
unes consideracions de caracter general i també en unes 
crítiques globals a les polítiques concretes de cadascuna 
de les arees o Direccions Generals, com es vulgui en
tendre, que integren la Conselleria. Amb caracter ge
neral s'ha de dir que es manté l'organització adminis
trativa que ja l'any passat v-arem tenir oportunitat de 
criticar quant a organització, mimetica de l'antiga orga
nització de les Direccions Provincials, i que cree, creim 
el Grup Socialista que hauria d'haver estat ja re
plantejada cap a una majar eficacia. Així, els temes de 
residus solids no estan dins l'area de medi ambient, 
sinó dins la Conselleria d'Indústria, igualment passa 
amb la política d'aigües, dividida entre la Conselleria 
d'Obres Públiques o la Conselleria d'Indústria o la pro
tecció del patrimoni arquitectonic que es traba també 
a cavall entre la Conselleria de Cultura i la Conselleria 
d'Obres Públiques. 

Per altra part, hi ha, dins la Conse!leria d'Obres 
Públiques, i a pesar de les seves importants i quantio
ses inversions, una manca real de planificació, tant en 
els problemes medi-ambientals, i aquí hem de retreure, 
una vegada més, l'absencia de catalogació definitiva 
deis espais naturals, com en materia d'obres hidrauli
ques, aquí on lié;s actuacions són de caracter puntual i 
no responen a plantejaments supramunicipals i de con
junt de la problematica de la depuració de les aigües, 
com en Carreteres, aquí on estam pendents de rebre la 
rebuda satisfacció, cree que ja no hi serem a temps, tal 
com esta la Legislatura, a una setmana del final, una 
planificació de les carreteres, per donar satisfacció a una 
resolució del Ple del Parlament, a proposta del Grup 
d'Esquerra Nacionalista al debat de la Comunitat Auto
noma de 1985, com en materia, directament, d'ordena
ció territorial, aquí on les directrius territorials, aca
bant la Legislatura, es mantenen, tant en expectativa 
com en projecte, com el primer dia quan el President 
Cañellas va pujar a la tribuna i va dir que seria una 
de les primeres actuacions en materia territorial de 
la Comunitat. 
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En materia de vivenda ,continuam desconeixent 
quines són els deficits, les necessitats reals de vivenda 
pública, de vivenda subvencionada de la nostra Comu
nitat. 

I quant a la tecnica pressupostaria hem de desta
car que una Conselleria tan inversora té una nuHa ter
ritorialització de les inversions, que no hi ha cap par
tida que estigui insularitzada, i que, per tant, hi ha 
totes unes partides globals amb un dar incompliment 
de la voluntat i de l'esperit de la Llei de Finances. 

Per altra part, hi ha uns organismes públics, uns 
ens públics, com és l'Institut Balear de la Vivenda, 
creat per la Llei de Pressuposts de l'any 1986, que, 
creat, autoritzada la creació per la Llei de Pressuposts 
de l'any 86 i creat, posteriorment, per Decret de la 
Comunitat Autónoma, que no apareix dins els pressu
posts ele la Comunitat, amb el seu pressupost diferen
ciat, com li correspon. 

Pero, aquestes consideracions genenques, que ja 
justificarien, per si mateixes la devolució, la crítica glo
bal a la proposta de pressupost ele la <;:onselleria d'O
bres Públiques i Ordenació del Territori, hi podem afe
gir crítiques concretes a les arees de govern d'aquesta 
Conselleria. 

No insistiré en la política d'espais naturals, ja es
mentada, pero hem de dir que les partides destinades 
a la gestió ele les arees naturals són clarament insufi
cients, que estan plantejades a remole del Parlament, i 
de mala gana, que en materia d'obres hidrauliques es 
continua amb la política d'inversions a fons perdut, po
lítica d'importants recursos que no es recuperen, a 
pesar que els ciutadans, a través de les tarifes que pa
guen per l'ús del serveis de clavegueram i de depuració, 
amortitzen diariament a través dels seus rebuts, i que 
aixo, el Govern no ha estat capa¡;: de convertir-ho en un 
fons circulant que permeti la finani;:ació permanent d'a
questes obres, i no un pou sense fons, en el qual, per 
molt que s'hi tiri, mai no l'arribarem a omplir. · 

Que en materia de carreteres, esta dar que hi ha 
hagut unes desviacions brutals entre el que són les va
loracions de les obres en el conveni de carreteres que 
el Govern va subscriure fa un any i el cost real o les 
previsions que ja es van tenint dels costs reals del que 
cadascuna de les obres ha de costar. Vam tenir opor
tunitat en el Ple del Parlament de debatre, fa pocs me
sos, el problema de la carretera Deia-Sóller, i veiem com 
220 milions prevists en el conveni de carreteres en con
vertien en més de 400 en els pressuposts de les obres 
que s'havien de realitzar. L'autovia central, de Marrat
xí a Inca, a 1.100 milions en el conveni de carreteres, 
s'esta especulant o informant, perque no esta tancat el 
tema, en més de 3.000 milións de pessetes, quasi tres 
vegades més. I la via de cintura de Palma, el que fal
ta per tancar-la, que hem tingut ocasió de coneixer 
amb més precisió el seu cost, a causa del conveni de les 
institucions pe.r resoldre el de CAMPSA, s ' s ta parlant 
de més de 3.000 rnilions ·de pesseces, seguramenl seran 
més, i al conveni de carreteres estava valo1·at per 2.375 
milions. Unes desviaci.ons, per tant, a u n any i pocs 
mesos de la firma d'aquest conveni, clarament sorpre
nents i difícilment explicables. 

Quant a la política d'urbanisme i ordenació del ter
ritori, creim que són insuficients, tendrem ocasió de 
veure esmenes parcials, són insufidents les partides de 
planejament municipal, pero claríssimament, el que hi 
ha és una manca de planificació, a nivell de Comuni
tat. Avui matí, el Conseller de Turisme feia bandera de 

la necessitat d'aquestes directrius territorials, fins i tot 
semblava que en feia bandera contra els altres Grups 
d'aquesta Cambra quan, no tan sols hi ha una unanimi
tat sobre la necessitat de redactar aquest document d'or
denació territorial, sinó que s'ha de recordar, encara 
que sigui a nivell anecdotic, completament, que els pri
mers que van parlar d'unes directrius territorials al 
programa electoral del 1983, va ser el Grup, el Partit 
Socialista, quan altres Grups, avui al Govern, parlaven 
d'altres figures que ja estan deixades de banda, que ja 
no se'ls defensa, queja es deroguen, clarament, amb la 
Llei que la próxima setmana s'aprovara, i que, per 
tant, la necessitat de vincular els planejaments muni
cipals al planejament superior, a les ordenacions supe
riors a nivell de Comunitat, especialment el planeja
ment turístic, especialment quant a superfícies ocupa
bles al litoral i quant als maxims de població, és una 
iniciativa, una postura que sempre hem mantingut el 
Grup Parlamentari Socialista i que, la proxima setma
na, tendrem oportunitat de discutir perque els altres 
grups no la mantenen. 

I, per últim, la política de vivenda, que, per si ma
teixa, justificaría, per l'escandalós de les xifres que es 
manegen al Pressupost, per ella mateixa justificaría 
aquesta esmena a la totalitat de la Conselleria. S'ha de 
dir que, en materia de vivenda, no tan sols no hi ha 
el més mínim esfori;: inversor per part de la Comuni
tat, sinó que la política de vivenda és un negoci per 
a la Comunitat. La Comunitat Autonoma, no sé si els 
Diputats estan suficientment informats, en els seus 
pressuposts té per concepte de vivenda uns ingressos 
de 700 milions, i unes inversions de 662, o sigui que 
comptant tot junt, la Comunitat Autónoma té un bene
fici de la política de vivenda que li permet dedicar a 
subvencions i a altre tipus d'actuacions de lliure dis
posició d'altres materies, no tan necessaries, no hi ha 
cap dubte, i és més, que per tant, com que els ingres
sos basics d'aquesta política de vivenda, són els in
gressos que procedeixen dels treballadors que paguen 
la seva vivenda, aquests ingressos es destinen, no a 
construir noves vivendes, sinó a altres activitats, al
manco en una part, que la Comunitat Autónoma no 
destina a vivenda ni una pesseta, ni una pesseta, sinó 
que hi treu un benefici de 39 milions de pessetes, no 
és que sigui molt, pero demostra la despreocupació 
en aquesta materia per part del Govern de la Comu
nitat, cosa que quedaría perfectament clara si en els 
Pressuposts s'hagués posat, com correspon, d'acord 
amb la Llei de Finances, un pressupost propi de l'ens 
públic, Institut Balear de la Vivenda, aquí on s'hagués 
vist clarament que els ingressos són molt superiors a 
les inversions. No s'ha fet, pero també hi ha els ele
ments suficients en el pressupost, per poder treure 
aquesta conclusió. Pero no tan sols hi ha aquesta con
clusió global de dir, és que el que treim de vivenda, 
el que recuperam ho destinam a altres coses, que, per 
tant, com diuen els banquers en el seu llenguatge so
fisticat, estam davant una clara desinversió en mate
ria de vivenda, aixo ja és greu, i endemés és greu, si 
a més hi afegim que hi ha una clara reducció respec
te de l'any 86, que a l'any 86 s'hi van destinar en con
junt o estava pressupostat destinar-hi 586 milions i a 
l'any 87, 564 en inversions reals, sinó que, a més, la 
proposta de la Conselleria d'Obres Públiques és, no 
tan sols gastar manco que l'any passat, no tan sols gas
tar en altres coses el que es recupera de les amortit
zacions de la gent que disposa d'una vivenda pública 
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en altres usos que no són la materia de vivenda, a pe
sar de les importants necessitats que existeixen, sinó 
que, a més, hi ha una clara i regressiva política en 
materia de vivenda, una greu injustícia en materia de 
vivenda, perque el que es rep d'unes vivendes per al ni
vell més necessitat de la població, de les vivendes dels 
nivells de !'estrat socio-economic més baix, es pretén 
destinar a vivendes que es diuen de renda limitada, 
a vivendes que. estan per damunt de vivendes que po
den ser subvencionades com a promoció oficial, o sigui 
que, clarament, les vivendes, les amortitzacions per 
part deis treballadors, de la gent més necessitada, que 
en els darrers anys, en aquest llarg procés d'amortitza
ció, estan tornant a la caixa de la Comunitat Autonoma, 
se'n van a vivendes d'unes classes socials superiors, se'n 
v,:m a vivendes d'unes classes que no tenen la mateixa 
necessitat i urgencia. Per tant, és una política clarís
simament regressiva, a part de ser una política clara
ment injusta i una política d'abandó de la vivenda. La 
Comunitat Autonoma ni una pesseta destina a proble
mes de vivenda, perque tota la inversió que fa o pro
cedeix del treball de les inversions, de les amortitza
cions dels mateixos usuaris actuals i futurs propieta
ris de les vivendes públiques o procedeix directament 
i exclusivament deis convenís de l'Estat en materia de 
vivenda. 

Cree que aquestes raons justifiquen suficientment 
aquesta esmena global a la Conselleria d'Obres Públi
ques. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gr acies, Sr. Diputat. Té la paraula p e! Go

vern, el Conseller Sr. J eroni Saiz. 

EL SR. SAIZ GOMILA: 
Gracias, Sr. Presidente. Sras. y Sres. Diputados. 

Evidentemente, no tiene que sorprender que se presen
te una enmienda a la totalidad de la Conselleria de 
Obras Públicas y Ordenación del Territorio, como se 
están presentando enmiendas a la totalidad de todos 
los presupuestos. Esto es lógico, porque es una tácti
ca presupuestaria habitual y, por otra parte, porque es 
evidente que las concepciones políticas que podamos 
tener los dos grupos, mayoritariamente representados 
en este debate, son absolutamente diferentes. Cierta
mente son diferentes, lo que pasa es que en una Con
selleria como esa resulta que esta diferencia de cri
terios, esa diferencia en la concepción que tenemos de 
la estructuración de la sociedad, entre una ideología 
fuertemente intervencionista y una ideología liberal, lo 
que pasa es que esta diferencia, digo, en un debate 
presupuestario tiene poco reflejo porque en esta Conse
lleria el debate presupuestario se basa sobre cifras muy 
reales, sobre las que es difícil hacer elucubraciones, y 
como consecuentemente estamos en el debate de los 
Presupuestos y no en un debate de política general, no 
en un debate de programas, habrá que intentar cen
trarlo en eso, en los Presupuestos. Y, la verdad, es 
que, seiíores del Grupo Socialista, argumentos, creo 
que para una enmienda de totalidad, han puesto us
tedes muy pocos, y la prueba está en que las enmien
das que ustedes van presentando, conceptualmente no 
tienen ninguna entidad que justifique esta enmienda a 
la totalidad, tendrá su objeto debatir cada una de 
ellas, pero no una enmienda a la totalidad. 

De todas formas, usted ha hecho mucho hincapié 
en el tema de viviendas, es en el único punto donde 
realmente, la verdad, plantean ustedes una alternati
va muy distinta, y creo que es el único que vale la 
pena, y sí lo queremos debatir ahora, en lugar de pos
teriormente, cuando se traten las enmiendas en con
creto, yo no tengo ningún inconveniente pero, eviden
temente, si usted decía que eso sólo justificaba la en
mienda a la totalidad, vamos a discutir esto. 

Indudablemente, ustedes proponen unas inversio
nes muy superiores a las nuestras en materia de vi
vienda, ciertamente, lo que pasa es que no dicen de 
dónde se podrían pagar estas superiores inversiones, 
aunque de alguna manera lo ha dejado dicho, noso
tros destinamos dinero a otras inversiones distintas y 
podríamos rebajarlo y podríamos hacer menos inver
siones en saneamiento, por ejemplo, podríamos hacer 
menos inversiones en carreteras, etc., lo que pasa es 
que estas otras inversiones, estas cifras muy elevadas, 
la mayoría de ellas provienen de ingresos finalistas, 
porque usted se ha cuidado de hablar de los ingresos en 
vivienda, pero no de los otros ingresos, y se ha olvi
dado decir de dónde provienen los millones que se gas
tan en carreteras, provienen de un convenio con el Es
tado, y de dónde proviene el dinero que se gasta en 
obras hidráulicas, de distintos convenios y de compro
misos de pago por parte del Estado, etc. Claro, escri
bir cartas a los Reyes Magos a todos nos gusta, y a 
todos nos gustaría poder destinar más dinero a cual
quier cosa, y evidentemente a vivienda que es un pro
blema social, que aquí se ha debatido varias veces, y 
que nosotros hemos sido los primeros en reconocerlo, 
y hemos rechazado siempre esa acusación de política 
regresista en materia de viviendas, cuando realmente 
se ha hecho una política claramente progresista en ma
teria de ayuda a los estratos sociales más necesitados 
de vivienda y con menos posibilidades, lo que pasa es 
que esto no es objeto de Presupuesto, esto es obje
to de otras medidas de actuación política que no co
rresponden al presupuesto, en estos momentos. 

Lo que no se puede decir, Sr. Triay, es que se está 
haciendo un negocio sobre los trabajadores que,, pagan 
su vivienda, y eso no se puede decir porque es falso. 
Y una persona que, con muchas o pocas posibilidades, 
pero al menos con aspiraciones de acceder a la Presi
dencia de la Comunidad, tiene que utilizar los datos 
con· corrección y no puede decir cosas que no sean ri
gurosamente demostrables, y las que usted ha dicho 
no son demostrables. 

Usted sabe perfectamente que los ingresos que pro
ceden de la compra de viviendas, de la mayoría del 
parque de viviendas que fueron heredadas por la Co
munidad Autónoma, no cubren, ni muchísimo menos, 
los gastos anuales de mantenimiento. Tenemos un par 
de miles de viviendas, donde los propietarios, en con
cepto de acceso diferido a la propiedad y en concepto 
de administración, por lo tanto, no están pagando ex
clusivamente la vivienda, sino que están pagando unos 
gastos de administración, están pagando recibos del 
orden de cientos de pesetas al mes, esto, usted sabe 
perfectamente que no cubre ni el pago de la electri
cidad de las escaleras. De modo que, no se puede de
cir que estamos haciendo negocio sobre esto. Si se pue
de disponer de unas partidas fuertes de venta de vivien
da, son partidas que proceden, en estos momentos, en el 
presupuesto de este año, de la venta de locales comer
ciales, en el Polígono, y de la venta de solares, que 
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constituyen un patrimonio transferido, ni estos locales 
comerciales ni estos solares los están pagando los tra
bajadores, como usted dice, no lo está pagando la cla
se social más necesitada, ni muchísimo menos, y la 
otra parte fuerte de los ingresos, que están en la par
tida de ingresos y que se utilizan para realizar vivien
das, una gran parte son los ciento y pico de millones 
de pesetas que se manejan que tenemos en depósito, 
en concepto de fianzas por alquileres. Y eso tampoco 
lo están pagando los trabajadores que están compran
do viviendas. 

Sr. Triay, ésa es la situación. Se está invirtiendo 
en viviendas todo lo que se puede, se están cumplien
do unos planes de inversión y se están sacando recur
sos de donde se puede, los que tenemos, los que nos 
transfirieron, los que podemos conseguir con nuevos 
convenios y los que nos resultan de las administracio
nes transferidas del Instituto de Promoción de la Vi
vienda, del IPPV. Las viviendas que se están constru
yendo se están adjudicando de acuerdo con una Co
misión de Adjudicación, que no es únicamente de la 
Comunidad Autónoma, se están dedicando, esas vivien
das, en su mayor parte a alquiler y no a venta, para que 
puedan acceder a ellas, los estratos más, con más di
ficultades económicas, se están adjudicando viviendas 
a precario, que no se habían adjudicado nunca, era 
un sistema de adjudicación que no existía. No puede 
decirse que haya una política regresiva de viviendas, 
puede decirse que ustedes invertirían más dinero, bue
no, no queda claro de dónde lo sacarían, pero es lo 
único que ha quedado claro. Aparte ·de esto, no hay 
esta falta de política. 

Yo no sé si vale la pena tocar puntualmente todas 
las críticas que ha hecho usted, porque van a ser ob
jeto, supongo, después de cada una de las críticas con
cretas; pero una, que es genérica, que es la falta de 
la estructura administrativa, ya sé que reiteradamen
te ustedes proponen una nueva reestructuración ad
ministrativa, y nosotros reiteradamente decimos que 
no lo consideramos oportuno en estos momentos, creo 
que tiene perfecto derecho todo Gobierno de toda Co
munidad, cualquier Ejecutivo a estructurarse adminis
trativamente como le parece que vá a obtener mayor 
eficacia, y, en estos momentos, está así. Consecuente
mente, tampoco creo que sea el momento de presen
tar en unos presupuestos, no es el momento de cam
biar una estructura admini trativa, yo diría que, con
trariamente, los presupuestos tienen que ajustarse a 
la estructura adminis trativa que está existiendo. 

Que se ha creado un Instituto Balear de la Vivien
da, y está previsto que en el momento en que entre 
en funcionamiento práctico, que no teórico, se trans
fieran las partidas correspondientes, pe'to no Liene por 
qué haber partidas si. :no se va a transferir, y, efecti
vamente, el In tituto e te se creó muy al final del ejer
c1c10 y 11 ha habido iempo de incluirlo com presu
puesto propio en Jos presupuestos, puesto que la crea-
ión de él prevé qu se haga en J primer trimestre 

de cada año, tiene qu estudiarlo el presupuesto para 
el ejercicio siguiente. Evidentemen te, en eJ primer tri
m strc del año 86 n esraba c reado esto no se lo 
permitiría. Por eso no existe un presupues o diferen
ciado, todav.ía, del lo. titulo Balear ele la Vivienda, sino 
que se presentará en su momento.· 

Y, sinceramente, yo creo que como líneas genera
les, yo no le encuentro más argumentos a toda su in
tervención,, más argumentos de los que se pueda 

hablar, más argumentos de carácter general, quie
ro decir que justifiquen una enmienda a la totalidad 
y que no puedan ser objeto de discusión concreta en 
cada una de las partidas que, como veremos después, 
salvo en el tema de la vivienda, tampoco, la diferente 
concepción de las mismas tampoco es tan fuerte como 
usted quiere hacer ver. 

Muchas gracias. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Conseller. 
Té la paraula, per replicar, el Diputat Sr. Fran

cesc Triay. 
Té voste cinc minuts. 

EL SR. TRIA Y LLOPIS: 
Moltes gracies, Sr. President. Jo cree que sí, que 

solidament justifiquen una esmena a la t talitat aques
tes diferencies entre la proposta que jo feia de més 
planificació, que no ha merescut comentari, de total 
insularització de les jnversions, que ha passat de llis, de 
Ja man.ca de pressupost del ens públics, com el cas de 
l'Inslitut Balear de la Vivenda, que bé, ha merescut un 
comentari de ci.rcumstancies, quan aquest Insti tut ja 
esta reat en els pressupost de 1986, i, per tant, era 
perfectament logic i esperable, jo cree que perfectament 
legal, que a 1987 tenguéssim el seu pressup0st d'in
gres os i de peses n els Pressuposts de la Comunitat 
Autonoma i que, per altra part, hi ha hagut una pes
sima valoració de les inversions més importants, les 
de carreteres, tampoc no sembla que aixo sigui objec
te de comentan, per part del Sr. Conseller. 

I quant a la política de vivenda, diu que hi ha una 
clara diferencia entre posicions liberaJs, intervencio
nistes. Bé, no em preocupen les etiquetes excessiva
ment, ni em preocupa que vo te s'autoqualifiquj de li
beral quan realmenl només é liberal en segons qui
nes ca ·., ni em preocupa tampoc exces ivament que 
es compleixi la consigna de qualificar d'intervencio
nistes totes les proposte socialistes. No hi ba dubte 
que si intervenci.onisme és fer vivendes per als sectors 
més nece sita1 , i liberal és fer vivendes per als sec
Lo1·s més supedors, abans de resoldre aquest sectors 
més necessitats, efectivament, estam d'aoord. Nosa ltres 
som intervencionistes a favor deis sectors més baixos 
de J'escala social, vost s són liberals en el sentit de 
deixar, de moment, els probleme d'aquests sect0r i 
afavorir el problernes d'unes classes mitjanes-altes 
amb Les quals sembla que hi tenen una relació major, 
de tipus electora l. Sembla que va per aquí. 

D'on treurem, per fer aqueste majors inversions , 
Sr. Couseller? Bé, fa dos dies segúits que en parlam, 
j em pensava que a ixo stava relalivament cia r, que 
hi hagi un desacord, normal, pero que l'absencia aquí, 
personal o física del Sr. Conscll -r n justifica que no 
Iü hagi prous coneixements que nosaltres peosam treu
re, no de disminuir cap inversió, perque tot s creixen, 
sinó QC di smi nuir despe es corrents en el conjunt de le 
parlides deJs Pressllposts de Ja Comunitat. 

I le cartes als Rei Magics, fecti vament, les car
tes a ls Reis Magics les escriuen avui voste a Madrid, 
ho h m sentit avui migdia per la televisió, aquestes ó.n 
le cartes als Reis Magics, no sé qnants de mil d'em
presaris lendran cada any, i tota una serie ele coses 
que realment justifiquen el cant a l'alegria que ens 
feia el Sr. Cañellas als siurells i que ens feia avui matí, 
ens recordava el nostre Portaveu, en temes economics, 
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el Sr. Alfonso. Aquesta és l'alegria de la aarta als Reis 
Magics. No la feim nosaltres. Feim una pofüica efecti
vament més progressista en materia de vivenda, no 
tengui la menor dubte, vostes dins la política de viven
da fan un negoci, un negoci, le. política de vivenda és un 
negoci, és un d'aquests capítols del Pressupost on hi 
ha més ingressos que despeses, per tant, hi ha un su
peravit per dedicar a altres cosetes. Perque la vivenda 
no és el més important, perque la vivenda, pera vostes, 
no requereix el més mínirn esfon;, tant recollim d'aquí, 
tant venen, i tant ens dóna l'Estat, i encara ens en so
bra una mica. A<;o és el que passa arnb rnolts d'Ajunta
ments en les obres que els paguen determinades ins
titucions públiques, que no tan sols éls paguen el 100 
% de l'obra, sinó que encara els queda qualque coseta 
per fer una festa o per fer una torrada. A~o és la po
lítica de vivendes de la Conselleria d'Obres Públiques, 
i aquesta política és regressiva, és evident. Una políti
ca que converteix vivendes més modestes, vivendes per 
als sectors més baixos en vivendes de renda limitada 
o de protecció limitada, com diuen vostes per a famí
lies més acomodades, situades per damunt dels sectors 
més necessitats de la societat, és claríssimament una 
política regressiva, i voste diu que és una polí
tica liberal. Per a nosaltres, des d'aquest moment, en 
que la política de vivenda ha de ser una política per 
resoldre la vivenda, perque puguin disposar d'una vi
venda digna, com diu la Constitució, en aquests arti
cles que cree que ja ens sabem tots molt de memo
ria, com diu la Constitució que tots els espanyols te. 
nen dret a una vivenda digna i que els poders públics 
han de fer totes les accions necessaries per fer-ho una 
realitat, des del rnornent que vostes drenen aquests 
fons de les vivendes més baixes per convertir-les en 
unes altres vivendes per a uns sectors superiors, ac;o, 
en termes polítics, no es diu més que una política re
gressiva, de la mateixa manera que es diu una políti
ca fiscal regressiva, que els rics puguin manco que els 
pobres, a·r;o es diu regressiu, aquesta és la paraula, tec
nicament, la podem batiar d'una altra manera, pero 
aquesta és la realitat del Pressupost que vostes pre
senten en materia de vivenda, on no hí ha dubte que 
hi ha una claríssima desinversió de fons .públics. D'a
questa manera, sí, no sera realitat, com voste deia, 
compartim aquest punt de vista, no sera realitat que 
després continu'in al front d'aquesta Comunitat, pero 
si hi hagués un govern que continuas amb aquesta po
lítica, en pocs anys hem acabat absolutament en la po
lítica de vivenda de les Illes Balears. 

EL SR. PRESIDENT: 
Gracies, Sr. Diputat. 
Per contrareplicar, té la paraula el Conseller Sr. 

J eroni Saiz. 

EL SR. SAIZ GOMILA: 
Gracias, Sr. Presidente. Sr. Triay, yo debo de pe

dirle disculpas, porque, efec tivamente, en la réplica se 
me ha olvidado contestarle a dos puntos, que es el tema 
de la insularización, bueno, a un punto, el de la in
sularización, convenio de carreteras, entendía yo que no 
era objeto, porque los desvíos que puedan tener los 
presupuestos reales de una obra, no es un problema de 
presupuesto de la Conselleri a , es un problema, en todo 
caso, de quien hizo los presupuestos, quien hizo los an
tepresupuestos para realizar el convenio, pero eviden
temente, lo que es cierto es que cuando estamos ha-

blando del presupuesto de la Conselleria, no del pre
supuesto de la obra, hay que recoger las situaciones 
reales como son. Entonces, creo que no era objeto, 
pero, de todas formas, yo le di unas razones, unas jus
tificaciones, en la Comisión, se las repetí en el pa
sillo, y la voy a dar públicamente, porque creo que es 
justo que todos los Sres. Diputados, si les puede pre
ocupar este tema, aunque creo que no es objeto de 
debate en el día de hoy, lo sepan. 

Primero, el convenio de carreteras, aunque se fir
mó a un año y medio, estuvo en discusión mucho 
antes, y cuando ya estuvo terminado, se paralizó, por 
razones que no eran precisamente problemas de la Co
munidad Autónoma, sino problema del Ministerio de 
Obras Públicas, problemas del Gobierno, de ajuste del 
Gobierno, etc., y, bueno, eso trajo como consecuencia 
un gran retraso en la firma de este convenio, cuando 
ya estaba previsto, aprobado y terminado. Eso supuso 
que estamos ahora manejando unas cifras que real
mente se empezaron a estudiar y a discutir hace dos 
años o dos años y pico. Por otra parte, se estaba dis
cutiendo a nivel de anteproyecto, naturalmente los pro
yectos no estaban hechos y, no cabe duda que los 
técnicos que los hicieron, a pesar del tiempo transcu
rrido, no justifican algunos de los aumentos y se que
daron por debajo de las necesidades reales de presupues
to. Y bien, y es así. Pero después hay una tercera cues
tión, y esa se la dije, y creo que no es justo ni ético 
que usted la siga manejando, que es el caso de la auto
vía de I!!ca. En el convenio de carreteras se estaba 
manejando la cifra de la primera fase que es lo que 
siempre estuvo presupuestado en 1.100.000 Ptas., donde 
se estaba presupuestando, exclusivamente, una primera 
fase de una sola calzada, llegando hasta antes de Inca. 
Nosotros, cuando hemos dado información, todavía sin 
presupuesto definido, hemos dado la información del 
coste total de la vía hasta Inca, con las dos calzadas y 
con las dos intersecciones. Lo cual no quiere decir 
que en una primera fase no pueda realizarse exclusiva
mente por un valor, quizás no sea 1.100.000, quizás sea 
un valor superior, y no sabemos exactamente cuál será 
la primera fase que dentro de la Comisión Mixta de 
seguimiento de convenio se acuerde que tiene que ser 
objeto de realización primero. Pero quede perfectamen
te claro que cuando usted compara los 1.100 millones 
con más del triple, los 3.000 y pico que se manejaron 
en la información que se dió, está usted comparando 
cantidades heterogéneas, está comparando el coste ini
cial de una primera fase, bueno, que ya es de una se
gunda, porque la primera ya está hecha, con el coste 
de la totalidad de lo que faltaba por ejecutar. En este 
caso, no sqn cifras comparables y, por lo tanto, no hay 
esta diferencia grande de presupuesto. Y se le dijo a 
usted reiteradamente, la primera fase era una sola cal
zada, y únicamente hasta el Foro de Inca, no llegaba 
hasta Inca y era una sola calzada. Y ahora es tamos 
hablando del presupues to que cuesta totalmente, por
que el proyecto se hace de la totalidad, aunque des
pués se adjudique, en virtud del convenio que tenernos 
suscrito, se adjudique una primera parte por el importe 
previsto. 

En cuanto al tema de la insularización, que era real
mente el que yo no le había contestado, ciertamente, 
cierto, en el documento de presupuesto aparecen como 
indeterminadas las partidas, y aparecen como indeter
minadas, porque tal como están planteadas, con la glo
balidad, que ya ha sido objeto de discusión reiterada, 
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de si tenían que ser globalizadas o no las partidas o 
más singularizadas, tal como está planteado no estaban 
territorializadas, pero, sin embargo, yo di información 
suficiente, o dimos, todo el equipo de la Conselleria, 
información suficiente en la Comisión de Hacienda, 
cuando se discutieron los presupuestos, información so
bre todas y cada una de las obras que estaban previs
tas, y que además no estaban inventadas, porque están 
contenidas en la Memoria. Entonces, se dio informa
ción suficiente como para que se pudieran territoriali
zar. Evidentemente, podía haber estado en el documen
to, quizás, ya digo, haya sido un defecto de interpre
tación de si una partida que, como tal, no estaba terri
toríalizada, había que dejarla indeterminada, como hizo 
en el Estado varias provincias o si dentro de ésta en
globa varias obras diferentes, como engloba el tema de 
planeamiento, obras en cada una de las Islas, que están 
perfectamente definidas y que, consecuentemente, se po
drían haber desglosado y se podría haber dado la infor
mación de cada una de ellas. 

Y o, por si esto le puede servir de orientación, por
que ciertamente esto no estaba contemplado, yo creo 
que aquí hay que decirlo, le diré que en el programa, 
de acuerdo con la información que di, o sea, la valo
ración de las obras que ya informé que se realizarían 
en cada una de las islas, correspondían en el progra
ma de acondicionamiento y mejora de infraestructuras 
y servicios portuarios, SS millones a Mallorca, 20 a Me
norca y 10 a Ibiza. En el de creación de infraestructura 
viaria, 1.686 a Mallorca, 154 a Menorca y 259 a Ibiza 
y Fo.rmentera. En conservación y mantenimiento de 
la red viaria, 365 a Mallorca, 75 a Menorca y 100 a 
Ibiza-Formentera. En el de nuevas promociones de vi
viendas, 359 a Mallorca, 40 a Menorca y 108 a Ibiza. Y 
en abastecimiento, saneamiento y acondicionamiento de 
cauces, 547 a Mallorca, 344 a Menorca y 475 a Ibiza
Formentera. En total y resumido en porcentajes era un 
65'5 % a Mallorca, 13'8 % a Menorca y 20'7 % a Ibiza. 
Eso creo que es una información que tendría que ha
bérsela dado antes, pero no ha sido por un desprecio 
a su intervención, sino por un despiste. 

Y, por último, una pequeña disquisición en cuanto 
a nuestra distinta filosofía. Sr. Triay, yo no he dicho 
que la diferencia de criterios entre nuestras ideologías 
políticas, estuviera precisamente en materia de vivien
das, no lo he dicho así, he dicho que con carácter ge
neral, teníamos esta diferencia, y esta diferencia se ha 
puesto de manifiesto en casi todos los debates que usted 
y yo hemos mantenido aquí. precisamente en el tema 
donde tiene su influencia que es en el tema de ordena
ción del territorio, tema de urbanismo, etc., no preci
samente en el tema de viviendas. Y yo le he dicho que 
en el tema de viviendas coincidíamos en la necesidad 
de dar vivienda a los estratos sociales más bajos, tam
bién le dije en su día que también no había que cen
trarlo exc1usivamente en esto, porque entonces podría
mos llegar a un tipo de presupuestos demagógicos, don
de todos llegamos a una cierta cantidad, y no sólo de 
pan vive el hombre, que había que hacer un reparto en 
función de las distintas necesidades y una de las ne
cesidades que tiene la Comunidad es evidentemente 
dotar de vivienda a las personas menos capacitadas para 
ello, pero hay otras muchas necesidades y había que re
partirlo y, consecuentemente, nosotros intentábamos 
hacer un reparto de estas caractelisticas. Y sobre un 
total, si nos atenemos a las cifras que figuran en los 
presupuestos, un total de 517 millones de pesetas des-

tinados a viviendas, a lo que usted dice viviendas so
ciales, hay exclusivamente 40 millones para ayuda a 
viviendas de protección limitada. Creo que la diferen
cia es suficientemente fuerte, para que se vea que nos
otros no vamos a ayudar a las viviendas de protección 
limitada, a los ricos, como les llama usted, en detri
mento de las viviendas para las capas más necesi
tadas No es así. Se evita una pequeña proporción, pero 
la mayor parte de la inversión que se dedica es una 
inversión que se está haciendo, precisamente, en estas 
viviendas. Y una inversión que, como le decía, en nues
tro decreto de adjudicación, previmos una adjudica
ción fuerte en alquiler, concretamente en Palma van a 
ser todas en régimen de alquiler, para alcanzar un es
trato inferior al habitual que podía comprar la vivien
da de promoción oficial, o sea que nos fuimos, por 
una parte, crecimos el abanico de ayudas, por una par
te, hacia ariba, con las viviendas de protección limita
da, con escasamente un 6 o un 7 % del presupuesto de 
la Conselleria en materia de viviendas, pero, al mis
mo tiempo, también, lo hicimos crecer hacia abajo, con 
las viviendas en alquiler, y mucho más abajo todavía, 
con las viviendas a precario. En este sentido es en el 
que yo he dicho que nuestra política no era regresista 
si se podía tachar de tal. No porque yo quiera hacer 
ningún enfrentamiento, porque evidentemente la políti
ca liberal no consiste en utilizar el dinero de los tra
bajadores en hacer viviendas para los ricos, eso no es 
la política liberal ni, por supuesto, lo estamos hacien
do nosotros, que quede claro. Me h·abía referido a otra 
cosa. 

En cuanto a la utilización de Capítulos I y II para 
eso, bueno yo es que no he entrado, porque al ver 
que usted tampoco entraba, yo soy consciente de que 
se habló del tema y de que hay unas enmiendas que 
después se discutirán, pero creía que había quedüdo 
suficientemente claro que sus planteamientos, los plan
teamientos de su Grupo, en esta materia, son absolu
tamente demagógicos, absolutamente inviables, y que, 
consecuentemente, no podía pensar en serio que estas 
nuevas inversiones las poáía hacer en una reducción 
global de los Capítulos I y II. Si usted lo hubiera di
cho, le hubiera contestado antes. No es así. Y, eviden
temente, tampoco son las cifras, como usted decía, 
porque, vuelvo a repetir, usted ha sumado todos los 
ingresos en concepto de viviendas, pero ha sumado can
tidades heterogéneas, aunque sean apartados de vi
viendas, no todos ellos se gastan en inversiones, por
que no todos ellos proceden de inversiones, tampoco. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Conseller. 
Altres Grups que vulguin intervenir? 
Pel Grup Mixt, té la paraula el Sr. Damia Pons. 
Té voste deu minuts. 

EL SR. PONS PONS (DAMIA): 

Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Ha dit, si no 
he entes malament, el Sr. Conseller, que debatem pres
suposts i no programes, debatem, en concret, la Sec
ció 17, a través d'una esmena a la totalitat. Jo voldria 
matisar, també ho he dit moltes vegades, no m'impor
ta repetir-ha, que entenc que els pressuposts, en bona 
logica, no són més que la traducció, en termes eco
nomics, d'un determinat programa polític, que encara 
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que sigui precari o encara que sigui liberal, com diu 
el Sr. Conseller, és un programa que existeix, i vaja si 
existeix, i informa tota aquesta Secció dels pressuposts. 

Certament, hi ha filosofies polítiques diferents, aixo 
ho sabem tots, i mentre el Conseller parlava, he recor
dat que en el debat d'Investidura del Sr. Gabriel Ca
ñellas, el Sr. Felix Pons, aleshores Portaveu del Grup 
Socialista, referint-se precisament a la qüestió d'orde
nació del territori i sortint al pas d'acusacions que es 
feien que la política d'aquest Govern duria a una certa 
destrucció d'uns certs elements del nostre territori que, 
lamentablement, cree que admirant el mapa, ha estat 
així, li deia que el Sr. Cañellas com a tal, no destruiria 
cap territori, sinó que, conegudes les seves aficions agrí
coles, fins i tot amb les seves mans i amb el seu trac
tor, ajudaria a conservar un petit espai, pero que hi 
hauria forces economiques, forces socials que sí, que 
l'obligarien, a aquest Govem a dur una determinada po
lítica territorial que implicaría, inevitablement, la des
trucció d'elements del nostre territori, i ja em dira 
voste, Sr. Conseller d'Ordenació del Territori, a part 
d'Obres Públiques, quina ordenació ha fet, quins espais 
ha protegit, quines destruccions ha evitat. Per tant, ja 
que hem de parlar, també de programes, també de fi
losofies, no ho plantejo jo, ha estat voste que ha dit 
que hi havia una filosofía liberal i hi havia una filosofia 
intervencionista, aquesta filosofía liberal que voste ma
teix confessa que informa aquesta Seccíó 17 de supo
sada orde11ació territorial i certes obres públiques, i no 
tan públiques, és una política absolutament negativa i 
que dóna sentit al plantejament d'una esmena a la to
talitat que qüestioni globalment i amb elements certs 
i concrets, la viabilitat, la conveniencia per a les Illes 
Balears de l'aprovació d'aquesta Secció 17. Jo cree que 
en termes d'ordenació del territori, voste, Sr. Conseller, 
sap perfectament, que els Grups que desinteressadament 
es preocupen perque aquestes illes no sofreixin ja més 
agressions dins els seus espais naturals o espais trans
_formats per l'activitat agrícola, que són gairebé tots, 
per l'activitat agrícola que s'ha produi:t al llarg dels se
gles, evitant urbanitzacions descontrolades, en aquesta 
Conselleria li tenen més por que a una gelada. Aquest 
liberalisme, pot estar ·segur que els fa autentic panic, 
perque, jo sé que voste és liberal i sé que voste és un 
exceHent tecnic, pero el problema és que l'ordenació 
territorial no la fa voste, les urbanitzacions no les fa 
voste, a aquestes forces economiques i socials que amb 
motiu de la Investidura del Sr. Cañellas aHudia el Sr. 
Felix Pons, els basta que voste deixi fer, perque, evi
dentment, el ciment, els doblers, les inversions, les es
peculacions i les ganancies, ja els hi posaran ells. I 
aixo és el que qüestiona quan es planteja una esmena 
a la totalítat de la seva a.rea pressupostaria. D'aixo, vos
te n'és perfectament conscient, perque, en definitiva, 
voste sap que té una Conselleria d'amplies competen
cies, competencies exclusives, d'acord amb l'article 10, 
apartat 3, quant a ordenació del territori, urbanisme i 
habitatge, i apartat 4, quant a obres públiques. No vol 
fer una actuació planificada? No vol ordenar? Prefe
reix aferrar-se a !'etiqueta liberal de l'any 1987? Senyors 
meus, és una etiqueta absolutament regressiva, com 
s'ha dit aquí, perque la historia no ment. Els liberals 
fa cent o fa cent cinquanta anys s'enfrontaven amb les 
forces reacciona.ríes, amb les forces regressives, perque 
volien millares positives per als estats europeus, i vaja 
si en varen fer, i vaja si varen promulgar lleis, i vaja 
si varen fer reformes. Pero la política de tornar l'any 

1987 a abandonar tota una sene de conquestes socials 
i posar la nostra Comunitat Autónoma en mans, en 
nom del Iiberalisme, posar-la en mans d'aquests grups 
económics que al·ludia, fa ja anys, el Sr. Felix Pons, 
és un flac favor que es fa a aquesta Autonomía. Nos
altres, jo particularment no he lluitat perque vengui 
!'Autonomía i ens urbanitzi el país, perque vengui un 
liberalisme i lliuri el país en mans d'uns sectors eco
nomics que no estan per defensar res, sinó que estan 
per especular i destruir. Voste, en nom del liberalisme 
ho vol fer, estam evidentment dins filosofies polítiques 
diferents i no compartim, certament, la seva area pres
supostaria, perque durant quatre anys ja hem patit la 
seva desordenació territorial. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Gracies, Sr. Diputat. Pel Govern, té la paraula el 

Sr. Jeroni Saiz. 

EL SR. SAIZ GOMILA: 
Gracias, Sr. Presidente. Sr. Pons, me acaba usted 

de dar absolutamente la razón en todo lo que había 
dicho, respecto del contexto de este debate. Usted pre
tende hacer una enmienda a la totalidad de nuestra 
política de ordenación del territorio, y a mí me parece 
perfectamente, y aquí reiteradamente se ha debatido, 
cada vez que ha habido debates de política general e 
interpelaciones, etc. Eso me parece muy bien. Lo que 
yo le estaba diciendo antes al Sr. Triay es que esto no 
tiene un reflejo presupuestario, o al menos usted no 
lo ha dado, a este reflejo presupuestario, porque que 
yo sepa no ha presentado ninguna enmienda tendente 
a que este presupuesto, tan malo para las Islas, como 
dice usted, que se plantea, será bueno para las Islas 
que se apruebe este presupuesto, usted lo critica 
mucho, pero no ha presentado ninguna enmien
da tendente a mejorarlo, o yo no la he visto al menos, 
ni ahora tampoco en su intervención lo ha dicho, se 
ha limitado a algunas ideas generales sobre filosofía 
política, que yo admito que las tenemos diferentes, evi
dentemente, eso ya lo sabemos, faltaría, me preocupa
ría que yo tuviera las mismas que usted o que tuviera 
que aplicarlas, sería francamente preocupante, pero no 
hay un reflejo presupuestario o al menos usted no ha 
mencionado para nada el reflejo presupuestario. 

Ni siquiera ha concretado sus críticas a la política, 
porque ha estado hablando de que ya está cansado de 
tantas destrucciones que se han hecho durante este 
tiempo, que no ha mencionado ninguna, de las destruc
ciones que se han hecho durante estos cuatro años; ha 
hablado de los espacios protegidos, no hemos visto nin
guno, usted sabe que sí, que se han pretegido espacios; 
que no ha habido voluntad planificadora, sí la ha habi
do, está en esta Cámara una Ley de Ordenación Terri
torial que, si Dios quiere, como decía el Portavoz Socia
lista, espero que se apruebe la semana que viene, y esa 
será la base para que se desarrollen las directrices de 
ordenación territorial. En eso estamos todos de acuerdo. 
Se sigue la secuencia lógica para que se pueda efectuar 
esta planificación territorial, nunca ha estado abando
nada, la Comisión de urbanismo ha trabajado mucho, 
la Comisión de Urbanismo ha limitado muchísimo las 
pretensiones de urbanizar, evidentemente no tenemos 
el mismo concepto, usted y nosotros, de lo que tiene 
que ser, usted estaría en un extremo y nosotros esta
mos en el centro, en el equilibrio, lo hemos dicho 
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siempre, entre la protección y el desarrollo económico, 
no pretendemos paralizar, pretendemos proteger, pero, 
en cualquier caso, eso no tiene un reflejo presupuesta
rio es que yo creo que está completamente fuera de lu
ga; en este debate, y, por supuesto,. lo q~e e~tá fuera ?e 
Jugar, pero que otro día ~odem~s d1scu!ir, s1 usted qme
re es decir que hoy en dia la etiqueta hberal representa 
re~resión y que está pasada de moda, decir que en 
Europa, en estos momentos, la etiqueta liberal está pa
sada de moda, ¿usted sabe lo que pasa en Europa? Yo 
creo que no. 

Gracias, Sr. Presidente. 

EL SR. PRESIDENT: 
Gracies, Sr. Conseller. 
Per replicar, té la paraula el Sr. Damia Pons. 
Té voste cinc minuts. 

EL SR. PONS PONS (DAMIA): 
Sr. President, perdó, Sr. Conseller, Sres. i Srs. Dipu

tats. Volia una esmena a la totalitat? Ja n'hi va haver 
dues, d'esmenes a la totalitat en els Pressuposts. Volia 
esmenes parcials a cada capítol? Ja n'hi ha hagut. Vo
lia esmenes pressupostaries? N'hi ha desenes. Quantes 
n'han admeses? Cap. Exceptuant el rnoment en que el 
Sr. Jeroni Albertí, amb bon criteri, els ha obligat, vos
tes no han admes absolutament res. Per tant, no al-lu
deixi, no es refugü. en la manca d'esmenes per rectificar 
la seva política, la seva política no admet rectificacions, 
perque tots la coneixem, voste s'hi aferra com una 
pegellida i no admet absolutament res, exceptuant quan 
el seu aliat ocasional, amb bon criteri, com die, se'n 
desmarca. 

No he esmentat destruccions? Perdoni, és que, per 
part de la premsa troben que ja m'allargo en les inter
vencions, i aquí faríem mitjanit. Voste sap perfec
tament, vol que demanem al GOB que faci un cataleg, 
no d'espais a protegir, d'espais destniits des que voste 
va comenc;:ar a actuar? Cree que tarnbé hi hauria un 
bon rosari. 

Per tant, bé, arees protegides, que les ha protegi
des voste o les hem protegides els grups de l'oposició 
amb l'anuencia del Sr. Jeroni Albertí? Per favor, hem 
de ser seriosos. Voste, a aquesta Comunitat Autóno
ma, és un Conseller que els ecologistes, que no defensen 
creixement zero, miri, deixi anar aixo que el creixe
ment zero és un argument recurrent, com la filoso
fía beo-liberal, pseudo-liberal que voste es treu quan 
vol desqualificar els seus adversaris, ni el Grup So
cialista, ni Esquerra Nacionalista ni els grups ecologis
tes defensen creixement zero, voleri· mantenir un de
terminat nivell de qualitat de vida, aixo se li ha de 
dir, qui valen degradar, no per voluntat política, sinó 
perque estan fermats a aquests grups que va aHudir, 
amb molt bon criteri i amb un sentit profetic, per
que era elemental, tothom que coneix les forces socials 
i economiques hegemoniques a aquestes illes sap per
fectamen t a que juguen. Voste s'ha convertit en servi
dor d'aquestes forces? El que jo no sabia, m'ha iHus
trat el Sr. Triay, és que a més a més ja hagués arribat 
a l'extrem de llevar les vivendes socials a les classes 
desafavorides i posar-les en mans ·de les classes privi
legiades. No sabia que el grau de servilisme del libera
lisme arribas a aquests extrems. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Gracies, Sr. Pons. 
Per tancar aquesta qüestió incidental, té la paraula 

el Conseller Sr. Jeroni Saiz. 

EL SR. SAIZ GOMILA: 
Gracias, Sr. Presidente. Mire, Sr. Pons, usted me 

reta, y yo no le voy a contestar. No le voy a contestar 
porque creo que los dignísimos miembros de esta Ca.
mara no tienen ninguna culpa para tener que aguantar 
un debate sobre temas que no hacen absolutamente 
al caso, en absoluto. No sé usted, exactamente, qué in
terés tiene en relacionar a D. Felix Pons con los grupos 
económicos y con su sentido profético. No sé, es que, 
francamente, no entiendo nada de lo que usted está 
hablando, sinceramente, no lo entiendo. Pero, por fa
vor, demagogias, no. Demagonias, no, nosotros no qui
tamos las viviendas a nadie para dárselas a otros ni 
ninguna de estas cosas, no hemos quitado ninguna vi
vienda a nadie. No, tampoco lo ha dicho el Sr. Triay, 
no se escude, el Sr. Triay no lo ha dicho, lo ha dicho 
usted, el Sr. Triay ha sido bastante más coherente y 
consecuente en su íntervencíón y ha dicho cosas con las 
que se pueden estar de acuerdo o no, pero no ha dícho 
estas cosas, por favor. 

Ha seguido sin hacer ningún catálogo de espacios 
destruidos, es muy cómodo decir, cuando se cuelga un 
sanbeníto a una persona, yo sé que no gozo de las 
simpatías de lo grupos ecologistas, ya lo sé, no es nin
gún descubrimiento, me dieron a perpetuidad el pre
mio «Ciment», de modo que lo sé perfectament, pero, 
de todas formas, quizás sería bueno que se hiciera al
gún catálogo de todas estas destrucciones que se han 
hecho, y en cuales de estas destrucciones la culpa ha 
estado en la actuación de la Conselleria y en cuales 
la culpa, de nadie de los que estamos en estos momen
tos, sino que puede venír de épocas anteriores, sería bas
tante interesante verlo. No se ha hecho, es que siempre 
se dice que se ha destruido, pero nunca se ha hecho este 
catalogo. E'l de los espacios a proteger sí que se ha he
cho. Y ustedes han hecho, han forzado la protección de 
algunos, pero nosotros de algunos otros, y no quiero re0 

cordarles algún caso que he tenido que decir aquí, se
ñores, por favor, este espacio está protegido por el Go
bierno, por voluntad del Gobierno, no por otro. Se ha 
protegido, y muchísimo. Y usted también lo sabe, lo 
sabe, lo que pasa es que es más bonito en estos mo
mentos hablar de los que se han destruido sin decir 
cuáles son y decir que no se ha protegido ninguno. Sr. 
Pons, esto está demasiado visto, ya. 

Muchas gracias. 

EL SR. PRESIDENT: 
Gracies, Sr. Conseller. 
Per Esquerra Nacionalista-PSM, té la paraula el Sr. 

Sebastia Serra. 
Té voste deu minuts. 

EL SR. SERRA BUSQUETS: 
Gracies, Sr. President. Sr. Conseller, nosaltres, Es

querra Nacionalista-PSM procurarem centrar-nos en 
cinc grans apartats, cinc arees en les quals nosaltres 
creim que hi ha deficiencies importants en aquests 
Pressuposts, i que, en certa manera, s'haurien d'haver 
corregit per a l'any 87. 

Entrarem en el primer apartat, i el primer apartat 
es refereix a la urgent necessitat que aquests Pressu-
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posts fossin mínimament coordinadors, ordenadors 
o planificadors. I, en aquest sentit, només li do
naré dos exemples, el primer, i per a Esquerra 
Nacionalista el més dar, és que no sabem si és 
que vostes no estan informats o si vostes estan 
massa informats. Pero, en aquestes illes hi ha qualque 
Ajuntament que s'ha acollit primer al Pla d'Obres i Ser
veis del Consell Insular i, per tant, se n'ha dut una 
quantitat de diners per a unes obres determinades i 
després acut al Govern de la Comuntat i se'n du una 
subvenció per a les mateixes obres per les quals ja ha 
cobrat del Pla d'Obres i Serveis del Consell Insular. 
Aixo ens du a nosaltres a plantejar-li que certament fa 
falta coordinació, ordenació, planificació. Segon exernple 
del mateix, i que en el Pressupost no trobarn, de cap 
de les rnaneres, i és la correcció del que ha succei:t al 
llarg d'aquestes anys en torn als doblers que gastam 
tots per a saneja ments i aigües residuals. Aquests do
blers que van per a sanejaments i aigües residuals d'ur
bani t.zacion s de la cos ta, normalment, de deu pies nou, 
per dir-ho d'una manera molt popular, de deu pies nou, 
és que dels doblers públics hem de pagar deficiencies 
d'urbanitzacions concretes que tenen problemes infra
estructurals, a vegades el problema ve d'abans de vos
tes al Govern, pero de vegades s'ha consumat durant 
aquesta Legislatura. Per tant, és un segon problema 
d'ordenació, coordinació i planificació. El tercer cas que 
li vull retreure és que encara en aquests Pressuposts 
no esta previst fer efectiu el cataleg d'espais naturals 
a protegir de les Illes Balears, i el Govern té un ca
taleg i els Grups Parlamentaris disposam de dos cata
legs fets els darrers anys. 

Entrant en el segon gran bloc, és el bloc de de
gradació, netedat, restitució d'espais naturals . Certa
ment, a les Illes Balears, de cada vegada més, ens tro
bam amb aquesta urgencia, l'única campanya que 
recorda Esquerra Nacionalista-PSM que ha fet la Con
seileria i que pareix que l'any 87 no esta prevista és 
d'una certa neteja del litoral i encara molt, molt poca 
cosa, i fins i tot jo diria que molt rudimentaria. Tenim 
problemes de degradació, de restitució i de netedat. 

El tercer gran bloc de temes que notam a faltar en 
els Pressuposts del 87 és el d'educació mediambiental. 
Durant aquests anys, aquest problema gravíssim, que 
és que la població a vegades d'una vegada conscient i 
inconscient, pero embruta, embruta les Illes, el litoral i 
!'interior de les nostres illes, aquesta educació mediam
biental que deim no s'ha exercit per aquesta Conselle
ria, ni a través de convenís o ajudes amb organitzacions 
mediambientals o conservacionistes, ni tampoc amb ac
cions directes. 

El quart gran apartat, i volem ser breus en la 
nostra intervenció, és que nosaltres creim que s'esta 
gastant massa, i, a més de gastar massa, pensarn que 
no es fa d'una manera correcta en certs projectes de 
litoral i en certs projectes de carreteres. Exemples: 
autopista, via de cintura i, fins i tot, aquest problema 
que coeja, que és el túnel de Sóller, que no sabem fíns 
a quin punt, tota aquesta polemica que hi ha haguda 
no s'hagués pogut evitar en mesures oportunes. 

El darrer gran bloc que li volem plantejar de temes 
és, obviament, un que ja avui ha dut bastant de mi
nuts en el debat, i és el de vivendes . Per a nosaltres, 
que cree que varem ser el Grup Parlamentari que plan
tejarem l'esmena primera que dernanava que es fessin 
vivendes de lloguer per a la gent més necessitada, hem 
de dir que notam a faltar, l'any 87, saber les previsions 

exactes de les necessitats de vivendes socials en aques
tes illes, i tarnbé notam a faltar un projecte molt més 
ampli de vivendes per llogar. 

Per aixo, Sr. Conseller, entengui que per a Esquer
ra Nacionalista-PSM esta dar que aquestes qüestions, 
aquests cinc grans blocs de qüestions són els que fan 
que creim que el seu Pressupost no esta suficientment 
dut amb uns termes de modernitat, amb uns termes de 
coordinació, de planificació i de salvar les deficiencies 
territorials d'aquestes illes. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Diputat. 
Té la paraula, pel Govern, el Conseller Sr. Jeroni 

Saiz. 

EL SR. SAIZ GOMILA: 
Gracias, Sr. Presidente. Sras. y Sres. Diputados. 

Bien, usted ha sido muy conciso, se lo agradezco, voy 
a contestarle también con la misma concisión, a los 
cinco o seis apartados de su intervención. 

Dice usted que el presupuesto no es suficientemen
te ordenador, coordinador y planificador. Yo, sincera
mente, estos calificativos no los acabo de entender. No 
sé qué quiere decir con un presupuesto coordinador, 
planificador y ordenador. Los presupuestos son orde
nadores de gastos, planificadores de gastos, pero, corno 
tales presupuestos, no sé, creo que es una crítica que 
no la entiendo, pero, como después la ha aplicado a 
una serie de casos concretos, vamos a discutir los con-
cretos. · 

Dice usted que hay ayuntamientos que han recibido 
una doble ayuda. Es posible, nosotros, en nuestro de
creto, lo que tenemos es una prohibición de recibir una 
doble ayuda por parte de la Administración del Estado 
o de la Comunidad Autónoma para obras, por parte 
de la Comunidad, que nosotros nos conste no hay nin
guna. Además, la aportación que hace el Ayuntamiento 
a las obras, sabe usted que el régimen normal de apor
tación es de un 50 % , si el 50 % que aporta el ayun
tamiento, que dice simplemente que lo tiene consignado 
en sus presupuestos y que lo aporta, éste lo ha conse
guido de un plan de obras y servicios, bueno, éste es 
un tema, ni sé si está en contradicción con el decreto, 
ni nosotros nos enteramos, porque el ayuntamiento no 
lo dice, en todo caso, puede estar contemplado en el 
presupuesto. Es decir, si esto es una incorrección que 
se produce, en cualquier caso, lo que no puede tener 
nunca es un reflejo presupuestario, es un problema de 
una mala interpretación de un decreto de ayudas eco
nómicas por parte de un ayuntamiento, pero que, claro, 
el reflejo presupuestario no sé dónde lo puede tener, 
es que no ··hay ninguna posibilidad de planificar ni de 
coordinar nada en este sentido, en el Presupuesto. 

Igualmente, cuando dice usted que los dineros se 
dedican parcialmente a sanear urbanizaciones con de
fectos infraestructurales que tendrían que haber sido 
hechos por el propio urbanizador. Bien, evidentemente, 
el presupuesto a esto no lo distingue, lo que sí lo dis
tingue, igualmente, es el decreto que regula estas ayu
das. Y el decreto que regula estas ayudas dice que esto 
debe hacerse, únicamente vale para suelo urbano, don
de la actuación es municipal. Y este su elo urbano pue
de tener defectos de infraestructura, bien porque en 
su día, bueno, porque sea un casco antiguo o porque 
sea una urbanización que en su día se aprobó sin es
tas infraestructuras porque no eran obligatorias en 
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aquel tiempo y se hizo así o porque la obligatoriedad no 
exigía, por ejemplo, la construcción de una depuradora 
y se admitía que vertiesen al mar, y el ayuntamiento 
las recibió, no hay figura de urbanizador, son respon
sabilidad y competencia municipal, y entonces es cuan
do nosotros entramos. Lo que sí es cierto es que no 
se entra en ningún saneamiento de ningún sector que 
sea objeto de una urbanización, sino que únicamente 
intervenimos en titularidades municipales, y hay alguno, 
concretamente, por ejemplo, en un sector en Ciudadela, 
perdón, en Ciudadela, en Villacarlos, donde está deteni
do un sector que desea el ayuntamiento que se le ayude 
para el saneamiento, pero que todavía, al no ser apro
badas las normas no tiene todavía la consideración de 
suelo urbano y, consecuentemente, no rige el decreto, y 
está detenido. O sea que, en este sentido, nunca se ha 
ayudado a ninguna urbanización que sea responsabili
dad, actual, en estos momentos, del urbanizador, si el 
ayuntamiento en su día la recibió, no lo sé, pero ahora 
mismo es obligación del urbanizador, y, consecuente
mente, con esta ayuda económica, lo único que se hace 
es pagar el 50 % ele lo que vía contribuciones especia
les, vía canon, eso mismo tendría que pagar el particu
lar, los vecinos. Y aprovecho para decir que este tipo de 
ayudas, que son a fondo perdido, ciertamente, y se si
gue el sistema de a fondo perdido, porque tradicional
mente se ha venido empleando en Baleares, y sería injus
to que los últimos en recibir ayuda de la Administración 
del Estado, tuvieran un régimen distinto del que tu
vieron los demás. A través del canon de saneamiento, 

.. de alcantarillado, de la tarifa, de lo que sea, cualquie
ra de los procedimientos municipales, el ayuntamiento 
tiene que resarcirse del mantenimiento y de la amortiza
ción del 50 % de inversión que hace el propio Ayun
tamiento, nosotros haremos el otro 50. Se podría re
cuperar todo y no dar ninguna ayuda a fondo perdido, 
ciertamente, se podría hacer, pero probablemente se
ría injusto que Palma hubiera tenido esta ayuda del 
50 %, por ejemplo, que la hubiera tenido Calviá, que 
la hubieran tenido algunos municipios muy importan
tes y que en los momentos en que estamos llegando a 
otros municipios, con menos posibilidades, que por eso 
precisamente han tardado mucho más en poner al día 
su infraestructura, que en estos casos cambiásemos el 
sistema y nos limitásemos a adelantar el dinero, pero 
recuperarlo en su totalidad a costa de los ciudadanos. 
Creemos que sería un agravio comparativo, lo hemos 
dicho reiteradamente, porque la mayoría de la pobla
ción de nuestras islas recibió el otro sistema, por eso 
lo mantenemos. 

En cuanto al catálogo de espacios naturales, bue
no, es que no tiene por qué tener ningún reflejo pre
supuestario. El catálogo de espacios naturales no tie
ne un reflejo presupuestario, tendrá un reflejo de ac
tuación legislativa, de actuación normativa, de ejecu
ción, pero no un reflejo presupuestario. 

La restitución de espacios degradados, bien, yo 
creo que sí se dedica bastante a la restitución de es
pacios degradados, teniendo en cuenta que todo lo que 
se dedica al saneamiento del mar litoral es un espacio 
fuertemente degradado, y eso también es inversión en 
restitución. Se destinan otras cantidades, pero ésta es 
un poco fuerte, evidentemente, y de ésta nos olvida
mos siempre, porque por cuestiones de ejecución está 
en el programa del Servicio Hidráulico y no está en 
el del Medio Ambiente, pero es una inversión puramen
te medioambiental. En otras Comunidades Autónomas 

que andan por ahí publicando sus cuadros comparati
vos de inversiones y resulta que hay una gran inver
sión medioambiental, todas estas inversiones de sanea
miento figuran en el capítulo de medio ambiente, ésta 
es la razón, pero es una razón de tipo práctico, no 
conceptual. 

En cuanto a educación medioambiental, bueno, qui
zás tenga usted razón, que podría destinarse más, yo 
creo que, efectivamente, a nuestra sociedad le falta 
mucha educación, pero se viene haciendo, se está ha
ciendo educación medioambiental en distintas campa
ñas, se han hecho las de limpieza del litoral, se están 
haciendo campañas, se está preparando una en rela
ción con los resíduos sólidos, tal como se pidió en el 
Parlamento, se está preparando una para la sensibili
dad hacia la utilización del agua, etc. Es decir, se están 
preparando campañas y se irán increm~ntando con el 
paso del tiempo. Lo que pasa es que estos programas 
de medio ambiente han tropezado hasta ahora con una 
falta, una _carencia de medios humanos en el servicio 
de medio ambiente muy fuerte, que esperamos que en 
breve esté cubierta y que permita ponerlos en mar
cha, pero esta ha sido la verdad sincera. 

Que hay demasiado gasto en carreteras, que en al
gunas carreteras se gasta demasiado, supongo yo que 
quiere decir por comparación con otras, y yo aquí qui
siera salir al paso, porque es una crítica frecuente que 
se hace de que aquí la inversión nada más se hace en 
las grandes carreteras, y eso no es así, lo que pasa es 
que las grandes carreteras o .las de más tráfico, requie
ren una inversión más fuerte. Pero aquí, cuando sea el 
momento y discutamos la política de carreteras, le po
dré dar datos más concretos, creo que será el momento 
oportuno. Podría decir que en Mallorca, por ejemplo, se 
ha actuado sobre 245 km. de carretera, lo cual repre
senta del orden de un veintitantos por ciento de la 
longitud total de nuestra red, que ha sufrido una mejo
ra fuerte o bien en el pavimento o bien en el traza
do geométrico o bien en ambas cosas. Es decir, que 
no es cierto que las inversiones se reduzcan a la au
topista o a la vía de cintura, etc., sino que simultánea
mente con estas inversiones fuertes para solventar pro
blemas importantes, se está actuando en las carreteras 
del interior, en las de menos tráfico, en muchas. Ya 
digo, yo creo que en dos años o dos años y medio, 
haber actuado sobre un 25 %, aproximadamente, de 
nuestra longitud total de carreteras, creo que es una 
cantidad importante. En cuando al túnel de Sóller, bue
no, yo creo que esto tampoco tiene ningún reflejo pre
supuestario, y huelga que entablemos ahora un deba
te sobre el túnel de Sóller, en estos momentos está plan
teada la posibilidad de sacar un túnel de peaje, que no 
va a representar ninguna inversión por parte def· Go
bierno y, consecuentemente, no tiene ningún reflejo en 
el presupuesto. 

En cuanto a la política de viviendas, creo que se 
ha dicho ya y sería aburrido reiterar todo lo que he
mos hablado en cuanto a viviendas, se están repitiendo 
los argumentos una y otra vez. Lo umco que quería 
decirle es que en cuanto al estudio de necesidades, lo 
he dicho muchas veces, los estudios teóricos no sirven 
para nada, hay una serie de circunstancias que son 
imponderables en un estudio teórico y que depende 
mucho la necesidad de la vivienda de la demanda de 
esta vivienda, es muy diferente la necesidad objetiva de 
la demanda que hay, la demanda puede variar en fun
ción de muchas circunstancias y, de hecho, nos hemos 
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encontrado sorpresas al convocar la adjudicación de 
las últimas promociones, han aparecido sorpresas gran
des, por ejemplo, en Palma, donde se esperaba una 
demanda de varios miles, han aparecido escasamente 
unos cientos, muy pocos más de las viviendas que es
taban, etc., es decir, que también depende. Cuando se 
ha hablado de viviendas a precario, naturalmente, para 
unas pocas viviendas han salido muchos cientos, cuan
do se trata de comprarla o alquilarla, muchos menos. 
En cuanto al alquiler, bien, ustedes reiteradamente pi
den que se hagan inversiones específicas para alqui
ler, y yo reitero una vez más que cuando se acuerda 
la inversión no se acuerda para un régimen determi
nado de adjudicación. El régimen de adjudicación lo 
decide la Comisión ad hoc nombrada para eso, y en el 
caso de Palma, por ejemplo, acordó que la totalidad de 
las que se están construyendo en el Polígono se desti
nen a alquiler; en cambio, en Menorca, la proporción 
fue distinta, se decidieron alternativamente a alquiler, 
a precario, en venta, y en cada promoción las circuns
tancias son diferentes y es una Comisión con una fuer
te participación ajena a la Conselleria la que en defi
nitiva acuerda en qué proporciones deben de adjudicar
se las viviendas. 

Muchas gracias. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Conseller. 
Per replicar, té la paraula el Sr. Sebastia Serra. 

:EL SR. SERRA BUSQUETS: 
Sí, gracies, Sr. President. Sr. Saiz, no treurem exem

ples de pobles d'aquestes illes que han burlat parcial
ment o totalment el Decret, perque jo cree que és objec
te que vostes tenguin els mecanismes apropiats de coor
dinació perque sigui inviable que un ajuntament, pe] 
mateix, tengui una subvenció del Consell Insular, del 
Pla d'Obres i Serveis, i que després la tengui pel Go
vern de la Comunitat. Per molt que els tres Consells 
Insulars estiguin amb partits polítics distints, jo no 
cree que aixo, i per molt que hi hagi, pentura, entre el 
Consell de Mallorca, el Govern i la Conselleria, pentura, 
un quilometre de distancia, no sé si arriba, no cree 
que sigui motiu que hi pugui haver uns mecanismes de 
coordinació i de control d'aquestes qüestions, perque, 
sobretot, aixo du a dos problemes, un, que hi ha una 
terrible desigualtat entre unes poblacions i unes altres, 
i un segon problema és que s'esta avesant, i aixo és 
terriblement negatiu, a la picaresca tot un conjunt d'a
juntaments, que assabentats que un altre no li ha de
manat al Govern de la Comunitat Autónoma res res
pecte del Pla d'Obres i Serveis del seu Consell Insular 
respectiu, després resulta que aixo es va espargint coro 
una taca d'oli, i estam creant, en definitiva, un pro
blema greu de desigualtats i que pot afectar qualsevol 
ajuntament, sigui del color polític que sigui, supos que 
en aixo estant d'acord que fa falta una ordenació i una 
coordinació. 

Per altra banda, quant a qüestions de sanejament, 
tampoc no és de rebut que se'ns pugui dir si un ajun
tament clóna per rebuda una urbanització, ja després 
li hem de donar aquest 50 % a fons perdut, nosaltres 
creirn que el Govern de la Comunitat ha d'intervenir 
mínimament i no és que creguem en l'intervencionisme 
dels poders públics, perque la nostra ideología tampoc 
no va exactament per aquí, pero sí creim que, en de
finitiva, tampoc no pot ser que un ajuntament doni 

per rebudes unes urbanitzacions, i l'exemple pot ser 
de Santanyí mateix, i a continuació ens trobem amb 
problemes d'infraestructura gravíssims, que llavors els 
poders públics els han de resoldre. 

Sr. Jeroni Saiz, el cataleg d'espais naturals, voste 
diu que no té reflex en els Pressuposts, jo li vull dir 
que sí, per dues coses simples, en aquest moment, una, 
perque hi ha degradació constant dels espais naturals, 
no degradació en un sentit, pentura, de construccions, 
d'aixo n'hi ha algunes, pero hi ha una degradació per
que no es cuiden adequadament el que haurien de ser 
els espais naturals a protegir, i cuidar vol dir una se
rie de mesures, una adrninistració d'aquests espais, a 
nosaltres ens agrada molt la figura del pare natural, 
etc., ja sabem que aixo ha dut problemes Iegals i polí
tics, pero, en definitiva, el tema de la degradació cree 
que entra de ple. I, en segon lloc, també el tema d'evi
tar l'especulació present o futura, perque si a un espai 
natural que tots entenen que s'ha de protegir no es 
declara com a espai a protegir, obviament, estam sub
jectes a una dinamica especulativa que ens pot dur, 
després a conseqüencies molt negatives per als doblers 
de tots els ciutadans, en cas que el vulguem protegit. 

I, per acabar, voste em diu que certs projectes de 
carreteres, com els túnels, etc., etc., no tenen reflex 
pressupostari, perque poden ser de peatgé, -etc., etc., bé, 
potser sí, pero jo em deman, i tots els projectes que es 
fan, s'encarreguen, etc., no són projectes que, d'alguna 
manera, també surten deis doblers públics? I, per tant, 
també creim que en aixo s'hauria d'haver posat un poc 
de fre. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Diputat. 
No havent-hi més intervencions, passareil) a la vo

tació de l'esmena 317, que ha estat una esmena de 
totalita t. 

Sres. i Srs: Diputats que han votat a favor d'a
questa esmena, es volen posar drets, per favor? 

Gracies. 
Sres. i Srs. Diputats que voten en contra d'aquesta 

esmena, es volen posar drets, per favor? 
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? No n'hi ha. 
A favor d'aquesta esmena, 22 vots; en contra d'a

questa esmena, 26 vots; perdó, a favor, 22 vots; en 
contra, 26 vots; abstencions, no n'hi ha. Per tant, aques
ta esmena queda rebutjada. 

A continuació, passam a de)Jatre l'esmena 202.31, 
del Grup Esquerra Nacionalista. Per defensar aquesta 
esmena, té la paraula el Sr. Sebastia Serra. 

EL SR. SERRA BUSQUETS: 
Sí, gracies, Sr. President. L'esmena núm. 31 del 

nostre Grup Parlamentan és una esmena de dotar amb 
més pressupost una quantitat per a promoció de viven
des socials destinades a lloguer. És a dir, que 40 mi
lions que existeixen, que es dediquin a aixo. 

EL SR. PRESIDENT: 
Gracies, Sr. Serra. 
Per contestar pe! Govern, té la paraula el Sr. Jeroni 

Saiz. 

EL SR. SAIZ GOMILA: 
Sí. Sr. Serra, jo vull repetir la resposta que ja Ji he 

donat abans, les vivendes no es construeixen per a llo· 
guer o per a no lloguer ja li die, es construeixen viven-
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des i, posteriorment, hi ha una Comissió que decideix 
quin és el sistema d'adjudicació. De fet, en aquests 
moments, esta privant el sistema d'adjudicació de vi
vendes en pla de lloguer, perque són les necessitats que 
hi ha actualment, pero aixo no vol dir que siguin pro
mocions diferents una de l'altra. A més, sociologicament, 
pareix que no és convenient que ho siguin, i, per altra 
banda, en el moment en que es promouen les vivendes 
no se sap quina sera encara, exactament, al cap d'un 
any, un any i mig o dos anys, posteriorment, quina sera 
la situació real sociologica. En conseqüencia, jo cree 
que aquesta esmena és innecessaria, tota vegada que 
per a lloguer poden ser tates les vivendes que es cons
trueixen. 

EL SR. PRESIDENT: 
Gracies, Sr. Conseller. 
Vol replicar? 
Altres Grups valen fer ús de la paraula? 
No havent-hi més grups, passarem a la votació d'a

questa esmena, 202.31. 
Sres. i Srs. Diputats que voten a favor d'aquesta 

esmena, es volen posar drets, per favor? 
Grades. 
Sres . i Srs. Diputats que voten en contra d'aquesta 

esmena, es valen posar drets, per favor? 
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? No n'hi ha. 
A favor d'aquesta esmena, 18; en contra d'aquesta 

esmena, 24; abstencions, no n'hi ha. 
A cootinuació, passarem a debatre l'esmena d'Es

querra Nacionalista, la 202.32. Per defensar aquesta es
mena, té la paraula el Sr. Sebastia Serra. 

EL SR. SERRA BUSQUETS: 
Sí. SoHicítam que es dediquin 3 milions a través 

de Capítol VI, per fer, d'una vegada per tates, un es
tudi, ja estam que els estudis teorics, de vegades, són 
innecessaris, etc., etc., pero nosaltres creim que sobre 
aquest tema sí que fa falta un estudi, í creim que 3 
milions bastaria, i és un estudi sobre necessitats socials, 
de vivenda social a les Illes Balears. Ho deim perque, 
darrerament, hem observat un poc, quan hi ha hagut 
vivendes, la dinamica de peticions, la dinamíca de gent 
que en sol-licita, etc., etc., creim que ens fa falta un 
cens una mica real adequat i, pel que sabem, la docu
mentació existent a les Illes és insuficient. Per tant, ens 
agradaría que es prevés aquesta despesa, petita despesa, 
per alfra banda, i que, en definitiva, seria útil per al 
Govern a !'hora de planificar aquesta problematica de 
la vivenda social. 

EL SR. PRESIDENT: 
Grades, Sr. Diputat. 
Té la paraula pe! Govern, el Conseller Sr. Jeroni 

Saiz. 

EL SR. SAIZ GOMILA: 
Sí, gracias, Sr. Presidente. Bien, yo también lo he 

dicho antes y, ademas, creo que lo hemos discutido 
reiteradamente en este salón. Estos estudios son teó
ricos, como digo, no es lo mismo el estudio de necesi
dades de vivienda que el estudio de demanda, es decir, 
hay que cumplir unas condiciones, hay unas condicio
n es objetivas de la vivienda, que justifiquen que una 
persona pueda acceder a una vivienda de protección 
oficial, de promoción pública y existen condiciones sub
jetivas del individuo para poderla pedir. Resulta que 

a veces hay personas que ·habitan viviendas de estas 
que objetivamente la vivienda justificaría una nueva, 
pero que, en cambio, el usuario o no puede o no quiere 
destinar el dinero necesario para poderla adquirir o 
ocupar en alquiler o lo que sea. Y viceversa, también 
podría ocurrir que haya quien lo desee y, en cambio, la 
vivienda que ocupa no lo justifique. La conjunción de 
éstas es tan subjetiva que cualquier estudio de estos, 
y se han hecho muchos, no nosotros, sino que anterior
mente se han hecho muchos, muchísimos, y todos ellos 
han llegado a la conclusión, pero no por nosotros, sino 
todas las entidades que han sido responsables sucesi
vamente que eran unos estudios ficticios, que cubrían 
un expediente, pero que, en el fondo, no servían abso
lutamente para nada. La necesidad real se manifiesta, 
bien por el conducto, por la información que dan y nos 
están dando tanto organismos públicos, ayuntamientos 
en los pueblos pequeños, que conocen mejor las nece
sidades de sus ciudadanos, como distintas entidades de 
ayuda social, municipios más grandes, como pueda ser 
Palma, a través de Cáritas o del Hospital de Nit o de 
estas distintas instituciones que se dedican a ello, y la 
información que se recibe más la información práctica 
que resulta de la convocatoria de procedimientos de 
adjudicación de promociones en concreto. De todas 
formas, pienso que una de las funciones primeras que 
tendrá el Instituto Balear de la Vivienda, que tendrá 
personal adecuado para ello y estructura para poderlo 
hacer, va a ser intentar acercarse en lo posible a este 
estudio o, al menos, a una primera evaluación de nece
sidades, pero que va a ser francamente de una fiabilidad 
escasa, esta es la verdad. Pero, en cualquier caso, pensa
mos que eso, está mucho más en disposición de poderlo 
hacer el personal propio de los servicios, si existe este 
personal suficiente, y el IBAVI lo tendrá, que no en
cargarlo a una empresa exterior que normalmente hace 
un estudio muy teórico pero que en la práctica no sirve 
para nada. El dinero es poco, el que usted pide real
mente, pero la experiencia que tenemos es que sería un 
dinero tirado y, en consecuencia, pensamos que no vale 
la pena hacerlo, sino que más vale seguir el otro ca
mino. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Conseller. Per replicar, té la pa

raula el Sr. Sebastia Serra. 

EL SR. SERRA BUSQUETS: 
Sí, nosaltres estaríem d'acord amb el Conseller si 

dins la memoria de l'IBAVI, Institut Balear de la Vi
venda, certament existís aquest tipus de projecte de 
feina, pero aixo no ho hem vist, no ho hem vist enlloc. 
I, per altra banda, recordar al Conseller que aixo és 
una de les reivindicacions de la Taula per a la Vivenda, 
que em sembla que col-labora amb la Conselleria en 
certs aspectes i on hi ha gent de Cáritas i de barriades, 
etc. Per tant, en fi, no acabam d'entendre, d'acord que 
no sigui per Capítol VI, pot ser per Capítol II perfec
tament, nosaltres hi estaríem d'acord, pero que quedi 
concreta t. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes grades, Sr. Diputat. 
Té la paraula el Sr. Conseller, Jeroni Saiz. 

EL SR. SAIZ GOMILA: 
Sí. Sr. Serra, bien, no está en la memoria del IBA VI 
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por las razones que he explicado anteriormente, pero, 
evidentemente, cuando se presente estará ésta como 
una de las actuaciones. Y, ciertamente, la Mesa esta 
que colabora con aosotros, muy activamente, con una 
colaboración q1.1e es de agradecer, no pide precisamente 
que se encargue un estudio así, lo que pide es que haya 
algún dinero para, ele alguna forma, poder remunerar 
alguno de los trabajos que se hacen porque, claro, no 
todo el mundo puede destinar horas y horas de su 
vida, desinteresadamente, porque son personas que tie
nen otras obligaciones y, de alguna forma, sería bueno 
poder contar con personas ele estos miembros o ele 
algunos de sus propios colec Livos que pudieran tener 
una cierta remuneración por su trabajo, cosa que nos 
parece bastante lógica y normal, pero eso es más propio 
de un Capítulo II, que hay partidas suficientes en el 
Capítulo II, para poderlo hacer, y no tinas de Capítulo 
Vl, que exigiria hacer una contratación a través del sis
tema normal de contratación, por lo tanto, con unas 
empresas consulloras, calificadas para la asistencia téc
nica, etc., que normalmente no podrían acudir a esta 
contratación las personas que más fácilmente pueden 
colaborar Es decir, el sistema de adjudicación de una 
inversión, de Capítulo VI, es bastante complejo por la 
Ley de Contratos del Estado, y difícilmente esta gente 
podría acudir a él precisamente. En cambio, vía Capí
tulo II hay más posibilidades de poder encargar y 
pagar estos estudios. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes grades, Sr. Conseller. 
Grups que vulguin intervenir? 
Com que no n'hi ha, passarem a la votació de l'es

mena 202.32. 
Sres. i Srs. Diputats que voten a favor d'aquesta 

esmena, es valen posar drets, per favor? 
Gracies. 
Sres. i Srs. Diputats que voten en contra d'aquesta 

esmena, es volen posar drets, per favor? 
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? No n'hi ha. 
Vots a favor d'aquesta esmena, 19; en contra d'a

questa esmena, 24; abstencions, no n'hi ha. 
A continuació, passarem a debatre l'esmena 202.33, 

del Grup Esquerra Nacionalista. Per defensar aquesta 
esmena, té la paraula el Sr. Sebastia Serra. 

EL SR. SERRA BUSQUETS: 
Sí, grades, Sr. President. En aquestes illes, Sres. 

i Srs. Diputats, és poc freqüent dedicar-se a la defensa 
i protecció del medi ambient, el més freqüent és el 
contrari, en conseqi.iencia, les poques persones que llui
ten en aquest sentit, de vegades, amb unes idees, de 
vegades amb unes altres, amb ideologies polítiques, em 
referesc, aixo no esta massa dar, maldament de vega
des s'intenti etiquetar excessivament, jo cree que hau
rien de ser ajudades, tates aquestes organit:7.acion , arnb 
un mínim de protecció per par deis poders públics. En 
definitiva, no demanam més que 5 rnilions per fomen
tar les activitats de les organitzacions dedicades a la 
defensa i protecció del medi arnbient, i, a més, volern 
dir que ens pareixia molt bé fer-ho, a través d'un con
cert o d'un conveni, no subvencions indiscrirninades, 
sinó arnb una certa perspectiva i, sobretot, amb una 
causa, amb una casuística concreta. Valgui a dir que 
aquest tipus d'esmena plantejada aquí és una activitat 
que es planteja a bastants Comunitats Autonomes de 
l'Estat Espanyol i també, en part, pel Govern de l'Estat 

Espanyol. Per tant, com que per a Esquerra Naciona
lista-PSM hi ha poca diferencia entre les polítiques eco
nomiques que se segueixen en els distints poders de 
l'Estat Espanyol, creim que perfectament es pot assu
mir aquesta esmena. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Diputat. Pel Govern, té la parau

la el Conseller Sr. J ero ni Saiz. 

EL SR. SAIZ GOMILA: 
Sí, gracias, Sr. Presidente. Bien, en este tema ya es 

tradicional el desacuerdo que tenemos los dos Grupos. 
La motivación de la enmienda es que hay que asegurar 
el caracter institucional de la defensa y protección del 
medio ambiente. Bien, yo creo que precisamente el ca
rácter institucional de la defensa y protección del me
dio ambiente no se asegura fomentando a grupos pri
vados, sino que se asegura cuando lo asume la propia 
Comunidad. Consecuentemente, nosotros pensamos que 
este dinero es mejor que lo gaste la propia Comunidad 
que no destinarlo a la suqvención de otros grupos. 

EL SR. PRESIDENT: 
Gracies, Sr. Conseller. 
Té la paraula, per Esquerra Nacionalista, el Sr. 

Sebastia Serra. 

EL SR. SERRA BUSQUETS: 
Sí, grades. Bé, Sr. Jeroni Saiz, si aixo certament 

ho hagués fet el Govern de la Comunitat, potser nos
altrés ja 110 ho demanaríem, pero és que el Govern de 
la Comunitat no ho ha fet. I, per altra banda, aquestes 
organitzacions o, almanco, una part, i jo cree que tates, 
estan en camí, si ja no ho són, de ser declarades enti
tats d'interes públic i, per tant, entraríem dins un 
marc que jo cree que és no només imperatiu constitu
cional, sinó un marc tremendament positiu. A part, 
estic segur que si aixo succeís, pentura aquest premi 
«Ciment» a perpetui'tat es passaria al purgatori, o una 
cosa així. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Diputat. 
Vol replicar? 
Altres Grups que vulguin intervenir? 
Com que 110 n'hi ha, passarem a la votació de l'es

mena 202.33. 
Sres. i Srs. Diputats que voten a favor d'aquesta 

esmena, per favor, es volen posar drets? 
Gracies. 
Sres. i Srs. Diputats que voten en contra d'aquesta 

esmena, per favor, es volen posar drets? 
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? No n'hi ha. 
Vots a favor, 18; vots en contra, 23; abstencions, no 

n'hi ha. 
A continuació passarem a debatre l'esmena 202.34, 

d'Esquerra Nacionalista. Per defensar aquesta esmena, 
té la paraula el Sr. Sebastia Serra. 

EL SR. SERRA BUSQUETS: 
Sí, grades. Aquesta vegada ens hem atrevit a soHi

dtar un conveni amb la Unversitat, ja sabem qu2 en 
fa molts de convenis el Govern de la Comunitat, i la 
mateixa Conselleria n'ha fet un fa poc, per la Serra de 
Tramuntana, em pareix que és el darrer que han fet. 
Aleshores, aquest conveni que nosaltres soHicitam amb 
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la Universitat és per a una activitat molt específica i és 
per promocionar l'educació medioambiental, i ho feim 
a través d'aquesta Conselleria, ates que, d'acord amb 
l'Estatut no existeixen competencies en materia educa
tiva, pero ates que n'existeixen en materia cultural i 
en materia mediambiental i, a més, competencies prou 
amplies, d'acord amb l'article 10, em sembla, de l'Es
tatut, aleshores és logic que s'intenti promoure un bon 
programa d'educació mediambiental. A la Universitat 
de les Illes Balears i concretament al Departament de 
Pedagogia, no al d'Ecologia, que ja hi ha convenis amb 
aquest departament per a altres activitats, sinó al de 
pedagogia, existeixen un bon conjunt de professionals 
que han fet feina en educació mediambiental fins al 
punt que un d'ells, vaja, ha sortit la primera tesi doc
toral sobre educació mediambiental en aquestes illes i, 
a part, que és una de les primeres tesis doctorals a ni
vell d'Estat Espanyol respecte d'aquest tema. Per tant, 
nosaltres pensam que a partir d'un conveni d'aques
tes característiques es podría fer un bon programa 
d'educació mediambiental fent-lo arribar a tota la po
blació. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Diputat. 
Per contestar, pel Govern, té la paraula el Sr. Je

roni Saiz. 

EL SR. SAIZ GOMILA: 
Si, Sr. Presidente. Muchas gracias. Sr. Serra, cier 

tamente, en el caso de la Universidad, sí somos parti
darios de convenios, y, como le he dicho antes, el tema 
de la educación medioambiental, sí entiendo perfecta
mente que se le podría destinar más dinero, también 
lo estamos intentando por otras vías o sea, por vías de 
campañas de concienciación y con algunas que tenemos 
en estudio con el Ministerio de Obras Públicas, pero, 
ciertamente, el grado de satisfacción nuestra de los con
venios con la Universidad es elevado, y pensamos que 
podría ser un buen procedimiento. De modo que, 
yo, por mi parte estaría dispuesto a proponer que 
sí se acepte esta enmienda, de destinar esta par
tida para firma de este convenio y lo que pediría 
serían dos minutos para preparar una transacción para 
proponer una disminución de otras partidas de Capí0 

tulo II para poder sustituir esto, o bien si esto puede 
hacerse en el descanso o en algún momento, no sé, yo 
estaría dispuesto a aceptarlo, aceptar esta enmienda 
ahora, y luego diríamos en qué partidas propondría
mos transaccionalmente al aceptar la disminución. 

EL SR. PRESIDENT: 
Bé, jo cree que pot quedar damunt la taula aquesta 

esmena i en el descans es faria aquesta transacció. 

EL SR. SAIZ GOMILA: 
De acuerdo, muchas gracias. 

EL SR. PRESIDENT: 
I després ja la votarem. 
Per tant, passam a debatre l'esmena 202.47, d'Es

querra Nacionalista. Per defensar aquesta esmena, té la 
paraula el Sr. Sebastia Serra. 

EL SR. SERRA BUSQUETS: 
Sí, gracies. Bé, estam aquí davant una esmena de 

disminució, clarament, i és perque pensam que tots 

aquests projectes a realitzar estan, bé, no estam d'a
cord amb la quantificació i explicacions que se'ns va
ren donar. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Diputat. 
Per contestar a aquesta esmena, pel Govern, té la 

paraula el Conseller. 

EL SR. SAIZ GOMILA: 
No he pogut escoltar l'esmena li pregaria que 

la repetís, perque ... 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. Serra, per favor, vol repetir una altra vegada 

aquesta exposició? 

EL SR. SERRA BUSQUETS: 
Sí, no hi ha cap -ara-. Sí, no hi ha cap tipus de 

problema, Sr. President. Ho faré rapid perquc, com 
que estam un poc cansats tots, vull dir, no, aquest 
Diputat té marxa i no hi ha cap problema. Aleshores, 
no, que nosaltres entenem que la partida 6176 del sub
programa 170301 creim que té unes despeses superiors 
a les que nosaltres creim que s'han de gastar per a 
aquestst tipus d'obres. 

EL SR. PRESIDENT: 
Gracies, Sr. Diputat. 
Pel Govern, te la parau~a el Conseller Sr. J eroni 

Saiz. 

EL SR. SAIZ GOMILA: 
Sí. Bien, Sr. Presidente. Yo creo que este tema ha 

sido bastante debatido. Yo, en su momento, en la Co
misión, creo que justifique ampliamente los proyectos, 
los compromisos que estaban asumidos, la partida apa
rece con un incremento muy fuerte, y ya expliqué que 
esto era debido a la incorporación de la parte de con
venio con el Ministerio de Obras Públiques que el año 
86 no había transferido y había 650 millones que, por 
lo tanto, tenían que incrementarse en el año 87. Es 
una inversión retrasada desde el año anterior, porque 
el Ministerio tampoco la transfirió. En consecuencia, no 
se puede introducir una disminución. Y, en cuanto a 
la aportación de la Comunidad Autónoma, es estricta
mente la parte que tiene conveniada con el Ministerio. 
O sea, este incremento que a usted le puede llamar la 
atención proviene de una aportación del Ministerio de 
Obras Públicas y el cumplimiento estricto de las obli
gaciones de la propia Comunidad. Consecuentemente, 
entiendo que es imposible reducir estos 200 millones. 

EL SR. PRESIDENT: 
Gracies, Sr. Conseller. 
Per replicar, ... 
Hi ha altre Grup que vulgui intervenir? 
Passarem a la votació de l'esmena 202.47. 
Sres. i Srs. Diputats que voten a favor d'aquesta 

esmena, es valen posar drets, per favor? 
Gracies. 
Sres. i Srs. Diputats que voten en contra d'aquesta 

esmena, es volen posar drets, per favor? 
Gracies. 
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? No n'hi ha. 
A favor d'aquesta esmena, 2; en contra cl'aquesta 

esmena, 40; abstencions, no n'hi ha. 
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A continuació, passam a debatre l'esmena d'Esquer
ra Nacionalista, ... 

EL SR. SERRA BUSQUETS: 
Una qüestió d'ordre. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sí, Sr. Serra. 

EL SR. SE-RRA BUSQUETS: 
Aquest Diputat ha comptat tres vots a favor de 

l'esmena. 

EL SR. PRESIDENT: 
Perdoni. Es rectificara. 
A favor, 3 vots; en contra, 39; abstencions, no 

n'hi ha. 
Gracies. 
A continuació, passam a debatre l'esmena 202.48, 

d'Esquerra Nacionalista. Per defensar aquesta esmena, 
té la paraula el Sr. Sebastia Serra. 

EL SR. SE·RRA BUSQUETS: 
Sí, gracies, Sr. President. Sorn a una esmena molt 

semblant a ]'anterior, aquesta vegada forma part d'un 
altre tipus d'obres, i, és dar, Esquerra Nacionalista no 
és que cregui que no s'han de fer aquests tipus d'obres, 
pero sí que creim que la dinamica que s'ha seguit i, 
sobretot, que qualque any han quedat moltes d'aques
tes obres sense realitzar, és el que ens fa presentar 
aquesta esmena, també de disminució. 

EL SR. PRESIDENT: 
Gracies, Sr. Diputat. 
Pel Govern, té la paraula el Conse!ler Sr. Jeroni 

Saiz. 

EL SR. SAIZ GOMILA: 
Sí, Sr. Presidente. Sr. Serra, yo qms1era recordar

le que en esta enmienda, también había una enmienda 
presentada por el Grupo Regionalista y se llegó a una 
transacción para rebajar una cantidad, no recuerdo 
exactamente, eran noventa y tantos millones de esta 
partida precisamente en compensac10n de incre
mentos habidos en otras partidas presupuestarias. Con
secuentemente, yo le rogaría que retirase esta en
mienda. 

EL SR. SERRA BUSQUETS: 
Sí, es pot entendre que si el Grup Regionalista ho 

ha mantengut, podem entendre que sí. 

EL SR PRESIDENT: 
Gracies, Sr. Serra. Podem entendre que queda re

tirada aquesta esmena. Gracies. 
A continuació, passam a debatre les esmenes del 

Grup Parlamentari Socialista, que van agrupades, les 
núms. 319, 320, 321, 322, 323, 324 i 325. Per defensar 
aquestes esmenes, té la paraula el Sr. Josep Alfonso. 

A petició del Sr. Alfonso, també agrupam la 326. 
Grades. 

EL SR. ALFONSO VILLANUEVA: 
Sres . i Srs. Diputats. Sr. Conseller, fa un ratet, poc 

ternps, voste ha dit que la proposta de reducció de des
pesa corrent, i em referiré ara a despesa de personal, 
era una proposta demagogica. No puc entendre el que 

voste entén per demagogia, perque, voste creu que de
magogia -perdó- és incrementar en la mateixa plan
tilla, en les mateixes vacants, un 36 % el cost de per
sonal? Voste creu que demagogia -perdó, mirarem la 
gargamella si funciona-, voste creu que demagogia és 
augmentar sense augment de plantilla, sense augment 
de vacants, 254 milions de pessetes en personal? Nos
altres no creim que aixo sigui demagogia, sinó, Sr. Con
seller, creim que el seu pressupost, en aquest capítol, 
és un globus moll gros que, com cada any, es desinfla
ra a !'hora d'estudiar l'execució dels sis mesas que 
aquest Govern t é de govern l'any 1987. 

I entrem a per que ens pareixen absolutament lo
giques les esmenes que presentam, a per que creim 
que voste en aquest capítol s'ha passat i molt, quant a 
previsions. Anem al tema. Programa 1701, li donaré de
tall concret, increment del Capítol I, 67 % , 67 % ; nom
bre de persones de 1986, 44, nombre de persones de 
1987, 46. Programa d'Urbanism e, increment, 29 %; nom
bre de persones 1986, 9, perdó, 12; nombre de persones 
1987, 9. Programa Carreteres, increment 22 %, el més 
pruclent de tots els increments, mateix nombre de per
sones, 235. Programa de Medi ambient, encara que aug
mentar un 46 % no li feim esmena, era ben hora. Pro
grama de promoció de vivenda, augment, 44 %, nombre 
de persones, 36, exactament igual. Programa de Serveis 
hidraulics, augmenta 53 %, 42 %, perdó, persones, exac
tament les mateixes. Ports i Litoral, augment, 64 %, 
increment de personal, 1 persona. Suma total: 434, su
ma total l'any passat: 434. Increment: 36 %. Aixo, Sr. 
Conseller, recluir aquí no és demagogia, reduir aquí és 
adminis tració. 

Perque ja ens han justificat els anteriors Conse
llers i el d'Economia tot tipus d'increments, des de 
l'increment del 13 %, fent sumes i restes, a l'increment 
del 30 % , fent sumes i restes . La veritat és que els ba
rems que s'apliquen cada vegada són distints, cada ve
gada són tan dif'erents que ens hem reafirmat, precisa
ment, en els barems que nosaltres hem calculat, 5 % 
d'increment de cost salarial, relliscament, 15 % , de 5 a 
7 % d'increment per a homologació, i aquest increment 
donaría, a nivell de tota la Comunitat Autonoma, i el Sr. 
Conseller d'Interior ens va dir fa tres anys, que aixo 
suposava 300 milions, enguany donaria, com a mínim 
220 milions, i el Sr. Conseller, si se'n recorda, fa tres 
anys va dir que aixo se n'aniria a 300 i busques de 
milions, i ja han passat tres anys, enguany 200 i bus
ques de milions, l'homologació. Pero, comptam aques
ta homologació i fins i tot hem comptat a la seva Con
selleria que les vacants l'any passat les varen cobrir 
set mesos o vuit i enguany només les cobriran, dotze 
no pot ser, amb el mateix principi de l'any passat, die 
jo, serien vuit, també, en lloc de sis, vuit, ho hem comp
tat tot, ni així em surten els comptes. La seva Conse
lleria en despesa corrent ha estat una Conselleria que 
ha inflat incre'iblement els Pressuposts, pero hi ha més, 
Sr. Conseller, encara hi ha més. 

Quan va compareixer, i voste ho ha esmentat un 
parell de vegades, aquí, ara fa un poc, quan va com
pareixer, no voste, que jo sé que voste a la comparei
xenc;a no tenia per que coneixer-ho, el seu Secretari 
General Tecnic no va tenir ni la més petita idea del 
que s'havia produi:t. Es coneix que va fer els calculs, 
no va tenir en compte el que havia passat l'any passat 
i així li sortiren i així va anar. No ens va donar cap 
explicació ni del 67, ni del 53, ni del 64, amb el rna
teix nombre de plantilla, amb les mateixes vacants o 
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amb manco. Cap explicació ni una, i ningú no la pot 
donar, perque voste tampoc no la podra donar, em tor
nara a fer els números que li va fer la Conselleria d'Hi
senda i no em donara cap explicació logica, perque pot 
ser logic un augment d'un 40 % , podría ser logic, pot 
ser logic un augment del 60 %, podría ser logic, no 
die que no, el que no pot ser logic és que amb els ma
teixos coeficients, amb els mateixos barems, amb el 
mateix calcul es justifiqui un augment del 13 i un aug
ment del 36. Aixo no és logic per a ningú, per a nin
gú, quan la seva Conselleria té una retribució mitjana, 
normal, com la retribució mitjana de la Comunitat Au
tónoma. Per tant, tampoc no hi ha una disfunció enor
me en el tema dels increments. Jo cree que sobre aquest 
tema, Sr. Conseller, el que passa és que calculen sem
pre per damunt, aixo va passar l'any 84, va passar l'any 
85, i no sabem si va passar l'any 86, voste i tots els 
Consellers. I calculen tant per damunt que a la liqui
dació de pressupost de Capítol I, sempre 1'11, el 
10 % no executat, que ningú no ho critica, perque 
diuen, no, no han gastat tant, ja es pot comern;:ar a 
criticar, quan fa un dia i mig, la setmana passada, 
veiem la quantitat de modificacions pressupostaries 
que amb mesos llargs de retard vostes feien en Capí
tol I, comen~am a entendre, Capítol I passa a Capítol 
II i viceversa, comem;:am a entendre perque s'inflen els 
pressuposts de qualque capítol. 

I després, també li proposam, aixo ja és reiteratiu 
per la nostra part, perque ja duim tres anys proposant 
suposaven 300 milions, enguany donaria, com a mínim 
el mateix, que no cobreixin vácants, que no cobreixin 
totes les vacants, jo supos que n'han de cobrir qual
cuna. I li deim, Sr. Conseller, es conformi, voste, a co
brir 25 ,, vacants, ja que la cobertura de vacants no és 
una acció que vostes desenvolupin amb molta for~a, 
l'any passat no n'havien cobert 96, enguany en tenen 
105 de previstes, de fet deuen, pel que hem vist, les 
cobreixen amb cinc mesos prorrogables i, en certs ca
sos, d'altra manera, Sr. Conseller, el millor és que reor
ganitzi, en materia de Capítol I, la seva Conselleria, i 
no tatxi de demagogiques unes possibilitats de reduc
ció d'una despesa corrent quan !'autentica demagogia 
és inflar uns pressuposts fins al punt de pujar un 36 % 
sobre l'any passat. 

EL SR. PRESIDENT: 
Gracies, Sr. Diputat. 
Pel Govern, té la paraula el Conseller Sr. J eroni 

Saiz. 

EL SR. SAIZ GOMILA: 
Gracias, Sr. Presidente. Sras. y Sres. Diputados. 

Sr. Alfonso, yo creo que la calificación de demagó
gica tenía una justificación clarísima, ustedes propo
nen una disminución total de presupuesto en todas las 
enmiendas, o sumando las dos globales, porque después 
a mí las parciales no me suman lo mismo, pero su
mando las dos globales, parece ser que 127 más 153, 
una disminución de 280 millones de pesetas, no, no me 
he equivocado. Y resulta, sin embargo, que el presu
puesto aumenta, sobre el año pasado, únicamente 254, 
lo cual quiere decir que, de hecer caso a sus enmien
das, e l presupuesto de personal, sería inferior al del 
año pasado. Si esto no es hacer demagogia, Sr. Alfon
so, yo creo que esto es tá más claro que el agua. 

Y, como estarnos manejando cifras globales, evi-

dentemente yo le voy a dar las cifras del mismo es
tilo de las que le han dado todos los Consellers, y las 
que le seguirán dando, porque es que son las únicas, 
son las justificaciones, usted sé hace la cuenta como 
le conviene, y todos sabemos, y usted entiende mucho 
de números, y los números son la ciencia más inexac
ta de todas, y se le puede hacer sacar lo que se quie
ra, a los números, sobre todo cuando se están sacan
do medias, conceptos globales, etc., etc. A usted le 
puede salir absolutamente injustificado, y a nosotros 
nos sale absolutamente justificado. Le voy a dar las mis
mas explicaciones que le han dado todos, y usted las 
querrá entender o no las querrá entender. Hay una cosa 
que es cierta y es que el año pasado, bueno, antes le 
voy a decir una cosa. En su información sobre las vacan
tes, quería decirle que esta información está un poco 
atrasada, la culpa no es suya, lo que pasa es que el pro
cedimiento de selección de personal está vivo, continúa, 
y se están haciendo, y en este momento, las vacantes 
reales que existen no son las que debe tener usted, por
que me ha parecido escuchar del orden de 100 o algo 
así, y en estos momentos, las vacantes que tenemos aho
ra mismo son 45 o 46, vamos, 45, y hay 15 en tramita
ción, 10 que pertenecen a cuerpos nacionales, concreta
mente peones camineros y capataces de camineros que, 
en consecuencia, las puede convocar en cualquier mo
mento el Ministerio, y otras pertenecen a personal tem
poral de Puertos, de refuerzo, de los guardamuelles de 
puerto durante el verano, o sea, no están cubiertas aho
ra, pero tienen que cubrirse durante el verano, etc. 
Bien, yo en el tema de vacantes no voy a entrar, us
ted siempre propone que no se cubran las vacantes, yo 
creo que las nuestras son muy reducidas. A mí me 
llama la atención y me asombra que el Partido Socia
lista en estos momentos y aquí, en este Parlamento, 
pida la reducción de plantillas, pida la no cubrición de 
las vacantes, cuando sabernos lo que está haciendo en 
otros niveles de la Administración, y no quiero ni ha~ 
blar de lo que ha pasado, por ejemplo, en la Adminis
tración del Estado, Administración Central, donde, a 
los pocos meses de habernos transferido personal, ya 
habían aumentado las plantillas sobre las que tenían 
antes de la transferencia. Si quisiera que empezásemos 
a discutir las vacantes una por una, podríamos discu
tirlas, parece ser que no es esta la intención, pero me 
parece mentira que aquí se pida que queden las va
cantes pendientes, que sigan pendientes, cuando, cons
tantemente se está reclamando que no se tramitan su
ficientemente los expedientes de vivienda, que no se 
tramitan las sanciones, que no se hacen proyectos, que 
no se hacen estudios de vivienda, que está cerrada la 
Oficina de Carreteras en Menorca, que no se tramitan 
los permisos con suficiente antelación, etc., etc., etc. 
Sr. Alfonso, todo esto requiere personal, y requiere per
sonal toda la tramitación administrativa de las inver
siones . No sé si era usted o era el Sr. Triay que decía 
el otro día que para las inversiones basta dinero, no 
hace fa lta personal, bueno, el trámite administrativo de 
cualquier inversión, el trámite contable, etc., etc., des
graciadamente requiere un personal que es burocracia, 
pero que es imprescindible. Y la consecuencia es que 
en la te rminología que emplean us tedes, los de Hacien
da, de la estructura presupuestaria, los porcentaj es si
guen m anteniéndose sensiblemente los mismos, porque 
un aumento en las inversiones forzosamente requiere 
un aumento en gasto corriente, en personal y en Capí
tulo II . 
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Costos de personal. Bien, a las cuentas que hace 
usted y dando por sobreentendido, como yo acepto que 
deben de cubrirse las vacantes, hay que recordar que 
muchas de las vacantes existentes en el presupuesto 
del año 86, estaban presupuestadas únicamente para va
rios meses, consecuentemente, al presupuestarlas para 
todo el ejercicio del año 87, alguna de ellas ya están 
cubiertas en estos momentos, como le decía, otras es
tán en tramitación y otras deben de cubrirse en breve, 
eso obliga a un aumento del orden de sesenta y tantos 
millones de pesetas a incrementar a sus cuentas. 

Según la información que a mí me han facilitado, 
la homologación, no es un 5 o un 6 %, sobre un pre
supuesto de 706 millones de pesetas del año pasado, la 
homologación representa 88 millones, lo cual quiere de
cir que se va, bueno, si lo cuenta sobre el presupuesto 
del año pasado sería un 12 o un 13, si lo cuenta sobre 
el presupuesto de este año, una vez ya supuestos el 
aumento del 5 % y el cubrir estas vacantes, se va a 
ir a un 7 o un 8 % o algo así, pero son ochenta y 
tantos millones. 

Por otra parte, en los presupuestos están previs
tos algunos aumentos de nivel y unas posibles reclasi
ficaciones, consecuencia del estudio que está haciendo 
SOFEMASA, y que, evidentemente, tienen que tener 
una partida presupuestaria prevista para esto. En de
finitiva, la única partida que queda en el aire, según 
sus cálculos, son 129 millones de pesetas, y con ésta 
tienen que cubrir, como le digo, la dotación de las va
cantes del 86, los aumentos de niveles y una pequeña 
partida de 12 o 13 millones de pesetas pará eventua
les. Yo creo, sinceramente, que la partida no está exa
gerada, es necesario que existan, y es posible. en eso 
le doy la razón, muy posiblemente llegue el final del 
ejercicio y no se haya gastado todo, porque, a lo me
jor, el procedimiento de selección de personal sea su
ficientemente o no sea suficientemente rápido para que 
dé la oportunidad de haber gastado lo que había en el 
ejercicio, lo que sí es cierto es que si no está consig
nado en partida presupuestaria, no puede iniciarse el 
procedimiento de selección, y ésta es la razón de que 
tenga que estar consignado en la partida y que al fi
nal se quede, pero eso pasa en todas las Administra
ciones, Sr. Alfonso, es lamentable, pero pasa en todas. 

EL SR. PRESIDENT: 
Grades, Sr. Conseller. 
Per replicar, té la paraula el Sr. Josep Alfonso. 
Té voste cinc minuts. 

EL SR. ALFONSO VILLANUEVA: 
Sres. i Srs. Diputats, Sr. Conseller. La veritat és 

que quan no es vol escoltar, no s'escolta, i voste va al 
rotllo normal de tots els Consellers, en aquest mateix 
terna. Els vaig dir l'any passat i l'any passat l'altre que 
el tema ele vacants a nosaltres ens preocupava mentre 
no estigués racionalitzada l'administració de la Comu
nital Auton.oma. I no és que vulguem reduir plantilles, 
no senyor, e l que volem és aturar, va tres anys, ja, la 
inflació de personal de la Comunitat Autónoma, per
que inflació es pot dir haver augmentat al voltat d'un 
45 %, perdó, de quasi un 100 %, no ens hern d'equivo
car, les plantilles del transferit al real d'aquest mo
ment. I aixo em pareix que ja és excessiu. Aixó ja em 
pareix greu, i a posta deim, s'aturin, per favor, s'atu
rin. I jo no die que la seva Conselleria no en necessi-

ti qualcun, de lloc de feina, tal vegada tots els que vos
te diu, tal vegada no, perque si no els han cobert i han 
funcionat, malament que bé, pero no han funcionat ma
lament perque no tenguessin personal, el personal que 
entra a les vuit i surt a les dues i mitja o a les tres 
i que té mitja hora per berenar, sí senyor, és lógic, 
han de tenir mitja hora per berenar, ho deia el Sr. Gi
let, pero no una hora i mitja, i han d'entrar a les vuit 
i no a les onze o a les vuit i mitja, tot aquest perso
nal, jo cree que ben organitzat funcionaria millor, i 
vostes també ho creuen. Bé. 

Els hem dit clarament, clarament que eren ímpres
cindibles les plantilles organiques, pero és molt més 
imprescindible que facin els pressuposts bé, perque, Sr. 
Conseller, m'acaba de dir que voste té 45 vacants en
guany, en els Pressuposts figuren, exactament, 105 va
cants, i no em digui que jo m'equivoc, no, no ho ha 
dit, no ho ha dit, s'ha equivocat i ha presentat unes 
plantilles pressupostaries malament, malament, ja ho 
hem dit massa vegades que aquests pressuposts estan 
malament, pero és que aixo és bastant greu, perque, 
l'any passat era el mateix? Les 96 vacants que tenia 
l'any passat tampoc no estaven bé? També eren 40 o 
45? Aixo, com podem fer esmenes i estudiar uns pres
suposts seriosament si els documents sobre els que es
tudiam els Pressuposts no diuen la veritat, jo no ho 
puc entendre. 

L'homologació, Sr. Conseller, ja és, no és el dar
rer tema que em preocupa, és el segon dels darrers, i 
ara hi entraré i només li diré una cosa del darrer que 
em preocupa, aquest estudi de SOFEMASA ja pareix 
l'estudi del JAI del Consell de Mallorca. La veritat, la 
veritat, aixo pareix el conte de «nunca acabar». Les 
plantilles organiques quatre anys de pressuposts, I'any 
1984, el Govern presentara les plantilles organiques, 
l'any 1985, 1986, 1987, cada any, cada any, cada any, en
cara les esperam i estam segur que vostes no les pre
sentaran. 

I, el darrer tema, l'homologació. Avui he sentit tres 
calculs distints, avui, un, dos, tres, tres calculs distints 
d'homologació, tres calculs distints. És evident que hi 
ha diferencies estructurals entre unes Conselleries i 
unes altres quant als funcionaris i laborals d'on han 
vengut, etc., aixo és ver, no hi ha cap dubte, i jo no 
dubto, no dubto que el 8, el 9 % sigui a la seva Con
selleria, pero per mitjana, per mitjana, i el Conseller 
de !'Interior m'haura de desmentir, que ja amb els ca.1-
culs que m'ha fet avui, a l'any 1984, aquesta homologa
ció hagués pujat quasi 700 rnilions, jo no m'ho cree, ni 
voste tampoc. Voste avui ens ha dit que aixo pujava 
12 milions, perdó, 12 % sobre l'any passat; el Conse
ller d'Economia ens ha donat la raó amb un 5, un 6 %; 
el Conseller de Turisme també ens ha donat la raó amb 
xifres paregudes, un 5 o un 6 % ; a la seva Conselleria es 
coneix que s'havia de justificar un increment més gros 
i havia de ser més gros, ara, la veritat, el millor que 
haguessin pogut fer és pressupost específic d'hornolo
gació, com li varem propasar al Conseller d'Interior fa 
tres anys, no !'han fet, és el seu problema; i ens esta 
creant problemes a tot el Parlarnent. 

Sr. Conseller, els 254 milions, 36 % d'incrernent, no 
queden justificat.s, i nosaltres continuam mantenint que 
aquestes vacants que hi havia en els Pressuposts, si ara 
resulta que estan cobertes, ja no volem treure ningú al 
carrer, que vagin cobrint-se, no es cobreixin, perque 
creim que, de moment, vostes no saben les seves ne
cessitats. 
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I, en segon lloc, l'increment, en la nostra opinió, 
és absolutament desproporcionat a les necessitats i a 
la tonica general de la Conselleria. 

EL SR. PRESIDENT: 
Gracies, Sr. Diputat. 
Per contrareplicar, té la paraula el Sr. Jeroni Saiz. 

EL SR. SAIZ GOMILA: 
Gracias, Sr. Presidente. Sras. y Sres. Diputados. Sr. 

Alfonso, yo no creo recordar haberle dicho que se hu
biese equivocado en el cálculo, no lo recuerdo y, va
mos, no me atrevería a decirlo, en todo caso, pensaría 
que me he equivocado yo. 

Y o lo que le decía es que el procedimiento de se
lección es un procedimiento vivo y está en marcha y 

_ en su momento, y la tramitación de los presupues
tos también es larga y supongo que cuando se presen
tó era correcta, y la relación de vacantes que había era 
las que había en aquel momento, pero en este momen
to ya es otra, y ahora mismo hay 45 vacantes, nada 
más. Eso es lo que yo le quería decir. El año pasado, 
no, el año pasado no, vamos, no sé cuantas había de 
las 96, porque no sé en qué momento se discutió el 
presupuesto y cómo estaba. Lo cierto es que esto va 
en evolución constantemente. Pero las que hay ahora 
son esas, y yo le puedo dar relación, una por una, in
dividualmente, en cada uno de los programas exacta
mente que vacantes hay, si es esto lo que le preocupa. 

En cuanto a racionalizar la plantilla, ciertamente 
que hay que racionalizarla, pero mientras tanto no se 
puede parar la administración. Y es cierto que hemos 
sobrevivido y hemos pasado un año con todas estas va
cantes, con algunas, no todas las que tenemos ahora, 
quiero decir que algunas se han ido cubriendo, pero, 
bien, también con notables deficiencias, y yo se las he 
puesto de manifiesto antes, y se han puesto aquí de 
manifiesto reiteradamente, y hoy mismo en los deba
tes anteriores. A la Conselleria le está faltando perso
nal para una serie de problemas, o sea, no hay ningu
na voluntad de incrementar plantillas, ojalá pudiera 
destinarse todo a inversiones o a lo que fuese más ne
cesario, lo que no podemos es autoengañarnos y no po
demos decir, no, pues que no se cubra ninguna plan
tilla, porque no es necesaria, porque los funcionarios 
trabajan poco, usted sabe que eso no se sostiene y us
ted conoce la administración y la conoce perfectamen
te, porque ha conocido algunas por dentro. 

En cuanto a la homologación, yo no sé los cálcu
los que han hecho los otros Consellers ni sé la media 
ni sé si respondemos o no respondemos a la media, yo 
lo que le puedo decir es que los cálculos hechos en 
nuestra Conselleria, individualmente, nos dan un total, 
una previsión, vamos, de 88 millones que representa, 
aproximadamente, un 10 o un 11 % sobre el costo pre
supuestario, ¿por qué? Pues no sé, probablemente, por
que la proporción que tengamos nosotros de funciona
rios sea superior a la que tengan en otras Conselle
rias, no lo sé, no creo que le hayan hecho cálculos dis
tintos, la homologación se calcula igual, lo que pasa es 
que resultan porcentajes distintos en una y otra pero 
porque la estructura de la Conselleria es distinta, yo, 
qué quiere que le diga. Está bien que se manejen ci
fras globales y cifras medias para ,comentarios genera
les, pero a la hora de puntualizar, no pueden mante
nerse las cifras medias, si en mi Conselleria, pues re
sulta que porque vino más porcentaje de perscrnal fun-

cionario, además de un personal funcionario de bajo 
nivel, como es el personal de carreteras, lo cual quie
re decir que el complemento de homologación es más 
fuerte que en otros servicios porque el personal sea 
de niveles superiores, no lo sé, la verdad es que in
dividualmente no he hecho el cálculo comparativo, 
pero lo cierto es que las cantidades son éstas, y ésta 
es la realidad. 

Gracias, Sr. Presidente. 

EL SR. PRESIDENT: 
Gracies, Sr. Conseller. 
Altres Grups que vulguin intervenir? 
Com que no n'hi ha, passarem a la votació d'a

questes esmenes. 
Sres. i Srs. Diputats que voten a favor d'aquestes 

esmenes, es valen posar drets, per favor? 
Gracies. 
Sres. i Srs. Diputats que voten en contra d'aques

tes esmenes, es volen posar drets, per favor? 
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? No n'hi ha. 
A favor, 19 vots; en contra, 24; abstencions, no n'hi 

ha. 
Aquesta Presidencia decreta un descans de deu mi

nuts. 

EL SR. PRESIDENT: 
Passam a debatre les esmenes del Grup Parlamen

tari Socialista nºs. 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333 i 
334. Per defensar aquestes ~smenes, té la paraula el 
Diputat Sr. Josep Alfonso. 

Té voste deu minuts. 

EL SR. ALFONSO VILLANUEVA: 
Sí, Sr. President. Sres. i Srs .. Diputats. Pareix que 

tots els que estam en aquesta Cambra estam un po
quet cansats, jo encara no veig la raó que s'estigui can
sat, creim que duim un debat amb una certa velocitat, 
no més velocitat de com creixen les despeses corrents 
de la Comunitat Autónoma, que aixo ja no hi ha qui 
ho superi, i quan xerram de despeses corrents de la 
Comunitat Autonoma, Srs. Consellers del Govern, feim 
una excepció, la Conselleria d'Ordenació del Territori, 
Obres Públiques, li die jo, que, no és que creixi aviat, 
és que ja no la veuen, 146'92 % d'increment de despe
sa corrent. Jo cree que tots vostes pensen que m'he 
equivocat, no m'he equivocat, 146 % d'increment de 
despesa corrent, sobre un pressupost de 8.439.000 ptes., 
l'any 1986, passam a un pressupost, perdó, jo ara ana
va malament, sobre un pressupost de 67.740.000 ptes., 
el 88 era de Sanitat, passam a 167.270.000 ptes., en Ca
pítol II, en despesa corrent. Cree que arnb aquestes 
xifres no fa falta analitzar cadascun dels capítols en 
que s'incrementa la despesa, perque hi ha qualcun dels 
articles en que l'increment ja no és del 145 %, l'incre
ment ja és incalculable, bé, tot és calculable, pero ja 
és tan gros, no m'hi cabia dins els quadrets on feia els 
números, i ja no ho dic. Pero té una explicació, aixo. 
I llastima que aquí, els responsables polítics maxims 
del Partit Reformista, perque era l'any passat, Partit Re
formista, no hi siguin, perque el responsable primer, el 
segon és el Conseller, primer, és el Grup Regionalista. 
L'any passat, Sr. Conseller, voste se'n deu recordar, per
que ho va patir, voste va propasar un pressupost de 
83.751.000 ptes., de Capítol II, i per voluntat política 
del Grup que qualque vegada no els dóna suport, pero 
que quasi sempre els en dóna, es va quedar redui:t a 
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67.740.000 ptes., l'increment ja no seria tan gros, ja no
més seria el 96 % , que ja li val, pero que només seria 
el 96 % . Sr. Conseller, li he dit que en despeses de 
personal voste s'ha passat, li he dit que es poden treu
re partides importants per fer inversions o per fer 
transferencies de capital o per fer transferencies cor
rents del seu pressupost de despeses corrents, aquí li 
proposam una reducció de 50 milions, de la meitat de 
l'augment, la meitat de l'augment. Li deixam un aug
ment, perque sabem que voste s'ha canviat de casa, i 
-a qualsevol família, canviar-se de casa els suposa 
un increment de despesa, o compren mobles nous, com
pren, posen calefaccions distintes, llums i la resta, i 
aixo s'ha de pagar, com que sabem aixo, nosaltres man
tenim que ha de tenir un increment, aquest increment 
de 50 milions suposa, 50 sobre 67, suposaria quasi un 
70 i busques per cent, quasi un 80 % , creim que és més 
que suficient. Aquests 50 milions, li suggerim que els 
dediqui a un programa que té abandonat o bastant 
abandonat, a la protecció del medi ambient, a la pro
tecció d'aquestes arees naturals que pareix que és !'er
ror de memoria del Govern de la Comunitat Autóno
ma, no se'n recorda mai, enguany se n'ha recordat i 
ha posat una quantitat, que no sabem ni si es gastara, 
pero nosaltres li deim, Sr. Conseller d'Obres Públiques, 
aquests 50 milions, que jo no sé si voste gastara, pero 
si els gasta els dilapidara, els dediqui a una cosa mi
llor, com pot ser protegir aquestes arees naturals que 
aquest Parlament, una vegada darrera l'altra ha anat 
aprovant, mitjam;ant lleis, proposades amb la seva ma
joria pel Grup Socialista. 

Res més. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Diputat. 
Pel Govern, té la paraula el Conseller Sr. J eroni 

Saiz. 

EL SR. SAIZ GOMILA: 
Gracias, Sr. Presidente. Sras. y Sres. Diputados. 

Sr. Alfonso, bien, yo creo que toda la explicación, us
ted no lo ha reconocido, pero sería justo que lo reco
nociese, que fui absolutamente sincero y puse todas 
las cartas sobre la mesa en la explicación que le di 
en Comisión, sobre el porqué de este incremento de 
Capítulo II. Y como es la única justificación que hay, 
y yo creo que al Parlamento se le tienen que decir las 
cosas como son, pues la voy a repetir, así de simple. 

No basta decir, ha aumentado en un 80, en un 90, 
en 100, en 140, es igual, los aumentos, yo recuerdo hace 
unos cuantos años, bastantes, cuando yo empecé a tra
bajar como ingeniero, trabajaba en GESA, resultaba 
que en Ibiza, cada año, el consumo de energía eléctri
ca se duplicaba o aumentaba en un 100, un 200 o un 
300 % sobre el año anterior, pero claro, estábamos 
partiendo de una base de unos grupos de 20 megava
tios, o sea que los aumentos no tenían, de 2 megava
tios, no tenían ningún mérito, porque se partía de 
unas cantidades bajísimas. Evidentemente, en los cua
dros comparativos, cuando se comparaba el crecimien
to de Ibiza con Mallorca, era un auténtico boom en 
Ibiza, y, sin embargo, los aumentos eran pocos en can
tidad. 

El porcentaje es alto porque reiteradamente el Ca
pítulo II de la Conselleria era ridículo. El año pasado 
el Capítulo II de la Conselleria me parece que andaba 
sobre el 1'5 %, aproximadamente, 1'4, algo así, no re-

cuerdo la cifra exacta, sobre el 1 '5 % , capítulo absolu
tamente bajísimo en comparación con cualquier otra 
Conselleria y con cualquier otra Comunidad Autón0-
ma, como he tenido oportunidad de comprobar recien
temente. Esta mañana, con la de Valencia, por ejem
plo. Bueno, y ¿por qué? Pues por una serie de razo
nes, primero, el Capítulo II estaba muy bajo porque, 
al haber un desconocimiento absoluto de cuáles son 
los costes reales de funcionamiento de los servicios, 
eso es lo que menos se puede intervenir en una Con
selleria como la nuestra, yo no digo, hay otras Conse
llerias que hacen su política a través de Capítulo II, 
en nuestra Conselleria el Capítulo II es obligado, es el 
dinero que forzosamente es necesario gastar para que 
puedan funcionar los servicios, pero la política se hace 
a través del Capítulo VI. Y, en principio, fuimos uti
lizando el Capítulo II que se nos había transferido, 
pensando que era cierto y que, bueno, esos eran real
mente los gastos que tenía. ¿Qué ha pasado? Bueno, 
primero, que el Ministerio, y yo no sé si pasó en toda 
la Administración o qué, pero a la hora de hacer sus 
cálculos, y como las transferencias en Capítulos II y 
en Servicios se entraba y se hacía con coeficientes glo
bales, no se estudiaban cada una de las Direcciones Pro
vinciales, los servicios periféricos qué capítulo tenían, 
pues entonces, procuró rebajar lo más posible para que 
se aplicase un porcentaje sobre cantidades pequeñas y 
se transfiriese poco dinero de Capítulo II, eso, por una 
parte. Por otra parte, había unos vicios de imputación, 
de gastos de Capítulo II, algunos de ellos notabilísimo, 
como era en Puertos, por ejemplo, donde, dadas las 
condiciones de organismo autónomo, pues resultaba 
que se hacía una autoliquidación de servicios y gastos 
en cuanto a prestación de servicio y tasas por presta
ción de estos servicios, y resultaba que no figuraban 
como tales ni los ingresos ni los gastos. Los ingresos 
son superiores a los que teníamos valorados en el es
tudio previo a las transferencias, pero también los gas
tos eran muy superiores. Por otra parte, los servicios 
centrales eran absolutamente inexistentes y se han te
nido que montar de nuevo, por completo, y no estoy 
hablando ahora del edificio, que también tiene sus gas
tos y tiene su reflejo, sino los gastos propiamente de 
servicio, de funcionamiento de servicios centrales no 
existían. Aquí, las Direcciones Provinciales, al menos las 
de Obras Públicas, tradicionalmente, había sido el Di
rector Provincial un cargo casi simbólico y de los ser
vicios se pasaba directamente a Madrid. 

Bueno, ¿cuál es la consecuencia? Que hemos expe
rimentado en años anteriores unos presupuestos de Ca
pítulo II absolutamente insuficientes, y este año, lo 
que sí nos hemos planteado es hacer un Capítulo II 
realista y en el que se prevean realmente los costes que 
se tienen de Capítulo II, y aunque le parezca que es 
un incremento muy fuerte, a la hora de la verdad sigue 
siendo un porcentaje muy reducido sobre el presupues
to general, lo cual quiere decir que es que antes estaban 
excesivamente bajos. 

Y yo creo, sinceramente, Sr. Alfonso, que si ustedes 
estuviesen tan convencidos como dicen de que van a 
ganar las próximas elecciones y van a gobernar, lo que 
tendría que hacer sería agradecernos o agradecerme, 
en este caso concreto, que le estemos dando un Ca
pítulo II realista y le evitamos el que tenga que su
birlo después ustedes. Siempre es muy bonito y queda 
muy bien en los presupuestos poder hablar de que se 
disminuye el gasto corriente, que todo se dedica a in-
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vers10n, etc., y realmente creo que es lo que debe de 
hacerse, pero, oiga, cuando uno se encuentra con la 
triste realidad de que no basta este dinero y que esta
mos en una situación falsa, en algún momento hay que 
decirlo, y dicen que vale más ponerse una vez rojo 
que ciento amarillo, y eso es lo que estamos haciendo, 
confesar, y se lo dije, paladinamente que era suficiente 
por una serie de defectos básicos que tenía el Capítu
lo II, y ahora los estamos poniendo de manifiesto, y 
más vale que a partir de ahora hagamos los cálculos 
sobre unos presupuestos reales, antes no lo eran, y 
eso, sea quien sea que ocupe la Conselleria, tendrá que 
reconocer que se ha puesto en su sitio. ¿Dónde están, 
además, gastos importantes, que había habido? Pues 
sí, hay una serie de gastos importantes que es el tras
lado de la Conselleria, ciertamente, en un edificio nue
vo que cuesta unos gastos de instalación, que todavía 
no se han terminado, además de unos fuertes gastos 
de mantenimiento, no se ha terminado, hay la necesi
dad de reinstalar el servicio hidráulico que está en unas 
condiciones precarias y en varios edificios, está pre
vista una partida fuerte de alquileres para el servicio 
hidráulico, hay una partida fuerte en la conservación 
y en la reparación de inversiones en Puertos, por lo que 
le he dicho, porque resultaba que no se cargaba, o sea, 
se pagaba directamente con las tasas reguladas por el 
propio puerto y esto no tenía un reflejo contable, hay 
un aumento fuerte en arquitectura para dotar al actual 
laboratorio de Calvia en la edificación que tenemos, que 
es de una dotación muy ihsl!ficiente, que está en con
diciones bastante malas y poner en ~rvicio el labora
torio de Mahón, de Menorca, que esperamos que de 
una vez el Ministerio nos lo entregue, está terminado, 
no está entregado, calculamos que va a ser este año, 
esto también representa un incremento. No cabe duda 
que la creación del Instituto Balear de la Vivienda que 
va a representar una mayor eficacia en la gestión de 
los temas de vivienda, también cuesta dinero, porque 
también tendrá que instalarse, también tendrá unos 
gastos de oficina, tendrá unos gastos de material téc
nico, de equipamiento, etc. 

Estas son las razones por las que el presupuesto de 
Capítulo II sube mucho. Unas, porque es actualizar lo 
que de verdad antiguamente era falso, no respondía 
a la realidad de los gastos que había de Capítulo II, 
y las segundas son esos nuevos gastos, que tendrá 
usted que reconocer que son así. Y que, bueno, yo no 
entiendo que sea dilapidar, porque ninguno de los gas
tos, ni el traslado de las oficinas, ni la creación del 
IBA VI, ni la dotación del laboratorio de Puertos, del 
laboratorio de Calvia de la edificación, ni la dotación 
necesaria para la conservaciqn de las dotaciones en 
puertos, yo creo que ninguna· de todas estas cosas sea 
dilapidar el dinero, eso es situar, en el punto justo 
lo que debe ser el costo de funcionamiento de una 
Conselleria que, repito, el Capítulo II se le queda en un 
2 y pico por ciento, nada más. 

Gracias, Sr. Presidente. 

EL SR. PRESIDENT: 
Gracies, Sr. Conseller. 
Per replicar, té la paraula el Sr. Josep Alfonso. 
Té voste cinc minuts. 

EL SR. ALFONSO VILLANUEVA: 
Sí, Sres. i Srs. Diputats. Jo he utilitzat una paraula, 

dilapidar, traduint, exactament, les paraules del Molt 

Honorable President de la Cornunitat Autónoma. El nos
tre President, perque tarnbé és President del nostre 
Grup, és President de la Comunitat Autónoma, com a 
President del Govern, va dir l'any passat que havien 
reduit despeses innecessaries, gastar despeses inneces
saries, el Diccionari de la Reial Academia diu que és 
dilapidar. Per tant, si l'any passat eren innecessaries, 
enguany deuen ser necessaries, ja em pareix bé. Aixo 
perque quedi dar que la paraula dilapidar no l'he uti
litzada jo, !'he tradu:id.a i he posa.t en una paraula el que 
el President va dir en una frase. 

Sr. Conseller, per favor, no ens ajudi, no ens ajudi 
de cara a l'any que ve, ens bastam totsols, ens cregui, 
nosalLres, ja l'arreglarcm nosaltres , el Pressupost, no 
en s han d'ajudar. El tema que enguany ho arreglen, 
vol dir que l'any passat, com ha dit vos te , els Pressu
posts no estaven bé, sobretot l'any passat, els altres 
anys , no ho sé, pero, de totes maneres, li diré una cosa. 
la setmana que ve tendrem ocasió, potser no amb voste, 
d'entrar-hi si estaven bé o no els pressuposts d'un any, 
perque tendrem ocasió de saber si el que s'havia pres
supostat per al Capítol I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII i 
IX, és el que s'ha gastat o no és el . que s'ha gastat, 
pero no vull entrar en aquest debat, que ja hi entra
rem. 

Sí, Sr. Conse!ler, jo li diría que s'ho faci mirar, no 
voste, sinó els seus alts e.arrees, l'explicació que voste 
ens ha donat, avui és pareguda a la que ens va donar 
el Secretari General Tecnic quan va compareixer, i 
va quedar bastant astorat que pujassin tant, les des
peses, jo no ·sé per que, pero va quedar astorat. I, jo 
m'ho faria mirar aixo dels a lts carrecs, perque el que 
no hi ha dret és que bagin de passar quatre anys, i a 
part de certs serveis, l'any passat no se'n varen trans
ferit, ens ho varen dir vostes, a part de certs serveis 
que es transferiren el 85 o el 84, jo cree que l'any pas
sat ja tenien xperiencia, quan varen fer el pressupo t. 
per saber que el cost efectiu estava mal calculat o que 
e ra baix, etc., ja tenien !'experiencia, bo haguessin po
gut fer l'any passat, no ha pogueren fe.r, la culpa, seva, 
de falta de responsabilitat política per dir al Grup Re
gionalista , no senyor, no basta. Varen ser, com a Go
vern, i no és voste, en aquest cas, com a Govern, ho 
he dit avui matí i ho repetesc, perque són ternes que 
s'han de repetir, perque és així, perque els costs de 
responsabilitat política s'han de pagar, tots els par
tits hem pagat, com voste sap i com nosaltres sabem, 
tots els partits en paguen i aquí hi va haver una falta 
de responsabilitat política, i a posta enguany m'ha de 
permetre que li digui que enguany es passa moltíssim, 
proposant un pressupost amb un increment del 146 % 
de les despeses corrents. Em cregui, no m'agrada a 
mi dir que es passa amb les despeses corrents, no és 
que sigui una iHusió, a mi m'agradaria que la seva Con
selleria , com inversora, tengués un percentatge molt 
petit de despeses corrents, és normal, una Conselleria 
que té 6.000 rnilions de pressupost, si mal no record, 
en números rodons, i que en gasta 3.500 en inversió, 
obviament que en gasta, que en preveu gastar, obvia
rnent les despeses corrents han de ser un percentatge 
petit. Aixo és logic, hi ha Conselleries on les despeses 
corrents són rnolt altes, de percentatge, perque són de 
rnés actuació, com la de Cultura, pareix mentida pero 
sempre ens hem de referir al Conseller de Cultura, pero 
és així, el Conseller de Cultura té molt de personal i 
moltes despeses corrents, precisament, perque actua 
rnés, la seva no és així. 
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Sincerament, Sr. Conseller, pens que segurament 
aquests Pressuposts s'han acostat més al que haurien 
de ser pressupost de Capítol II enguany que l'any pas
sat, segur que són molt més precisos enguany que 
l'any passal, pero també estic completament segur que 
aquests pressuposts de Capítol II, enguany, per com
pensar l'any passat, per compensar-lo, bao allargat un 
poquet el llen1,ol, l'han a!largat, s'han tapat bé, per
que l'any passat agafaren una pulmonía. 

I li volia fer una altra cosa, no em justifiqui el 
tema d'IBA VI, de l'Institut Balear de Vivenda, quan 
en aquest Parlament, voste no ha estat capa<; de pre
sentar-nos el pressupost de l'Institut Balear de Viven
do. IBAVI és el gran desconegut d'aquest Parlament, 
si voste em diu que IBAVI li produeix més despeses, 
nosaltres ho haguéssim sabut si el pressupost d'IBAVI 
hagués arribat a aquest Parlament. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Diputat. 
Té la paraula, pel Govern, el Sr. Jeroni Saiz. 

EL SR. SAIZ GOMILA: 
Muy brevemente, Sr. Presidente. Muchas gracias. 

Para tranquilizar al Sr. Alfonso, no tengo ningún inte
rés en ayudarles, si hemos actualizado el Presupuesto 
es porque creo que es una obligación moral de poner 
el presupuesto que creemos que el año 87 es necesario, 
y no tenemos por qué referimos al año 86, ~stamos 
di cutiendo el del 87, y creemos que éste es e1 necesario, 
ahora, en cualquier caso, reconocerá usted que si en 
algún hipotético caso, alguna vez, ustedes ganasen las 
elecciones, no podrían hacer referencia a la difícil si
tuación heredada. 

EL SR. PRESIDENT: 
Gracies, Sr. Conseller. 
Altres Grups que vulguin· intervenir? 
Com que no n'hi ha, passarem a la votació d'aques

tes esmenes. 
Sres. i Srs. Diputats que voten a favor d'aquestes 

esmenes, es volen posar drets, per favor? 
Grades. 
Sres. i Srs. Diputats que voten en contra d'aquestes 

esmenes, es volen posar drets, per favor? 
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? No n'hi ha. 
A favor, 19 vots; en contra, 24; abstencions, no 

n'hi ha. 
Ens havia quedat aparcada l'esmena d'Esquerra Na

cionalista 202.34. Com que ha estat acceptada, Sra. Se
cretaria, vol llegir així com queda, per favor? 

LA SRA. ENSEÑAT ENSE'ÑAT: 
Es produiria una baixa ...... a la partida 1705012800 

de 10 milions de pessetes. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sí, Sr. Serra. 

EL SR. SERRA BUSQUETS: 
Per una qüestió d'aclariment. Jo pregaria que que

das també constancia per al Diari de Sessions del text 
aprovat de l'esmena. Si la Sra. Secretaria la té o jo 
mateix, la puc llegir, és igual. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sí, la Sra. Secretaria en fara lectura. 

EL SR. SERRA BUSQUETS: 
, Grades, Sr. President. 

LA SRA. ENSEÑAT ENSEÑAT: 
« ... subprograma 170501 afegir la partída correspo

nent al Capítol II, dotada amb 10 milions de pessetes 
per poder establir amb la Universitat de les Illes Ba
lears un conveni destinat a promocionar l'educació me
diambiental.» 

EL SR. PRESIDENT: 
Per tant, ... 
Sí, Sr. Alfonso. 

EL SR. ALFONSO VILLANUE'VA: 
Sí, el nostre Grup voldria que no només quedas al 

Diari de Sessions, sinó que quedas al document pressu
postari. 

EL SI<.. PRESIDENT: 
Hi quedara, Sr. Alfonso. 
Grades. 
Sres. i Srs. Diputats que voten a favor d'aquesta 

esmena, es valen posar drets, per favor? 
S'aprova per unanimitat. 
A continuació, passam a debatre les esmenes 337 

i 338, del Gíup Parlamentari Socialista. Per defensar 
aquestes esmenes, té la paraula el Sr. Francesc Triay. 

Té voste deu minuts. 

EL SR. TRIAY LLOPIS: 
Sí, grades, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. De 

la crítica global a la política pressupostaria i als pro
grames de la Conselleria, que no ha estat acceptada, en 
termes numerics parlamentaris, passam a unes propos
tes molt més possibilistes, unes propostes molt més ac
ceptables una per una i que tenen per objecte millo
rar aspectes concrets dels Pressuposts, reduir alguns 
deficits o impulsar algunes accions que es consideren 
insuficients. Aquestes dues esmenes que agrupadament 
defensaré, estan relacionades amb urbanisme i corres
ponen a allo que en el dialeg iniciat ahir pel Conseller 
Sr. Soler i el Diputat Sr. Alfonso, ells solen dir esme
nes classiques, són aquestes esmenes de Legislatura que 
formen part un poc del fons de comer~ del Grup So
cialista i que no són, normalment, incorporades o su
ficientment incorporades a les propostes o inicials o 
finals del debat en Comissió per part del Govern. 

En primer lloc, l'esmena relacionada amb el plane
jament, planejament urbanístic, a la qual el Govern hi 
propasa, el projecte hi propasa 5 milions de pessetes, i 
on de!}1anam un increment de 15 milions de pessetes, 
en primer lloc, perque 5 milions de pessetes és molt 
poc per a les obligacions que el Govern ha d'afrontar 
en documents a nivell de Comunitat o en documents a 
nivell supramunicipal, ja que el que és el planejament 
municipal ha estat incorporat a una altra partida di
ferent, pero aquesta partida de 5 milions de pessetes 
que hi ha als Pressuposts és difícilment suficient per 
fer plans especials d'arees naturals que queden o que 
hi pugui haver de nous, perque, logicament, qualque dia, 
per part de qualque govern, s'haura d'aprovar qualque 
cataleg definitiu de pares naturals i s'hauran de fer al
guns estudis tecnics per a la seva protecció, per als seus 
plans especials, perque les Directrius Territorials que ja 
haurien d'estar en marxa, pero dar, com que la Llei no 
esta feta no hi poden estar, pero dar, la Llei també és 
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responsabilitat del Govem i de la seva rnajoria, natu
ralment, han necessitat el Govern tres anys per dur-la 
i quatre mesas després per posar-se d'acord arnb l'ar
ticulat, tampoc no esta en aquests moments en condi
cions, pero dins l'any 87, qualsevol govern que sigui 
haura de fer, i amb aquests 5 milionets no en tendra 
per cornern;ar. Aixo, el Conseller coneix tant bé com jo 
el que costen els estudis tecnics, per pensar que 5 mi
lions de pessetes li puguin permetre acometre aquest 
tipus de treballs, així com altres documents que la Llei 
d'Ordenació Territorial preveu i que és de suposar que 
s'iniciara la seva redacció. Per altra part, hi ha una 
claríssima disminució, respecte de l'any passat, perque 
sí l'any passat hi va haver 13 milions i mig destinats 
a aquest fi específic, enguany nornés se n'hi dediquen 
5. Per tant, em sembla estrany que estant en un pro
cés, jo cree que creixent d'elaboració, o, almanco hau
ria ele ser, és necessari que sigui creixent d'elaboració 
de documents urbanístics, de planejaments tant urba
nístic superior, com d'ordenació territorial, com li vul
guem dir, per part del Govern de la Comunitat Autó
noma, és difícilment comprensible que es vagi cap a 
una drastica reducció de la partida pressupuestaria. 

I quant al tema de la promoció de la gestió urba
nística, bé, la problematica és similar, si l'any 86 hi 
va haver 10 rnilions, no s'explica que ara n'hi hagi 5, 
quan, com diu la Memoria de la Conselleria, es van 
destinar basicament a l'any 86 a uns cursos per a for
mació de tecnics i funcionaris i que, a més, van anar 
molt bé, segons explica la Memoria del Govern i que 
és necessari continuar impulsant. Difícilment es con
tinuaran impulsant aquests cursos de formació i de 
gestió urbanística si es redueix a la meitat la parti
da i si es té en compte que no és suficient, que no 
cobreix totes les possibilitats d'actuació en materia 
de gestió urbanística, la celebració d'aquests cur
sos d'actualització de coneixements, smo que és 
necessari dur la gestió urbanística als municipis, ba
sicament, on tenim un problema de planejament que 
és que hi ha un planejament no de suficient qualitat, 
en termes generics, que no cobreix suficientment en
cara tot el territori municipal, que té nivells inferiors 
als optims, normes subsidia.ríes on hi hauria d'haver 
plans generals, etc., pero, a part d'a~o, el gran deficit 
real, a part del planejament es produeix amb la ges
tió urbanística, i és que els plans s'aproven, i alla que
den, llevat de les actuacions estrictament privades, i 
que, per part dels poders públics, per part dels rnuni
cipis, no hi ha el procés continuat, no ja de modifica
ció d'aquests planejaments, sinó de desenvolupament 
a nivell inferior d'aquest planejament amb totes les ac
tuacions públiques que són necessaries, tant a nivell 
de planejaments especials de reforma interior, com 
plans parcials, com documents de reparceHació, bé, 
sempre hi haura els arguments que les possibilitats 
pressupostaries no ho han permes, nosaltres creim 
que és possible fer aquests increments, no hi ha 
dubte que amb 5 rnilions per a la gestió urbanística és 
una partida realment insuficient i que, si se'm permet 
repetir arguments de Legislatura, també, perque tam
bé són arguments classics, cree que demostren un li
mitat i molt escas interes per part de la Conselleria a 
impulsar, no tan sols a elaborar el planejament propi, 
que seria la primera esmena, sinó a impulsar, decidi
damen t, una bona gestió urbanística, per part dels 
Ajuntaments. I tots sabem que impulsar és pagar, és 
proporcionar mitjans, pagar estudis, contractar consul-

tors, és, en una paraula, posar en els Ajuntaments els 
mitjans adequats, encara que sigui d'una manera ini
cial, no necessariament un procés continuat a llarg ter
mini, pero sí d'una manera inicial, perque aquests 
Ajuntaments que mouen mils i mils de milions anual
ment en inversions immobiliaries i amb inversions ur
banístiques, tenguin un nivell de gestió urbanística, al
manco, similar al nivell d'expectatives i d'interessos 
que es mouen dins el seu tenue municipal, per poder 
fer una bona gestió en aplicació del que és la Llei de 
Rcgim del Sol, com amb aplicació i en convertir en 
rcalitat els desitjos dels ciutadans en materia urbanís
tica. 

Per tant, les propostes concretes són d'incrementar 
el planejament propi de la Comunitat Autónoma de 5 
a 15 milions i d'incrementar la gestió urbanística de 
5 a 10 milions per arribar aproximadament, en els dos 
casos, a les partides pressupostaries de l'any passat. 

Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Grades, Sr. Diputat. 

Pe! Govern, té la paraula el Conseller Sr. J eroni 
Saiz. 

EL SR. SAIZ GOMILA: 
Sí, gracias, Sr. Presidente. Sras. y Sres. Diputados. 

Ciertamente, esta enmienda es clásica y los argumen
tos siguen siendo lo~ mismos, y yo creo que no es pre
ciso profundizar excesivamente en ellos. Nosotros es
timamos que sí son suficientes, usted estima que no, 
nosotros ponemos una cifra, usted pone otra, ninguna 
de las dos tiene una justificación objetiva, y cualquie
ra piensa que podría gastarse 5 o 3 o 10 o 20, es muv 
difícil ponerse de acuerdo en cuál es la cifra óptim~ 
para gastar en cualquiera de estos procedimientos. No 
cabe la menor duda que cada uno distribuye el presu
puesto como cree que es conveniente para la sociedad 
o la empresa que está administrando, y los conceptos 
son diferentes, perfectamente si yo hubiera puesto 10 
míllones, usted me diría que tenía que gastar 15, si hu
biera puesto 15, me diría que tengo que gastar 20, para 
poder dejar bien claro que usted se gastaría más en 
planeamiento de lo que yo pienso gastar. Pero no tie
ne más profundidad ni tiene más enjuncia la enmienda 
que ésta. Yo quisiera decir que el planeamiento de la 
Comunidad yo entiendo que es suficiente por muchas 
razones, entre otras porque la situación real del pla
neamiento, por razones, yo no diría que sean todas 
responsabilidad del Gobierno, pero es igual, tampoco 
quiero eludir las responsabilidades, el hecho es que aho
ra empezarán a redactarse las directrices de ordenación 
territorial, ahora empezarán, las directrices no afectan 
sólo a la Conselleria de Obras Públicas, afectan a to
das las Consellerias, las directrices se van a llevar, se 
van a desarrollar desde un equipo de la propia Comu
nidad porque tienen un contenido político que no per
mite contratar una asistencia técnica global, para que 
Jo dejen hecho, como se encarga un proyecto, lo que se 
va a contratar, como es habitual, son estudios concre
tos y específicos sobre distintos temas de los que es 
necesario disponer para poder redactar las directrices, 
y no todos van a gravitar precisamente sobre el presu
puesto de la Conselleria de Ordenación del Territorio, 
puesto que otros muchos, como digo, son competencia 
de otras Consellerias. 
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Y, en cuanto a los planes de desarrollo, bueno, la 
propia Conselleria tiene otros programas, de estudios, 
de inversiones, en planeamiento que pueden ser los 
sectoriales dentro de cada específico, el de Puertos, el 
de Carreteras, etc., incluso algunos de ellos dentro del 
propio Medio Ambiente, la rehabilitación de espacios 
natura les degradados, puede incluir la redacción de 
planes, precisamente, de planes de ordenación y de 
planes especiales de protección de estos terrenos, y no 
sólo en el Capí~ulo de inversiones, sino en la propia 
actuación del personal de la Dirección General de Me
dio Ambiente que, por esto, lo he dicho reiteradas ve
ces, se está procurando, porque no está terminado, for
mar un equipo pluridisciplinar, suficientemente com
pleto como para que puede acometer este tipo de es
tudios y este tipo ele planeamientos sin necesidad de 
contra~arlo fuera, de tal forma que refleje realmente 
cuál es la voluntad de la Conselleria. 

En cuanto a la promoción de la gestión y actua
ción urbanística, yo quisiera recordarle que impulsar 
la actuación urbanística de los Ayuntamientos no se 
h ace sólo pagando, esto no es suficiente, y algunos de 
los problemas que usted ha puesto de manifiesto y 
Ayuntamientos que se encuentran con algunos planea
mientos que no saben o no quieren o no gestionan, 
simplemente, no quiero decir por qué, pero de hecho 
es que no los gestionan, muchos de ellos es porque se 
han encontrado en sus manos con un instrumento de 
planeamiento que ellos no deseaban, que no es adecua
do a sus necesidades, pero sólo porque se les pagaba, 
se decidieron a hacerlo, simplemente porque se les pa
gaba, y entonces se lanzaron, lo hicieron y se encuen
tran ahora con este instrumento de planeamiento que 
no saben, les quema en las manos, porque no saben 
qué hacer con él. 

Por otra parte, entendemos nosotros que la pro
moción de la gestión se hace a base de cursos, a base 
de ayudas para todos los que quieran, eso sí que se 
hace, lo que pasa es que la experiencia ha demostra
do que estos cursos, afortunadamente, no son tan ca
ros y pueden desarrollarse con un coste bastante bajo. 
Y esa es la realidad, no son necesarios tantos millo
nes para desarrollar estos cursos. Y en· cuanto a pagar 
directamente los estudios e instrumentos de gestión, 
por /favor, usted sabe perfectamente que la Ley del Sue
lo prevé otros mecanismos para pagar estos estudios, 
que no es necesario que los pague el Gobierno, hay 
unos afectados, unos beneficiados por estos estudios, 
que, dentro de las cargas que les corresponden, den
tro del justo recurso de cargas, está también el pagar 
estos trabajos. 

Gracias. 

EL SR. PRESIDENT: 
Grades, Sr. Conseller. 
Per replicar, té la paraula el Sr. Francesc Triay. 

EL SR. TRIA Y LLOPIS: 
Moltes gracies, Sr. President. Bé, at,:;o deu ser la 

visió liberal, efectivament, que tot es faci tot sol, es
pecialment en aquests temes. Pero, la realitat és la 
realitat, i la gestió urbanística no es fa, perque aquest 
liberalisme no funciona, i vostes, supos, supos, tal ve
gada és molt de suposar, haurien d'estar interessats que 
hi hagi una bona gestió urbanística i que, si hi ha ca
sos com els que voste diu, que segur que n'hi ha, no 
tan sols perque els ho van pagar, sinó també perque 

potser tampoc no hi havia, dins els Ajuntaments, un 
coneixement suficient del que es duien entre mans ¡ 
no van aprovar planejaments que fossin resultat de la 
seva voluntat política. Bé, ª\".º és la necessitat de re
plantejar-los, d'augmentar la qualitat, que hi hagi mol
ta més integració entre la feina que es fa i s'aprova 
i el que realment la voluntat popular del municipi vol, 
pero aixo no resol ni dóna resposta a la necessitat 
d'una vegada aprovat el planejament, haver d'impulsar 
la gestió urbanística, i jo no estic parlant de la gestió 
urbanística privada que es mou pel motor del b enefi
ci, del lucre, n'hí ha molta d'altra, hi ha molta gestió 
urbanística pública, necessaria, que es mou per l;s ne
cessitats socials, hi ha molta actuació, voste, supos, en 
té perfecte coneixement i que, a més, com que ningú 
no se'n preocupa especialment, no es fa, i com que no 
es fa, els planejaments acaben els seus quatriennis, els 
seus anys de vigencia, i ll eva t deis edificis que ha fet 
qui tenia interes d'edificar, interes economic , legítim, 
pero estrictament economic, i aquells que tenien inte
res d'urbanitzar, tates les altres actuacions, que exigien 
un esfon,: ele gestió del municipi, han quedat eterna
ment congelades, com se sap perfectament, i, per tant, 
jo cree que davant aquesta situació, pensar que la ges
tió urbanística és simplement fer uns molts ben inten
cionats i supos que amb molts bons resultats, cursos 
per a funcionarí s, cree que és una idea absolutament 
miope de la realitat urbanística que vivim. Per tant, jo 
cree que, a part deis arguments classics i de Legisla
tura que li he exposat, li voldria donar un altre argu
ment, potser més quantitatiu, recluir a un ten;: en 
aquests dos camps la inversió real de l'any 86 a l'any 
87, cree que no té justificació en absolut. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Diputat. 
Té la paraula per contrareplicar, el Conseller Sr. 

Jeroni Saiz: 

EL SP. SAIZ GOMILA: 
Sí, gracias, Sr. Presidente. Simplemente para decir 

que si el Gobierno ofrece toda la ayuda a los Ayunta
mientos y les ofrece la colaboración técnica y econó
mica, y éstos no la aprovechan, no es culpa del libera
lismo del Gobierno. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Conseller. 
Altres Grups que vulguin intervenir? 
Com que no n'hi ha, passarem a votació de les es

menes 337 i 338. 
Sres. i Srs. Diputats que voten a favor d'aquestes 

esmenes, es volen posar drets, per favor? 
Moltes gracies. 
Sres. i Srs. Diputats que voten en contra d'aques

ta esmena, es volen posar drets, per favor? 
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? No n'hi ha. 
A favor, 18 vots; en contra, 24; abstencíons, no n'hi 

ha. 
A continuació, passarem a debatre l'esmena del 

Grup Parlamentari Socialista, 339. Per defensar-la, té 
la paraula el Sr. Francesc Triay. 

EL SR. TRIAY LLOPIS: 
Moltes gracies . Aques ta esmena és estrictament de 

definició del contingut. Jo cree que sobre l'esmena no 
hi deu haver cap divergencia. Simplement és demanar 
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ue a la inversió real, en creació de nova infraestru-
q 'h ¿· e · tura viaria, en carreteres, que, com s a lt en om1~-
sió esta més numericament encaixat, respon a les obh
ga;ions, tant les retardades de l'any 86, com le~ noves 
de l'any 87, del Conveni de Carreteres subscnt a~b 
l'Administració de l'Estat, simplement que, pera maJor 
claredat del pressupost, i, per tant, majar definició dels 
compromissos i dels projectes concrets, i ja que no 
s'han insularitzat, com s'ha vist amb anterioritat, les 
inversions, a pesar que la informació verbal es pugui 
donar, pero no s'ha insularitzat la inversió dins el. pres
supost, que es faci una menció que aquests proJ~ctes 
d'infraestructura viaria corresponen als comprom1ssos 
del Conveni de Carreteres. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Diputat. 
Té la paraula, pel Govern, el Conseller Sr. Jeroni 

Saiz. 

EL SR. SAIZ GOMILA: 
Sí, Sr. Presidente. Sras. y Sres. Diputados, yo creo 

que la propuesta que se contiene en est~ ~nmienda e_s 
una limitación innecesaria y absurda, limitarse preci
samente a las obras que están en el convenio. Eviden
temente, esta es una obligación primaria, es el compro
miso que tiene el Gogierno y, consecuentemen!e, debe 
de cumplirlo, pero no hay por qué limitar, si hubiese 
alguna posibilidad de una ampliación de crédit~ por 
cualquiera de los procedimientos legalmente posibles, 
que no se pudiesen hacer -obras nuevas, aparte de la~ 
convenidas. En consecuenc;:ia, me parece que es una li
mitación absolutamente inecesaria. 

EL SR. PRESIDENT: 
Gracias, Sr. Conseller. Té la paraula, per replicar, 

el Diputat Sr. Francesc Triay. 

EL SR. TRIA Y LLOPIS: 
Bé, jo no puc considerar que sigui absurd esta

blir que els compromissos són els del Conveni de Car
reteres si, com s'ha vist amb anterioritat amb una sene 
de vagoroses explicacions que ha donat el Conseller, les 
obres previstes en el Conveni de Carreteres estan apro: 
ximadament a la meitat del seu cost real. Per tant, si 
els compromissos, a la practica, resulta que són, si s'ha 
de complir el calendari, el doble dels que aquí s'establei
xen, perque estan mal pressupostades o mal valo~ades 
inicialment, per raons que no hem sabut agafar be, les 
propostes d'obres del Conveni de Carreteres, difícilment 
es pot considerar absurd pensar que aquests compro
missos que existeixen, aquests 2.100 milions es destinin 
directament a les obres q1,1e estan compromesses per 
l'Estat, per aconseguir simúltaniament, naturalment, la 
financ;ació complementaria. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Diputat. 
Per contrareplicar, té la paraula el Conseller Sr. 

J ero ni Saiz. 
Per contrareplicar, té la paraula el Sr. Jeroni Saiz. 

EL SI{. SAIZ GOMILA: 
Sí, Sr. Presidente. Yo, no es que considere absur

do que se dedique a estas obras, considero absurdo 
que se limite. 

Muchas gracias. 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gracies, Sr. Conseller. 
Hi ha altres Grups que vulguin intervenir? 
Passarem a la votació de l'esmena 339. 
Sres. i Srs. Diputats que voten a favor d'aquesta 

esmena, es volen posar drets, per favor? 
Gracies. 
Sres. i Srs. Diputats que voten en contra d'aques

ta esmena, es volen posar drets, per favor? 
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? No n'hi ha. 
A favor d'aquesta esmena, 18; en contra de l'esme

na, 24; abstencions, no n'hi ha. 
A continuació, passarem a debatre les esmenes 340 

i 341, del Grup Parlamentari Socialista, per defensar 
aquestes esmenes, té la paraula el Sr. Antoni Costa. 

Té voste deu minuts. 

EL SR. COSTA COSTA: 

Grades, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. Deia 
el Sr. Conseller d'Obres Públiques que tenia previstes 
unes inversions, uns percentatges a l'illa d'Eivissa, que 
no trobam en els pressuposts i a la memoria dels pres
suposts que voste ha dut aquí, a aquest Parlament. 
Nosaltres li proposam, amb aquestes esmenes, dues ac
tuacions en materia de carreteres, en manteniment, una 
que cree que és absolutament necessaria, que és la mi
llora del ferm de la carretera d'Eivissa a Sant Joan, 
carretera que esta molt degradada i que sofreix un 
gran transit, ates que va a les costes del municipi de 
Sant Josep, que és una de les zones de l'illa que té 
una oferta turística més important i que s'esta utilit
zant per a transport de passatgers des de l'aeroport a 
tates aquestes zones. Aquesta carretera esta fortament 
degradada, no entra en el Conveni de Carreteres sig
nat entre la Conselleria i el Ministeri d'Obres Públi
ques, i creim que és necessaria una actuació de mante
niment damunt aquesta carretera. Per aixo li proposam 
una esmena de 85 milions. 

I també, creació d'infraestructura viaria, el desdo
blament, una xifra simbolica per comen<;ar un progra
ma de desdoblament de la Ronda d'Eivissa. 

Creim que són dues actuacions absolutament ne
cessaries a dur a terme per part de la Comunitat Au
tonoma, són unes actuacions que no hem vist reflecti
des en els pressuposts d'aquesta Comunitat, que, per 
altra part, s'ha de recordar que l'illa d'Eivissa, la seva 
inversió en materia de carreteres és practicament nuHa. 
Simplement la carretera de Sant Joan-Portinatx, un mal 
exemple del que hauria de ser la gestió de les institu
cions públiques respecte de Carreteres, ja que fa dos 
anys que esta comenc;ada i encara no sabem si estara 
acabada per a aquest estiu, una obra de fabrica a la car
retera d'Eivissa a Sant Josep i un pont a la carretera de 
Santa Eulalia a Sant Carles. Creim que aquestes actua
cions són clarament insuficients per a les necessitats 
que té l'illa d'Eivissa en materia de carreteres i, per 
tant, li proposam que hi dediqui una atenció més, aten
cions importants perque els ciutadans d'aquestes illes 
també puguin usar els drets que tenen a tenir una in
fraestructura viaria en condicions. Són dues actuacions 
absolutament pragmatiques, dues necessitats que estan 
reconegudes per tots els usuaris d'aquestes carreteres, 
i dues obres que, a més, tenen un cert interes turístic 
pel transit que tenen i per la necessitat que hi ha d'ac
tuar damunt elles. 

Moltes de gracies. 
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EL SR. PRESIDENT: 
Moltes grades, Sr. Diputat. 
Pel Govern, té la paraula el Conseller Sr. Jeroni 

Saiz. 

EL SR. SAIZ GOMILA: 
Gracias, Sr. Presidente. Sras. y Sres. Diputados. 

Realmente, en la dinámica que lleva este debate pre
supuestario, no es de extrañar la defensa que ha he
cho el Sr. Costa de estas dos enmiendas. Ustedes han 
planteado como uno de los factores de la estrategia la 
defensa de los intereses de Ibiza, aparentemente piso
teados por la actuación del Gobierno, etc., etc., etc. 
Bien, yo lo comprendo, ustedes están en campaña elec
toral, como todos, necesitan hacer algo por Ibiza y tie
nen que compensar, de alguna forma, el no haber lu
chado a la hora de tener una representación en el 
Parlamento, y en cambio han estado luchando para te
ner unas inversiones. Bien, me parece muy bien, yo no 
voy a entrar, éste es un tema de Grupos Políticos y 
ya dirán lo que tengan que decir, pero creo que cuan
do estamos manejando cifras objetivas, y en este caso 
estamos manejando cifras objetivas, no es fácil hacer 
elucubraciones y filosofías. 

La isla de Ibiza no está abandonada en materia de 
carreteras, la isla de Ibiza resulta que en calidad de 
firmes, si contamos firmes buenos y regulares en nues
tras islas, la media es de que hay un 76 % de firmes 
que están en condiciones buenas o regulares, curiosa
mente, Ibiza está en el 77 ·% . Y si hablamos de carac
terísticas geométricas, resulta que frente a una media 
de un 57 % de firmes buenos y regulares, resulta que 
Ibiza está en el 95 %. Quiere decir que no puede de
cirse que la situación de las carreteras· de Ibiza sea 
inferior a las demás islas, en las características geo
métricas está muy por encima, y también le voy a de
cir la verdad, está por encima porque las condiciones 
del terreno ayudan, Mallorca está en la media, por 
debajo de la media, y es la que marca además la me
dia, Mallorca, porque las zonas montañosas tienen ma
las carreteras, Ibiza tiene menos proporción de zonas 
montañosas o menos carreteras que vayan por zona 
montañosa, pero esto es una realidad, y en calidad de 
firmeza, muy ligeramente, pero está un poco por enci
ma de la media, no hay mucha diferencia, 75, 79, 77, 76, 
más o menos. Entonces, lo que no se puede decir es que 
Ibiza esté abandonada. 

Y en Ibiza, además, están programadas, se están 
haciendo, se han hecho inversiones, porque usted ha 
citado únicamente el caso de Portinatx que está a me
dio hacer, que se está haciendo, pero se ha olvidado 
de que se ha pavimentado toda la carretera hasta San 
Juan, se ha pavimentado de San Juan a la Cala de 
San Vicente, se ha repavirnentado la pista de la carre
tera del aeropuerto, se ha repavimentado la de Santa 
Eulalia, de Santa Eulalia a San Carlos, etc. Oiga, us
ted se está olvidando de todas las cosas que se han he
cho en Ibiza en materia de Carreteras. Y se ha olvi
dado, porque ahora, parece ser que en estos momen
tos le interesa desvincular Formentera de Ibiza, se ha 
olvidado de que están adjudicadas obras, que se están 
realizando, a punto de iniciarse, por valor de 220 mi
llones de pesetas, en la isla de Formentera. No me 
diga usted que están abandonadas. 

Proporcionalmente, con independencia, y como ya 
le he dicho antes, en esta Conselleria la proporción de 
inversiones, el porcentaje de inversiones para Ibiza es 

de un 20'7 %, creo que es bastante justo y supera en 
mucho el clásico porcentaje del 10 y medio con que se 
distribuía la aportación estatal, en el caso de carrete
ras concretamente, está mucha inversión en Ibiza, y 
prácticamente es que usted me está pidiendo la única 
carretera que queda en malas condiciones en Ibiza o en 
relativamente malas condiciones, relativamente malas, 
porque, aparte de la necesidad de un bacheo coyuntu
ral debido a las inclemencias de este año, y esto pasa 
en muchísimas carreteras de nuestras islas, no está tan 
mal, lo que pasa es que no tiene aglomerado como tie
nen las otras, no está en tan malas condiciones, su re
paración se hizo hace relativamente pocos años, lo que 
pasa es que claro, de cada vez se queda la más anti
gua y le toca el próximo turno, y está en nuestra pre
visión, este año se va a ampliar una obra de fábrica 
que estorba, y evidentemente el año 88 le tocará el 
turno porque es la que viene después, y si hubiese- al
guna posibilidad de aumentar las dotaciones en mate
ria de Carreteras, posiblemente le tocaría el año 87. 
O sea, está así la situación, pero, claro, oiga, si usted 
después de haber escuchado cuál va a ser nuestra pro
gramación de inversiones en Ibiza, me pide las que no 
hemos incluido porque son necesarias, naturalmente 
que son necesarias, podría haber cambiado y en lugar 
de ésta, en lugar de la de Portinatx haber hecho ésta, 
en lugar de la de Formentera haber hecho ésta, y en
tonces me pediría la de Formentera, porque es nece
saria, pero oiga, esto no es serio. Imagínese usted que 
cualquiera de los Diputados de Menorca, de los Dipu
tados del Grupo Popular de Menorca que también tie
nen que hacer méritos para ganar las próximas elec
ciones hiciese lo mismo, y me hubiese pedido que pro
cediese a la pavimentación de todas las carreteras que 
quedan en Menorca, que también son necesarias. Y no 
quiero ni hablar, si hablásemos de Mallorca que toda
vía tiene un 25 % de carreteras con firme defectuoso, 
y también pidiesen, el Grupo de Unión Mallorquina, la 
pavimentación de todas las carreteras de Mallorca. Eso 
no es serio. Usted sabe perfectamente que todas al 
mismo tiempo no se pueden hacer, se hace lo que se 
puede y no hay ningún trato discriminatorio de card 
a Ibiza. Ibiza tiene una inversión fuerte en carreteras 
la que se ha hecho, la que se está haciendo y la qu~ 
se va a hacer. Y que evidentemente la próxima que va 
a tocar es la de San José, evidentemente, a la próxi
ma que le va a tocar es la de San José, lo que pasa 
es que hay que repartir los dineros de una manera 
seria. No se pueden hacer agravios comparativos con 
otras islas ni en un sentido ni en otro, por mucha 
campaña electoral que estemos haciendo. Y yo le acabo 
de demostrar que la previsión de inversiones es abso
lutamente la misma en todas ellas. Es más, en el caso 
concreto del desdoblamiento de la vía de la Ronda de 
Ibiza, además de esto hay una razón más, y es que to
davía no está decidido, y éste es un tema que se está 
discutiendo con el Ayuntamiento, y no está decidido y 
posiblemente no sea la situación a adoptar, el desdo
blar la ronda actual, sino el acceptar que esta ronda es 
una vía urbana y se transforma en una vía urbana, y 
lo conveniente es hacer una segunda ronda más aleja
da. Esta es la postura que mantiene el Ayuntamiento, en 
contra del antiguo Plan de Carreteras que tenía el Ser
vicio de Carreteras, y bueno, cuando el Ayuntamiento 
acabe su planeamiento, si realmente prevé una franja 
de reserva diaria para esta segunda ronda, probable
mente, yo le digo a título personal, pienso que tiene 
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razón el Ayuntamiento y que la solución es esta otra, 
pero en estos momentos no está definido. Consecuen
temente, ahora mismo, hacer una previsión de inversio
nes en un desdoblamiento de una vía que lo más pro
bable es que no se haga, me parece que es completa
mente absurdo. 

Muchas gracias. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Conseller. 
Per replicar, té la paraula el Sr. Antoni Costa. 

EL SR. COSTA COSTA: 
Sr. President. Sr. Conseller, jo li vull llegir només 

les inversions que ha fet voste durant 1986 i les que 
té previstes per a 1987, i veurem si voste ha actuat o 
no a l'illa d'Eivissa. Al que he fet referencia abans eren 
actmicions, i voste ho sap molt bé, del Ministeri d'O
bres Públiques abans de fer aquestes transferencies, i 
que efectivament va deixar l'illa d'Eivissa en unes con
dicions bones de les seves carreteres, amb unes bones 
condicions . En aquests moments, hi ha carreteres que 
s'han deteriorat i, efectivament, nosaltres, davant la 
passivitat del Grup Popular, que no aconsegueix que es 
resolgui ni un sol dels problemes que té l'illa d'Eivis
sa, hem fet una actuació energica, que voste li pot dir 
electoral, voste li pot dír el que vulgui, d'inversions per 
valor de 700 milions a l'ílla d'Eivissa, i que, el Grup Po
pular, evidentment, no els dóna suport, no ha tengut 
la fon;:a dins el Grup Popular perque donassin suport 
a aquestes actuacions, els membres del Grup Popular 
d'Eivissa. 

A les obres que té previstes per a 1987 hi ha, via de 
cintura, tram 3-A, autovia central, enlla<;: de la carre
tera, de la via de cintura amb la carretera de Mana
cor, carretera d'Esporles a Banyalbufar, carretera Deia
Sóller i carretera Sineu-Ariany. Millora de ferros, no
més hi ha la de la carretera de Sant Joan a Portinatx 
que ja fa dos anys que esta en obres i que encara no 
sabem si s'acabara, suposam que sí, desitjam que si
gui així. I no hi ha altra actuació prevista a l'illa d'Ei
vissa, i voste pot dir, és que en aquests moments des
lligam Formen.tera. No, no és que deslliguem Formen
tera, és que Formentera, que també estava dins el pla 
d'actuació del Ministeri d'Obres Públiques, té una ver
tadera necessitat que es faci la carretera que vostes te
nen prevista fer durant l'any 1987 i que, per cert, tarp
poc no inclouen en el seu programa, és a dir, que es 
veu que els seus programes no sabem bé com els fan, 
pero no contenen la realitat de les coses que vostes 
fan. 

La carretera de Sant Josep esta en mol mal estat, 
no esta nornés en un estat, com voste ve a dir, que és 
una necessitat, és una necessitat real, esta molt mala
ment, jo el convid que quan vagi a Eivissa hi passi, 
té un transit molt fort d'autobusos i de camions i ne
cessita d'una reparació i d'una reparació urgent. Vos
tes, coro sempre, no volen fer cas a aquestes peticions 
del Grup de l'oposició, bé, vostes són rnolt lliures, na
turalment, des del Govem, de fer la política més conve
nient per a aquestes 'illes, que vostes creguin més con
venien t. Nosaltres discrepam, creim que la política més 
convenient és la que soluciona problemes, i no li de
manam que ho faci tot, li deman~m una obra que no 
té un cost grandiós i que és possible dins aquests pres
suposts, retallant, com deia el company Sr. Alfonso, re
tallant un poc les despeses corrents d'aquest Govern i 

les despeses de personal, que s'ha vist clarament que 
estaven inflades i que no han pogut demostrar que 
eren necessaries. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Diputat. 
Per contrareplicar, té la paraula, pel Goven1, el Sr. 

Jeroni Saiz. 

EL SR. SAIZ GOMILA: 
Gracias, Sr. Presidente. Sr. Costa, usted, en Ibiza, 

en el seno de Ibiza, haga usted la campaña electoral 
como quiera, es libre de hacer lo que quiera y de de
cir lo que quiera, y si allí se lo creen, bueno, yo no lo 
creo, creo que los ibicencos no le van a creer, no le 
van a hacer caso, pero, diga lo que quiera, y nuestro 
grupo ya se cuidará de darle adecuada respuesta. Pero 
aquí, por favor, lo he dicho antes y lo repito, el Par
lamento merece un mínimo respeto y no se le puede 
engañar, y perdone la expresión, no se pueden decir 
cosas falsas, no se puede, las cosas son como son, los 
números son como son . O sea, usted me está hablan
do de los planes, que Formentera estaba en el plan de/ 
Ministerio, oiga, todo estaba en el plan del Ministerio, 
8.n tes la Comunidad no existía, las carreteras eran del 
Ministerio, y claro que estaba en los planes, y en los 
planes del Mmisterio estaba el arreglar todas las ca
rreteras de España, y en los planes nuestros también 
·stá arreglar todas las carreteras de Baleares. Toda~ 

LO que no estamos habl_ando es en qué plazo, se hace 
a mectida que se puede. Estaba absolutamente todo. 

Ahora, Formentera no cuenta. Cuando usted dice 
lo que vamos a hacer en Ibiza, Formentera no cuenta, 
porque es necesario, en qué quedamos, son necesarias 
todas, yo no he dicho que la de San José no sea ne
cesaria, lo admito, y está en mal estado, claro que sí, 
se lo estamos diciendo, no la he conceptuado dentro 
del concepto de buenas y regulares, lo que pasa es que 
hay otras que tienen más necesidad, y Formentera, pen
samos que tiene más necesidad, y le dimos prioridad 
a Formentera sobre la de San José, porque tenía prio
ridad, pero cuando usted haga la cuenta, no se olvide 
de Forrnentera, cuéntelo, son 220 millones con cargo 
al presupuesto de este año, no se puede olvidar de 
esto, está. Y está además acabar la carretera de San 
Juan a Portinatx y está una obra de fábrica en el Puen
te de S'Argentera, en San Carlos y está la obra de fá
brica en la carretera de San José. Y estas cosas están, 
no se olvide. 

Y no diga que todo lo que ha hecho lo había he
cho el Ministerio de Obras Públicas, porque tampoco 
es cierto. Con cargo a nuestros presupuestos, el año 
pasado, se acabó de pavimentar la carrete.ra de acceso 
a San Juan, que se había quedado detenida en el cru
ce con Santa Eulalia, y ahí se había quedado parada 
y la terminamos nosotros . Y con cargo a nuestros pre
supuestos se dotó de nueva capa de rodadura a la ca
rretera del aeropuerto, y con cargo a nuestros presu
puestos se dotó de nueva capa de rodadura a la carrete
ra de San Juan a Cala de San Vicente, y con cargo a 
nuestros presupuestos y con nuestras brigadas se estu
vo repavimentando con riego asfáltico la carretera de 
Santa Eulalia a San Carlos. Eso no lo ha hecho el Mi
nisterio, lo hemos hecho nosotros. Está hecho el año 
pasado, el año 86. Más le diría, hasta la carretera de 
Ibiza a Santa Eulalia probablemente acabamos pa
gándola con nuestro presupuesto, por lo menos la 
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liquidación, porque no está muy dispuesto el Minis
terio a pagarla, a pesar que es una obra que la 
hizo él, y yo, que conste, que no me la he adjudi
cado, no nos adjudicamos nada que no hayamos 
hecho, pero oiga, no podemos adjudicarnos las obras 
de hace tres años, porque en aquel tiempo las compe
tencias las tenía el Ministerio, pero las hechas el a.ño 
85 y las hechas el año 86, las hemos hecho nosotros, 
con el dinero que nos ha venido del Estado, claro, si 
no, de dónde lo sacamos, no tenemos maquinita, pero 
las estamos haciendo nosotros, y no diga que no se 
hacen, y le digo y le repito, hay un 20 % de inversión, 
se van a gastar en carreteras varios cientos de millo
nes de pesetas en Ibiza-Formentera, y Formentera tam
bién cuenta y es necesario. Por favor, no nos engañe
n1os, las cosas son como son. 

E L SR. PRESIDENT: 
Gracies, Sr. Conseller. 
Hi ha altres Grups que vulguin intervenir? 
Sí, pel Grup Popular, té la paraula el Sr. Cosme 

Vida!. 

EL SR. VIDAL JUAN: 
Gracies, Sr. President. Sense baixar de I'escó, per 

no allargar massa aixo, i sense anim de dar canxa a 
ningú, que és el que es pretén, perque cree que des de 
la perspectiva de Grup, és clar que nosaltres hem de 
defensar la postura, i més bé en aquest cas concret, la 
política pressupostaria del Govern, i l'oposició, com és 
molt Iegítim, objectivament considerant, que nosaltres 
subjectivament hi vegem estrategies oportunistes, elec
toralisme, etc., com és molt legítim, també tenen una 
feina a fer, pero, amb anim de tranquiHitzar conscien
cies i també, sobretot, consciencies no només del grup 
aquest de l'oposició, sense anim d'ofendre, diríem, fron
tal, sinó d'alguns que des de postures més o manco 
circumstancials, polítiques, també han volgut d'alguna 
manera donar suport i compatir-se d'aquesta illa dis
criminada o d'aquestes illes pitiüses discriminades, i 
com que ahir se'm va remetre al tom III de la Llei de 
Pressuposts, jo avui els vull enviar els que m'hi varem 
remetre, millar dit, remetre'ls," també, al que es va dir 
ja en Comissió, en primer lloc, pel Sr. Conseller d'E
conomia i Hisenda, que va reconeixer que díns la Llei 
de Pressuposts no estava recollida o no es reflectia 
adequadament la insularització, pero sí cadascun deis 
Consellers, en les seves compareixences ho varen ex
plicar. Pero clar, quan no es volen entendre les coses, 
es tornen a repetir i es tornen a demanar, i el Sr. Con
seller ho ha tornat a repetir avui aquí. I el que és in
qüestionable és que la Conselleria d'Obres Públiques 
és la que té més inversions que totalitzen, segons les 
dades que m'han donat, jo no vaig de toms, pero me 
les faciliten, és de 4.750 milions de pessetes, si m'equi
voc, que corregeixin a la mateixa Conselleria. I, com 
ha explicat ell molt bé, d'aquesta inversió de 4.750 mi
lions de pessetes, hi ha un 65'5 que es destina a Ma
llorca, hi ha un 13'8 que es destina a Menorca i hi ha 
un 20'7, un 20'70 % que es destina a les Pitiüses, que 
són Eivissa i Formentera. Bé, jo no som donat ni arribo 
a les cites cultes, i ahir, el meu estimat amic i Dipu
tat, Sr. Tir Pons, que, a més, és President del Consell 
Insular de Menorca, va citar Orwell, sobre allo que els 
animals són tots iguals o una cosa així, jo no hi arri
bo molt, a aixó, pero jo el que no vull mai és recórrer 
o fer meu alguna cosa que esta dins la meva especia-

litat, alla on arribo, que són cites populars, i En Joan 
Mal deia, a Eivissa, En Joan Mal era un personatge pe;.. 
pular d'Eivissa, i deia, tenia com a lema, que ha de 
sembrar la «cizaña», jo no ho vull fer. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Gracies, Sr. Diputat. 
Em sap greu. No té replica. 
En base a que, Sr. Triay? 

EL SR. TRIA Y LLOPIS: 
En nom del Grup Parlamentari, jo no intervendré 

a l'esmena. 

EL SR. PRESIDENT: 
No, perdoni, s'ha esgotat el torn incidental entre . .. 

EL SR. TRIA Y LLOPIS: 
No, deman la paraula per una qüestió d'ordre. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sí. 

EL SR. TRIAY LLOPIS: 
La qüestió d'ordre. és que s'ha obert un torn inci

dental, que s'ha tancat, i després, el Grup Popular ha 
argumentat contra l'esmena, i per tant, el Grup Socia
lista té dret a contradiccions. Naturalment. 

EL SR. PRESIDENT: 
D'acord. Té voste la paraula. Té cinc minuts, Sr. 

Costa. 

EL SR. COSTA COSTA: 
Bé, posats a sembrar «cizaña», en sembrarem. La 

incapacitat que l'illa d'Eivis$a hagi vists solucionat els 
seus problemes, no pot quedar amagada per una dialec
tica més o manco brillant, a la que ens té acostumats el 
Sr. Conseller d'Obres Públiques i a unes bromes, més 
bé de· circ, .a les quals ens tenen acostumats certs Di
putats d'aquesta Cambra, jo cree, i aixo és així, i ho 
reconeixen, la majoria dels ciutadans de les illes Pitiü
ses, que aquest Govern ha fet poca inversió i mal feta, 
no sé, en la memoria del pressupost, no trobam aixo 
qµe ens diu el Sr. Conseller, efectivament s'han dut a 
terme obres que són obres de millora de ferm, nosal
tres creim que la carretera de Sant Josep és una obra 
necessaria i prioritaria en aquests moments, i reconei
xem la feina que s'ha fet en el passat, aixo no té res 
a veure amb el que nosaltres demanam. El que dema
nam i volem és que aquesta obra es faci, i el Grup Po
pular s'hi oposa, ens pareix molt bé. Nosaltres conti
nuarem lluitant perque Eivissa tengui el que es mereix, 
i esperam aconseguir-ho en el futur. No tenguin cap 
dubte que els ciutadans eivissencs ens donaran suport 
en aixo. 

ET_ SR. PRESIDENT: 
Moltes grades, Sr. Diputat. 
Passam a la votació, no senyor, no, podríem durar 

tota la vetllada. 
Passam a la votació de les esmenes 340 i 341. 
Sres. i Srs . Diputats que voten a favor, es volen 

posar drets, per favor? 
Gracies. 
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Sres. i Srs. Diputats que voten en contra, es volen 
posar drets, per favor? 

Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? 
No n'hi ha. 
Vots a favor de l'esmena, 20 vots, en contra, 24; 

abstencions, no n'hi ha. 
A continuació, passam a debatre l'esmena 342, del 

Grup Parlamentari Socialista. Per defensar aquesta es
mena, té la paraula el Sr. Benjamí Carreras. 

EL SR. CARRERAS FONT: 
Grades, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. Bé, 

aquesta esmena es tracta o consisteix, basicament, a 
demanar una ampliació de 10 milions a 20 milions res
pecte de la partida de gestió i desenvolupament d'es
pais naturals d'interes especial. Bé, la motivació amb 
que motivam aquest canvi de partida o aquest incre
ment, és que el Parlament, aquest Parlament de les 
. mes Balears ha aprovat diferents lleis de protecció d'es
pais específics, com és Es Trenc, S'Albufera des Grao, 
Ses Salines d'Eivissa, Sa Punta de N'Amer, etc. A part, 
tenim coneixement per la informació que ens ha arri
bat, que la Comissió Balear del Medi Ambient redac
ta o ha de redactar estudis de zones humides, com és 
S'Albufera d'Alcúdia, S'Albufera des Grao, de Fornells, 
Ses Salines d'Eivissa, i també aquesta Direcció Gene
ral del Medí Ambient ha anunciat, per la premsa, dins 
la campanya aquesta de l'Any Europeu del Medi Am
bient, que fara el Pla Especial de Son Bou, a part d'al
tres .plans de protecció d'espais naturals. 

Nosaltres pensam que si el Govern té interes de 
desenvolupar aquests plans, de reda'ctar-los i aprovar
los, com ja es coneix, amb el Pla específic d'Es Trenc 
hi ha previstes inversions considerables quant a gestió 
de les directrius i dels objectius dels plans especials 
aquests, i, per tant, si hi ha aquest interes d'avarn;ar 
amb aquesta tramitació i aprovació, és logic i és qües
tió de tenir-ho en consideració que sera necessari fi
xar partides adients, partides que es corresponguin 
amb les inversions que es puguin haver de preveure. 

Sempre parlam de protecció del territori, pero 
sempre creim que ha considerat aquest Parlamerit que 
protegir el territori és simplement no deixar urbanit
zar, i creim que la protecció del territori ha d'anar 
molt més enlla, molt més enlla, perque hi ha moltes 
actuacions fetes i hi ha molts d'espais degradats i, si 
bé la Conselleria ja ha previst partides per a espais 
degradats, és necessari que els espais que es conser
ven més en bon estat, tenguin una protecció efectiva, 
no sols manifestada o plasmada damunt uns planols, 
sinó que aquesta protecció ha de ser damunt el propi 
territori. Aquesta protecció ha de ser a partir del co
neixement, no hi ha coneixement d'aquestes zones o és 
molt petit o molt limitat. 

Per tant, la cobertura economica és prou necessa
ria i es pot fer mitjanc;ant molts d'instruments i mit
jam;ant també, amb la participació de coHectius ecolo
gistes que poden fer una tasca molt eficac;, molt efi
cac; a la qual molt difícilment l'administració podra 
arribar al grau de protecció, a poder protegir de forma 
efectiva amb la coHaboració d'aquests coHectius ecolo
gistes, cree que seria molt interessant. 

El destí dels doblers, que ja vendra més o manco 
fixat dins els plans aquests especials de protecció, s'han 
de destinar també a programes itinerari, investigació, 
control i vigilancia, informació, plans contra incendis, 
etc., etc. 

Jo li posaré un exemple de la possibilitat d'inver
s10 d'aquesta partida, que nosaltres ja deim que pro
posam incrementar en 20 milions. Precisament, el Con
sell Insular de Menorca esta, ha concertat un estudi so
bre les ... no consolidades de S'Albufera des Grao 
que val a prop de 3 milions de pessetes, pero, clar, 
aquest estudi, d'on ha sortit la iniciativa? Ha hagut de 
sortir de professors d'universitats nacionals i estran
geres, o sigui que, realment és preocupant veure que 
el Govern dedica 10 milions, nosaltres en proposam el 
doble, o sigui una quantitat més bé petita, mentre que 
gent que no té res a veure ni amb Menorca ni amb les 
llles Balears es preocupen d'invertir doblers en inves
tigació d'aquestes zones humides o d'aquestes zones 
que s'han de protegir. Per tant, creim que hi ha una 
justificació prou evident per poder aprovar aquesta es
mena. 

Moltes grades . 

EL SR. PRESIDENT (SR. MOLL MARQUJ?.S): 
Sr. Saiz, té ;a p:.rau.a. 

EL SR. SAIZ GOAHLA: 
Sr. Presidente. Bien, aquí le podría .:,ecir lo mis

mo que le he dicho antes a su compancro. Usted 11ide 
20.213.000 Pts. exactamente, pero si tuv1tra111os 1ue de
sarrollar todo el programa que usted nos ha esboza
do, y que yo considero que es interesant~, realmente, 
no bastarían ni 20, ni 200, ni a lo mejor 2.000, no lo sé, 
las posibilidades son ilimitadas. Efectivamente, estamos 
de acuerdo, proteger el territorio no es únicament~ 
evitar la urbanización, bueno, el territorio con carác
ter general, quizás sí, pero cuando estamos hablandc, 
de espacios naturales de especial interés, evidentemente, 
no es sólo declararlos por ley, no es sólo planificarlos, 
sino que también hay que hacer una cierta ,~estilm, 
pero usted también es consciente que no toda est:i ges
tión va a recaer sobre el presupuesto de la Comunidad 
Autonoma, eso es imposible, eso no, ni 20, ni 200, ni 
2.000, entre otras cosas, porque la mayoría de estos es
pacios naturales de los que estamos hablando son de 
propiedad privada y entonces es muy difícil que se 
puedan hacer actuaciones directamente por parte de 
la misma administración, salvo que sean objeto d,~ una 
declaración que vaya más allá de la declaración de 
áreas naturales de especial interés, que por las lim'
taciones legislativas que tenía el Parlamento, se limi
ta a lo que prevé la Ley del Suelo. En la Ley de Or
denación Territorial prevemos algo más que esto, pre
vemos unos planes de ordenación del medio natural 
que sí, que permitirán una gestión y, por supuesto, si 
se llega a declaraciones de parque natural o nacional, o 
alguna de las figuras de espacios protegidos que prevé 
la ley estatal, entonces sí que será posible hacer una ges
tión, pero esta misma ley prevé la constitución de pa
tronatos, de consorcios o de algún tipo de entidades en 
las que puedan participar otros organismos, sobre el 
presupuesto de la Comunidad Autónoma no puede re
caer todo esto, entonces que dediquemos 10, que dedi
quemos 20, que dediquemos 30, muy bien, es una teo
ría como otra cualquiera, nosotros entendemos que 
dado el grado de realización de los planes especiales y 
dadas las posibilidades que en estos momentos para el 
año 87 tiene la Comunidad, 10 millones es cantidad sufi
ciente y pensamos que no es necesario o no procede 
aprobar la enmienda. 
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EL SR. PRESIDENT (SR. MOLL MARQUES): 
Gracies , Sr. Conseller. 
Sr. Carreras, t é la paraula . 

EL SR. CARRERAS FONT: 
Moltes gracies. Bé, cal dir que, ciar, 10 milions, 20 

milions, 30 milions, clar, és un, jo comprenc que aques
ta partida pot resultar sempre un poc abstracta, pero 
que en cert mode demostra la voluntat d'actuació del 
Govern i de l'oposició, en definitiva, aquests 20 milions 
es poden ,gestionar d'una forma perfecta, es tracta que, 
de fet, dins aquests plans especials de protecció es cre1 
un ruare conceptual i jurídic que ajudi a actuar l'admi
nistració de crear les fórmules legals adients i¡, al mateix 
temps, cercar la cooperació municipal i cercar la coHa
boració dels propietarís que jo cree que en general la 
tendrem, S'Albufera des Grao és pública o sera pública 
en un futur immediat, segons ... , i, per tant, no hi ha 
limitacions. I quant a temes d'investigació, temes de vi
gilancia, temes d'incendis, quan hi ha incendis, qui els 
ha d'anar a apagar? L'Administració. O sigui que no té 
cap lógica, els propietaris de territoris declarats de pro
tecció especial puguin aposar aquesta reserva d'actua
ció de l'Administració damunt ells, perque, sense cap 
dubte, creim que el ruare conceptual i jurídic és adient, 
és apropiat i no hi ha cap tipus de barrera, no hi pot 
esser, realment no hi pot esser, i si l'Administració té 
voluntat d'actuar, no en trabaran cap mai. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT (SR. MOLL MARQUES): 
Gracies, Sr. Diptitat. 
Altres Grups que vulguin intervenir? 
El Grup Mixt, el Sr. Pons. 

EL SR. PONS PONS (DAMIA): 
Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. Estiguin tran

quils, procurarem ser breus, pe:ro és que hem sentit 
abans unes coses que ens han preocupat profundament, 
i veim que la intervenció que el Sr. Saiz s'ha remes al 
que li havia dit abans al Sr. Costa, cosa que ens ha 
tornat preocupar i, per tant, ens ha obligat a inter
venir. 

Miri, certament, els Grups de l'oposició, que tenen 
un caracter inequívocament progressista, en qüestió 
d'ordenació del territori volen alguna cosa més que 
una protecció mecanica, purament defensiva, que con
·SÍsteixi a agafar un bocí del mapa de les Illes Balears 
i declarar que alla no es pot urbanitzar. No és aquest 
el concepte, tornem-ho a repetir que es té de l'ordena
ció territorial, que es té de la protecció d'unes arees 
que tenen un interes especial per al seu caracter espe
cífic pel seu caracter singular dins les nostres illes. 
S'ha de fer més. Que s'ha de fer? S'ha de procurar 
que aquestes arees compleixin una funció social dins 
les Illes Balears, encara que siguin de propietat pri
vada, aixo és una altra qüestió. És evident que dins 
les mateixes normes de protecció es preveuen actua
cions en aquest sentit. El Sr. Conseller diu, és que amb 
el que vostes propasen necessitariem decenes, no sé 
quants de centenars de milions, i aixó, per tant, no ho 
pot fer la Comunitat Autónoma, que aixo no és mate
ria només de la Comunitat Autonoma. Miri, excuses, 
en aquest Parlament, en materia de protecció, aquest 
Diputat n'ha sentides a balquena: respectar !'autonomía 
dels municipis, respectar la propietat privada, respec
tar la independencia dels Consells Insulars, respectar, 

logicament, els princ1p1s de la famosa filosofia liberal, 
«laisser faire, laisser passer», tothom faci el que vul
gui, urbanitzem que voste defensa. 

Aixo és en contradicció amb les lleis que defineixen 
aquestes arees, no diuen només no urbanitzar, pre
veuen altres accions que són les que el Grup Socialista, 
amb un criteri moderadíssim, els propasa que incre
mentin. Comencem a fer altres actuacions, comencem 
a donar un caracter no defensiu a aquestes arees, no 
són llocs alla on estan marcades per una línia imagina
ria de protecció, hi ha d'haver accions positives. E'ls 
ciutadans, a les zones humides, si són llocs alla on 
s'han de fer unes determinades excursions perque es 
conegui una flora o una fauna, alla on puguin complir 
una funció educativa en relació amb la població de 
les Illes, l'han de complir, fins i tot un cert turisme, 
molt selectiu, molt especial, també se'n pot servir d'a
questes arees. Tengui una mica d'imaginació, que dar
rera aquesta esmena, l'únic que hi ha és un criteri de 
donar un caracter positiu a aquestes arees d'especial 
ínteres, perque, entre altres coses, si ens limitam a un 
criteri purament defensiu de no deixar urbanitzar, po
dem preveure perfectament que passara, que passa amb 
aquestes arees. En primer lloc, no es respecta ni el 
caracter no urbanitzable que tenen. I, tal vegada, amb 
certes tolerancies que s'han permes en relació amb 
aquestes arees, hauríem de parlar de complicitat culpa
ble, pero ho deixarem anar. 

Pensem que aquesta esmena planteja un fet positiu, 
un fet de donar aquesta funció de cara a la societat, 
la· volen donar? Aleshores, donin suport a aquesta es
mena. Que no la volem donar, com ens anuncia el seu 
vot negatiu? Ja ens entenem perfectament. Voste té 
un concepte que no es tracta d'ordenar el territori, es 
tracta de deixar fer, i que aixo són arees i que, en de
finitiva, les lleis es deroguen per altres lleis, i que cree 
que els interessaria més derogar-les que, en definitiva, 
respectar-les. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT ( SR. MOLL MARQUES): 
Gracies, Sr. Diputat. 
Sr. Saiz, t é la paraula. 

EL SR. SAIZ GOMILA: 
Muchas gracias, Sr. Presidente. No pensaba interve

nir, pero no me queda más remedio. Y o creo que el Sr. 
Pons no se ha enterado en absoluto de qué va la en
mienda, de nada, de nada, de nada, de lo que hemos 
hablado antes, quizás sea problema de mi idioma, no 
lo sé, pero no se ha enterado de nada. 

Aquí no estamos discutiendo si es necesario pasar 
a ta acción positiva o no pasar o proteger o defender o 
cambiar, porque todo esto está contenido en la partida 
presupuestaria, de lo único que hablamos es de si esta 
partida, para hacer todas estas cosas que usted dice, que 
tanto es así, que el Gobierno es consciente de que hay 
que hacerlas que ha presupuestado una partida espe
cífica, si tiene que destinar 10 o 20 millones o 30 millo
nes, nada más que esto, y si hubiera puesto 20, es evi
dente que habrían pedido que fueran 30; y si hubiera 
puesto 30, habrían pedido que fueran 40. Pero la parti
da está, o sea que todo su sermón sobra, sobra, si esta
mos de acuerdo, lo hemos incluido . 

Lo que creo que ya está bien, Sr. Pons, creo que 
ya está bien, es que haga usted acusaciones sin demos
trarlas. Hablar de complicidades culpables, eso tiene 
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que demostrarse, eso es un asunto grave, y usted no 
lo demustra, habla de complicidades culpables, y eso 
no se demuestra, y ya está bien, y eso es muy cómodo 
decirlo y ahí queda. Y eso es lo que creo, francamente, 
que ya está bien, Sr. Pons, ya está bien. 

EL SR. PRESIDENT (SR. MOLL MARQUES) : 
Gracies, Sr Conseller. 
Sr. Pons , té la paraula. 

EL SR. PONS PONS (DAMIA.): 
Li contestaré des de l'escó, perque sera suficient . 

Voste, Sr. Saiz, em sol acusar a mi moltes vegades que 
no m'he assabentat, jo, entre els costums que tenc, 
tenc el costum de passejar per Mallorca tot el que puc, 
perque és una illa que estim i que m'agrada molt, i em 
preocupa veure que la degradació de cada vegada és 
més gran, tot i que voste és Conseller d'una suposada 
Conselleria d'Ordenació del Territori. Aquestes compli
citats culpables, si voste es pren la molestia d'anar per 
una zona molt polemica, com va ser la zona d'Es Sa
lobrar-Trenc, o el que voste li vulgui dir, perque ja 
m'entén a quina zona em referesc, veura com des que 
es va aprovar una determinada llei a aquest Parlament, 
la destrucció no s'ha aturat i, que jo sapiga, no hi ha 
hagut una actuació energica per part d'aquesta Conse
lleria. Per tant, em permetra que continui: amb la meva 
afirmació que, si vol, després, fora d'aquesta Cambra 
ja la podem documentar més ampliament. 

M'he assabentat, tot i que jo parlo en catala, llen
gua propia de les Illes, i voste parla en castella, del 
contingut d'a.questa esmena, el que ha quedat ben clar 
és el seu criteri que, jo entenc, de falta de generositat, 
de falta de voluntat de protecció a aquesta relació amb 
les arees naturals d'especial interes. Certament, per una 
qüestió de quantificació, el Grup Socialista demana 
més, i com que jo veig que aquesta necessitat de ges
tionar i de desenvolupar aquests espais d'especial inte
res és necessari, em permetra que doni suport al Gn1p 
Socialista, no per la meva afiliació socialista, sinó per
que com faran Esquerra Nacionalista mateix, som cons
cient que s'ha de dotar més aquesta partida. I no s'a
magui en ·1·excusa que ja n'hi ha prou, perque si 200 
milions no basten, molt manco basten 10, en tot cas, se
ria millar donar suport, voste mateix ho reconeix, a l'es
mena del Grup Socialista que és una mica més genero
sa, tot i que és insuficient. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT ( SR. MOLL MARQUP.S) : 
Gracies, Sr. Diputat. 
Sr. Saiz, té la paraula. 

EL SR. SAIZ GOMILA: 
Sí, es una pena que haya guardado los documf:'ntos 

para enseñarlos después, efectivamente, yo creo que lo 
suyo era aquí, si la acusación la ha hecho aquí dentro, 
los documentos los enseña aquí dentro, no fuera . Y no 
sé qué documentos va usted a aportar, porque, reitera
damente, el Grupo al que usted pertenecía antes, reite
radamente, ha denunciado infracciones urbanísticas en 
la zona del Salobrar i Es Trenc, y reiteradamente les 
he contestado que la disciplina urbanís tica no es com
petencia de la Conselleria. Corresponde a otras institu
ciones, y reiteradamente u stedes no han hecho absolu
tamente nada, no han hecho ninguna denuncia en estas 

otras instituciones que son las responsables, y siempre, 
siempre, siempre, cargan contra la Conselleria. 

EL SR. PRESIDENT ( SR. MOLL MARQUES l: 
Gracies, Sr Conseller. 
Sr. Serra, voste vol intervenir, respecte de l'esmena, 

supos. 

EL SR. SERRA BUSQUETS: 
Sí senyor. De totes maneres, hi ha hagut una .. . 

EL SR. PRESIDENT ( SR. MOLL MARQUES l: 
No és respecte de la qüestió incidental. 

EL SR. SERRA BUSQUETS: 
Sí. Bé, Esquerra Nacionalista-PSM, certament, és 

ver -ara, Sr. President, no anam a l'esmena, sinó a la 
qües ti ó incidental. 

EL SR. PRESIDENT (SR. MOLL MARQUES ): 
Perdoni, Sr. Serra. Aixo no ho pot fer, perque la 

qües tió incidental era entre el Sr. Pons i el Sr. Con
seller. 

EL SR. SERRA BUSQUETS: 
És que hi ha hagut una aHusió al PSM, o no ho 

he entes bé? 

EL SR. PRESIDENT ( SR. MOLL MARQUES): 
AHusions, segur· que no. Com voste sap, el Regla

ment diu clarament el que és una aHusió, i una aHusió 
en aquest sentit no ha existit. 

EL SR. SERRA BUSQUETS: 
Grades. En aquest cas, entrarem a l'esmena. Gra

des, Sr. President. 
Bé, nosaltres entenem que, per poc que es vulgui 

actuar sobre Es Trenc, S'Albufera d'Es Grao, Sa Punta 
de N'Amer, que, per cert, es va encendre fa poc i esta 
allo amb una situació que el Conseller coneix perfecta
ment, desastrosa, Ses Salines d'Eivissa i Sa Canova d'Ar
ta, que suposam que s'aprovara la seva protecdó en 
aquesta Legislatura, per poc que s'hi vulgui actuar i per 
poc que es vulguin complir les directrius que el Parla
ment ha aprovat respecte de la protecdó d'Es Trenc i 
Es Salobrar, la veritat sigui dita, ni els 10 milions que 
proposen els pressuposts ni els 20 i busques que pro
posa el Grup Socialista, certament no basten, en abso
lut. Per tant, nosaltres li donarem suport com a un 
mal menor. 

EL SR. PRESIDENT ( SR. MOLL MARQUES): 
Gracies, Sr. Diputat. 
No hi ha més paraules demanades, passam, per 

tant, a sotmetre a votadó l'esmena 342. El sistema de 
votacions en aquesta Cambra és conegut, per tant: 

Vots a favor de l'esmena? 
Grades. 
Vots en contra? 
Abstencions? No n'hi ha. 
Grades. 
Resultat de la votació: a favor de l'esmena, 17; en 

contra, 23; abstencions, cap. Queda, per tant, rebutjada 
l'esmena 342. 

Passam a debatre l'esmena 343. Té la paraula, per 
defensar-la, el Sr. Benjamí Carreras. 
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EL SR. CARRERAS FONT: 
Gracies, Sr. President. Aquesta esmena l'agruparem 

amb la 395, que és del Capítol d'lndústria, i la defen
saríem conjuntament, ja que propasa un canvi de par
tida, la 395, del Grup Socialista. 

EL SR. PRESIDENT (SR. MOLL MARQUES): 
Sí, si el Sr. Diputat considera que són homologa

bles, no hi ha inconvenient. 

EL SR. CARRERAS FONT: 
Sí, perque tenen una correspondencia, estan en con

cordarn;a. Bé, perque la Cambra ho sapiga, es propasa 
de parlar d'aquesta esmena agrupadament, de la 395, 
corresponent al Capítol d'lndústria, ja que tracta del 
mateix tema que la dels residus solids urbans. 

EL SR. PRESIDENT (SR. MOLL MARQUES): 
Sr. Diputat, la dificultat que tendrem sera a l'hora 

de votar, si votam dues esmenes de dues seccions di
ferents, ens complicara molt la votació. Jo li demana
ria que les defensas separadament. 

EL SR. CARRERAS FONT: 
Bé, és que, com que es tracta d'una esmena de su

pressió, 

EL SR. PRESIDENT ( SR. MOLL MARQU:tS) : 
Sí, Sr. Alfonso. 

EL SR. ALFONSO VILLANUEVA: 
Sr. President: No, no hi ha dificultats realment, pa

reix que n'hem botades ja cinc o sis que eren de distin
tes seccions, la Cambra ho ha admes perfectament, jo 
cree que no hi haura dificultats perque tots, si el Dipu
tat, supos que explicara bé, a que es refereix sabran per
fectament que voten. Si el President no hi té res a 
dir. 

EL SR. PRESIDENT ( SR. MOLL MARQUES l · 
No hi tenc res a ·dir si es consideren homologables. 

EL SR. CARRERAS FONT: 
Sí, en definitiva, l'esmena 343, propasa, en concep

te d'ajudes a corporacions locals per a actuacions en 
materia de gestió de residus sólids, la incorporació 
d'una partida de 100 milions de pessetes. I l'esmena de 
supressió 395 el que proposava anava en contra d'a
quests 40 milions de pessetes que passassin de la Con
selleria d'Indústria a la Conselleria d'Ordenació del Ter
ritori, o sigui que hi ha una concordanc;:a que cree que 
por fer valida aquesta agrupació de les dues esmenes i, 
de passada, estalviarem un poc de temps. 

EL SR. PRESIDENT ( SR. MOLL IvL·\RQUES l : 
Sí, sí, endavant, Sr. Diputat. Té la paraula. 

EL SR. CARRERAS FONT: 
D'acord. 
Bé, consideram, en primer lloc, en concordarn;:a del 

que deiem fa un moment, que creim que aquest Capí
tol de residus solids urbans hauria d'entrar dins una 
Conselleria planificadora que hauria de ser, és o hau
ria de ser planificadora, especialment per la relació que 
té amb l'ordenació del territori. Creim que el tema 
d'abocadors de fems, el tema d'instaHacions d'estacions 
de transferencia, d'incineradors o qualsevol sistema d'e-

liminació de residus solids urbans, esta íntimament, 
esta fortament relacionat amb el territori, i, per tant, 
consideram que aquesta activitat correspondria, més 
correctament, passar-la a aquesta Conselleria que, a 
part, és una Conselleria eminentment inversora, i creim 
que esta prou justificat. 

Bé, cal dir, en primer lloc, que entre les dues Con
selleries, que compten amb un pressupost global de 
7.000 milions de pessetes, propasen els pressuposts de 
la Comunitat Autónoma, destinar 40 milions de pessetes 
per a ajuts per a eliminació, o tractament i eliminació 
de residus solids urbans. Jo no sé, si fixassim una esca
la de valors, quant a les necessitats, quant a les urgen
cies, quant a problemes acuciants, dins aquesta escala, 
on fixaríem el tema d'eliminació de residus solids ur
bans? Jo cree que estaría o per part nostra consideram 
que estaría a un Capítol bastant elevat dins aquesta 
escala, perque és un problema que realment, en aquests 
moments, jo cree que té una magnitud i diríem, tam
bé, una gravetat molt considerable i creim que les 
-administracions no han estat prou sensibles quan a 
resoldre i planificar, perque creim que és gestió i pla
nificació, ha estat realment inexistent, perque de molt 
poca cosa ens hem assabentat a partir de l'estudi 
d'ARO, no hi ha hagut cap tipus o no tenim cap 
coneixement que hi hagi hagut cap tipus de seguiment, 
cap tipus de gestió, cap tipus d'informació, simplement 
es va fer un decret, que el consideram molt positiu i 
molt interessant, pel qual s'atorguen a1uts fins a un 
50 % per a certes inversions per part de les entita.ts 
locals en aquesta materia. 

Per que proposam ampliar aquesta partida de 40 
a 100 milions de pessetes?, que amb 100 milions de 
pessetes ja podríem entrar en la mateixa discussió del 
Capítol anterior, poden ser 100 o poden ser 200 o po
den ser 500, perque, realment, cree que sempre serien 
insuficients si es tractas de fer una politica ja seriosa 
de coordinar, d'oferir als ciutadans una xarxa cohe
rent d'eliminació de residus solids. Aquesta xarxa, real
ment, creim que no hi és i, en aquests moments, hi ha 
una quantitat d'abocadors de fems incontrolats a totes 
les illes, hi ha Ajuntaments que es traben en situació 
molt precaria, com s'ha vist que era l'Ajuntament d'Ei
vissa, on se li ha demanat, en cert moment, 36 milions 
anuals, simplement per abocar i enterrar el fems, creim 
que són situacions molt preocupants, pero la situació 
més preocupant de tot en aquesta qüestió és la pos
sible contaminació d'aqüífers subterranis que s'esta 
produint a través d'aquests abocadors que sempre s'han 
situat de forma incontrolada, d'una forma desplanifi
cada, i s'han coHocat damunt terrenys d'una geomorfo
logia realment inapropiada per la seva permeabilitat, 
que afavoreix la introducció de materies tóxiques o 
. ........... , en aquest cas, dins els aqüífers. 

Simplement, per fer una valoració, i per no allar
gar massa aquest debat, per fer una valoració de la 
necessitat d'ampliació d'aquesta partida, els puc dir 
que a Menorca s'estan tramitant, en aquests moments, 
ja, via butlletí oficial, o sigui, en una situació bastant 
avan¡;:ada, tres projectes dels sistemes d'eliminació i 
tractament, i ofertes complementaries, que pugen a un 
pressupost de més de 200 milions de pessetes. Per tant, 
només les necessitats de Menorca ja abracen, ja co
breixen tota aquesta cobertura de 100 milions de pes
setes que nosaltres oferim, pero creim que Mallorca i 
Eivissa deuen tenir necessitats i creim que aixo s'hau
ria de valorar per part del Govern. 
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En definitiva, el que feim és proposar que s'amplii: 
aquesta partida, que creim que dins els 7 .000 ~lions 
de pessetes de que disposen les dues Consellenes, 100 
milions de pessetes teniJ1t en compte la importancia, 
i valorin si és més important asfaltar un tram d •. car
retera o evitar que bi hagi un abbcador incontrolat a 
qualsevol Uoc, creim que la qüestió no té m?ssa ~bjec
cions, i el Sr. Cosme Vidal, que parla del Mila, be, pot 
dir el qu vulgui del Mila, pero creim qüe voste esta 
també en una s ituació que fa bastant ... ......... , i el 
Mila no provoca contaminacions a ls aqi.iífers subten:a
nis, perque ho sapiga, cree que és molt important que 
ho tengui en compte. 

EL SR. PRESIDENT (SR. MOLL MARQUES): 
Gracies, Sr. Diputat. 
Sr. Gaspar Oliver, té la paraula. 

EL SR. OLIVER MUT: 
Sí, gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. Per 

rebutjar la primera esmena, no record el , túmero, em 
perdonara, esta díns la secció 17, la . .. 

EL SR. PRESIDENT (SR. MOLL MARQUES): 
La 343. 

E' SR. OLJVER MUT: 
La 343, només un argument: Voste ha usat l'argu· 

ment de dfr que era roillor que 'aficas a una Conse
lleria planificadora, precisament per aixo jo he ~~ re
butjai aquesta esmena! perque n~ s'ha _d~ planificar 
res. Hi ha un Pla Director de Restdus Solids aprovat, 
ea temps del ConseJl General Interinsular, i aprovat 
també ¡ els tres Con ell Insulars, per tant, no 'ha de 
planificar ires, hi ha e l Pla aprovat i de l'ún.ic que es trae
ta és de dur-lo en da van t. 

40 milions són suficients al pressupost del 87 per 
acometre el Pla aque t, al qua! feim referencia. Voste 
em parla que hi ha, si hi hagués una escala de valor 
estaFia ba tant degradada, pero jo podría demanar per 
qui esta degradada aquesta escala de valors? Per que 
és que entre lots no hem estat capa<;os de dur aquest 
Pla endavanl, perque Ji he de recordar que ma ld a
menl la competencia sigui deis Ajuntaments, per la 
Llei de Fems del 75, les Diputacions, avui Con. ells In
sulars, i l'Administració, avui Govem Autonom, estan 
subrogats per les competencies dels Ajuntaments, per 
tant, a veure de qui és aquesta escala de valors degra
dada. Per part nostra, no hi esta en absolut. 

Primera notícia que tenc, una altra notícia, de l'a
bocador mancomunat de Menorca. En el 84 ja em de
manaven 75 milions de pessetes, el Sr. Alfonso se'n 
recordara de la sobrassada penjada famosa, bé, ido 
encara no hi han arrib"at a aquesta petició, amb 200 
milion~ de pessetes, a més, per a una planta de com
post, cree que el preu és més que elevat. I voste em 
diu, no sé si fan falta 100, 200 o 500 milions de pesse
tes, jo li puc aclarir un poc quins doblers fan falta per 
dur endavant aquest Pla de Reindustrialització. I, en 
definitiva, cree que d'aquest tema n'hem parlat molt, 
jo li die que 40 milions són suficients perque, no cree 
que es pugui dur endavant si no hi ha més voluntat 
política per part deis Ajuntaments de dur aquest tema 
endavant. I tenim l'exemple claríssim de la Mancomu
nitat no constitui:da, pero sí de ·J'agrupació dels mu
nicipis de Manacor, que el 84 ja hi havia el conveni 
firmat, i que si no s'ha dut endavant, i ho vull deixar 
ciar, molt ciar a aquest tema, va ser precisament a 

causa del Grup del PSOE i del PSM díns Sant Llo
rern;:, i ara, darrerament, de la política que ha dut a 
terme, dins l'Ajuntament de Manacor, també el seu 
Grup Socialista. Li diré les peticions que tenc: 3 mi
lions a l'abocador de Ses Barraques de Calvia per a 
una maquinaria auxiliar; 20 milions, quasi 21, pera For
mentera; la MancomUnitat de sud-Mallorca que es va 
constituir día 24 de ma):\:, fa molt poc, 30 milions; i el 
pressupost de Manacor, Sant Lloren<;, Son Servera, Cap
depera que puja a 50 milions, pero que no sé si es po
dra dur a terme per aquesta falta de voluntat política 
d'aquests Ajuntaments. 

Res més. 

EL SR. PRESIDENT (SR MOLL MARQUES): 
Gracies, Sr Conseller. 
El Sr. Carreras, té la paraula. 

EL SR. CARRERAS FONT: 
Moltes gracie , Sr. President. Srs. Consellers. Bé, 

quan parlam d'una Consel leria planificadora ens refe
rlm, . especialme?~· a planifi7ació del lerrilori o que 
hauna de. planificar e l terntori, qu e l pJanifiqui o 
q~e l 'haur.ta de planificar, són dos conceptes un poc 
d1ferents, ~· ~e~ La_nt, crei1;1 que estaría miJlor integra
da, per la tnc1denc1a que te, damunt el territori.. 

0Lianl_ al _PI? d'ARO, voste diu que esta aproval, 
pero que Jo sap1ga no l'ha aprovat cap institució , sim
plemen es va redactar, i ha quedat alla damunt. De 
p lans se n'han r daclat moltfssims, pero aprovats, 
quants se n'han aprova t a les corporacions? Jo cree 
que no en conec cap que s'hagi aprovat. 

Quant al Decret 42/75, efectivament, aquest decret, 
el Decret 42/75, que tracta sobre els residus solids ur
ban~ i l'ampliació del decret que es va fer el mes 
de Juny del 86, dóna certes atribucions o certes res
ponsa_bilitats als Consells Insulars, a les Diputncioos, ¡ 
tambe al Go.vern que ha de redactar uns plans anuals 
sobre les geslíons deis resid.us solids i bé el del 86 
no l'hem vist, no sabem si e l del 87 e~ pens~ fer o no. 

Quant a la petició del Consell Insular de Menorca 
de 75 milions de pessetes, la petició s'ha fet i ha arri
bat, la pr~va és que voste en parla i se sap, el que 
no ha arnbat és el projecte, perque el que esta al 
Butlletí Oficial en aque ts rnoments ~ la redacció del 
projecte que ha de servir definitivament a la seva Con
sellei-ia per valorar i per atorgar aquesta subvenció que 
no dubtam que podrem dlssortar, i vull incidir moll es. 
peciafmen.t en aquesL tema. El Govern i els Consells, els 
que vulgum, poden fer una política d.e subvencions una 
poHti ca de concert , una poJJtica d'ajucles determin~des 
1 ero ~ls _asse~~r q_ue no hi ha una política cl'ajuts i 
que ~lls!nbue1x1 mt!lor la renda per habitants, j que 
tracl1 duna forma igua l tots els habitants i també de 
passada, a l lerritori que la polflica de residus sólids 
urba~s, perque tots se sentiran beneficiats per igual, 
els AJuntaments no tenen recursos, i els Consells tam
poc, no tenen recursos economics suficients i és molt 
important, i per aquest motiu hem presentat aquesta 
esmena que, realment, de 7.000 milions dedicar 40 mi
líons a residus solids urbans, és poc, i 

I 

estic segur que 
voste ho deu reconeixer, el que passa és que sempre 
deu resultar un poc compromes canviar, sobre la marxa, 
Ja composició d'un pressupost, pero no tenim incon
venient en tenir dos minuts de recessió i, si vol, ho 
tocam. 

Grades. 
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EL SR. PRESIDENT (SR. MOLL MARQUES): 
Gracies, Sr. Diputat. 
Sr. Conseller. 

EL SR. OLIVER MUT: 
Gracies, Sr. President. Que més voldria jo que po

der-hi posar més de 40 milions? Pero és que tenc !'ab
soluta seguretat que els 40 milions, desgraciadament, 
són suficients. 

Un consell, o millor dit, no un consell, no m'agrada 
donar consells, una sugerencia, quan arribi a Menorca, 
al sen despatx, revisi tot el que té dins el seu despatx, i 
veurá com realment el Pla Director esta aprovat per tots 
els Consell Insulars, está aprovat, perque se'ls varen 
presentar unes alternatives, i el Consell de Menorca va 
triar una d'aquestes set o vuit alternatives concretes. 
S'informi, faci el favor. 

EL SR. PRESIDENT (SR. MOLL MARQUES) : 
Grácies, Sr Conseller. 
No consten ... 
Sí, Sr. Serra, té la paraula. 

EL SR. SERRA BUSQUETS: 
Sí, gracies, Sr. President. Bé, l'esmena concreta és 

una esn1ena que a nosaltres ens semblava dins Comissió 
i dins Ponencia una mica tímida en tant que els pro
blemes dels residus solids tots els Grups Polítics tenim, 
i die tots, perque n'hem parlat en aquest Parlament, 
jo diria, que almenys tres vegades en. debats llargs, i 
no només pressupostaris, sinó debats llargs, i Esquer
ra Nacionalista va presentar interpeHació al respecte, 
ja fa dos anys, i deia que el problema deis residus so
lids, és un dels problemes que més ens preocupen a 
tots els Grups i, és dar, passats tres anys i mig, nos
altres creiem, el PSM creia que el Govern de la Co
munitat, i molt concretament a partir de la Conselle
ria, primer, Indústria, Ordenació del Territori, etc., 
pero creiem que hi havia un pla concret d'actuació, 
creiem que aquest pla concret d'actuació estava per
fectament, perfectament orientat en un sistema de coor
dinació i, a vegades, fins i tot, de co-adaptació de 
propostes dels Ajuntaments i dels Consells Insulars, i, 
per que no dir-ho ?, que hauria cercat recursos al Go
vern de l'Estat, avui en dia en mans del PSOE, perque 
em sembla que el Sr. Mancha no ha guanyat avui, ales
hores, hem de dir clarament que el que hem presen
ciat aquests tres anys i busques ha estat, Sr. Oliver, 
una nuHitat per part de la seva Conselleria, perque 
no ha estat capar; d'entendre's amb els Ajuntaments, no 
ha estat capa<; de dur cap pla concret i, damunt, té el 
cinisme de dir avui aquí, perque aixo és ... , cinisme, 
que el PSM, ... 

(Murmuris) 

EL SR. PRESIDENT (SR. MOLL MARQUES): 
Sr. Serra, Sr. Serra. Perdoni, Sr Diputat. Li de

man que retiri aquesta expressió. 

EL SR. SERRA BUSQUETS: 
Que és cínic el Conseller? 

EL SR. PRESIDENT (SR. MOLL MARQUES): 
Li deman que retiri l'expressió. 

EL SR. SERRA BUSQUETS: 
Retir la paraula ... Val. Aleshores, aquesta qües-

tió, Sr. Conseller, la tengui ben clara, perque ha 
dit voste que pér culpa no sé del PSOE que ha dit, pero 
del PSM a Sant Lloren¡; no s'havia solventat el prÓble
ma, quan voste sap que l'únic que a Sant Lloren¡;: ha 
fer el nostre representant, el del PSM, va ser, primer,. 
oposar-se que a la finca del batle es fés una cosa que 
només benefic;ava al batle, i, segon, no admetre que 
actuas una empresa on ens semblava que hi havia maso·, 
sa interessos creats. Perdonin un poc el to, pero quan 
el · Conseller Oliver, que ja ens avesa a certs tons, a 
vegades un també s'exalta. 

EL SR. PRESIDENT ( SR. MOLL MARQUES1: 
Gracies, Sr. Diputat. 
Sr. Oliver, té la paraula. 

EL SR. OLIVER MUT: 
Gracies, Sr. President. Passaré per damunt els qua

lificatius del Sr. Serra, per educació i :per cortesía. Sé 
bé el que he dit, sé bé l'actuació del PSM dins Sant 
Lloreni:,:, al cap d'un any va allegar desconeixer la ubi
cació dels terrenys, quan aixo no és cert, perque varen 
aprovar per majoria absoluta, a Ple, la ubicació, perque 
a la proposta ele l'Ajuntament, hi figuraven a un annex, 
els planols i la ubicació exacta d'aquest terreny, i l'únic 
que vtlrcm fer, Sr. Serra, va ser traslladar l'abocador 
uns 300 metres, uns 300 metres, no més, i tot aixo va 
suposar un retard d'un any i mig i va suposar també 
la redacció d'un nou projecte a Sant Lloren¡;:, i l'opo
sició, i l'oposició del PSM, a Plens, no fa molt, fa sis 
o set mesos, no fa molt més, també la seva oposició 
que es fes aquest abocador. I" el mateix passa dins 
Manacor amb el Grup Socialista, i d'aixo, a més, hi ha 
retalls de premsa que ho diuen, i a Plens, tant de Sant 
Lloren¡;: com de Manacor. Em ratific amb el que he dit, 
i no vull entrar en les seves qualificacions. 

Gracies. 

EL SR. PRESIDENT (SR. MOLL MARQTJrc:S): 
Gracies, Sr Conseller. 
Sr. Serra. 

EL SR. SERRA BUSQUETS: 
Sí, gracies. 

EL SR. PRESIDENT (SR. MOLL MARQUES): 
Jo li voldria fer notar, només, que estam debatent 

una esmena al pressupost i que s'ha sortit, en prin
cipi, voste, del tema, i, per tant, no hem d'obri~ un 
debat sobre l'abocador de Sant Lloren¡;. 

EL SR. SERRA BUSQUETS: 
No, pero s'hi havia sortit primer el Conseller d'In

dústria, eh? 
Bé. 

EL SR. PRESIDENT (SR. MOLL MARQUE.S): 

Tampoc no m'agradaria entrar en aquest debat. 

EL SR. SERRA BUSQUETS: 
Gracies. Ens ratificam estrictament en el que hem 

dit i demanam al Sr. Oliver que s'informi una mica 
més en directe, perque jo no !'he vist mai a cap Ple
nari, per debatre aquest tema a Sant Llorenc;, cosa que 
ha fet aquest Diputat. 
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EL SR. PRESIDENT ( SR. MOLL MARQUES) . 
Gracies, Sr. Diputat. 
No hi h a m és, ... 
Sí, Sr. Alfonso. 

EL SR. ALFONSO VILLANUEVA: 
El Grup Socialista, estam debatent una csmena del 

Grup Socialista, hi ha hagut un tema a:::ciclental, unes 
contradiccions per part del PSM i una aHusió. Crcim 
que tenim dret a intervenir. 

EL SR. PRESIDENT ( SR. MOLL MARQUES): 
No. AHusió, repetesc, la interpretació que fa el Re

glament de l'aHusió, no s'ha produ'ida, en aquest d·ebat. 

EL SR. ALFONSO VILLANUEVA: 
Com a mínim, qüestió incidental i contradiccions. 

EL SR. PRESIDENT (SR. MOLL MARQUES): 
Qüestió incidental que no ha estat amb el Grup 

Socialista. 

EL SR. ALFONSO VILLANUEV A: 
L'esmena és nostra, eh? I el PSM . . . 

EL SR. PRESIDENT ( SR. MOLL MARQUES)· 
El que sí pot dir és que hi ha hagut, i en aixó ten

dra raó, és que hi ha hagut una intervenció d'un altre 
Grup Parlamentari damunt aquesta esmena, i voste té 
dret a replicar, aixo sí. És cert. 

Te la paraula. 

EL SR. ALFONSO VILLANUEVA: 
No anirem a temes puntuals, jo cree que hem 

d'anar, molt curtet, als temes importants. Cree, Sr. Ser
ra i Sr. Conseller d'Indústria, que no és en temes de 
Sant Llorem;, Manacor, etc., com s'ha de parlar de 
residus solids. L'any 1984, Sr. Conseller, quan varem 
parlar, voste ho ha esmen tat, ·jo nom és la va ig esmen
tar una vegada, de la sobrassada penjada, li vaig dir 
que si hi havia un bon pla, no li quedai·ia ni el fil, ;, 
si no hi havia un bon pla, no en ta llaría n.i un tro , de 
la sobrassada. Resulta que no en talla cap tros, de so
brassada, o molt pocs; pero no perque no hi hagi ne
cessitats, sinó perque el P la aprovat pel Consell General 
Interinsular modificas sense coneixement dels Consells, 
per a vostes, en innombrables ocasions, i el Diari de 
Sessions d'aquest Parlament en té constancia, aquest 
pla és un pla que no funciona, és un pla inviable, i la 
demostració més evident és que no hi ha peticions dels 
Ajuntaments, comen<;a a ser un desgavell el tema del~ 
abocadors. Sr Conseller, 40 milions no nomes no són 
suficients per a aquesta Comunitat Autonoma, com \'O<-

te diu, 40 milions són més que suficients, i voste ho 
ha dit, per al Govem de la Comunitat Autonoma, trac
tar el tema de residus solids, per al Govem de Coali
ció Popular. 40 milions són totalment i absolutament 
insuficients per als habitants d'aquesta Comunita1 Auh
noma, en el tema de residus solids, si voste varia, voste 
ja no ho pot fer, si el proxim govern, com fara, varia 
la concepció global de l'actuació en residus solids, no 
basten 40 milions, evidentment, no basten 100 milions, 
i els Ajuntaments i els ciutadans d'aquesta Comunitat 
Autónoma veuran com les necessitats es van cobrint, 
cosa que, en aquest moment, no ,passa. 

EL SR. PRESIDENT (SR. MOLL MARQUES) : 
Gracies, Sr. Diputat. 

No hi ha més peticions de paraula, passam, per 
tant, a votació, l'esmena 343 del Grup Socialista, i la 
395, aixo mateix, que han estat agrupades. 

Vots a favor? 
Gracies. 
Vots en contra? 
Abstencions? 
Resultat de la votació: a favor de l'esmena, 16 

vots; en contra, 22; abstencions, cap. Queda, per tant, 
rebutjada l'esmena 343. 

I passam a debatre l'esmena 344, també del Grup 
Parlamentari Socialista. 

Té la paraula el Sr. Carreras. 

EL SR. CARRERAS FONT: 
Gracies, Sr. President. Srs. Diputats. Aquí es trae

ta d'una esmena d'addició, a la qual se sol-liciten sub
vencions a entitats sense fi de lucre, que tenen per fi
nalitat social la defensa de la naturalesa, 10 milions 
de pessetes. 

Bé, comen-9arem a fer la defensa d'aquesta esme
na amb una qüestió que quasi quasi s'ha convertit en 
un tapie. Estam iniciant la celebració de l'Any Europeu 
del Medi Ambient, celebració en que sembla que, en 
princ1p1, s'ha integrat el Govern de la Comunitat Au
tonoma, !'Honorable Conseller d'Obres Públiques és 
membre del Comite d'Honor, del Comite Nacional de 
l'Any Europeu del Medi Ambient, pero quan veim plas
mades en els pressuposts de la Comunitat Autonoma, 
les actuacions previstes, que s'ha previst un programa, 
pero que ja era un programa d'inversions més un .. _ ... 
que vénen ·d'anys enrera o de qüestions ja iniciades o 
en marxa, coro pot ser el Pla Especial de Son Bou, 
com pot ser posar en marxa l'estació de llegonatge del 
migjorn, ·etc., ja realment un se n'adona que no hi ha 
unes inversions específiques o creades quasi quasi de 
nova planta per a la celebració d'aquest Any Europeu 
del Medi Ambient i que aquesta partida que es propa
sa no és per a celebració de l'Any Europeu del Me
di Ambient, pero té una relació molt directa i molt con
creta quant als grups realment preocupats per la de
fensa de la naturalesa. 

Cree que no fa falta o cree que no hauria de fer 
falta fer una defensa d'aquests grups, cree que l'admi
nistració, totes les administracions sempre han anat a 
remole de les reivindicacions que aquests grups han 
plantejat sempre enmig del carrer, han plantejat da
vant l'administració, han plantejat davant els jutjats, 
sense cap tipus de mitjans economics, simplement amb 
aportació de quotes d'una serie de socis que actuen 
d'una forma activa i d'altres de forma passiva, que han 
aconseguit que hi hagi un moviment que realment a 
molts, a mi també, cree que a tots, e11s han fet tornar 
a vegades les galtes vermelles d'empeguei:ment de les 
dotacions que les administracions ens hem vist, de ve
gades, obligades a fer, de vegades, per necessitat, pero 
que realment creim que amb ac;ó n'hi ha uns de més 
iguals que els altres, com s'ha dit ja repetidament aquí. 

Aquests grups ecologistes creim que han fet una 
funció molt meritoria, molt meritoria i que han ten
gut, per part de les Administracions Públiques, un re
coneixement molt, recentment, un grup d'aquí, de les 
Illes, ha tengut el reconeixement d'utilitat pública, i 
aquest reconeixement li dóna dret a col-laborar amb 
l'administració i a disposar de fons provinents de les 
administracions públiques per desenvolupar uns pro
grames que puguin propasar els mateixos grups aquests 
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ecologistes o la mateixa administració, el cataleg o la 
possibilitat de programes a ajudar, és realment ampli, 
comem;:ant per la pedagodia i educació ambiental de · 
que s'ha parlat aquí, i cree que, afortunadament, s'ha 
arribat a aprovar l'esmena, feines d'investigació com 
fan els grups ecologistcs de Menorca, seguirnent i con
trol d'espais naturals, estudis de la natura, coHabora
ció amb entitats oficials per a execució de programes, 
participació, i creim que aquestes línies de coHabora
ció arnb els grups de defensa de la natura, s'ha de pro
eluir, sempre, via concert o via conveni per a progra
mes concrets i específics. 

Creim que aquesta partida que es proposa, sirnple
ment, és el reconeixement a unes persones que han de
dicat esfon;:os molt considerables a la defensa de la 
natura i que creim que, almanco, per part del Govern 
d'aquesta Comunitat Autonorna, no han tingut cap ti
pus de reconeixement. 

Moltes gracies. 

EL ~R. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Diputat. 
Fer contestar, pel Govern, té la paraula el Conse

ller Sr. J eroni Saiz. 

EL SR. SAlZ GOMILA: 
Sí, gracias, Sr. Presidente. Sr. Carreras, si antes, a 

propues~a del Gn1p de Esquerra Nacionalista, por 5 
millones, que nada más pedían para estos grupos, no 
n,e he quitado el premio «Ciment», no me lo voy a qui
tar ahora por 10 millones. Sinceramente, yo creo que, 
Yamos, pensaba que habría retirado esta enmienda, pues: 
to que ya la habíamos debatido antes, y ya he expresa
do mi<; argumentos. La enmienda es igual a la que ha
bía presentado el Grupo del PSM y consecuentemente 
las razones son las misn1as. 

EL SR PRESIDENT: 
Gracies, Sr. Conseller. Per replicar, té la paraula d · 

Sr. Benjamí Carreras. 

EL SR. CARRERAS FONT: 
Bé, de vegades, els Dipu1.ats no prestam l'atenció 

necessaria, pero jo he entes que la partida de 5 milicms 
de pessetes que s'ha habilitat, a la qual se Ji ha fixat 
una partida pressupostaria, anava destinada a campa
nyes de pedagogiél mediambientals, pero jo no he en
tes si aquesta campanya s'havia de fer des deis gn1ps 
ccologistes, des del Govern, eles de la Comissió Balear 
del Medi Ambient o ele la Direcció General del Medi 
Ambient. Per tant, jo cree que correspon perfectament 
mantenir aquesta esmena viva, especialment, perque hi 
ha un llarg llistat de possibles coHaboracions, un llarg 
llistat que es pot ampliar considerablement, que es po
den tenir en compte i, per tant, donar suport a aques
ta petició d'incloure 20 milions ele pessetes a aquest 
Capítol. 

Gracics. 

EL SR. PRESIDENT: 
Gracies, Sr. Diputat. 
Vol contrareplicar? Pe! Govern, té la paraula el 

Sr. J eroni Saiz. 

EL SR. SAIZ GO!vULA: 
Muchas gracias, Sr. Presidente. No, para aclararle 

al Sr. Carreras que eran dos enmiendas distintas. En 

una pedía una partida de· 5 .millones · de pesetas desti
nadas al fomento de las actividades de las organizacio
nes dedicadas a la defensa y protección del medio arr1-
bien te, que yo creo que sensiblemente coincide con la 
que usted acaba de proponer, y la otra, y ésta ha sido 
rechazada, y la que ha sido aprobada era una que pe
día una partida de 10 millones ele pesetas para esta
blecer un convenio con la Universidad de las Islas Ba
leares para un programa de educación medioambiental, 
que es la que ha sido aceptada. Son dos conceptos ab
solutamente diferentes. 

EL SR. PRESIDENT: 
Gracies, Sr. Conseller. 

Altres Grups que vulguin intervenir? 
Pc! Grup Mixt, té la paraula el Sr. Damia Pons. 
Té cleu minuts. 

EL SR. PONS PONS (DAMIA): 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Estiguin tran

qu;ls, cstarn parlant ele coses seriases, els pressupos1s 
s'han de clebatre tal com diu el Reglament, etc., etc. 

Parlcrn del tema de les subvcncions a entitats sen
se fi de lucre, curiosament, si fossin de lucre, tal ve
gacl::t serien rnés generosos, que tenen com a finalitat 
social la defensa ele la naturalesa. Per que hi ha aques
ta resistencia a donar suport a les iniciatives socials 
que tenen un caracter tan generós i positiu? Perque la 
lectura que fan aquestes entitats del que és la natura
lcsa, de com s'ha de defensar, ele com s'ha ele prote.
gir el mccli ambient, de com s'ha de divulgar entre els 
ciutadans, etc., etc., xoca frontalment amb la política 
neo-liberal, certament, de la Conselleria d'Ordenació 
del Territori. Per tant, el Grup Socialista és cóherent, 
com ho ha estat abans el Grup d'Esquerra Nacionalis
ta, demanant que es doni suport a una gent que tre
balla d'una forma desinteressada, cl'una forma genero
sa per al nostre país. Ara bé, un Govern que és tan 
gcnerós, que ha estat tan generós, que fins i tot ha 
botat quasi quasi la barrera de la llei, jo li deixo el 
benefici del dubte, en qüestió ele subvencions, és tan 
estret, tan avar, tan refractari a donar suport a aques
tes organitzacions, per que? Per les raons que he dit 
abans. Aixo és positiu? No. És certament criticable, 
perque, com també he tengut ocasió de clir altres ve
gades, a !'hora de demanar suport per iniciatives nas
cudes espontaniament, els poders públics, si valen con
tribuir positivament a la vertebració del nostre país, 
han de donar suport a les iniciatives d'organització so
cial, i no dubtin, senyors del Govern, que són els titu
lars d'aquest pressupost al qual s'intenta afegir aques
ta esmena ele 10 milions de pessetes, no clubtin que 
haurien d'estar satisfets, haurien cl'estar orgullosos que 
a les Illes Balears, aquests grups no siguin ja un fet 
minoritari, no siguin un fet marginal de quatre brus
quers ele la naturalesa, sinó que són unes entitats que 
tenen un nombre ele socis molt important, que estan 
implantades a tates les Illes, que segueixen puntual
ment la política que fa el Govern, l'Ajuntament de Pal
ma, el Consell Insular, els Ajuntaments, etc., i ho fan 
eles d'una perspectiva absolutament crítica, no estan 
casats amb ningú, no són del Partit Socialista ni cl'Es
querra Nacionalista, ni Regionalistes ni Populars, són 
defensors de la naturalesa, i no dubtin que hi ha ha
gut Ajuntaments ele caire socialista que han estat ob
jecte ele crítiques per part cl'aquestes entitats quan 
han vist que una determinada majoria municipal, con· 
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sideraven, que encara que fos socialista no defensava 
adientment la naturalesa. Aixo ho saben perfectament 
vostes. 

Per tant, hem d'entendre que el que hi ha és un 
acte, jo diría i no voldria faltar a la cortesía parlamen
taria, el Sr. Conseller sap que li tenc un gran respec
te, pero una miqueta mesquí, políticament, per que no 
som una mica generosos amb el famós GOB, que tant 
de premi «Ciment» a perpetui:tat li ha donat, pero al 
qual, Sr. Conseller, voste, supos, que reconeix un gran 
merit de labor, absolutament desinteressada de prote
gir alzines, de protegir boscs, de protegir peixos, de 
protegir ocells, etc., etc., ele divulgar la naturalesa en
tre els nostres ciutadans i de ser crítics amb voste, 
que cree que s'ho rnereix, i amb altra gent que no té 
el seu color polític? Per que no és generós d'una ve
gada i reconcix .que els scus aclversaris, certament, per
que tenen un altre concepte de la defensa de la natu
ralesa, són gent generosa, són gent desinteressada que 
no ho fa per irnperatius economics, ho fa perque es
tima el scu país? 

Per tant , jo cree, Sr. Conseller, i per aixo he vol
gut sortir, tot i que ha negat els 5 rnilions de pesse
tes que demanava el Sr. Serra per a aquesta mateixa 
finalitat, he volgut sortir per veure si durant tot aquest 
debat i aquest temps que ha passat entre el debat de 
l'esmena d'Esquerra Nacionalista i la que ara debatem, 
si voste havia reflexionat i havia optat per la genero
sitat que esper que tendra d'aquí un moment. 

Mol tes gracies. 

EL SR. Pl<.ESIDENT: 
Gracies, Sr. Diputat. 
Altre Grup que vulgui intervenir? 
Passam a la votació de l'esmena 344. 
Sres. i Srs. Diputats que voten a favor d'aquesta 

esmena, es volen posar drets, per favor? 
Gracies. 
Sres. i Srs. Diputats que voten en contra d'aques

ta esmena, es volen posar drets, per favor? 
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? No n'hi ha. 
Vots a favor, 15; en contra, 18; abstencions, no 

n'hi ha. 
A contiirnc1ció, pa ssam a debatre les esmenes 346, 

347, 348, 349, 350 i 351, que van totes agruparles, són 
del Grup Parlamentari Socialista. Per defensar aques
tes esmenes, té la paraula el Sr. Francesc Triay. 

EL SR. Tl~1ítY LLOPIS: 
]'v:olics gracies. 

EL ~,R. PRESIDENT: 
Té voste deu minuts. 

EL SR. TRIA Y LLOPIS: 
Ara farem via, perque en veurem 5ÍS de juntes i 

qi,asi quasi ja serem al final. 
Bé, en materia de vivenda, que és el tema que agru

pa, que homogenei:tza aquestes sis esmenes, jo cree que 
ja no és qüestió de matisos, com alguna de les altres 
esmenes que hem vist, ja no és qüestió de 5 rnilions 
amunt o 5 milions avall, sinó que cree que hi ha una 
clara difcrcnciació en:re el que propasa el Govern als 
pressupos ts i el que proposarn des del Grup Parlamen
tari Socialista. Una diferenciació no tan sols quantita
tiva, que hi és, perque plantejam un increment de 183 
milions, sinó tmnbé una diferencia qualitativa, quant a 

- -·~-=----

l'ús social que s'ha de fer d'aquests rnilions i dels que 
el Govern propasa. 

És una realitat que ja posen en evidencia els estu
dis estadístics, que les Illes Balears ocupam un privi
legiat, sense que aixo suposi cap situació iHegítima, un 
molt bon lloc economic, amb recursos economics, dins 
el conjunt de les províncies, de les Comunitats Auto
nomes espanyoles, pero que, en materia de qualitat de 
vida, realment, estam bastant endarrerits i que, del 
primer lloc que tenim en recursos economics, passam 
a l'onze dins el conjunt de les Comunitats Autonomes. 
I en temes de vivenda, cree que no podem separar-nos, 
en absolut, d'aquest tema ele la qualitat de vida, aquí 
on hi ha una serie de problemes per resoldre, que no 
es corresponen a la nostra capacitat economica, que 
no es corresponen al nive!l que aspiram a tenir amb 
tots els altres aspectes de la vicia familiar i social. 

I, clavant aquesta realitat, ens trobam amb una re
ducció real de les inversions des de l'any 86 a l'any 
87 en materia de vivenda, ens trobam que la vivenda, 
la política de vivcncla és una política que dóna supe
ravit, perque el conjunt dels ingressos és superior al 
conjunt de les despeses, de les invcrsions i de les cles
pescs, i ens trobam també que hi ha una política so
cialment regressiva en el sentit que es volen destinar 
recursos escassos, limitats, pocs, per a la vivenda pú
blica, es volen dedicar a sectors que jo no die que no 
puguin també tenir una necessitat d'ajuda, pero que 
en qualsevol cas, aquesta necessitat sempre hauria d'a
nar darrera de la resolució d'una política molt més ac
tiva i molt més energica quant a la solució de ks ne
cessitats molt més prioritaries dels que estan en pre
cari i dels que no poden accedir a altre tipus de vi
venda que a les vivendes públiques contemplades al 
Pla Nacional, amb les seves limitacions. 

Per tant, amb aquesta idea, amb aquesta filosofía 
que no hi ha d'haver reducció, que hi ha d'haver un 
esforc;: de la Comunitat, que la caixa dels recursos eco
nómics destinats a la vivenda ha d'estar de cada vega
da més alimentada, perque hi hagi un pare creixent i 
no decreixent i perque, a més, hi ha d'haver una clara 
intenció d'afavorir, en aquest sentit, de millorar, de 
clonar serveis als sectors socials més necessitats, creim 
que és necessari replantejar, i nosaltres ho feim des 
d'aquí, lógicament, és la nostra proposta, és la nostra 
alternativa, replantejar aquest Capítol de vivenda quant 
a les inversions reals. 

I aquest replantejament passa per la necessitat 
d'estudiar amb profunditat el deficit de vivenda, la pe
culiar ordenació cl'aquest debat fa que efectivament una 
hora o dues hores més tard vegem determinades esme
nes que tenen un contengut paregut a les esmenes que 
ha presentat el Grup d'Esquerra Nacionalista, nosaltres 
no en tenim la culpa, creim que hi hauria d'haver una 
orclenació més lógica, on les esmenes de contengut pa
regut es vessin d'una manera simultania, per evitar 
aquests tipus de repeticions i de segones voltes. Pero, 
aquesta és la realitat. Nosaltres no veim que hagim ele 
renunciar a aques ta esmena, creim que és necessari in
vertir uns 8 milions de pessetes, el Conseller ja cleia 
que tres milions que proposava el PSM eren insufi
cients, nosaltres estaríem c\'acord en aixo, que 3 mi
lions eren insuficients, pero, a part d'a~o, creim que 
és necessari fer aquest estudi, creim que és n ecessari 
coneixer simultaniament i especialment als municipis 
majors, als municipis de més de 10.000 habitants, co
neixe r les realitats socio-econorniques de les rendes, 
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perque a través d'aquestes rendes sabem l'adequació 
al Pla Nacional de Vivenda, i la realitat física del pare 
de vivendes que existeix, per també coneixer quines 
són les vivendes, quines són les famílies que, amb unes 
condicions objectives, necessiten recuperar, rehabilitar 
o bé canviar la vivenda actual. I que, per tant, no 
creim, de cap manera, que ac;:ó siguin doblers tirats, 
ni estudis inútils, perque cree que aquesta ha estat la 
qualificació que ha fet el Conseller, davant la proposta 
del Grup d'Esquerra Nacionalista amb anterioritat, i 
que és necessari, precisament, per poder planificar 
cap al futur i per poder parlar de coses en un llen
guatge comú. I, precisament, perque no se'ns pugui 
acusar, ni vostes a nosaltres ni viceversa, quan sigui la 
oportunitat, de tirar les xifres al vol, no tractam sim
plement ele pujar les xifres que propasa el contrin
cant, sinó per poder parlar sobre realitats comunament 
acceptades, a base d'uns estudis neutrals, seriosos i 
professionals. 

A partir d'aquí, una esmena menor, en el sentit que 
les noves promocions que s'indiquen en els pressupost<; 
estan destinades a unes promocions concretes que te
nen nom i llinatge, que tenen localització concreta, per 
poder fer una distinció, que són aquestes promocions 
de 507 milions de pessetes, per poder fer una distinció 
en el que nosaltres proposam coma aportacions, a més, 
diferenciades d'aquestes, a través d'aquestes esrnenes, 
que serien 5 rnilions de pessetes per a vivendes en preca
ri, que és un deis capítols més difícils, com és sabut, 
perque hi ha un sector social insolve_nt que no pot acce
dir, que no pot enfrontar, ni tan sols el lloguer i, per su
posat, tampoc, l'adquisició a terminis de les vivendes de 
protecció pública, a pesar del caracter fortament subven
cionat i no lucratiu d'aquestes, i que, per tant, és neces
sari fer una forta inversió de partida i tant de bo, cada 
any sigui necessari fer-la menor, pero que, de moment, 
cree que hi ha, com ho demostren les peticions, cada ve
gada que es treuen a concurs, a adjudicació, vivendes 
d'aquest tipus, per poder donar una cobertura a aquests 
sectors ·més marginats que són els que necessiten aquest 
tipus de vivenda i que aquest estudi, que consideram 
eina imprescindible permetria. establir una perspectiva 
d'alguns anys per anar solventant aquest problema més 
greu. 

Per altra part, és necessari fer una promoció pú
blica de vivendes de protecció oficial sense fi de lucre. 
Amb motiu del debat aquí d'una Proposició no de Llei 
o d'una InterpeHació, d'una InterpeHació, exactament, 
sobre política de vivendes i de la seva Moció correspo
nent, parlavem que hi ha uns escalons als tipus d'aju
des que promou la Comunitat Autonoma i l'Estat, a 
través del Pla Nacional de Vivenda, que no estan sufi
cientment coberts, que a part d'aquesta necessitat d'u
nes vivendes en precari, sense contrapartida económi
ca, baix de tot de la piramide social, a més de les viven
des de promoció pública que tenen una reglamentació 
quan~ als nivells de renda familiar de les famílies 
que tenen dret a accedir-hi, dins el que són les vi
vendes de promoció oficial, entre les vivendes de pro
moció oficial, logicament, de promoció privada, i aques
tes de promoció pública, hi ha un escaló insatisfet, per
que els promotors privats no solen acudir, no solen 
acudir, perque tenen llibertat, logicament, per elegir les 
seves promocions, no solen acudir als nivells baixos, als 
móduls, als nivells baixos de les promocions i que, per 
tant, és necessari i és convenient que hi hagi actua
cions públiques de vivenda, en regím de promoció ofi-

cial, pero sense fi de lucre, la qual cosa significaría 
posar en marxa uns fons, que l'instrument ja existeix 
a la Conselleria d'Obres Públiques, el Govern ja ]'ha 
creat, era necessari i ara el que s'ha de fer és omplir
lo de contengut, de vida i de pressupost, també, a tra
vés de l'Institut Balear de la Vivenda. Aquestes pro
mocions públiques de protecció oficial, sense fi de lu
cre, com que logicament, són en regim de compra, se
rien un, tendrien el seu retorn com tenen les promo
cions que fan els particulars, pero aquesta diferencia 
entre el benefici que el particular té dret a obtenir i 
que l'Administració no carregaria i, a més, anant a co
brir els sectors més baixos de la demanda de protec
ció oficial, permetria resoldre un problema molt més 
greu, molt més greu, del que pretén resoldre el Go
vern amb els 40 milions que vol dedicar a aquestes vi
vendes que diu de promoció limitada, i que llevaríem 
de les nostres ,esmenes de supressió aquests 40 milions. I 
que, per altra part, hi ha un capítol oblidat, un capí
tol necessari, tenim molts de barris, molts de centres 
histories a les nostres illes que requereixen una reha
bilitació i que aquesta rehabilitació també ha de tenir 
les seves aportacions per part del Govern de la Comu
nitat Autónoma, que aquestes rehabilitacions públiques 
necessiten aportacions economiques i que hi hauria 
d'haver també un esfor9 per part de la Comunitat Au
tónoma per fer convenís amb els Ajuntaments, per col
laborar en aquests programes de rehabilitació i, en 
aquest sentit, es propasen 75 milions de pessetes per 
a rehabilitació. 

Per tant, en resum, a la vista del llu.m vermell, en 
resum, es tracta d'una política quantit¡:¡.tivament dife
rent, 183 milions més dels que el Govern hi pensa de
dicar, qualitativament diferent, perque s'introdueixen 
aquí, s'elimina el concepte de protecció limitada, que 
consideram greument injust, mentre les altres necessi
tats no estiguin cobertes, perque s'íntrodueix el con
cepte de rehabilitació, que aquí no hi és, perque hi ha 
vivendes de promoció oficial, pero, pública, sense fi de 
lucre que permeten complementar el sector alt de la 
promoció pública i perque hi hauria un esfo~ molt 
més intens per als sectors més necessitats i més mar
ginats, que són les vivendes en precari. 

Moltes grades. 

EL ~k. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Diputat. 
Per contestar, pel Govern, té la paraula el Conse

ller Sr. J eroni Saiz. 

EL SR. SAIZ GOMILA: 
Sí, Sr. Presidente. Sras. y Sres. Diputados. Yo, se

guramente, en una de las pocas cosas en que coincido 
con el Sr. Triay es que el debate podría haberse orga
nizado de otra forma para hacer, para evitar esta rei
teración de los mismos argumentos en el plazo de dos 
horas. La verdad es que la política de viviendas la he
mos debatido de una manera absoluta y total en pro
fundidad, cuando la enmienda a la totalidad y las po
cas cosas que no se habían tratado han sido tratadas 
por enmiendas del Grupo de Esquerra Nacionalista. Yo 
no tengo nada más que añadir a todo lo que se había 
dicho antes, y creo que por mi parte huelga dar nin
gún argumento más. 

EL SR. PRESIDENT: 
Gracies, Sr Conseller. 
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Per replicar, vol replicar? 
Altres Grups que vulguin? 
Com que no n'hi ha, passam a la votació d'aques

tes esmenes abans esmentades. 
Sres. i Srs. Diputats que voten a favor d'aquestes 

esmenes, es volen posar drets, per favor? 
Gracies. 
Sres. i Srs. Diputats que voten en contra d'aques-

tes esmenes, es valen posar drets? 
Gracies. 
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? No n'hi ha. 
A favor, 15; en contra, 21; abstencions, cap. 
A continuació, passam a clebatre l'esmena 352, del 

Grup Parlamentari Socialis ta. Per defensar aquesta es
mena, té la paraula el Sr. Francesc Triay. 

EL SR. TRIAY LLOPIS: 
Sí, gracies, Sr. President. Aquesta esmcna es refe

reix a la política ci'obres hidrauliques i té per objecte 
incrementar l'esforc;, la partida económica per a con
servació i mantenirnent de la xarxa hidraulica, basica
ment, per tant, de les estacions depuradores. 

És un fet que s'estan invertint quantitats molt im
portants en estacions depuradores, en instaHacions ca
res, instaJ-lacions a í'ons perclut, política amb la qua! 
nosaltres no estam d'acorcl, i que creim que tendría 
perfecta solució a través d'un fons públic, perqu2: esta 
perfectament resolt el problema que p lanle,iava el Con
seller en el sentit que hi ha uo j u.n taments que ho 
han pagat d'una manera, i uns Ajuntaments que ho pa
garien d' una a !Lra, ai:x, hi ha dins ja el dret i la ges
ti.ó politica comparada, solucions perfectes. Basta anar 
a Catalunya, a la J unta de Sanejament, o a d'altres Co
munitats A.utónomes, per veure que hi ha sistemes pre
cisament per tenir en compte aquestes situacions, per 
tant, nosaltrcs crcim que hi hauria d'haver una entitat 
pública que fos la que, n.o tan sols construís, i, a més, ho 
fes d'una manera planificada i sense altres condiciona
ments, les estacions depuradores necessaries, sinó que 
simultaniament, i reutilitzas les aigües depurades, tatn
bé, com a Administració Pública, d'acord amb uns plans 
agrícoles adients, sinó que, a més, fas qui fes directa
ment aquest manteniment imprescindible perque no 
s'arru'inin, en pocs anys, com han passat els darrers 
anys, estacions depuradores caríssimes. 

Per tant, la nostra esrnena, no tan sols és incre
mentar quantitativament aquesta partida, sinó que hi 
ha darrera, implícita, perque és difícil de convertir 
aquest tipus diferent de gestió, en esmena pressupos
taria, hi ha darrera una idea d'organització administra
tiva de la construcció i explotació de les depuradores 
diferent ele la que el Govern planteja. 

EL SR. FRESIDENT: 
Moltes grades, Sr. Diputat. 
Pel Govern, té la paraula el Conseller Sr. J ero ni 

Saiz. 

EL SR. SAIZ GOMILA: 
Sí, Sr. Presidente. Sras. y Sres. Diputados. Cierta

mente, que no es novedoso el tema de cambiar el sis
tema de construcción ele estaciones depuradoras, y yo 
aquí también lo he reiterado y, además, hace muy po
cos días, muy pocos, que ya le 'repetí que el día que 
tengamos, y está preparado y está prácticamente es
tructurado, un organismo autónomo en lo que nosotros 
pensamos que tienen que ser estos organi"smos autóno-

mas si estuviéramos contemplados en la Ley de Aguas, 
en la que, desgraciadamente, y no por voluntad de este 
Gobierno, fuimos olvidados, pero hemos preparado, 
la constitución de un organismo autónomo que podrá 
asumir en su día las competencias plenas en materia 
ele aguas, las que nos corresponden estatutariamente, 
y que de momento podría empezar a funcionar. 

Bien, cuando se disponga de este organismo autó
nomo, será el momento en que se puedan empezar a 
construir directamente por la Comunidad Autónoma y 
El explotar las estaciones depuradoras. Yo creo que el 
sistema no es malo, evidentemente, se podrá hacer, 
pero, bueno, ahora mismo, no podría. No podría, por
que la Administración, tal como está estructurada, no 
está capacitada para llevar a cabo la gestión, la explo
tación directa de las estaciones depuradoras. Es nece
sario este organismo autónomo, le doy la razón y yo 
mismo anuncié su inminente constitución. 

Lo que pasa es que no hay ninguna argumentación 
sólida para pasar de 11 a 20 millones para el manteni
miento ele la red hidráulica, que no son sólo las esta
ciones depuradoras, porque pnxisEimente las estacio
nes depuradoras tienen el mantenimiento, son, no sé, 
no entiendo muy bien como a usted le parece mal que 
apcrtemos dinero para la construcción, cuando piensa 
que tendría que pagarse esta construcción a través del 
canon ele saneamiento, del canon por uso del alcantari
llado y la depuración y, en cambio, le parece oporlu
no que se pague la explotación, cuando, precisamente , 
el manteni.mién to ele una estación depuradora, es uno 
de los costos ele explotación que directamente deben 
de estar incluidos precisamente en la tasa, y Jo está 
mientras la exploten los ayuntamientos, la conservación 
la deben de llevar a cabo los ayuntamientos, directa
mente, con cargo al presupuesto de explotación. 

Por otra parte, el aumento de la partida de 11 a 
20 millones, bueno, yo- no le he visto -ninguna justifi
cación y he ele decir lo mismo de antes, no sé exacta
mente por qué son 20 millones y no son 11. 

EL SR. PRESIDENT: 
Gracies, Sr. Conseller. 
Per replicar, té la paraula el Sr. Francesc Triay. 

EL SR. TRIA Y LLOPIS: 
Bé, per constituir aquest organisme, jo cree que 

vostes no estan subordinats, en absolut, a la Llei d'Ai
gües, que ho poden fer perfectament amb les compe
tencies actuals, si és que ho valen fer i que, per tant, 
aquesta referencia de la Llei d'Aigües és una, aprofi
tant que «el Pisuerga para por Valladolid», pero no té 
relació directa, en absolut, amb J'explotació de les es-
tacions depuradores. ·. 

Per altra part, nosaltres, efectivament, plantejam 
aquest esquema diferenciat, pero aixó no vol dir que, 
corn que vostes no l'han creat, com que no existeix, no 
considerem que és importantíssim fer aquest manteni
ment i aquesta conservació i que es faci de la manera 
que sigui i que 11 milions poden ser pocs, que creim 
que haurien de ser més, no sabem tampoc quina és la 
justificació del Govern per ha ver tret 11 milions i no ha
ver-ne tret 9 o 13, perque clar, tates aquestes xifres 
surten d'uns ajuts pressupostaris i d'unes possibilitats 
i d'uns repartiments i surt el que surt. Corn a nasal
tres ens ha sortit, a una partida anterior 20.213.000 
Pts .. i per que eren 20.213.000?, dones perque ens en 
sobraven 213.000 de les sumes per quadrar els pressu-
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posts, naturalment, no perque tenguessin projectes per 
213.000 Pts., dones aquí consideram el mateix, que és 
necessari incrementar aquesta actuació i que, si efecti
vament, les depuradores s'estan pagant dues vegades, 
perque les paguen els ciutadans a través de la tarifa, 
aquí on hi ha un capítol d'amortització, i a la vegada 
les paga la Comunitat Autonoma perque els paga el 50 
% a fans perdut, dones bé, ª"º malament esta i s'ha 
de superar i cree que s'ha d'anar a unes amortitza
cions úniques del que és la depuradora i que, per tant, 
no es paguin dues vegades per part dels ciutadans, 
perque es paguen per la taxa i les paguen pels pressu
posts, per tant, pels imposts generals, i que, per tant, 
és molt important, també, que aquestes inversions tan 
grosses es cuidin, es mantenguin i, com que els Ajun
taments, i per aixo cree que és necessari aquest orga
nisme, els ajuntaments els supera, els petits ajunta
ments turístics pero amb grans depuradores, els supera 
totalment, o almanco aquesta és la realitat d'avui, el 
manteniment tecnic, real, perque aquesta instaHació 
estigui en bon funcionament, cree que és necessari in
crementar la partida que bé va que hi sigui, sigui reco
negut, pero que millar seria més ampli. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes grades, Sr. Diputat. 
Per contrareplicar, té la paraula el Sr. Jeroni Saiz. 

EL SR. SAIZ GOMILA: 
Sí, Sr. Presidente. Muchas gracias. Bien, yo aconse

jaría al .Sr. Triay que -estudiase cómo se confeccionan 
las tarifas o las tasas por uso del alcantarillado. Hay 
una parte que corresponde a la amortización, pero a 
la amortización de la inversión que ha _hecho el Ayun
tamiento, no a la amortización de la inversión que ha 
hecho la Comunidad Autónoma. Luego, evidentemente, 
no se paga en dos veces, se paga una vez. Eso, por una 
parte. 

Por otra parte, yo no he dicho que necesitemos la 
Ley de Aguas para esto, he dicho que estábamos pre
parando un organismo a imagen y semejanza de los or
ganismos de cuenca que prevé la Ley de Aguas para 
que, el día que tengamos competencia, podamos asumir
la. Esto está preparado y en el próximo período legis
lativo será uno de los primeros proyectos de Ley que 
se presentarán en esta Cámara, la constitución de este 
organismo autónomo. Nada más. 

EL SR. PRESIDENT: 
Gracies, Sr. Conseller. 
Valen intervenir altres Grups? 
Passam a la votació de l'esmena 352. 
Sres. i Srs. Diputats que voten a favor d'aquesta 

esmena, es valen posar drets, per favor? 
Gracies. 
Sres. i Srs. Diputats que voten en contra d'aques-

ta esmena, es valen posar drets, per favor? 
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? No n'hi ha. 
A favor, 16; en contra, 22; abstencions, cap. 
A continuació, passam a debatre l'esmena 354 del 

Grup Parlamentari Socialista. Per defensar aquesta es
mena, té la paraula el Sr. Antoni Costa. 

EL SR. COSTA COSTA: 
Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. Aques

ta esmena és una esmena que creim que és de justícia 
social, és una esmena que fa referencia a l'illa de For-

mentera i, concretament, a una subvenció per a l'aigua 
potable a aquesta illa. Com bé saben els Diputats d'a
questa Cambra, l'illa de Formentera no té aigua pota
ble, sinó que es va haver de construir una potabilitza
dora que va haver d'assumir el cost l'Ajuntament, i el 
preu de l'aigua d'aquesta illa és molt superior de qual
sevol altra de les Illes Balears. El que proposam és 
una subvenció de 8 milions que vendría a atracar el 
preu, el cost de l'aigua per als ciutadans, el cost di
recte de l'aigua per als ciutadans de l'illa de Formen
tera, a un cost similar als altres de les illes de Ma
llorca, Menorca i Eivissa, conjuntament amb una aju
da que ja rep del Ministeri d'Indústria i Come1y d'uns 
17 milions de pessetes, per tant, esperam el suport de 
tots els Diputats d'aquesta Cambra que siguin solidaris 
amb els ciutadans de Formentera, que, en aquests m0-
ments, han de pagar l'aigua a un cost molt superior 
als altres d'aquestes illes. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Diputat. 
Pel Govern, té la paraula el Conseller Sr. Jeroni 

Saiz. 

EL SR. SAIZ GOMILA: 
Sí, Sr. Presidente. Muchas gracias. Yo creo que la 

enmienda está equivocada. Yo comprendo perfectamen
te que a Formentera le sale cara el agua por una se
rie de circunstancias específicas de Formentera, de ser 
una isla y tener sus características tiene ventajas· y tíe
ne sus inconvenientes, y eso pasa en todas las locali
zaciones geográficas, que todo tiene ventajas y todo 
tiene inconvenientes. En las otras islas, también hay 
sitios donde el agua tiene que llevarse en cubas y sale 
carísima, en otras no se dispone, etc., etc., bueno, son 
circunstancias. 

. Yo entiendo, perfectamente, de todas formas, el 
problema de Formentera, y entiendo el problema de la 
justicia comparativa, pero la justicia comparativa, por 
favor, con las Islas Canarias, donde el Estado aporta 
todo el dinero necesario para que salga a un precio ase
quible, por muy distintos caminos. Usted dice que ya 
hay una ayuda del Ministerio de Industria, si es insufi
ciente, yo creo que a través de esta mayoría parlamen
taria de que disponen en Madrid, deberán de pedir que 
esta ayuda sea suficiente para mantener esos principios 
de justicia distributiva, que yo comparto de una mane
ra absoluta, pero que tendrían que ser comparativamen
te con las Islas Canarias que tienen la misma situación 
que Formentera. 

EL SR. PRESIDENT: 
Gracies, Sr. Conseller. 
Per replicar, té la paraula el Sr. Antoni Costa. 

EL SR. COSTA COSTA: 
Grades, Sr. President. El Sr. Conseller d'Obres Pú

bliques, amb un aire d'autosuficiencia que no tenen 
els altres membres del Govem i tot s'ha de dir, va re
butiant les esmenes que afecten els ciutadans d'aques
ta illa com si li pertanyessin a ell. Hauria de recordar 
que voste també és membre d'una administració pú
blica que és la Comunitat Autónoma de les Illes Ba
lears, que voste també pot ajudar a solucionar aquests 
problemes i que aquest aire de suficiencia que té aquí 
dins, també faria falta que el dugués als ciutadans i 
al carrer. Aquesta esmena és una esmena justa, una 
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esmena que fa justícia a una illa d'aquest~ Comunitat 
que no ha estat massa tenguda en compte m per aque~
ta Administració ni per altres. Per tant, cre1m que es 
de justícia que aquesta esme~a es ~engui en compte, i 
voste pot opinar el que vulgm, pero el que no po~ .ne
gar és que si hi ha la voluntat política i la sensib1htat 
política d'ajudar, ho poden fer. 

EL SR. PRESIDENT: 
Grades, Sr. Diputat. 
Per contestar, pel Govern, té la paraula el Sr. Je

roni Saiz. 

EL SR. SAIZ GOMILA: 
Gracias, Sr. Presidente. Sras. y Sres. Diputados. Sr. 

Costa, la voluntad política existe, y yo no he tachado 
ninguna de estas enmiendas de injusta, yo creo que ~o
das son justas, porque todo lo que sea ayudar al cm
dadano es justo. Yo lo que he intentado es buscar la 
accepción de justicia comparativa con otros sitios. Nada 
más. Si a usted le parece que es aire de suficiencia, 
pues lo lamento, no es esa mi intención, tener aires de 
suficiencia, lo que sí es mi intención es dejar bien 
claro que no queremos entrar en el juego demagógico 
que ya le he dicho al principio que estaban haciendo 
y que lo empezaron ayer, de hacer aparentar a la~ is
las Pitiusas como las cenicientas de esta Comumdad 
Autónoma. No lo son, yo se lo he demostrado con ci
fras, usted quiere seguir insistiendo, y claro, a mí no 

· me queda más remedio que rechazar, reiteradamente, . 
con los mismos argumentos. No es suficiencia, es man
tener los mismos criterios, y los mantengo aquí, en la 
calle y en cualquier otro sitio. 

EL SR. PRESIDENT: 
Gracies, Sr. Conseller. 
Grups que vulguin intervenir? 
No n'hi ha. 
Passam a la votació de l'esmena 354. 
Sres. i Srs. Diputats que voten a favor d'aquesta 

esmena, es volen posar drets, per favor? 
Grades. 
Sres. i Srs. Diputats que voten en contra d'aques-

ta esmena, es valen posar drets, per favor? 
Grades. 
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? No n'hi ha. 
A favor, 16; en contra, 22; abstencions, no n'hi ha. 
A continuació, passam a debatre l'esmena 355 del 

Grup Parlamentari Socialista. Per defensar aquesta es
mena, té la paraula el Sr. Benjamí Carreras. 

Té deu minuts. 

EL SR. CARRERAS FONT: 

Gracies, Sr. President. Srs. Diputats. Bé, aquesta 
esmena té certa simplicitat, pero també té un fons 
quant a la filosofia de com s'han de fer funcionar els 
serveis d'assistencia tecnica i els serveis de planifica
ció de la Conselleria d'Obres Públiques de la Comuni
tat Autonoma. Es propasa un increment de 5 milions, 
o sigui, de passar de 15 a 20 milions, respecte de la 
partida de planejament de litoral. 

EL SR. PRESIDENT: 

Per favor, Srs. Diputats, volen guardar silenci 
volen ocupar els seus escons? Moltes grades. 

Pot continuar, Sr. Carreras. 

EL SR. CARRERAS FONT: 
Sr. Conseller d'Ordenació del Territori, jo cree que 

un dels problemes més greus que ha tengut voste i que 
el tenen en general també totes les administracions és 
sempre el deficit d'instruments de planejament, el de
ficit de projectes per a execució. Jo aquí no pretenc 
fer cap crítica, sinó que ja que estam al final, voldria 
fer una reflexió, una simple analisi de la situació. Re
sulta que segons les liquidacions dels pressuposts dels 
anys anteriors, s'han executat un 49 % de les inversion~, 
la del pressupost del 84, la del 85, la del 86 no la cone1-
xem, i, en general, quina ha estat la causa d'aquesta 
manca d'execució de pressuposts, d'inversions? En ge
neral cree o consider que ha estat el deficit de projectes. 
La Conselleria, sigui pels motius que sigui no ha tengut 
capacitat de producció de projectes, d'acord amb les 
demandes socials, d'acord amb les demandes d'adminis
tracions i d'acord amb les mateixes demandes de pres
supost del Govern. A_,r;/J que ha produ'it? Ha creat que 
s'ha executat per davall de les disponibilitats dels pres
suposts, la qual cosa, i no pretenc donar-li cap respo~
sabilitat a voste, sinó que cree que és una responsab1-
litat compartida, ha provocat que es podria haver fet 
el doble, en general, del que s'ha fet. Tenim molts d'e
xemples molt concrets i molt específics, podem parlar 
de la carretera de Ciutadella a Fornells, podem parlar 
del Pla Especial d'Es Trenc i podríem parlar d'infinitat 
de projectes que encara estan pendents de protecció, 
de redacció. És un problema que tenim totes les ad
ministracions i els ajuntaments, ho vivim cada dia per
que es pretenen habilitar inversjons, pero sempre hi ha 
el retard quant a disponibilitats de projectes. 

Per tant, posam, proposam aquesta pujada, que si 
bé no pot resoldre de forma total el problema, sempre 
el pot ajudar un poc, perque creim que és un deficit 
a tenir en compte. 

I on es pretén incidir amb aquestes partides? 
Dones en el planejament del litoral i tainbé en el pla
nejament d'obres públiques deis ports de la Comuni
tat Autonoma i d'altres que es puguin fer. Encara que 
si bé es va decretar aquí una moratoria, aquesta mo
ratoria és per a autorització, no per a redacció de pro
jectes i tramitacions. I voldria incidir en la importan
cia de l'ordenació de la franja litoral de les nostres 
illes. Aquesta franja litoral és necessari que compti 
amb una planificació, amb uns plans d'ordenació per 
evitar les desharmonies que es produeixen, amuntaga
ments, insalubritat, discreccionalitat d'usos, publicitat, 
promiscu'itat, dins aquest microcosmos ambulant que 
són les platges i concretament avui he tingut oportuni
tat de veure per primera vegada, a pesar de les mol
tes visites aquí a Mallorca, la platja de S'Arenal i he 
quedat, realment, espantat del que s'ha arribat a po
der produir dins aquests espais de franges litorals que 
hi ha dins les Illes, que són el recurs, jo diria, quasi 
més important cara a la captació del turisme que tant 
preocupa especialment a certs sectors. I que cerca 
aquest turisme a les Illes Balears? Cree que en principi 
cerca tres factors, sol, platja i tranquiHitat. El sol li 
podem garantir, pero qui pot garantir ja el turisme que 
ens visita, un metre quadrat de platja? És que els nú
meros no surten, no quadren. I molt manco ens preo
cupa el turisme, sinó que els nostres residents, nosal
tres mateixos no tenim garantit aquest metre quadrat 
de platja per a cadascú, perque ja no quadren els nú
meros, ja hem de fugir d'aquests espais tan elementals, 
i creim que, per aquest aspecte, és molt important dis-
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posar d'aquests plans d'ordenació de les platges pels 
temes dels «xiringuitos», parasols, hamaques, embarca
cions, embalums, artilugis diversos, etc., el deficit, el 
deficit que hi ha de planificació creim que justifica 
molt bé, molt bé l'increment d'aquesta inversió. 

Mol tes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Gracies, Sr. Diputat. 
Per contestar-li, pel Govern, té la paraula el Sr. Je

roni Saiz. 

EL SR. SAIZ GOMILA: 
Sí, gracias, Sr. Presidente. Sras. y Sres. Diputados, 

Sr. Carreras. Lo siento, créame que lo siento, porque, 
en principio, estudiando la enmienda, estaba dispuesto 
a proponerle una transacción y a haberla aceptado, por
que pensaba que usted se refería precisamente a b or
denación, al planeamiento del litoral, tal como lo entien
de la partida que yo tengo presupuestada, pero, por lo 
visto, se está refiriendo a otras cosas. Claro, usted cree 
que es insuficiente, porque no hemos desarrolliido a 
tiempo la carretera de Ciutadella por falta de proyecto, 
evidentemente, lo que no toca es aumentar la partida de 
planeamiento del litoral. Si usted cree que no hemos he
cho obras en puertos, porque no teníamos los proyectos 
hechos, tampoco es necesario incrementar la partida de 
planeamiento del litoral. Y si usted cree que con esta 
partida evitaríamos el desarrollo urbanístico de la pla
ya de Palma, el urbanístico, no ~l de la playa, tampo
co es esta partida, porque no corresponde a ésta. Ene 
tonces, realmente, pienso que no, que yo estaba en lo 
cierto y que 15 millones presupuestados son suficientes 
para poder hacer los planes de ordenación del litoral, 
tal como prevé la Ley de Costas. 

Gracias. 

EL SR. PRESIDENT: 
Gr ades, Sr. Conseller. 
Per r eplicar, té la paraula el Sr. Benjamí Carre

r as . 

EL SR. CARRERAS FONT: 
Bé, jo he posat certs exemples, carretera de Ciuta

della, Pla Especial d'Es Trenc, n'hagués pogut posar 
referits a ports propis de la Comunitat Autónoma, port 
de Ciutadella, manca de projectes, retard en inversions 
a<;o creim que ja esta ben clar; port de Fornells, pro
jectes que ha de fer el Consell Insular de Menorca, 
perque, a petició de l'Ajuntament, dins l'ambit de coope
ració tecnica entre institucions, perque la Comunitat 
Autónoma no pot produir, no té capacitat, segurament 
o possiblement de falta de mitjans o de gestions, na· 
li vull qüestionar per produir els projectes que incen
tivin i que facin que les inversions s'executin, que és 
el necessari. Per tant, els projectes que es pretenen 
creim que són els d'ordenació del litoral als quals es 
pensa destinar la partida, que se la destini a aquest 
capítol, faci projectes i no tindra problemes per inver
tir i podrem esgotar els pressuposts, que és el que in
teressa, perque uns pressuposts, sense executar, són 
molt preocupants. 

EL ,':>R. PRESIDENT: 
Moltes grades, Sr. Diputat. 
Per contrareplicar, té la paraula el Conseller Sr. Je

roni Saiz. 

EL SR. SAIZ GOMILA: 
Sí, Sr. Carreras, repito -gracias Sr. Presidente-, 

creo que sigue sin entenderme, esta partida es para 
hacer planeamiento, planeamiento, y usted me está pi
diendo proyectos de las obras de los puertos, y yo le 
digo que los proyectos de las obras de los puertos no 
van a cargo del planeamiento. En primer lugar, los pro
yectos los hace el personal, y si no tenemos personal su
ficiente y tiene que contratarse asistencia técnica, la re
dacción de los proyectos forma parte de la inversión y, 
en consecuencia, está en las correspondientes partidas 
de acondicionamiento de la infraestructura o de la con
servación y mantenimiento. No está en planeamiento, 
planeamiento está para otra cosa que no tiene nada 
que ver con los proyectos, son planes. Lo siento mu
cho. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Conseller. 
Hi ha altre Grup que vulgui intervenir? 
Passam a la votació de l'esmena 355. 
Sres. i Srs. Diputats que voten a favor d'aquesta 

esmena, es volen posar drets, per favor? 
Gracies. 
Sres. i Srs. Diputats que voten en contra d'aques

ta esmena, es volen posar drets, per favor? 
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? No n'hi ha. 
A favor de l'esmena, 15 vots; en contra de l'esme

na, 22; abstencions, no n'hi ha. 
Passam a debatre la darrera esmena de la Secció 

17, que és la 356, del Grup Parlamentari Socialista. Per 
defensar aquesta esmena, té la paraula el Sr. Francesc 
Triay. 

EL SR. TRIAY LLOPIS: 
Moltes gracies, Sr. President. A 'rany 1986, hi va 

haver 150 milions per a inversions reals en els ports, 
en el 87 se'n propasen 120, creim que les necessitats 
dels ports són molt grosses encara, que no basta la in
versió que es propasa, i proposam 15 milions més. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Gracies, Sr. Diputat. 
Per contestar, pel Govern, té la paraula el Cónseller 

Sr. Jeroni Saiz. 

EL SR. SAIZ GOMILA: 
Bien, yo no acabo de entender la enmienda, por

que está hablando de acondicionamiento de proyectos 
no incluidos en el Fondo de Compensación, y yo creo 
que ya quedó claro que había habido un error y, por 
lo tanto, los proyectos no estaban todos en el Fondo 
de Compensación, toda clase de proyectos, y yo entien
do, dada la programación de inversiones y dado el es
tado de redacción de proyectos, etc., etc., y la capaci
dad de inversión, porque hay que repetir que las in
versiones también cuestan una estructura administra
tiva, es necesaria, y no se puede forzar la marcha de 
las inversiones, si no se ha reforzado previamente toda 
la infraestructura administrativa necesaria, pienso que 
para la que disponemos, la capacidad de inversión de 
que disponemos, las previsiones son suficientes. En con
secuencia, entiendo que no procede esta enmienda. 

EL ~R. PRESIDENT: 
Moltes grades, Sr. Conseller. 
Per replicar, té la paraula el Sr. Francesc Triay. 
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EL SR. TRIAY LLOPIS: 
Bé, aquests 15 milions són per a altres projectes, 

a part dels prevists en els Pressuposts, i, com que als 
pressuposts posa que són per al Fons de Compensa
dó, aquí es posen altres fora del Fons de Compensa
dó. Si s'han equivocat fent els pressuposts ho haurien 
d'haver corregit. Pero, a part d'at;o, proposam un in
crement d'inversió. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes grades, Sr. Diputat. 
Per contrareplicar, el Sr. Conseller Jeroni Saiz. 

EL SR. SAIZ GOMILA: 
Gracies, Sr. President. Simplement per recordar 

que es va rectificar, es va dir que hi havia hagut un 
error de mecanografia i es va rectificar. 

Grades. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes grades, Sr. Conseller. 
Si. 

EL SR. ALFONSO VILLANUEVA: 
Un aclariment tecnic. Es va rectificar en Comissió, 

les esmenes no es tomen a presentar, només es man
tenen. Li volia aclarir al Sr. Conseller, per si no co
neix la tecnica de funcionament de les esmenes. Per 
tant, l'esmena era a aquest concepte del Pressupost i 
no la podia canviar un Grup perque no l'havia de col
locar. 

EL SR. FRESIDENT: 
Moltes grades per la seva explicadó, Sr. Alfonso. 
Altres Grups que vulguin intervenir? No n'hi ha. 
Passam a la votadó de l'esmena 356. 
Sres. i Srs. Diputats que voten a favor d'aquesta 

esmena, es volen posar drets, per favor? 
Grades. 
Sres. i Srs. Diputats que voten en contra d'aques-

ta esmena, es volen posar drets, per favor? 
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? No n'hi ha. 
A favor, 15; en contra, 22; abstencions, no n'hi ha. 
Queda rebutjada aquesta esmena. 
Passam a la votació de la Secció 17. 
Sres. i Srs. Diputats que voten a favor d'aquesta 

Secdó, es volen posar drets, per favor? 
Sres. i Srs. Diputats que voten en contra d'aques-

ta Secció? 
Gracies. 
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? No n'hi ha. 
A favor de la Secció, 22 vots; en contra, 15; abs-

tencions, no n'hi ha. 
Se suspen aquesta sessió i recomern;ara dema al 

matí, a les deu. 
Bon vespre. 

*EL SR. PRESIDENT: 
Bon dia, comern;a la Sessió. Tractarem, en primer 

lloc, la Secció 15, relativa a Agricultura, que té diver
ses esmenes vives. Concretament, en el Capítol Primer, 
en té dues d'agrupades, la 202.28 i la 202.29, del Grup 
Esquerra Nacionalista-PSM. 

Per defensar aquestes esmenes, té la paraula, per 
part d'aquest Grup, el Diputat ... 

Esmenes 202.28 i 29, Agricultura, del PSM. 

* El Molt IHustre Sr. Presídent, Antoni Cirerol 
Thomas s'incorpora a la Sessió. 

EL SR. SERRA BUSQUETS: 
Sí, grades, Sr. President. Farem per separat la 28, 

i després, en bloc, farem la 29 i 30, si li pareix bé, Sr. 
Presiden t. 

EL SR. PRESIDENT: 
La 30 no hi és. 

EL SR. SERRA BUSQUETS: 
Com? 

EL SR. PRESIDENT: 
La 30 no hi és, Sr. Serra, només hi ha vives, del 

seu Grup, la 28 i la 29. 

EL SR. SERRA BUSQUETS: 
Ah!, perdó, la 30 es va transaccionar, té raó Sr. 

President, sí, exacte, es va transaccionar o subsumida. 
Sí, d'acord. 

EL SR. PRESIDENT: 
Exacte. 

EL SR. SERRA BUSQUETS: 
Bé, passant a l'esmena n.0 28 .. . 

EL SR. PRESIDENT: 
I 29, si les pot treballar conjuntament, jo li agrai

ria. 

EL SR. SERRA BUSQUETS: 
Bé, és que són dues, bé, sí, sí, és igual, pero vota

ció separada en tot cas. 

EL SR. PRESIDENT: 
Conforme. 

~L SR. SERRA BUSQUETS: 
Bé, I'esmena n.0 28 és una de les reivindicacions, 

creim que logiques de tots els Grups Parlamentaris 
que vulguem defensar una mica el sindicalisme pages, 
sindicalisme pages que nosaltres pensam que en aques
tes ílles és completament necessari per adequar les es
tructures agraries amb el que és el repte de !'Europa 
Comunitaria, que tan conflictiva es presenta en els dar
rers temps. 

La pagesia d'aquestes illes, Forrnentera, Eivissa, 
Menorca i Mallorca, és una pagesia que té molt poca 
tradidó sindicalista, jo gairebé diria que !'única tradi
ció que existia fins fa deu anys, eren les agrupacions 
~e propietaris o de tipus organitzacions corporatives, 
1 no organitzacions sindicals, pero fa un temps que hi 
ha un incipient sindicalisme pages, de tipus unitari, que 
s'esta desenvolupant a cadascuna de les Illes i que ja 
ha donat uns fruits, jo cree que bastant interessants 
i importants. Qui són aquests pagesos que estan en 
aquests sindicats? Bé, basicament són pagesos, petits 
propietaris que fan agricultura familiar, arrendadors, 
alguns amitgers dels pocs que en queden, encara, i, en 
definitiva, ens trobam davant un sector que, ja que ha 
fet un esfor~ d'organització, ja que ha fet un esforc; 
de presentar alternatives, nosaltres creim que positi
ves, tant a l'Administració Autonómica com a l'Adminis
tració Central, pensam que en aquests moments, a uns 
pressuposts com aquests i ates que es tracta de poder 
plantejar un bon funcionament, no només del Consell 
Agrari, que existeix i que ja funciona, sinó també un 
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bon funcionaroent sindical, que no tengui una depen
dencia de cap tipus d'organització política concreta, 
que sigui el roés unitari i de base possible, i que, a la 
vegada, pugui entrar en aquests grans reptes de fer 
estudis, de tenir presencia constant, tant a la Conse
lleria, coro als Consells Insulars, coro a Madrid, com 
a BruseHes, fa que, de fet, necessiti un iropuls, una aju
da, per part de les adroinistracions públiques. Nosal
tres hem avaluat en 4 milions de pessetes l'ajuda per 
a un bon funcionaroent deis sindicats pagesos, i creim 
que el Govern, creim que els grups de la majoria, 
creim que tots els Grups Parlamentaris, en definitiva, 
han d'entendre aquest tipus d'esmena, com una esme
na positiva d'ajuda a un bon funcionament del sindica
lisme pages. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Diputat. 
Valen intervenir els altres Grups Polítics? · 
Queda oberta qüestió incidental. Té la paraula el 

Conseller d'Agricultura. 

EL SR. SIMARRO MARQUES: 
Sr. President. La Conselleria d'Agricultura ha de

fensat sempre l'associacionisme agrari, els sindicats 
agraris concretament, i ha intentat potenciar-los. Ara, 
creim que el que és sindicat concretament ha de ser 
totalment independent, ha de constar en els mateixos 
que s'associen, perque si no, no ho troben com a cosa 
seva, i, per tant, no han d'estar hipotecats respecte de 
subvencions de cap tipus, de cap govern. 

Amb aquesta filosofia, nosaltres ho hem defensat, 
i cada any hero dit el mateix, una cosa distinta és la 
qüestió del Consell Agrari, que aquest sí que esta pres
supostat, en l'aspecte global, que cliguéssim, de pagar 
tates les despeses de viatge, que sap que se li paguen, 
i dios els capílols corresponents hi ha doblers per fer 
estudis, que es poden fer, Lanl pels mateixos sin.dicats, 
en temes específics, com amb un altre qualsevol. 

De totes formes, li vull dir que els sindicats, els 
que hi ha a la nostra Comunitat, estan afiliats a sin
dicats de tipus nacional- i que aquests ja tenen la cor
responent finan<;ació. Sí que nosaltres volern poten
ciar més, perque cree que és una cosa nostra i més 
reivindicativa en l'aspecte, no tan sols, reivindicatiu, 
sinó també en la part de comercialització, que són les 
sectorials. Aixo sí que cree que és important, concre
tament les APAS o moviments per l'estil, perque de
fensen concretament la seva producció o d'ovelles o 
d'hortalisses, etc., en tot el procés, des del productiu, 
fins al de comercialització. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. Diputat. 

EL SR. SERRA BUSQUETS: 
Sí, bé, estam a la primera part de l'esmena, i ara, 

ha anat molt bé la intervenció del Conseller, perque ja 
dóna peu també a la segona part de l'esmena. Sr. Si
marro, aquesta intervenció que ara ha tengut voste, 
cree que costa, en certa manera, posicions, pero hi ha 
un tema, i és el darrer que voste ha esmentat, que no 
acabam de veure, des d'Esquerra Nacionalista, míni
mament clara aquesta qüestió. Aquestes sectorials, de 
fet, fan que el funcionarnent hagi de ser corporatiu. En 
aquest cas, com es pot aixo conjugar, és a dir, no aca
bam d'entendre, concretament, coro es pot entrar dins 

un funcionaroent corporatiu i, en canvi, sense el po
tenciament del sindicalisme pages. 

I ja entrant a la segona part, que és l'esmena 29, 
i que les defensam, de fet, conjuntament, per abreujar 
una mica, bé, és l'esrnena classica que, bé, nosaltres 
pensam que s'han de promocionar els productes de 
qualitat del sector agrari de les Illes Balears, i, de fet, 
aixo ens du també una mica, també, a aquesta qüestió, 
sectorial, coro voste ha introdu'it en el debat. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes grades. 
Sr. Conseller, té voste la paraula. 

EL SR. SIMARRO MARQUES: 
Sí. Realment, la cosa és un poc complexa, i em pa

reix que en varem tractar l'altre dia. Les sectorials és 
una política, no tan sols de la Comunitat nostra, de les 
Illes Balears, sinó que és una política comunitaria. És 
molt important i té unes ajudes molt importants per 
aquesta constitució. Hi ha una reglamentació específi
ca del Mercat Comú, endemés, que prohibeix absoluta
ment tates les ajudes, tant per l'Estat membre com per 
les altres entitats, que no siguin compatible o de les 
quals no se n'hagi retut comptes a BruseHes. Esta ben 
dar i és taxatiu. Aleshores, tates aquestes ajudes ja 
són regulades i cree que són molt important. Un altre 
día, si vol, li donaré tata la documentació en aquest 
sentit, pero és que estam un poc coartats d'aque·sta 
forma. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes grades, Sr. Conseller. 
Volen intervenir els altres Grups Polítics? 
Sres. i Srs. Diputats, passarem a la votació sepa

rada de les esmenes 202.28 i 202.29. Primera esmena, 
202.28: 

Sres. i Srs. Diputats que votin a favor, es valen 
posar drets, per favor? 

Poden seure, moltes gracies. 
Sres. i Srs. Diputats que votin en contra, es volen 

posar drets, per favor? 
Poden seure, moltes grac1es. 
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? No n'hi ha. 
A favor, 14 vots; en contra, 20; abstencions, cap. 

Queden rebutjades aquestes dues esmenes. 
Passam al debat conjunt de les esmenes 289, 290, 

291, 92, 93, 94, 95 i 96, totes agrupades, del Grup Parla
mentari Socialista. Per defensar aquestes esmenes, té la 
paraula el Diputat, Sr. J osep Alfonso Villanueva. 

Em permet, Sr. Alfonso? 
Hem de votar la segona es mena, Sr. Serra? 
Dones passam a la votació. I deman a la Cambra: 
Sres. i Srs. Diputats que votin a favor de l'esme-

na 202 .29, es volen posar drets, per favor? 
Poden seure, moltes gracies. 
Sres. i Srs. Diputats que votin en contra? 
Poden seure, moltes gracies. 
Sres. i Srs . Diputats que s'abstenen? 
No n'hi ha. 
Resultat: el mateix, 14 a favor, en contra 20, abs

tencions, cap. 
I ara, passam a la defensa de les esmenes que he 

indicat anteriorment. 
Sr. Alfonso, té la paraula. 
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EL SR. PRESIDENT (SR. AGUILó FUSTER): 
Té voste deu minuts. 

EL SR. ALFONSO VILLANUEVA: 
Sí. Sres. i Srs. Diputats. Sr. Conseller, supós que 

bona part de la meva argumentació ja la coneix, per
que ha assistit de forma habitual a aquestes sessions 
de pressupost, i, a posta, procuraré ser tant breu com 
pugui i tan concís com pugui, referint-me a la seva 
secció i al Capítol l. 

Com sap, li proposam dues esmenes de reducció 
de Capítol I, una esmena de reducció de 18 milions de 
pessetes, una reducció molt prudent, en la nostra opi
nió i una esmena de reducció del tema vacants, de 31 
milions de pessetes, que suposa, en la nostra opinió, 
reduir 14 vacants. Per que proposam aquestes esme
nes? Els arguments classics que ja hem dit. Perque 
creim que els increments prevists a la seva Conselle
ria respecte del pressupost de l'any passat, són uns in
crements que no ens pareixen justificats ni ens ho han 
paregut a cap Conselleria després d'escoltar-les. 

Ahir discutíem, amb el Conseller d'Obres Públiques, 
un increment del 36 %, a Capítol I. avui discutim amb 
voste, un increment del 23-24 %, i ens derri'anam, com 
és possible que es justifiqui igualment, amb les matei
xes dades, un increment del 36 %, que un increment 
del 23 %, com és possible que hi hagi aquesta diferencia 
de 13 punts amb el mateix tipus de justificació? Nos
altres, la veritat és que no ho veim. 

I molt més a dues Conselleries on els problemes 
d'homologació han de ser bastant pareguts, perque són 
les dues Conselleries que més funcionaris transferits 
han tengut. No ho entenem. Les explicacions, en la nos
tra opinió, són absolutament ajustades al que conve
nia a cada Conseller en la seva secció, i, per tant, men
tre no vagin per unes altres explicacions, la veritat és 
que no ens convenceran . Entrarem en aixo. 

Com veu, a la distribució d'esmenes proposam una 
reducció d'l-2, del cost d'l-2 treballadors, no arriba a 
quasi cadascuna de les seccions. Pero hi ha una altra 
cosa que no ens ha permes entrar-hi més a fans, i és 
que voste, Conseller, ha fet una reestructuració de 
programes, ha fet desapareixer els programes d'ordena
ció i foment i defensa zoofito-sanitaria, i els ha englo
bat, bé, hem pensat que els havia englobat en la pro
ducció i sanitat vegetal i producció i sanitat animal, i 
també, en alguna cosa en reforma i gaudi agrari, en 
aquests tres sub-programes, en el 1509, 15010 i 15011, 
i ens podem haver equivocats, perque no ens ho ex
plica a la memoria, pareix que estan englobats arde
nació i foment i defensa sanitaria. Bé, l'esmena que li 
proposam, a part que ens agradaria una explicació, ens 
hagués agradat ja abans una explicació d'aquests can
vis, és reduir 18.300.000 Pts., que significa, aproximada
ment, un 3 %, un poc més d'un 3, i busques, molt po
quet, del seu pressupost de 504 milions. 

A part d'aixó, li proposam que no cobreixi les 21 
vacants que voste té previstes enguany, 21 vacants que 
són practicament les mateixes, en tenia 23 l'any 1986, 
i plantilla que és practicament la mateixa, 225 l'any 
passat, 223 enguany, que voste tenia l'any passat. 

Per tant, Sr. Conseller, i per no allargar el tema 
del Capítol I, creim que amb aquest capítol, igual que 
quasi totes les Conselleries, vostes han utilitzat la tec
nica de preveure pressupostariament molt, perque en
guany tenien disposicions económiques suficients per 
fer-ho. No han hagut, no han tengut la pressió que va-

ren haver de sofrir l'any passat damunt el Capítol I i 
el Capítol II, no han hagut de rebaixar, agafant unes 
tisores, ni aquest Capítol ni el Capítol II, perque Unió 
Mallorquina ha arribat a un pacte arnb vostes de deixar
los fer, pressupostariarnent, practicament, el que vos
tes volguessin, i quan un pot fer el que vol i té rnajoria, 
no sol ser excessivament rigorós arnb el tema del seu 
pressupost. 

Cree, Sr. Conseller, que és mal de fer, igual que ho 
ha estat per tots, a pesar deis grans esfon;os que el 
Sr. Conseller d'Economia ha fet des d'aquesta tribuna 
per explicar pesseta a pesseta o duro a duro els seus 
calculs, és molt mal de fer explicar que voste incremen
ti un 23 %, el d'Obres Públiques incrementi un 36 %, 
i uns altres incrementin un 12 %, és rnolt mal de fer 
explicar-ha, no tenen explicació, cree que la nostra pos
tura de fer un increment d'un -jo agraesc als Srs. 
Diputats que diguin, molt bé, supos que devia ser jo 
que estava parlant, i m'estranya que vengui d'aquesta 
part, pero, que hem de fer? 

EL SR. PRESIDENT (SR. AGUILó FUSTER): 
No, Sr. Alfonso, continu1, perque no anava per voste. 
(Murmuris i rialles.) 

EL SR. ALFONSO VILLANUEVA: 
Sr. President, jo li admet aixo, pero 

EL SR. PRESIDENT (SR. AGUILó FUSTER): 
És que aquests senyors escolten 

EL SR. ALFONSO VILLANUEVA: 
És curiós que els interessi tant un debat a Madrid, 

quan parlam deis pressuposts de la Comunitat Auto
noma, és una cosa curiosa, aixo, sernpre. No diu molt 
quant a les nos tres· dots oratories, la veritat és aquesta, 
ni d'altres coses. 

Bé, tornant a aixo i acabant. Sr. Conseller, nosal
tres hem fet la proposta que els increments estiguin al 
voltant del 16-17 % , que és el calcul que hem fet, tal 
vegada en qualque Conselleria hauria de ser un 18, i 
en qualcuna el 15, pero, de tates rnaneres, no creirn que 
sigui en una el 23, en una el 36 i en l'altra el 12. 

Grades. 

EL SR. PRESIDENT (SR. AGUILó FUSTER): 
Grades, Sr. Diputat. 
Pel Govern, té la paraula el Conseller Sr. Joan Si

marro. 

EL SR. SIMARRO MARQUES: 
Sr. President, Sr. Diputat. Miri, a mi em va pre

ocupar molt l'augment del Capítol I, perque si voste 
ha acabat la seva intervenció dient que hem tengut 
llibertat, en el sentit de poder ampliar ampliament el 
nostre pressupost, cree que li he de contestar que no 
és ver, cree que hi ha hagut un augment global d'un 
10 % i quan hem fet el repartiment entre els distints 
Capítols, el primer que va quedar sorpres i el vaig 
haver de repetir rnoltes vegades, va ser respecte del 
Capítol I, perque em vaig trabar amb uns increments 
tan forts que m'havien de llevar possibilitats a altres 
seccions. Pero, el Capítol I és un Capítol sagrat, és un 
Capítol sagrat, perque als funcionaris no els pots re
baixar els seus increments. I jo Ji vull explicar aquests 
increments, perque són reals. 
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Hi ha hagut de diferencia, en números rodons, de 
l'any passat a enguany un augment de 93 milions de 
pessetes, i el concepte més important ha estat el de 
l'homologació, que puja 54 milions de pessetes . I li 
explicaré un poc el tema. Em pareix que ha fet aHusió 
ja un poc a la diferencia que hi ha entre Conselleries 
i concretament en qüestió de funcionariat. La Con
selleria d'Agricultura i Pesca ha tengut molts de fun
cionaris transferits, i en aquest sentit, aquests han estat 
els que han estat subjectes a homologació, i la realitat 
és aquesta, fent els números un per un surten aques
tes quantitats, i a més hi ha malta diferencia, no tan 
sols entre distintes Conselleries, sínó entre distints pro
grames, concretament de cada Conselleria, jo ho he re
passat un poc aquí, fent números, sense cap maquineta 
de calcular, i em trabo, si fa la comprovació, bé, no la 
podra fer, p erque no té les dades d'homologació, pero 
jo les tenc, i tenc diferencies tan fortes com un incre
m ent, a qualque secció, del Capítol VIII, per exemple, 
del 8 % enfront del Capítol III, de més d'un 16 %, no
rnés respecte del tema de l'homologació, per que?, per
que va en funció del personal tecnic que hi ha a aquestes 
distintes seccions. I, per tant, aquests increments són 
així, i sumats, perque vaig fer sumar un per un tots els 
J'uncionaris, i el concepte concr et d'homologació empuja 
ja 54 milions de pessetes. I aixo és una cosa que s'ha 
defensat en aquest Parlament i s'ha demanat que hi 
hagués aquesta homologació, i, per tant, s'ha de res
pectar, i, a més, són xifres exactes. No les tenc aquí, 
pero si té interes li puc donar funcionari per fun cionari 
al que pressuposta aixo. . _ 

Si sumam a aquests 54 milions el 5 % d'augment 
global, que són 20'5 milions de pessetes, i sumam la 
qüestió de vacants, i anem, ara després tractarem la 
qüestió de vacants, que pressuposa la meitat del pres
supost de l'any passat de les vacants que estan caber
tes ja enguany, són 10'2 milions de pessetes, ja sap 
que a l'any passat estaven pressupostades a la meitat 
les vacants, no?, ido aquestes que s'han cobertes ja, i 
després tracarem quines són les que s'han cobertes, 
són 10'2 milions de pessetes. I després ens queden 8'4 
milions de pessetes que són la Seguretat, que ja n'hem 
xerrat aquí, d'alts carrecs, més la s-eguretat social cor
responent a l'augment d'homologació, que tampoc no 
li coincidira, aquesta xifra, pero és que no li coincideix, 
perque hi ha molts de funcionaris que no tenen Segu
retat Social, sinó que tenen un regim especial, i, con
cretament, dins la nostra Conselleria, que jo sapiga, 
vaja no ho he estudiat exactament, només sabia que 
els serveis d'extensió agraria tenguessin Seguretat So
cial. Tots els altres no cotitzen Seguretat Social. Si suma 
aquests conceptes, més o manco, li donaran aquesta 
xifra. I, per tant, jo ho sent molt, pero no puc adrpe
tre aquesta rebaixa, perque és el sou dels funcionaris, 
i un sou que s'ha defensat i que s'ha dit que aquest 
concepte s'havia de fer. 

Respecte de la qüestió de vacants, a voste li ha 
sortit una xifra, jo les he sumades, a no ser que m'hagi 
equivocat, perque també l'he fet, pero em sortien 16 
vacants. D'aquestes 16 vacants, que figuraven en el 
pressupost com a vacants, que eren les mateixes de 
l'any passat, se'n varen cobrir, a final d'any, devers 8 
vacants. D'aquestes 8 vacants n'hi havia unes, tres, 
que varen venir de l'Estat, vaja funcionaris de l'Estat 
que varen dernanar l'ingrés a la Comunitat, i les altres 
es varen cobrir per les oposicions que hi ha hagudes, 
li puc dir els noms i llinatges si Ji interessa. Respecte 

de la qüestió de vacants, jo li die que la gent que hi 
ha no 'és estatica, hi ha altes i baixes senipre, constant
ment, hi ha hagut traspas, etc. Pero, reconeixent que 
la Conselleria d'Agricultura té molts de funcionaris, ho 
reconec, jo sí que li puc dir que aquest nombre de fun
cionaris no és suficient per a les feines, i no tan sols no 
és suficient, sinó que esta reconegut que fins al moment 
de les transferencies que ja sap que només es pot trans
ferir el que hi ha. Hi va haver organismes que, a més, 
dels funcionaris, varen transferir partides pressuposta
ries perque hi havia un reconeixement implícit que no 
era possible desenvolupar les funcions que ens encoma
naven amb aquest funcionariat, i, per tant, es varen do
nar doblers. Si en aquell moment sumassim, enguany no 
ha he fet, pero ho he fet els altres anys, sumassim tots 
els doblers que es dediquen a Capítol I, abans de les 
homologacions, després, no ho sé, amb el que se'ns va 
transferir actualitzat entre pessetes i nombre de funcio
naris, jo li assegur que és bastant inferior. Pero, és que, 
a m és, tenim altres problemes, després d'entrar en el 
Mercat Comú, si llegeix els butlletins oficials ho veu
ra, hi ha molts de treballs nous que abans no es feien, 
i per Reial Decret, se'ns encomanen a nosaltres aques
tes funcions, es llegeixi tot el d'agricultura de munta
nya, ovelles, llet, etc. , etc., basta llegir els butlletins 
oficials , i aixo és una cosa que ja l'ha plantejada, no 
tan sols la nostra Comunitat, sinó d'altres Comunitats 
en el Ministeri, que d'aquesta forma, no podem donar 
cabuda a tates aquestes funcions. 

Aixo és el que li volia contestar respecte del tema 
que voste ha plantejat i, per tant, jo ho sent molt, 
pero no podem, de cap manera, disminuir aquest Ca
pítol perque va en contra, no tan sols dels interessos 
reconeguts deis funcionaris, sinó del bon funcionament 
de la Conselleria. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Grades, Sr. Conseller. 
Sr. Alfonso, té voste la paraula. Disposa d'un temps 

de cinc minuts. 

E'L SR. ALFONSO VILLANUEVA: 
Grades, Sr. President. Sres. i Srs . Diputats. Bé, 

aquesta explicació que ens dóna va concretant, ens 
diu que l'homologació suposa 54 milions, la meitat de 
l'increment, és a dir, un 12 % aproximadament, 10, 11, 
12 % , el tema és important i greu, i jo em vull refe
rir ara que quan l'any 84 parlarem d'aquesta homolo
gació, tots els calculs que feia la Conselleria d'Inte
rior, la veritat és que s'han superat enguany, tots sol, 
i fa tres anys que es fa l'homologació. El nostre Grup 
ja no sap a que s'ha d'atendre. Parlaven de 250, 300 
milions el 84, enguany suma d'homologació ja ens 
diuen, arriba als 250 milions de pessetes. Bé, aixo és 
un primer tema, per tant, creim que hem estat molt 
mal informats, o ha estat molt mal informat el Con
seller d'Interior, que ens explicava el de l'homologació, 
o els números, al final, surten d'una altra manera. 

Jo cree que un dels greus errors en aquests pres
suposts, a part de molts que n'han fet és que aquest 
tema, que suposa unes quantitats importants de des
pesa, aquest tema, ningú, és a dir, cap Conseller de 
cap Conselleria, no s'ha molestat ni a fer una nota a 
la memoria . Creim que era important que Interior o 
els Consellers ens díguessin, l'increment de Capítol I 
ens ve donat per aixo, aixó í aixo, a la memoria, i nos-
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altres haguéssim pogut, no aquí a un escó, a un debat, 
que ens és impossible intentar una comprovació, sinó 
amb un poc de temps intentar acostar-nos a la reali· 
tat del que ens diuen. · 

Per tant, ja, com a primera crítica, nosaltres hem 
de mantenir l'esmena, perque no és que no el creguem 
a voste, evidentment, pero el que no tenim és cap me
tode per estudiar més a fons la feina que han feta, i 
nosaltres estam per l'homologadó, varem proposar es
menes a l'articulat, l'any 84, i ho hem continuat man
tenint, manco enguany que, pels calculs hem dit, n'hi 
deuen haver col-locada a una part. 

Vacants, jo no sé s i voste necessita o no més va
cants, no ho puc saber, voste diu que sí, nosaltres el 
que creim és que la Comunitat Autonoma, en conjunt, 
no necessita més f"uncionaris i creim que n'hi sobren. 
He acabat un llibre, de llegir un llibre aquests dies, 
que em va impressionar per moltes coses, m'ho vaig 
passar molt bé, jo els el recoman, després Ji diré e l tí
tol, perque no cree que s'hagi de dir aqu(. i un alt 
funcionari li deia al seu Conseller, al seu Ministre, que 
la missió més important d'un ministre, no era fer po
lítica, era defensar el pressupost i el nombre de fun
cionaris, que com més funcionaris tengués un depar
tament, com més pressupost tengués un departament, 
més importancia tenia. Jo cree que vostes han apres 
les recomanadons del fundonari i no les del Ministre. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. Conseller, té voste la paraula. 

EL SR. SIMARRO MARQUES: 
Sí, Sr. President. Respecte de la qüestió d'augments 

d'homologació, cree que s'han donat les explicacions, 
jo el que li puc dir és que l'any passat, dins la Con
selleria s'havia aplicat una part d'homologadó, la deis 
carrecs i tecnics mitjans, pero no estava pressupostat 
dins la Conselleria, era una cosa de pressupost global, 
em pareix que ja ho sabia aixb, i, per tant, enguany 
ha reperculit la totalitat. Les xifre són aquestes, i jo 
no el puc enganyar dient que són unes altres, vaja, per
que 1i die que em vaig preocupar, perque em va preo
cupar el mateix que voste, J'augment, perque aquest 
augment jo l'havia d'absorbir amb altres coses, cosa 
que em molestava molt, i, per aixo hi ha una explica
ció de perque no hem augmentat el Capítol II, perque 
no podría perque hauria de llevar encara més doblers 
d'inversió, i no podia llevar aquest augment. 

Quant al !libre seu, miri, el que diu al llibre seu, 
miri, jo ho he practicat, he tengut altres ca1Tecs, no 
aquí, sinó a Madrid, i també se'm va demanar preci
sament el que diu a aquest llibre, i jo sempre he dit, 
he estat contrari als augments de plantilla, jo sempre 
he estat partidari que els funcionaris que hi hagi que 
treballin molt, pero han d'estar ben pagats per poder 
fer aquesta fundó. Pero die que jo no som partidari 
dels augments de plantilla, i la prova que no som par
tidari, és que precisament tenint més disponibilitats 
economiques al principi, al moment de transferencies, 
no les vaig voler utilitzar. 

Moltes gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Conseller. 
Grups que vulguin intervenir? 
No havent-hi, aleshores, més intervencions, passam 

a la votadó conjunta de les esmenes 289 a 296. I de
man a la Cambra: 

Sres. i Srs. Diputats que votin a favor d'aquestes 
esmenes, es volen posar drets, per favor? 

Poden seure, moltes gracies. 
Sres. i Srs. Diputats que votin en contra, es vo!en 

posar drets, per favor? 
Poden seure, moltes gracies. 
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? No n'hi ha. 
Resultat de la votació: a favor, 14 vots; en contra, 

22; abstendons, cap. Queden rebutjades. 
Passam al debat de l'esmena 297, si tengués possi

bilitats, Sr. Alfonso, . . . sí. 

EL SR. ALFONSO VILLANUEVA: 
Perdoni, Sr. President, pero no m'he enrecordat de 

dir-li quan he entrat, pero he defensat l'esmena 297, 
per tant, la podríem votar. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sres. i Srs. Diputats, passam a la votació de l'es

mena 297, ja defensada pel Grup Socialista. I deman, a 
la Cambra: 

Sres. i Srs. Diputats que votin a favor, es volen 
posar drets, per favor? 

Poden seure, moltes gracies. 
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen, que votin en 

contra, es volen posar drets, per favor? 
Moltes grades, poden seure. 
Sre.s. i -Srs. Diputats que s'abstenen? No n'hi ha. 
Resultat de la votació: a- favor, 14 vots; en contra, 

22; abstencions, cap. Queda rebutjada aquesta esmena. 
I ara, passam al debat i votació de l'esmena 298, 

del Grup Parlamentari Socialista. Té la paraula el Sr. 
J osep Alfonso Villanueva. 

EL SR. ALFONSO VILLANUEV A: 
Sres. i Srs. Diputats, Sr. Conseller. Part d'aquesta 

esmena s'ha discutit fa un quart d'hora i no es tracta 
tornar als arguments i repetir-los, pero voste n'ha do
nat uns i nosaltres uns altres, només en aquesta pri
mera part, qué és refor<;ar el paper de les organitza
cions professionals d'agricultors, nosaltres li volem dir 
dues coses. Creim que !'entrada en el Mercat Comú ha 
suposat un esfon; d'adaptació importantíssim, o supo
sa, de fet, un esfor~ d'adaptadó importantíssim a tots 
els agricultors de les nostres i!les. Ja sabem que !'agri
cultura a les Il!es no representa un percentatge 
molt important de la renda de la Comunitat Au
tonoma, pero, de totes maneres, suposa en la nostra 
opinió, un equi!ibri important dins l'estructuradó eco
nomica d'aquestes illes i dóna feina a un coHectiu que 
és interessant . I , a part d'aixo, significa per a les llles 
que es poden no haver d'importar quantitats de pro
ductes que es produeixen aquí. 

L'entrada en el Mercat Camú, com Ji deia, suposa 
un increment fort de les necessitats d'aquestes orga
nitzacions, en tant s'han d'adaptar en dos aspectes, un 
que el Mercat Comú actua fonamentalment com a Job
bys, com a grup de pressió, a través d'organitzacions 
empressarials i d'agricultors, per imposar, i ho hem de 
dir així de dar, les seves opinions, la seva voluntat 
d'actuació en un sentit o en un altre, aixo voste ho co
neix molt millar que no jo. I, en segon lloc, aquestes 
organitzacions són, també, practicament l'única mane
ra que tenen els conradors d'aquesta Comunitat Auto
noma de tenir assessorament sobre les tendencies de 
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rnercat, sobre el que esta passant a BrusseHes respectl, 
dels acords agrícoles, etc. 

Voste deia al Sr. Serra que és convenient que 
aquestes organitzacions s'autofinanci'in, que és conve
nient que aquests agricultors paguin unes quotes i que 
els ingressos d.'aquestes organitzacions siguin propis de 
l'organització, nosaltres cr·eim que també, pero creim 
que no és suficient i que en aquests moments encara 
és més insuficient. No creim que la normativa comu
nitaria, no ho creim, perque no esta feta per aixo, pro
hibeixi aquest tipus de transferencies, aquest tipus d'a
judes. El que prohibeix és transferencies, ajudes, que 
signifiquin, que distorsionin el mercat, ajudes per a 
funcionament evidentment, i voste també ho sap, no 
les prohibeix. Nosaltres pensam que és important que 
es facin dues coses, les organitzacions que hi ha siguin 
impulsades pels governs autonoms, perque puguin te
nir una vida adequada i que no només facin manifcs
tacions, sinó que ajudin realment al coneixement de 
la situació europea, a l'Europa verda, i que per aixo 
els fa falta, no només les quotes, sinó que els fa falta, 
en la nostra opinió, unes certes ajudes economiques 
de la Comunitat Autónoma. 

El segon tema, ja, bé, l'hem discutit molts d'anys, 
el tema del Consell Agrari. Voste, cada any, posa unes 
despeses de funcionament al Consell Agrari, unes des
peses que serveixen perque es pugui reunir, basi
cament, la resta, molt poca cosa. I enguany ens 
ha dit, hem sentit que també alguna despesa per 
a estudis. Nosaltres creim que ha d'anar un poquet 
més enlla. El Consell Agrari, igual que aquest con
sell que hauria de funcionar i no funciona, que és el 
Consell de Treball, aquest Consell de Presidencia de 
Treball, que no funciona, que encara, bé, que sahP.m 
per que, i, la veritat, en aquest aspecte no hem de do
nar tota la culpa a la Comunitat Autonoma, hem de 
donar molt més la culpa que no s'entenen entre ells, . 
al Consell Agrari no li passa aixo, tant de bé, i Lreim 
que vost,e, des de la Conselleria, no només ha cl'ímpul
sar que es puguin reunir, sinó que ha d'impulsar que 
tenguin activitats distintes, que els membres d'2quest 
Consell Agrari actui:n per fer altre tipus de feineéi que 
no siguin merament estudis, que puguin tamné, igual 
que les altres organitzacions, pero d'una forma institu
cional, que l'ajudin a voste, en definitiva, que ajuclin 
el Govern a transmetre tot allo que és avui imprescin
dible perque el camp s'adapti a mig termini a les neces
sitats que esta imposant Europa. El que no podem obli
dar, i voste ho sap millor que no jo, que el procés de 
configuració de Mercat Comú, el procés de configuració 
de !'Europa verda, estiguem d'acord o en desacord amb 
les negociacions, estiguem d'acord o en desacord amb 
el camí que du, estiguem d'acord o no que aquests certs 
tipus ele ........ . económic no serien, no són convenients , 
que és molt discutible en tots els aspectes, jo cree que 
no són convenients, encara que quan feim números, 
pens que economicament surten altres números, a pe0 

sar d'aixó el procés és totalment irreversible, i aqu~s
ta irreversibilitat del procés fa que des dels poders 
públics i molt més a les nostres illes amb uns conr;,
dors, en general, que els costa entrar dins la roda cl<é' 
l'agricultura moderna, que la Conselleria faci aut~ntics 
esfon;os perque des dels mateixos agricultors a travé., 
del Consell Agrari es puguin transmetre totes aquestes 
necessitats que té. Nosaltres creim que, a part de la 
des pesa de funcionament, el Consell Agrari és una gran 
ajuda a voste, i li hauria de donar, a través d'una pE'· 

tita subvenció, 4 milions de pessetes, que proposam 
no és una gran subvenció, li hauria de donar un po~ 
quet d'ales perque voli ell tot sol, perque la seva fei
na sera més efectiva si la fan ells que si la fa voste. 

EL SR PRESIDENT: 
Sr. Conseller, té voste la paraula. 
Queda oberta qüestió incidental. 

EL SR. SIMARRO MARQUES: 
Sr. President . Sr. Alfonso. Jo, en moltes coses que 

ha dit, pentura, hi puc estar d'acord, pero les dispo
nibilitats economiques no són fortes i, per tant, hem 
d'entrar amb uns graus de preferencia, amb unes ac
tuacions determinades. 

Respecte dels sindicats, cree que ja he contestat. 
Vaja, dins la filosofía general que ens pot diferenciar 
a un partit de I'altre, és la forma de potenciar-los. 
També ja he dit abans que els sindícats realment els 
d'aquí, més per defensar els interessos reivindicatius 
que té !'agricultura a BrusseHes, no es fan des d'un 
sind icat d'aquí, ho fa un representant de tipus nacio
nal , i aquí tenim dos sindicats, dos sindicals que rea l
m nt, bé, en tenim més, pero practicament que f1.m
cionin, només són dos, i cree que basten aquests dos. 
I , a mé , estan ja connectats i relacionats bé amb or
ganitzacions nacionals i tenen les seves representacions 
a nivell de BrusseHes, vol dir que, en aquest aspecte, 
no creim que faci més falta. 

Respecte de les subvencions del Mercát Comú, per
doni, jo en aquell moment, quan ho he dit, no em re
fería als sindicats en si, em refería a les associacions 
de productors, perque aquests tenen activitat comer
cial. I aquestes sí que estan prohibides. Només li faig 
uns aclariments i unes puntualitzacions. Res més. 

Respecte del Consell Agrari. Al Consell Agrari sap 
que he intentat potenciar-lo, m'he reunit amb ell totes 
les vegades que ha fet falta, cree que hi ha un fruit 
de coHaboració important, que amb moltes més coses 
pol er que no hi estiguem d'acord, pero .h i ha una ex
posició clara de cadascuna de les postures, i jo sem
pre Ji die a l Conse!l Agrari és assessor, perque en 

l roomcnt que vulgui prendre pa.rt en Je me·ves de
terminacions o jo hagi de fer la seva, aleshores feim 
un govern conjunt, una política agraria conjunta, i te
nim una responsabilitat nosaltres, com a partit de fer 
la nostra política. Pero sí que els hem escoltat i els 
hem donat sempre totes les determinacions que s'han 
preses. 

Ara, la divulgació, que cree que és important, pero 
no es fa com a Consell Agrari, cadascú dels que inter
vé alla, intervé en representació d'alguna cosa, o en re
presentació de cooperatives o en representació de sin
dicats agraris o en representació d'associacions, fins i 
tot de la Cambra Agraria. I, per tant, la divulgació 
l'han de fer com a tals as-sociacions, que tenen el seu 
dialeg i els seus afiliats. 

Moltes gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. Alfonso, té voste la paraula. 

EL SR. ALFONSO VILLANUEVA: 
Sí. Sí, Sr. Conseller, ha sortit una divergencia im

portant, i és el concepte que vostes tenen del que és 
el Consell Agrari i el concepte que tenim nosaltres del 
que és el Consell Agrari. Evidentment que el Cons ~11 
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Agrar~ és un organisme assessor, és evident, el Cms:!ll 
Agran no ha de í'er la política de la Conselleria, ros 
altres no li podríem demanar comptes al Consel! Agra
ri, pero nosaltres creim que ha de fer algun>t cosa m~s 
que assessorar, i és impulsar, a través del mateix Con
sell, no de les organitzacions representades, sinó del 
mateix Consell, tota aquesta política globalitzadd que, 
en definitiva, sera la que s'haura de dur a aquesta Co
munitat Autonoma. I aquí hi ha una diferencia concep
tual, en la nostra opinió, important, per a nosaltres, 
el Consell Agrari, igual que el Consell Assessor de Tre
ball, són organismes assessors, pero amb vida propia 
per no imposar al Govern unes actuacions, sinó per 
discutir i propasar al Govern unes actuacions. I a l'in
reves, una vegada que aquestes actuacions estiguin pro
posades o discutides i aprovades, transmetre institu
cionalment, des del Consell, aquestes decisions o aques
ta política als sectors i als agricultors. La política que 
voste ens ha exposat és bastant distinta, i així compre
nem que no pugui acceptar la nostra esmena. 

EL SR. PRESIDENT: 
No havent-hi més intervencions . . . sí? 
Volen intervenir els altres Grups? 

EL SR. ORFILA PONS: 
Sí, gracies, Sr. President. El nostre Grup donara 

suport a l'esmena que ha presentat el Grup Socialis
ta, ja ha defensat abans el nostre company, Sebastia 
Serra, les necessitats de dotar de forma important, de 
forma suficient les organitzacions agraries, atesa la seva 
importancia, jo cree que el tema bé s'ho val, hi ha un 
deficit real quant, a organitzacions agraries al nostre 
país i a la nostra Comunitat Autónoma, a<;o és un fet, 
després, la Comunitat que és generosa, el Govern de 
la Comunitat a subvencionar deí'icits, a propasar que 
aquests deficits se corregeixin, cree que té el deurc mo
ral de també corregir aquest. 

És un fet que les organitzacions agraries s'haurien 
d'organitzar per si soles, s'haurien d'autofinam;,:ar, a,~o 
és una tendencia que hem de seguir, pero tenir en 
compte que finam;ar-les, ajudar que es financii'n en 
aquest primer moment, quan hi ha unes dificultats 
certes per poder sobreviure, per poder mantenir-se 
amb possibilitats reals d'incidir a la societat, necessita 
que qualcú incentivi, que qualcú faci possible que df' 
cada vegada funcionin millor. Nosaltres pensam qu..: 
a1xo es un paper que hauria d'assumir la Comunitat 
Autónoma i, en aquest sentit, donam suport a aquesta 
esmena. 

Pel que fa referencia a la segona part de l'esmena, 
la qüestió del .~onsell Agrari, coincidim totalment tam
bé amb precisió que feia el Grup Socialista, un Con
sell Agrari que simplement serveixi per reunir-se una 
vegada cada dos mesas, parlar, discutir, fora de dis
cussió, no serviría per a les grans qüestions que hi ha 
plantejades en aquests moments a les Illes i que, de 
qualque manera, haurien de servir per fer, per avan
<;ar de forma conjunta. Pensam que hi ha coses que po
dria fer el Consell Agrari i no fa, es podria, p0dna 
servir per vehicular infonnació quan tots hem detec
tat que hi ha uns grans deficits de canals d'informació 
i de divulgació, que la Conselleria mateix té problemes 
a !'hora d'arribar als agricultors ·a través de les pro
pies organitzacions, dels propis serveis de la Conse1le
ria. Aquesta feina, jo sé que !'han oferta de vegades les 
organitzacions agraries de les quals parlam, precisa-

ment, que tenen pocs mitjans economics i a les quals 
planyem una subvenció perque s'autofinancii'n, després, 
si no dotam les organitzacions, els sindicats agraris 
amb una subvenció, dotem alJnanco el Consell Agrari 
d'uns doblers suficients perque pugui funcionar, ela
borar própies documentacions o almanco tenir, poder 
vehicular la informació que des de l'administració cen
tral i autonómica hagi d'arribar als agricultors corre
gint un deficit que, die, és seriós i important. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Diputat. 
Valen intervenir els altres Grups Polítics? 
Jo pregaria als Srs. Diputats, ja que vostes són titu

lars de l'escó respectiu, ocupin l'escó respectiu perque 
el control de la gravació i el control dels microfons es fa 
des d'alla dalt. Quan vostes demanen la paraula i jo 
don el nom, ..... . ... vostes el bon funcionament de la 
Cambra. Es posin vostes en el seu !loe. 

I, Sres. i Srs. Diputats, passam seguidament a la 
votació de l'esmena 298. I deman a la Cambra: 

Sres. i Srs. Diputats que votin a favor, es volen 
posar drets, per favor? 

Poden seure, moltes grades . 
Sres. i Srs. Diputats que votin en contra, es volen 

posar drets, per favor? 

cap. 

Poden seure, moltes grac1es. 
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? No n'hi ha. 
Vots a favor, 14; vots en contra, 23; abstencions, 

Moltes grades. 
Passam al debat de l'esmena 300/87, del Grup Par

lamentari Socialista. Per defensar aquesta esmena, té 
la paraula el Sr. Diputat Antoni Costa i Costa. 

EL SR. COSTA COSTA: 
Grades, Sr. Presiden t. Sres. i Srs. "Diputats. Aques

ta esmena és una esmena dedicada a l'adquisició de pa
trimoni forestal a l'illa d'Eivissa. Com bé sabem, l'illa 
d'Eivissa és l'única illa on la Comunitat Autónoma o 
les institucions públiques no tenen ni un sol metre de 
terreny de propietat pública. Creirn que és necessari 
que les institucions públiques comencin a actuar a les 
illes menors, no només que concentrin la seva actua
ció quant a adquisició de patrimoni a una illa i que és 
necessari territorialitzar les inversions que, a aquest 
objecte, es duen a terme. Cree que és de justícia redis
tributiva territorial i que la Conselleria, estam segurs, 
tendra aquesta aspiració justa de molts de ciutadans de 
l'illa d'Eivissa que veuen com el seu patrimoni forestal, 
no només es degrada, per una mala gestió de les institu
cions públiques locals, sinó que des d'altres institucions, 
tampoc no hi ha interes quant a adquirir un patrimoni 
propi, quant a adquirir o millorar les condicions de pa
trimoni forestal que l'illa es mereix. 

Moltes de gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes grades, Sr. Costa. 
Té la paraula el Conseller d'Agricultura, Sr. Si

marro. 

EL SR. SIMARRO MARQUES: 
Sí, Sr. Presiden!. Sr. Costa, enguany, per primera 

vegada, si es firmen els convenís i les promeses que te
nirn de l'Administració Central, en el debat que varem 
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tenir sobre la financ;ació de la Comunitat Autónoma, 
podem disposar de 330 milions de pessetes per a l'ad
quisició de finques. Per tant, hi haura possibilitats. 

Jo, em pareix que els vaig dir, quan varem com
prar S'Albufera, que a mesura que hi hagués més dis
ponibilitats pressupostaries, adquiriríem més finques, 
pero aquestes finques s'han d'adquirir amb una plani
ficcaió, amb una ordenació de preferencies, esta esta
blert i s'ha d'establir junt amb les altres Conselleries 
de Turisme i d'Obres Públiques o d'Ordenació del Ter
ritori, i que s 'han de fer d'una forma gradual i, a més, 
no es poden especificar, com és logic, públicament ni 
a quines finques ni a quins llocs, perque en el moment 
de la negociació, sense cap dubte, pujara fins als núvols. 
Li puc dir que hi ha uns doblers i que els criteris s'esta
bliran tot d'una que tenguem aquestes disponibilítats i 
anirem amb aquesta política d'adquisició de patrimoni. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. Diputat, té voste la paraula. 

EL SR. COSTA COSTA: 
Gracies, Sr. President. Entenc jo que el Sr. Conse

ller estaria disposa t a una transaccional alla on hi ha
gués una territorialització de les inversions per a adqui
sició de finques que es dedicassin, en un sentit finalista, 
a adquisició de patrimoni forestal a Eivissa, 35 milions? 
Perque si voste esta d'acord que aquesta adquisició es 
pot fer amb les disponibilitats que té la Conselleria no 
entenc per que no s'ha de fer_ una territorialització d'a
questes inversions, que cl'eim que és el just i el que, a 
més, diu la Llei de Finances. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. Conseller. 

EL SR. SIMARRO MARQUES: 
No, de .moment no puc fer cap transacció en aquest, 

perque, primer de tot, encara no esta firmat el conveni 
i hem de tenir-lo i després, el que jo li he dit, és que 
ha d 'anar fruit d'una planificació conjunta amb un grau 
de preferencies, i no sabem, en aquests moments, quin 
grau, vaja, podem saber les preferencies, pero no po
dem saber, encara, la localització, i, en aquest moment, 
jo, de cap de les maneres, no vull assumir un compro
mís de fermar-me amb unes coses que encara no s'han 
especifica des. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Conseller i Sr. Diputat. 
Grups que vulguin intervenir? 

EL SR. ORFILA PONS: 
Gracies, Sr. President. El nostre Grup donara su

port .. . 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. Ramon Orfila, em permet una observació? Veia 

que em demanava la paraula, després, dins el torn de 
replica, podra intervenir. Ara intervenen els Grups Po
lí tics . 

EL SR. ORFILA PONS: 
Gracies, Sr. President. El nostre Grup donara su

port a l'esmena presentada pel Grup Socialista, entre 
altres coses perque sempre ha defensat el nostre Grup 
la necessitat que es replantegi la política d'adquisició 

patrimonial del Govern Autonom. És un fet que ni Me
norca ni Eivissa tenen un patrimoni de terrenys fores
tals, a(,,O és un fet real, ni de cap casta de terrenys que 
siguin públics, en el moment en que es va plantejar, en 
aquc:c.,ta Cambra, la necessitat d'elaborar una Llei de 
Boscs, el nostre Grup insistía en la necessitat que es 
considerés el bosc, no simplement en una visió econo
mica, sinó també comen(,,ant a emprar ja una idea, que 
a mi em sembla que és molt important, d'entendre el 
bosc com a protector del medi. Jo cree que aquest és 
un tema important i té molt a veure amb a política pa
trimonial que tengui la Conselleria, que tengui aquest 
Govern. És un fet que normalment l'adquisicíó d'aquest 
patrimoni ha estat a l'illa major, ha estat a l'illa de Ma
llorca, i pensam que era una bona ocasió perque el Go
vern es comprometés amb aquesta proposta que feia el 
Grup Socialista de donar ja a Eivissa d'una part del pa
trimoni forestal, que, per altra banda, no es concretava 
a cap finca ni es demanava aquesta concreció. Nosaltres 
pensam que era un bon comen~ament per després conti
nuar amb les altres illes menors, amb els casos de Me
norca i Formentera i anar adquirint un patrimoni que, 
em sembla que és molt important tenir. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. Conseller, té vos te la paraula. Queda o berta qües

tió incidental amb el Sr. Ramon Orfila. 

EL SR. SIMARRO MARQUES: 
És per un aclariment només sobre un tema con

cret que s'ha aHudit, que només s'han adquirit finques 
a Mallorca. Bé, la Comunitat l'únic que ha adquirit 
com a tal Comunitat és S'Albufera, perque les disponi
bilitats pressupostaries eren mínimes i no podíem fer 
front més que a aquesta que creiem que era la més im
portant dins la nostra Comunitat que s'havia de preser
var, i per aixó la varem escollir. Les altres adquisicions 
que s'han fet són a través d'un conveni establert entre 
el Consell Insular de Mallorca i !CONA, o sigui el MAPA 
de Madrid, i, per tant, com que és un conveni entre 
aquests dos organismes, només s'ha adquirit a Mallorca. 

EL SR. PRESIDE NT : 
Vol fer ú s de la p ar aula? 

EL SR. ORFILA PONS: 
Sí, gracies, Sr. President. És un fet que hi ha hagut 

un conveni entre !CONA i el Consell Insular de Mallor
ca per adquirir patrimoni forestal, pero és que !CONA 
esta transferit, en la practica totalitat, a la Comunitat 
Autonoma. Per altra banda, jo cree que el Govem de 
la Comunitat Autónoma, a partir del moment que t en
gui les transferencies d'ICONA practicament transferi
des en la seva totalitat, podria exercir molt bé el pa
per de mediador entre Consells Insulars i el Govern 
Central, a través d'ICONA central i de fer-hi a part, 
una part de la seva despesa, una part del seu pressu
post, perque pensam que el tema d'adquísició d'aquest 
patrimoni forestal és molt important. En aquests mo
ments, s'ha denunciat repetides vegades dins aquesta 
Cambra la destrucció massiva i constant de boscs d'a!zi
nars, a~o és un tema del qual s'ha dit que era impossi
ble aturar-ho a partir de la Iegislació que tenim en 
aquests moments, si no feim una legislació propia, la 
legislació actual no perme t defensar les alzines que te
nim a les illes, comprem almanco els terrenys que pu
guin fer possible aquesta protecció. Gracies. 
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ElJ SR. PRESIDENT: 
Sr. Conseller, vol fer ús de la paraula? 

EL SR. SIMARRO MARQUES: 
Sí, Sr. Presidenl. Sí, en vull fer, pcrque tornam a 

insistir en la qüestió de la Llei de Boscs, i d'aquest tema 
cree que ja en varem xe1-rar. L'alzinar es pol defensar 
amb la lcgislació que ara h.i ha, perque no es pot tallar 
cap a lzina si no és amb autorització i si no hi ha ex:pe
dients corresponents. I després, també aclarir que jo no 
m'he negat ni he dit a aquesta Cambra que no es po
gués comprar o que no tenguéssim intenció de comprar 
finques, i, a més,. U puc dir, com a Consell Insular, que 
aquesl conveni que varen fer el Consell Insular de Ma
llorca amb !CONA per a compra, estava obert a uns 
altres convenís dels allres Consells amb el mateix mo
tiu que ho va fer el de Mallorca, ho haguessin pogut fer 
concretarneot els a!Lres Consells Insulars. 

EL SR. PRESIDENT: 
Altres Grups que vulguin intervenir? 
Tom de replica. Sr. Costa, té voste la paraula. 

EL ~R. CO TA COSTA: 
Gracies, Sr. President. A le paraules del Sr. Con

seller d'Agricullura, el que nosaltres entenem és, en pri
mer lloc, que no hi ha un compromís pcr voler l'er 
aqueste actuacions. Si vostes tencn la voluntal de fer
ho, es compromet in que b.i hagi aqu stes inversions a 
w, territori detenninat i c!esprés tenclran l'oportunitat, 
ja amb una base real per invertir-hi, de poder fer una 
planificacíó d'on i com s'hauria de -comprar aquest pa
trimoni forestal, pero sempre dins una part del terri
tori, que és el que nosaltres volem amb aquesta es
mena. 

Jo no entenc els arguments del Govern quan se li 
parla de territorialització, pero, de totes maneres, s'ha 
de dir que tenen una ·sensibilitat especial de no territo
rialitzar inversions a les illes d'Eivissa i, potser, a les 
illes de Menorca i d'altres. Per que sera? Nosaltres, que 
som un poque t malpensats, hem de pensat· que sera 
pel que ha pa sal fins ara, que aixi tenen les mans lliu
res per poder fer, amb aquests recursos prcssuposlaris, 

lque vu lguin i que, al final, sempre van al mateix Uoc, 
sempre van al mateix. lloc, al mateix cistelló. l, mentres
tant, es van fe11t les diferencies més gro ses entre la 
realital d'una illa i ele les alt:res. I aixo no é fer Comu
nitat Autonoma, aixo no és crear, no és crear el cultiu 
necessari perque hi hagi un sentirnent real de Cornuni
tat Autónoma, i vostes, vostes tenen aquesta obligació 
de fer aquest cultiu. I insistesc, cree qL1e és de j usticia 
ocia!, és !'única illa, perque fins i t0t Menmca, que no 

té un pauimoni foresta l propi, pero hi ha una possi.
bilitat que tengui a l.manco un pare natura l públic, al
manco s'esta gestionant en aquests moments, i Eivissa 
ni tan sols aquesta possibilitat veu en aque ts moments, 
i és, a més, una inversió que jo almanco cree que és 
petila, no és qlle demanem la lluna i que és totalment 
pos ible din els pressuposts de la Cónselleria. No en
·tenem, com hem di!, aquesta aHergia a voler lerritoria
litzar aquesta inversió. 

EL SR. SIMARRO MARQUES: 
Sr. President, nornés unes paraules per, en fi, dir-li 

que voste és ben lliure de pensar el que vulgui. Si voste 
vol pensar que hi ha una aversió cap a Eivissa o no es 
vol territorialitzar, aixo és un problema seu, del seu pen-

sament. Jo li he dit una cosa ben clara, i cree que en les 
actuacions de la nostra Conselleria s'ha actuat correcta
ment en aquest sentit, pens jo, que tota l'adquisició de 
finques que pressuposi un desembossament important, 
que no tan sols és el desernbossament, sinó les inver
sions posteriors que han de fer, de guardería, de conser
vació, etc., és important, ha de respondre a una planifi
cació, i el Govem, aquesta planificació, l'ha de fer a ni
vell de Comunitat, no podem regionalitzar o per illes o 
dins la mateixa illa de Mallorca, Tramuntana o Llevant, 
s'ha de fer amb uns criteris que han d'intervenir la con
servació dels boscs, ha de tenir en cornpte l'erosió, han 
de tenir els aspectes ecologics i han de tenir aspectes 
sociologics de defensa, hi ha tots aquests criteris que 
s'estan contemplant i en tenir els doblers i en haver 
firmat el conveni, s'establira un ordre de preferencia, 
per, a mesura que passin els anys, anar adquirint les 
finques. 

EL SR. PRESIDENT: 
Disposa de cinc minuts, dins la qüestió incidental. 

EL SR. COSTA COSTA: 
Seré molt breu, Sr. President. Perque cree que esta 

tot dit. Jo no sé si el Conseller se n'ha temut que vivim 
a unes illes i que és un territori discontinu i que, a 
més, hi ha una Llei de Finances aprovada per unani
mitat en aquest Parlament que preveu una territorialit
zació de les inversions, que el que voste em diu de prio
ritats, s'_ha de tenir en compte dins aquesta territoria-

. lització, perque, si no, aquí amb prioritats, sempre aca
barem fent la inversió a l'illa que té més població, i 
no és aquest l'esperit ni la necessitat de la Comunitat 
Autónoma. Sr. Conseller, jo cree que s'hauria de fer mi
rar els seus pressuposts d'una altra manera. Ahir hi ha
vía un Conseller aquí que ens deia que el 20 % de les 
seves inversions anaven dedicades a l'illa d'Eivissa, no 
és que ho posi cap paper, no ho posa, ho deia ell, el 
creim momentaniament, perque fins ara no s'ha de-

. mostrat, ho veurem al futur, perque tornarem ser aquí, 
em vol dir quin percentatge té de la seva Conselleria 
que vagi a l'illa d'Eivissa,. li assegur que no arriba ni a 
un 3 % , se'l rniri, per favor. 

EL SR. PRESIDENT: 
No havent-hi més intervencions, Sres. i Srs. Dipu

tats, passam a la votació. I deman a la Cambra: 
Sres. i Srs. Diputats que votin a favor d'aquesta 

esmena núm. 300, es volen posar drets, per favor? 
Poden seure, moltes grades. 
Sres. i Srs. Diputats que votin en contra, es volen 

posar drets, per favor? 
Poden seure, rnoltes gracies. 
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? No n'hi ha . 
Vots a favor, 15; vots en contra, 21; abstencíons, 

cap. Queda rebutjada. 
Passam a l'esmena 302, del Grup Parlarnentari So

cialista. I per defensar-la, té la paraula el Sr. Josep Al
fonso Villanueva. 

EL SR. ALFONSO VILLANUEVA: 
Sr. Conseller, intentarern ser curtets amb aquest 

tema, perque és un tema que reviu cada any. Li dema
nam enguany una cosa més petita, una inversió en rnos
tres agraries de 10 milíons de pessetes. Mostres agraries 
que han de servir, fonarnentalrnent, per al foment del 
consum deis nostres productes. No es tracta, Sr. Con-
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seller, només de fer una festa el primer de man; i que 
hi hagi unes mostres agraries i de sobrassada a 44 o 
45 estants de pobles, sinó que es tracta, realment, 
que creem una certa consciencia en els ciutadans 
d'aquestes illes, que les llles produeixen, tenen pro
ductes realment interessants per consumir i que 
hi ha variacions en les produccions agrícoles, l'any 
passat li parlavem, em pareix, de la possibilítat d'un 
mercat de flors, enguany, ho generalitzam un po
quet més, que es facin campanyes per incitar el con
sumidor de les llles que consu'meixi aquests produc
tes de les nostres illes. Per dues raons perque aixó in
crementa el valor afegit de la nostra agricultura, i, en 
segon lloc, perque així incentiven els nostres propis agri
cultors perque produeixin més i millor. 

EL SR. PRESIDENT: 
Grups que vulguin intervenir? 
Sr. Conseller, té voste la paraula. Queda oberta 

qüestió inciden tal. 

EL SR. SIMARRO MARQUES: 
Sí, Sr. President. Bé, jo li he de contestar que jo 

estic totalment d'acord amb voste i que, precisament, 
són uns capítols que he hagut d'anar reduint molt, a 
pesar meu, pels increments que hi ha hagut i que li 
he explicat abans. 

No el deixo abandonat, a aquest Capítol, en absolut, 
hi ha, en el Capítol II del programa 1501 tenim muntat 
tot d'una, que varem adquirir ja fa un any i el comen
~am a posar en marxa, hi havia una dificultat pressupos
taria, precisament, perque em faltava una persona espe
cialista posar en marxa un ... mo1t · modern, que hern 
adquirit per a la divulgació agraria, no tan sols per do
nar informació als agricultors, sinó concretament també 
per fer la defensa dels nostres productes agraris, perque 
creirn que aquestes carnpanyes, arnb divulgació, es po- · 
den aconseguir més que aquests tipus d'estants. I, per 
tant, és una difusió, arnb uns cartells, amb uns fullets 
divulgatius, fotografíes que cree que poden incitar a 
aquest consum i, estava previst precisament en aquest 
capítol i hi esta previst. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies. 
Sr. Alfonso, té voste la paraula. 

EL SR. ALFONSO VILLANUEVA: 
Sí, Sr. Conseller, estam d'acord, pero no s'aprova 

l'esmena, aixo passa amb certa freqüencia. Voste diu 
que li han redu'it els pressupost o que ha tengut difi
cultats pressupostarics, jo no ho dubto, quasi tot el 
pressupost se l'ha endut Ordenació del Terrítori, bé, 
Obres Públíques, no m'agrada dir-li Ordenació del Terri
tori, pcrque no ho sé, és Obres Públiques, i ciar, quan 
un se'n du molt, els altres pateixen, pero hí ha casetes 
pctite , ara m'acaben de passar un adhes iu petHó, de 
Menorca, que diu «Consumeixi productes de Menorca», 
co es d'aquest lipus, d'incentivar, a través de mostres, 
a través de campanye , e tc., el consum deis nos tres pro
duele , jo cree que pot fer taot de bé com les manifes
tacions enmig del Born o molt millar que les mani
festacions enmig del Born. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sí. Dins intervenció dels Grups Polítics. 

EL SR. ORFILA PONS: 
~í, gracies, Sr. President. El noslre Grup donara 

supor també a aquesta esmena del Grup Socialista. Jo 
entenc que el ConseUer d'Agricultura no té tol el pre . 
supost que voldria, ho ha dit així i se n'ha lamentat 
els retalls que ha tingut els lamentara tots, ho pot be~ 
creure. Alma.neo en algun tema corn aquest. La impor
tancia de divulgar, de promoure el consum de produc
tes de qualitat propis a la nostra illa, a les n.ostres illes 
em sembla que és W1 tema super-importanl. I ha prov; 
la feina que fan a altres zones, i em sembla que de ma
nera molL encertada, i que fa el mateix Ministeri d'Agri.. 
cultura, el seu programa, la seva campanya «Alimentos 
de España» dóna, en aquests moments, un rcsultats 
que sembla que sóo prou in teressants, i sembla que hi 
haura unes propostes de coHaboració amb les organit
zacions que j a tenen un funcionament propi, com po
den ser conseJl s reguladors de denominacions d'origen, ¡ 
em scmbla que e l Govern Autonom seria important que 
es preparés a participar en qüeslions com aquesta , fent 
també campanyes propies de divulgació de is nostres pro
clucte . Hauríem de clemanar-nos la necessitat o no de 
parLici par en fi res com Ja d'Alime11 taria on a nivell tec
nic, a nive l! professional acudeixen els professionals de 
l'alimentació, precisament, per lenir con, ixement, per 
teni r contactes amb els productes que estan de tinats 
a t nir un consum fora de les Illes, sense oblidar els 
propi con um intern que a una zona coro la nostra, amb 
una gran d luencia de turfame és un tema qu.e sempre 
és important promocionar en la forma aclequada. 

EL SR. PRESIDENT: 
Volen ntervenir altres Grups Polítics? 
No havent-hi més intervencions, passam a la vota

ció de l'esmena 302. 
Sres. i Srs. Diputats que votin a favor, es volen 

posar drets, per favor? 
Poden seure, moltes gracies. 
Sres. i Srs. Diputats que votin en contra, es volen 

posar drets, per favor? 
Poden seui·e, molt.es gracies. 

res. i Srs. Diputats que s'abstenen? No n'hi ha. 
A favor, 17 vol ; en conLra, 23; abstencions, cap. 

Queda rebutjada J'esmena 302. 
I passarn a les esmenes 303 i 304, agrupades, del 

Grup Parlamentari Socialista. 
Per defensar aquestes dues esmenes, té la paraula 

el Sr. Antoni Costa i Costa. 

EL SR. COSTA COSTA: 
Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats . om 

el Sr. Con.seller d'Agricultura oncix, a Eivissa hi ha 
una finca d'exp rimentació agraria, una finca d'expe
r(menla ió muntada pel Consell Ins tlar, perla qua] cosa 
e l cost total d'aquesta finca l de le experirnc::n1acions 
que s'hi duen a Lem1e, co.ITe a carrec del ConselJ Insu
lar d'aque ta illa. La Comunilat Autónoma, com he dit 
abans, en agric u!Lurn, cspecialmcnt, i tal vegacla ate e 
les condicions especia.Is de l'Ula d'Eivissa, que tot s'ha 
d dir, no ha tengul massa actuacions en aquesta illa . 

reim que Ja major parL deis seu recursos, com és 
logic, van a allres illes, fins i tot, amb un sistema prete
rent, tal vegada per les concli.cions de cultius i actua
cions que bi ha, inclosa l'il la de Menorca, on clu a ter-
me una serie cl'actuacion prou importants . • 

El que li demanam a la finca d'cxperimentació 
agraria d'Eivi a és que voste hi con ldbueixi a través 
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d'u.na tran ferencia amb 5 milions de pessetes amb les 
quals es podria dotar m.illor i es podrien fer noves ex
perim.entacions. 

Per altra part, l'esmena 304 és referent a l'adqui
sició d 'una finca aglicola a l'illa de F01mentera. Una 
finca que creim que podria tenir un doble objecliu, en 
primer Uoc, fe· una experimentació de cultius especí
fic , que haurien de ser a l'iUa de Formentera, ali, on 
no e clisposa cl'uJJ m.itja natm·a l tan important com és 
J'aigua, i alla on s'hauria de donar sortida, dins les seves 
possibilitats, a !'agricultura d'aquesta illa, rellarn;ant-la 
amb sistemes moderns i que tenguin un ús contingut 
de l'aigua. Creim que són dues esmenes de justícia, 
dues esmenes que poden estar perfectament contem
plades dins les actuacions de la Conselleria d'Agricul
tura i que no dubtam que aquesta Cambra els donara 
el seu suport. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Diputat. 
Sr. Conseller, té voste la paraula. 

EL SR. SIMARRO MARQUES: 
Sr. President. Respecte de l'esmena primera que 

ha defensat, de la finca experimental que hi ha a Ei
vissa, jo li puc dir que hi ha un conveni entre la Con
selleria d'Agricultura i el Consell Insular, on tata la 
planificació, tata l'ajuda tecnica i les aportacions econo
miques per fer l'experimentació esta alla, i li puc dir 
ja una serie d'experiencies que estan plantejades, ja 
sap que esta devora de la depuradora de Santa Eula
lia, s'ha de muntar, enguany mateix, no sé si han co
men~at o no,· un motor abans de pujar l'aigua cap a 
la futura presa que hi ha d'haver, de distribució, per 
comeni;ar ja a experimentar certs cultius de tipus 
fruital, de tipus mig-tropical que es poden donar, i 
que, aprofitant aigües depurades, perque quan arribi 
a dalt, ja tenguem iniciada aquesta experimentació, 
igual que altres tipus, de tipus de farratge. I aixo esta 
en un conveni de coHaboració i esta especificat. 

Respecte de l'adquisició de la finca de Formentera. 
A mi, en aixo, em sap molt de greu, en fi, perque li 
he de dir que no la puc acceptar de cap manera, no 
la puc acceptar perque abans ja li he dit que les fin
ques no és tan sols comprar-les, que és un desemoos
sament i el lleves d'una altra banda i ja esta, sinó que 
és tota la despesa que du posteriorment, no tan sols 
de personal, sinó fins i tot de pagesos que hagin de 
dur alló directament. 

La Conselleria com a tal Conselleria, amb el per
sonal que té, no és pages, vaja, no poden fer les fei
nes d'alla. Aleshores, s'ha de concentrar l'experimenta
ció a un Uoc determinat, que ja els tenim distribui"des 
a cada illa, endemés, i que ja s'anira fent l'experimen
tació. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. Costa, té voste la paraula. 

EL SR. COSTA COSTA: 
Gracies, Sr. President. Coneixem que hi ha un con

veni entre el Consell Insular i la Conselleria d'Agricul
tura, pero no hem vist on és pressupostat aquest con
veni. Per altra part, la finca d'e~perimentació té ne
cessitat d'un laboratori per poder ·avaluar el funciona
ment deis experiments d'aquesta finca, que no en té, i 
creim que seria important que féssin aquesta aporta-

ció extraordinaria, per dir-ho d'alguna manera, que no 
és tan extraordinaria, perque la Conselleria sí té fin
ques d'experimentació, i li record altra vegada que som 
illes, que no som una continuació d'un territori, i que 
aquestes finques compleixen una doble funció, que é" 
la d'experimentació i la de divulgació d'aquestes expc
rimentacions. Si aquestes experimentacions, a un m,,d i 
com és el rural, que voste sap que és desconfiat amb 
qualsevol tecnologia nova, desconfiat amb qualsevol ac
tuació nova que dugui una industrialització o un canvi 
de cultius, si no se li pot mostrar que realment c1ixo 
és rendible, que aixo té futur, és molt difícil que apren
gui al camp aquestes actuacions. Jo cree que voste, que 
sap d'agricultura molt més que no jo, sap que aixo és 
així, i que no l'he de convencer d'aixo. Per tant, el que 
li deman, és un petit esfor<;:, que no és un gran esfor<;:, 
un petit, petitíssim esfon;: dins el pressupost de la seva 
Conselleria perque faci possible que el camp, a Eivissa 
i Formentera estigui millar dotat, tengui millors instru
ments i pugui avan9ar cap al futur. 

EL SR. SIMARRO MARQUES: 
Sr. President. La qüestió del laboratori, en fi, 

quan diu que s'ha de muntar un laboratori a una fin
ca experimental, jo ho sent molt, pero m'ha demostrat 
que no té malta idea de com es fan aquestes coses . Un 
laboratori és una qüestió molt cara i endemés neces
sita una tecnica especial, és que no es pot fer petit un 
laboratori, o s'ha de fer gran o no s'ha de fer. I, a 
més, necessita uns tecnics especialistes, que el volum 
que pot donar aquest camp d'experiencia, no tan sols el 
camp d'experiencia, sinó tota la producció d'.Éivissa, no 
ho justifica de cap manera. 

Respecte de la qüestió d'experimentació. Jo som 
dels primers que estic conven9ut que l'experimentació 
s'ha de dur devora els agricultors, pero l'experimenta
ció l'ha de fer el mateix agricultor, i aquesta sí que és 
una tecnica que és claríssima i que s'ha demostrat, no 
tant sols a nivell de la nostra Comunitat, sinó a nivell 
de tot el món. I aixó es fa i hi ha unes ajudes espe
cífiques que poden arribar a més de 300.000 Ptes., per 
hectarea per fer aquesta experimentació, i l'estan fent 
realment, al que denominam finques coHaboradores. 

EL SR. PRESIDENT: 
Grups que vulguin intervenir? 
No havent-hi més intervencions, passam a la vota

ció conjunta de les esmenes 303 i 304. 
Sres. i Srs. Diputats que votin a favor, es valen 

posar drets, per favor? 
Poden seure, moltes gracies. 
Sres. i Srs. Diputats que votin en contra, es valen 

posar drets, per favor? 
Moltes grades, poden seure. 
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? 
No n'hi ha. 
Resultat de la votació: a favor, 14 vots; en contra, 

24. Queden rebutjades }es dues esmenes. 
I passam al debat de l'esmena 305, del Grup Par

lamentari Socialista, que es podria agrupar, les dues 
són d'addició, amb la següent? 15 i 50 milions? 

EL SR. ALFONSO VILLANUEVA: 
Són dos conceptes absolutament distints. 

EL SR. PRESIDENT: 
Les defensi separadament. 



2774 DIARI DE SESSIONS / Núm. 89 / 24 de m~ del 1987 

EL SR. ALFONSO VILLANUEVA: 
Sí, seré tan curtet com em sigui possible. 
Sr. Conseller, també és una esmena que voste co

neix, aquesta esmena és la creació d'un servei nou d'ur
gencia de menescals. El primer que li hauríem de fer 
és una pregunta: s'ha creat o funciona qualque servei 
d'urgencia de menescals? La primera pregunta. Nosal
tres creim que no. I creim que és necessari aquest ser
vei d'urgencia, perque, bé és ver que, com deia voste 
l'any passat, cada ramader pot contractar un menescal, 
fer una especie de quota amb menescals, etc., i també és 
ver que hi ha menescals titulats als pobles que donen 
servei, pero passa moltes vegades i també voste, sen
se cap dubte, ho reconeixia, passa moltes vegades que 
hi ha necessitats urgents i, encara que no tengui la 
importancia, obviament, ni de molt, ni d'enfora, d'una 
urgencia d'una persona, per a un ramader, un animal 
té malta importancia i una certa urgencia li pot pro
vocar mals de cap importants i perdues economiques, 
també importants. Per tant, nosaltres, l'únic que de
manam aquí és addicionar als pressuposts un servei 
nou, que li posam en les seves mans perque el munti, 
que es crei:n unes urgencies, uns menescals que esti
guin en permanent servei per tal de cobrir aquelles 
demandes urgents dels ramaders d'aquestes illes. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Diputat. 
Sr. Conseller. Té voste la paraula queda oberta 

qüestió incidental. 

EL SR. SIMARRO MARQUES: 
Sr. President. Com diu el Conseller d'Economia, 

són esmenes classiques, de cada any i hem de re
petir les mateixes paraules exactament. Li he de con
testar que no esta creat cap servei d'urgencia, com vos
te ero demanava primer de tot que li contestas. Sego
na, li torn a repetir, la medicina veterinaria lliure, etc., 
etc. Respecte d'un tema sí que n'hi volia parlar, que 
em pareix que una vegada, d'una forma particular, li 
vaig insinuar, que esta feta ja, pendent d'aprovació !'es
tructura organica, i contempla, contempla que a les lo
calitats on fins ara hi ha el que hem dit serveis d'ex
tensió agraria, que els volem dir agencies comarcals, 
estigui coberta també amb places de menescals, una 
vegada aprovada i admesa en els Pressuposts. No per 
a assistencia de malalties, sinó per a assessorament 
d'explotacions, no podem anar en contra d'una profes
sió, en aquest sentit, de socialitzar una medicina ve
terinaria rural. Després li puc dir que independentment 
d'aixo, hi ha una serie d'ajudes directes a través de 
l'agrupació de defensa sanitaria perque elles mateixes 
puguin tenir els seus tecnics veterinaris i se _subven
ciona el sou, durant els primers anys, d'aquests tec
nics. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. Diputat, té voste la paraula. 

EL SR. ALFONSO VILLANUEVA: 
Sí, Sr. Conseller, no sé si ha estat un lapsus lin

guae o Ji xerrava el Conseller d'Economia a l'orella, 
pero vaja, encara, el nostre Grup no governa. Ens ha 
dit que voste no pretén socialitzar la sanitat animal, 
nosaltres tampoc, nosaltres tampoc. L'únic que volem 
és donar un servei, que si el Govern ha de tenir, té 
l'obligació de donar serveis públics, un servei públic 

que sigui exactament l'assistencia medica, en aquest 
cas, veterinaria, en aquest cas, a urgencies de menes
cals. Aixo no es tracta de socialitzar ni anar en contra 
de l'actuació d'una professió. Si, i li diré en paraules 
liberals, si la iniciativa privada, en aquest cas, la pro
fessió privada, no arriba o economicament el ciutada 
no hi pot arribar, a un cert servei públic, és necessari, 
i parlo en termes estrictament liberals o d'economia 
liberal, és imprescindible que els poders públics hi ar
ribin. Si fos economicament possible que totes les ex
plotacions, petites explotacions agraries arribassin a 
aquest servei o aquest servei, com un servei públic més, 
els menescals, com a professionals privats el donassin, 
l'oferissin als agricultors, jo li donaría la raó i retiraria 
l'esmena, pero no em digui que sigui socialitzar els se
nyors menescals, propasar que es cre'i un servei d'ur
gencia de 15 milions de pessetes, és que si amb aixo se 
socialitzassin els menescals i tots estiguessin contents 
cree que fins i tot voste ho proposaria. Siguem seriosos 
amb aquest tema. 

Sr. Conseller, es tracta de fer un servei públic on 
la iniciativa privada no hi arriba, primer lloc, i, scgon, 
que quan hi arriba, és massa car per qui l'ha d'uti
litzar. Creim que esta absolutament justificat, des de 
qualsevol óptica política aquest servei de menesc;a1s. 

EL SR. PRESIDENT: 
Grups que vulguin intervenir? 
No havent-hi més intervencions, passam a la vota

ció. 
Sres. i Srs. Diputats que votin a favor de l'esme

na 305, es volen posar drets, per favor? 
Poden seure, moltes gracies. 
Sres. i Srs. Diputats que 'votin en contra, es volen 

posar drets, per favor? 
Poden seure, moltes gracies. 
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? No n'hi ha. 
Resultat de la votació: a favor, 15 vots; en contra, 

23. Queda rebutjada l'esmena 305. 
I passam, per últim, ·a l'esmena 306, del Grup Par

Iamentari Socialista. Per defensar aquesta esmena, té 
la paraula el Sr. Josep Alfonso i Villanueva. 

EL SR. ALFONSO VILLANUEVA: 
Sres. i Srs. Diputats. Sr. Conseller. Altra vegada 

una esmena coneguda, i una esmena de diferenciació 
política, clara. Fa molts pocs moments, el Diputat Sr. 
Costa li demanava, a través d'una esmena, l'adquisició 
d'una finca a Formentera, voste li ha dit que no esta
va en la seva política adquirir una finca no només 
és pagar 20 milions per una finca, sinó que és pagar 
20 milions, fer-la produir, etc., etc. Sí, sí, té raó. Nos
altres li demanam també, ara, que la Comunitat Auto
noma comenci no a fer una reforma agraria, Déu ens 
n'alliberi, encara que el Tribunal Constitucional donas 
la raó a la política, necessaria, per altra part, andalu
sa, en aquest tema. Déu ens n'alliberi, en aquestes illes 
propasar aixo, perque no és necessari, si fos necessari 
ho proposaríem. Pero sí és necessari, creim nosaltres, 
que es vagi configurant un patrimoni agrari, agrícola 
i ramader a les nostres illes, un patrimoni propi de 
la Comunitat Autonoma. Per que? D'entrada i entre 
parentesis, no direm, no podem dir que aixo sigui una 
mesura d'esquerres, aixo ni voste ens ho ha dit mai 
perque no ho és, ni una mesura revolucionaria, és fins 
i tot conservadora, conservadora en aquests pagaments, 
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a altres pagaments, en aquests encara no ho és, hem 
de fer que ho sigui. 

Sr. Conseller, nosaltres li proposam, fa tres anys, 
que la Comunitat ~utonoma, a poc a poc, es vagi fent 
amb un patrimoni no només forestal i de zones eco
logicament interessants que molt a poc a poc ho va 
fent, i ho fa la seva Conselleria, en convenis amb 
!CONA, etc., i ho fa, sinó que proposam que donj una 
pesseta més, que es cre'in uns fans de tenes, exacta
¡nent, les paraule són, aquí no hi ha canvis, uns fans 
de terres perque la Comunitat Autonoma, a parl de te
nir aquest patrimoni agrari pugui anar acluant, com a 
exemple a d'altres, a la resta cl'agricult0rs i ramaders 
de la nostra Comunitat. Vos te s'imagina quin ef et' 
tendria per al conjunt de !'agricultura de les Illes c¡ue 
hi hagués una serie de finques, 100, 200, 300 hectar'!es, 
500 a Mallorca , agrícoles vives, igual a Menorca, manco. 
en proporció, a Eivissa i a Formentera i que aquestes 
finques experimentassin amb nous productes que avui 
són económicament interessants en el Mercat Comú, fes 
experimentació biológica de nous productes, etc., etc., 
etc.? Costaría doblers o no? No ho sabem, aixo no ho sa
bero, pero que baurfem feL? Seríem un exemple i no 110-

més en petites finques de se.ca, no només en finqu.etes 
d'exteosió agraria, serfem un exemple del que és una ex
plotació agraria o una expJotaci6 ramadera a la resta, al 
conjunt el ls nostres agri ullors. I donm·lem, encara un 
altre exemple, el que pot ser una explotació rarnaclera
agríco]a tipus, ele dimensi6 mitjana, i aixo també ajuda
ria a una de les feines que voste ha de tenir clins el cap, 
com a. Conseller d'Agricultura, que són aquests camins 
de concentració, de fer explotacions agraries de dimen
sions adequades per poder, en primer lloc, donar una 
renda normal a una família i, en segon lloc, tenir en 
si mateixes rendibililat. No és una broma que a Frarn;a 
ho hagin experimentat i hagi funcionat, i que no ho 
hagi experimentat Mit lerand, sinó que ho hagi experi
mental un Presiden o en els temps d'un President que 
era quasi quasi de la seva corda, quasi quasi, no ho 
era gairc bé, d iferenciat. No és una broma, no és una 
broma que a altres pa·,sos aquests tipus de política els 
facin. A aquest llibre que llegia, i en coses més peti
tones, també Anglaterra ho experimenta. 

Sr. Conseller, és que som caparrudets en aquestes 
illes, peró el que pareix un poc progressista, el que pa
reix que sigui tocar aquesta classica historia que és 
estructura agraria, que no sigui pels mitjans de divi
dir ringues a base d'herencies, tot és perillós i mai no 
es pot acceptar. Jo li torno a demanar que reflexioni, 
i pens, tal vegada som moll agosarat pensanl aixó. que 
voste, en principi, n,o hi esta en desacorcl. Pens aixo, 
i vull continuar pensant-ho, perque, tal vcgada, dios 
aquest conjunt de canvis de govern que es veuen ve· 
nir, voste haura de ser un bon coHaborador d'un pos
sible Conseller d'Agricultura que pensi en aixo. 

Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. Conseller, té voste la paraula. 

EL SR. SIMARRO MARQUES: 
Sr. President. Jo volia ser molt breu, pero m'ha 

complicat !'existencia amb les seves argumentacions. 
Jo li volia dir una cosa molt simpll'!, que és que aquest 
tema l'hem discutit moltes vegades i que no ha entre
dit la filosofía dels nostres partits. I així volia acabar. 
Pero, rn'ha preocupat l'argumentació que ha donat per 

primera vegada, que és la qüestió d'experimentació. Jo 
el que li puc dir, i cree que tenc un poc d'experien
cia amb els anys que tenc, que totes les coses que 
s'han volgudes fer en aquest sentit, i li die que n'hem 
fetes, que l'administració tengués una finca per fer de 
pages, han estat un absolut fracas, perque l'adminis
tració, com a tal administració, i els funcionaris no són 
pagesos ni saben explotar una finca. I, aleshores, a mi, 
el que em preocupa, és que precisament s'arribi a la 
cosa contraria, precisament perque siguin aquestes ex
perimentacions, s'experimenti o es demostri que és el 
que no ha de fer el pages, i aixo, a mi, em preocupa 
moltíssim. I, en aquest sentit, tenim una altra fórmula, 
que creim que és millar per fer l'experimentació, que 
és la coHaboració amb els mateixos pagesos, s'agafa un 
pages avam;:at, que estigui preparat, etc., i se li diu, 
hem de fer aquesta experimentació de nous cultius, no
ves varietats, nova tecnologia, etc., voste esta disposat 
a fer-la? Sí. Quins mitjans necessita? Aquests. I si no 
resulta aquesta experimentació, sapiga que té assegu
rada una quantitat, no me'n record de la xifra, pero 
abans l'he apuntada perque sé l'any passat quina era 
i no sé si s'ha augmentat enguany, de 300.000 Ptes., per 
hectarea per assegurar, almanco, uns beneficis normals, 
independentment del que doni aquesta experimentació, 
i cree que aixo sí que és positiu, i és la forma de dur 
endavant, perque s'impliquen els mateixos pagesos. I la 
prova del que m'esta i'ent, per exemple, la qüestió d'in
troducció de varietats de blat, ordi, etc., etc., cree que 
ha estat qn exit i rapidament, en quatre anys, s'ha 
canviat totalment el sistema de cultiu, que hem passat 
del rendiment de 2.000 Kgrs., per hectarea, hem arri
bat a 7 i 8.000 Kgrs., per hectarea. I cree que aquest 
és el sistema positiu, i no el sistema de fons de terra. 

Moltes gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. Alfonso, té voste la paraula. 

EL SR. ALFONSO VILLANUEVA: 
Sr. Conseller, m'ha contestat a una cosa que jo no 

li havia dit. Mai no se m'hagués ocorregut posar fun
cionaris a una finca, nosaltres podem tenir propostes 
avarn;ades, pero no cree que el nostre Grup hagi de
mostrat que sigui tan boig com tot aixo. No, funciona
ris que duguin una finca, no. Hi ha dues filosofies i 
dues situacions. La primera, jo estic d'acord, i s'avan
<;a, aquest tipus de coHaboració és bo, pero, en la nos
tra opinió, li falta una cosa, la creació d'aquest patri
moni, pero per mitja d'aquesta coHaboració. Aixo és 
evident. Una finca l'ha d'explotar un agricultor, I'ha 
d'explotar un conrador, claríssimament, com, que té a 
veure si la finca és propiet.3:t, per conjunció de petites 
fin_ques, perque aquí hi ha la segona filosofía, anar a 
la concentració parceHaria de mode que aquelles fin
ques que avui no estan explotades, i voste sap que a 
Mallorca n'hi ha moltes, petites finques que no estan 
explotades, perque és impossible que qualcú exploti 
aquesta divisió, anar a concentrar-les i fer finque; va
lides economicament i posar-les en mans, precisament, 
de conradors que puguin experimentar, amb aques
tes rendibilitats, etc. Són dues coses que no es con
tradiuen i que estan perfectament d'acord en posar-ho 
en marxa. I ens congratulam i ens alegram que faci 
aquest conveni de coHaboració, ens alegraríem més que 
donas la proxima passa, i és que actuas damunt !'es
tructura de la producció agraria, de l'explotació agraria, 
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aquí on, precisament, hi ha quantitat d'explotacions, 
petitíssimes explotacions o petitíssimes finques que són 
d'impossible explotació economica, perque no tenen di
mensions per explotar-les. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. Conseller, té voste la paraula. 

EL SR. SIMARRO MARQUES: 
Sí, Sr. President. Aquí hem enlla~at dues coses, 

primer de tot, els altres anys no ens donava aquests 
raonaments, supos que enguany, ja ha trobat una jus
tificació per justificar aquest fons de terres. Indepen
dentment d'aixo, les finques abandonades, normalment, 
les finques abandonades són, i n'hi haura més, i em 
sap molt de greu, a mi, com a Conseller d'Agricultu
ra, haver de dir aixo, pero és una realitat i és una rea
litat económica, cada vegada s'abandonaran més fin
ques, és un tema que l'hem discutit altres vegades, no 
aquí, perque és una cosa tecnica, és una evolució 
normal sobre les noves que existeixen, del seu po
tencial de producció, que necessiten un altre tipus de 
terres, etc., vol dir que, desgraciadament, de cada ve
gada s'abandonaran més: pero s'abandonaran perque 
s'han d'abandonar, perque no poden tenir rendibilitat 
agraria en aquests moments i en el futur, tampoc. 

Respecte del que diu de divisió, hi ha instruments, 
i s'han aplicat aquí, que és la concentració parceHaria, 
i s'ha aplicat ja a una zona on el difícil era comern;:ar, 
a Son Mesquida, i probablement continuarem a Sa Ma
rineta, en aquest sentit, i aixo són coses on hi hem 
d'entrar,. perque l'agricultor hi entri, jo sempre, respec
te de la qüestió de la concentració parceHaria, die que 
si entre els germans es barallen per un tros de terra 
o per unes pessetes, que s'ha de fer entre gent desco
neguda, per tant, és un tema en el qual hi hem d'anar 
amb peus de plom, i ha de ser per consentiment dels 
mateixos pagesos. I l'important era comen<;ar, i ja hem 
comen~at, i pareix que amb exit. 

EL SR. PRESIDENT: 
No havent-hi més intervencions, passam a la vo

tació ... 
Sí. 

EL SR. ALFONSO VILLANUEVA: 
Sí. Sé, Sr. President, que no tenc dret a replica, 

ho sé perfectament, pero cree que en el tema hem in
trodu'it factors nous, i només per dir-li dues coses, i no 
hi haura, obviament, si voste em dóna la paraula, cap 
problema perque el Conseller em respongui. 
EL SR. PRESIDENT: 

Perdoni, voste té dret d'usar la paraula perque es
tavem dins el torn d'intervencions dels Grups Polítics. 
La qüestió incidental ha acabat, per tant, té voste dret. 

EL SR. ALFONSO VILLANUEVA: 
Gracies. Seré molt breu. Sr. Conseller, voste m'ha 

donat més raons de les que jo he donarles. M'ha dit, 
aquestes finquetes s'abandonen i se n'abandonaran més, 
perque no són rendibles, d'acord totalment, hem d'in
tentar, per moltes raons, i no només agrícoles, i no no
més agraries, que aquestes finques es posin en produc
ció, encara que no siguin rendibles del tot. Si es 
concentren, si a través d'una acció pública aconseguim 
explotacions de dimensions rendibles aconse?Uirem 
dues coses, o quasi rendibles, evitar la desertització que 

du com a conseqüencia la no explotació d'aquestes peti
tes finques i continuar mantenint un nivell d'activitat 
agraria que nosaltres creim que és imprescindible man
tenir. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. Conseller. 
Sí, sí, sí, voste, sempre que em demani la paraula, 

la tendra. 

EL SR. SIMARRO MARQUES: 
Per aclariments. Moltes gracies, Sr. President; L'a

bandonament no és perque la finca sigui petita, sinó 
perque no té un potencial productiu que respongui a 
les noves necessitats. Li he dit que és una qüestió tec
nica i, com que estam fent una esmena a un pressu
post, no és qüestió d'entrar en temes tecnics, i no em 
vull allargar més. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
No havent-hi, aleshores, més intervencions, passam 

a la votació d'aquesta darrera esmena 306. I deman a 
la Cambra: 

Sres. i Srs. Diputats que votin a favor d'aquesta 
esmena, es volen posar drets, per favor? 

Poden seure, moltes gracies. 
Sres. i Srs. Diputats que votin en contra, es valen 

posar drets, per favor? 
Poden seure, moltes gracies. 
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? No n'hi ha. 
Resultat de la votació: a favor, 15 vots; en contra, 

22; abstencions, cap. Queda rebutjada. 
I passam, Sres. i Srs. Diputats a la votació de la 

Secció 15 d'Agricultura. I deman a la Cambra -per 
favor, Sr. Moll, no pot entrar ni sortir, en aquest mo
ment, perdoni. Votació de la Secció 15, i deman: 

Sres. i Srs. Diputats que votin a favor d'aquesta 
Secció, es valen posar drets, per favor? 

Poden seure, moltes gracies. 
Sres. i Srs. Diputats que votin en contra, es valen 

posar drets, per favor? 
No n'hi ha. 
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen, es valen posar 

drets, per favor? 
Resultat de la votació: a favor, 22 vots; en contra, 

cap; abstencions, 16. Queda aprovada la Secció 15 d'A
gricultura. 

Aquesta Presidencia decreta un descans de quinze 
minuts i demana als membres de la Junta de Porta
veus si es podrien reunir amb la Presidencia a la sala 
del Senat. 

EL SR. PRESIDENT: 
Recomen;:a la Sessió. 
De conformitat amb el convengut, tractarem a con

tinuació i debatrem la Secció 18, que fa referencia a 
Sanitat Pública, posposant, probablement p<:;r avui hora
baixa, la Secció 16 d'Interior. Per tant, entram al de
bat de la Secció 18, Sanitat que té diverses esmenes 
vives, pero, sobretot, en té una de totalitat, la 357, del 
Grup Parlamentari Socialista. Per defensar aquesta es
mena té la paraula el Sr. Francesc Gómez Sabrido. 

EL SR. GóMEZ SABRIDO: 
Gracias, Sr. Presidente. Sres. Diputados. El terreno 

de la sanidad y los servicios sociales es uno de los 
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campos donde las competencias eran bien claras y bien 
definidas y, en gran parte, estaban ya transferidas a 
esta Comunitat Autónoma, con muchas de estas compe
tencias por la Cámara Pre-autonómica y por las Diputa
ciones que eran ejercidas sus funciones, por lo que al 
Gobierno Autónomo le queda el papel de perfeccionar
las y gestionarlas debidamente, además de desarrollar 
y crear los servicios que sean r.i~ces.~rios para el desa~~o
llo del bienestar de la poblac10n f1Ja y de la poblac10n 
temporal y turística de las Islas Baleares. 

Nos tememos, sin embargo, que el camino que in
dican los actuales presupuestos no sea adecuado para 
conseguir estos fines, puesto que es una continuidad 
del concepto de gasto sanitario y social de los presu
puestos anteriores que no cumplieron, a nuestro en
tender este cometido. 

No criticaremos, en absoluto, los gastos de aper
tura de centros de salud en las diferentes localidad~s 
de la isla, porque desde siempre hemos estado a favor 
de ellos y les hemos dado nuestro más sincero apoyo, 
otra cosa diferente es que una vez constituidos, cons
truidos e inaugurados, estos locales cumplan debida
mente la función para la que son creados. Esto sí es 
una obligación de este Gobierno, del Conseller. La inte
gración de los servicios de la sanidad local, la dinami
zación de la conciencia de salud en aquella zona y el 
mejor aprovechamiento de Ios recursos sanitarios loca
les, esto sí que es una responsabilidad del Gobierno. Co
mo lo es la buena ordenación laboral del personal a su 
cargo y la .exigencia del cumplimiento de sus funciones. 
Unido a lo anterior, está la medicina laboral, que ha: 
sido olvidada en los años anteriores y que vem_os como 
en este presupuesto del año 1987 se continúa en esa 
misma línea, de pasar por el otro lado de la calle para 
no verlo. En pocas palabras, como si fuese un proble
ma inexistente y del cual no se derivasen toda una 
multitud de patologías, tanto orgánicas como psíquicas, 
para los trabajadores, además de la repercusión que 
pueden tener en el resto de la población y usuarios de 
los servicios y productos, cosas que frecuentemente ve
mos publicadas en la prensa sobre accidentes, muertes, 
bajas definitivas, incapacidades láborales, intoxicacio
nes por vertidos, por ruidos molestos, polución y tam
bién otros. 

No vemos, como digo, planes de actuación y coor
dinación con otros organismos competentes en este 
campo de las resposabilidades de política sanitaria, no 
se nos remita, por otro lado, al carnet de manipulador 
de alimentos porque quisiéramos saber si los criterios 
anteriores de cobrar por este servicio no siempre, ade
más, ni según a qué empresa se van a mantener, por
que estamos absolutamente en contra de que se cobren 
tasas a empresas o a individuos a los que, además se 
les exige, y eso sí me parece muy bien, que se les exija, 
someterse a unos exámenes a veces molestos y con pér
dida de tiempo de trabajo, además de los desplaza
mientos. Los ciudadanos pagan unos servicios de salud 
y prevención para el que los necesite, estos mismos ciu
dadanos, y para quienes el Gobierno considere que 
deben someterse a ellos por necesidades sanitarias, pero 
no cobrándoles, además, por segunda vez. 

Es difícil hacer un plan de ordenación sanitaria, 
eso es evidente, o un mapa sanitario, pero es necesario 
hacerlo como base de la planificación para el futuro, 
a medio y largo plazo, por lo menos. Para ello hemos 
dado, como Partido nuestro apoyo, pero, naturalmente 

condicionado a la defensa de los criterios que, nos pa
rece, deben mantenerse y con la franca oposición que, 
a criterio del Gobierno, no nos parecían apropiados. 
En este sentido, contando siempre con el esquema que 
nos presenta la Ley General de Sanidad, que se ex
tenderá, naturalmente, a todo el territorio de la na
ción, y eritre otros criterios el de apoyar las encuestas 
de salud de la población a atender. En este aspecto, 
no vemos que los actuales presupuestos vayan a resol
ver esa grave deficiencia, por tanto, nos parece que 
este plan nace cojo. Un plan sanitario en el que pre
viamente y como base de partida, además de los con
ceptos geográficos, demográficos, no se tengan en cuen
ta las diferentes patologías que cabe, en principio, 
esperar que sufra aquella comunidad. No vemos que 
con los presupuestos actuales se vaya a solucionar ese 
problema. 

Pero es en el terreno de lo que podemos llamar 
asistencia social o servicios sociales, donde vemos las 
carencias más importantes. Esto es, hasta cierto pun
to, normal. Los socialistas, evidentementle, no son us
tedes, los socialistas somos nosotros, y por eso, pre
cisamente, nos duele más y más profundamente que 
todo el panorama de la drogadicción, de la asistencia 
psiquiátrica, la asistencia a ancianos, infancia, juven
tud, no se atienda con decisión y con clara voluntad 
de resolver, hasta el máximo posible la problemática 
tan grave que existe en este terreno, así como la de
manda social apremiante, en muchos casos. 

La lucha contra la drogadicción y sus consecuen
cias no se ha afrontado de forma global y completa, 
a nuestro entender. Y a han pasado casi cuatro años 
desde que el Gobierno actual inició la andad_!lra y to
davía no se ha inaugurado la granja para rehabilita
ción de drogadictos, ni sabemos cuando se va a inau
gurar. No vemos, en los presupuestos 87, las partidas 
necesarias y suficientes para su sostenimiento, nos te
memos que tenga que continuar ·1a dispersión y que 
cada Consell Insular tenga que cubrir las necesidades 
más perentorias y acuciantes dentro de su área de ac
tuación. En cuanto a la reinserción social de drogadic
tos, no parece que se vaya a hacer gran cosa con los 
presupuestos actuales. Pero este aspecto nos parece 
fundamental, sin embargo, porque me pregunto para 
qué servirá el gasto y las molestias de una granja en 
cierro, si luego a los pocos días o semanas, el que sale 
de allí se encuentra en el casillero de salida, esto es, 
vuelta a empezar en la rehabilitación, la salida, el mis
mo ambiente, la vuelta a la droga, la vuelta a la gran
ja, lo único que puede ocurrir con esto es que la so
ciedad se desespere de pagar y que además, a la lar
ga, no puedan sostenerse estos gastos. 

En el aspecto de la atención psiquiátrica, además 
de la necesaria coordinación, que por el momento no 
existe, nos gustaría ver que el Gobierno Autónomo 
ayuda y apoya económicamente a los Consells Insula
res, sobre todo a los de Ibiza y Formentera, por ser, 
digamos, los más débiles y los que en su territorio, 
Ibiza, Formentera y Menorca, tienen que sostener dos 
centros de atención psiquiátrica, que son en cierto sen
tido modélicos, pero modestos en medios, y a los que 
consideramos que les es fundamental el apoyo econó
mico del Gobierno de la Comunidad Autónoma, con 
cargo, por supuesto, a estos presupuestos. Creo que el 
esfuerzo de los Consells Insulares y la importancia del 
problema, bien necesita esta atención y apoyo econó
mico que no vemos, como digo, en estos presupuestos. 
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Ni hemos visto en los anteriores, también hay que de
cirlo. 

El problema de los disminuidos es, en gran parte, 
similar al anterior, no vemos qué acción se va a desa
rrollar, cómo y con qué medios, pese a nuestra fla
mante Ley de Asistencia y Acción Social, en este caso 
también la coordinación con otras entidades, como 
INSERSO, en los Consells Insulares, es fundamental. 
Me parece que esa coordinación en la planificación de 
este centro que esperamos ver construido en un futu
ro, no inmediato, sino medio, no ha existido suficiente
mente. 

Lo mismo en cuanto a las residencias de ancianos 
y creación de centros y atención domiciliaria a los an
cianos. Nos parece que en este terreno también la coor
dinación con los Consells Insulares es fundamental. Es 
evidente, y eso se repite aquí reiteradamente que es 
un conjunto de islas, pero que al mismo tiempo somos 
una sola y única Comunidad Autónoma, y esta coordina
ción es fundamental, no me parece que haya existido, 
y en los presupuestos que vemos este año, no parece 
que vaya a existir. 

Nos gustaría ver reflejado en los planes y presu
puestos de este año 87 la voluntad de coordinar las 
acciones de todos, Consells Insulares, organismos es
tatales implicados, Gobierno Autónomo, etc., en este 
ter.reno de la acción social, con la creación de un Con
sejo Coordinador de Sanidad y de Bienestar Social, de 
forma que se aproveche al máximo el conjunto de los 
recursos económicos, humanos y técnicos existeu ~es, a 
fin de lograr una verd¡idera integración de la ;Jroi no
ción de la salud, la asistencia sanitaria y rehabihtación, 
reinserción social. No lo vemos, y es una de las razo
nes fundamentales de que tengamos el rechazo J es te 
presupuesto del año 87. 

Queda, dentro de las preocupaciones sociales, el 
tema de las guarderías y atención a la infancia, con 
la pérdida de una buena ocasión durante el pasado y 
que me parece que se pierde también este año, de pre
parar una norma o guía de guarderías donde se e<;ta
blezcan los mínimos recomendables de las condiciones 
a reunir por estos centros. Una agilización de la co
bertura de plazas vacantes en las guarderías transferi
das del INAS y no como ha ocurrido en el pasadu, así 
como aumento de plazas y ajuste de plantillas en la'> 
existentes, muchas de las plazas no se atienen, exacta
mente, a las necesidades. Además, solicitamos la crea
ción de una guardería social que sería oportuno, del 
tipo INAS en Ibiza, puesto que consideramos que te
niendo guarderías como tienen, Menorca, dos, Mallor
ca, una, Ibiza-Formentera carecer de una guardena so
cial, me parece que no está justificado, puesto que en 
Ibiza consideramos que, como mínimo, las necesidades 
sociales deben ser iguales a las neces1dade5· sociales 
que existen en este campo de atención que las que pue
dan existir en Menorca, por supuesto. 

En el consumo, la partida que vemos de los pre
supuestos, nos parece totalmente insuficiente para 
afrontar unas acciones eficaces en el campo del con
sumo que tan graves repercusiones tiene en los efec
tos sanitarios de toda la población en general. De 
acuerdo que los ayuntamientos tienen competencias en 
este aspecto, pero eso no es óbice, nos parece para que 
el Gobierno de la Comunidad, por medio de su (.)n
selleria de Sanidad aporte cantidades más substancio
sas en apoyo de la acción que hoy por hoy se ven, 
prácticamente, dispuestos o teniendo que defender en 

solitario los Ayuntamientos, algunos de ellos, ademá:; 
con el apoyo, naturalmente, de los Consdl~ Tnsulares 
pero nos parece que el Gobierno, en su Consdleria d~ 
Sanidad, debía de afrontar con mayores cantidaLles 
presupuestarias este campo. 

Por todas estas deficiencias que a nuestro enten
der existen y que existieron en el pasado y que ve
mos reiterarse en el presente, es por lo que nuestro 
Grupo rechaza estos presupuestos y solicita est<1 en
mienda de supresión al apartado 18 de los uresupues
tos y pedimos el apoyo a esta enmienda de supresión. 

Gracias. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Diputat. 
Sr. Conseller, té voste la paraula. Qued~ oberta 

qüestió incidental. 

EL SR. OLIVER CAPó: 
Gracies, Sr. President. Srs. Diputats. Bé, jo no sé 

en nom de quines atribucions, com no sigui !'autosu
ficiencia, és capac; el Partit Socialista de dir que la 
nostra Conselleria no té política social definida, no sé 
si és en nom de la famosa Llei d'Acció Social que ens 
va prometre el Govern de Madrid per a tota la nació 
i que encara esperam, després de molts d'anys, no sé 
si és en nom de les manifestacions fetes pel President 
de la Nació, que és del seu Partit, on diu textualment 
que «nadie en el mundo hace más que este Gobierno 
en política social». Clar, nosaltres, a aquest nivell d'au
tocomplacencia, esperam no arribar-hi mai. Ara, nos
altres parlam en nom de polítiques definides d'acció 
social i de programes totalment definits que s'han anat 
fent durant aquests quatre anys i que estan prevists 
també als pressuposts d'enguany. I parlam en el pro
grama d'ajuda a persones físiques i a institúcions que 
cada any el Govern de Madrid ens redueix les assigna
cions per a aquests conceptes i que dins aquest progra
ma, nosaltres, l'any 1984, hi varem haver d'afegir més 
de 25 milions de pessetes, i l'any 85 més de 150 mi
lions de pessetes dins aquest programa. Parlam tam
bé en nom del programa de centres assistencials que 
tenim, com és el menjador d'adults i de transeünts, 
amb graos millares, on es compta, per exemple, tripli
car el pressupost amb que el varem rebre, quan el va
rem rebre es donaven 100 dinars diaris i un entrepa 
els capvespres, avui en día es donen més de 200 di
nars i més de 200 sopars. La guardería infantil Verge 
de la Salut, on s'ha augmentat la dotació i s'ha aug
mentat el nombre de treballadors que hi fan feina. La 
residencia de vells d'UIALFAS, on s'ha augmentat la 
dotació de personal, el mateix que al Club de Vells Ta
laiot. Parlem també en nom deis convenís que hem fet 
amb altres institucions, que ajuden a vertebrar la so
cietat i que ja tenen una infraestructura feta, cow és 
el conveni amb el Bisbat o com és el convent cJe fa 
pocs dies amb la Creu Roja, o parlam en nom d'aquest 
centre que voste ha dit, de disminui"ts profunds, al 
qual hi duim a prop de 200 milions de pessetes gas
tats, i és aquí, és a manco de tres quilometres del cen
tre de Palma, o parlam en nom del programa de L'.'D

tres de tercera edat, amb ajudes substanciases, a Con
sell, Muro, Santa Maria, Santanyí, Petra, Porreres, etc., 
etc., per a edificació de centres de tercera edaL Pen
sam que a la proxima legislatura cobrirem totalrne11t 
els municipis de Balears, com hem cobert amb els cen
tres sanitaris. 
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I, quant a la part de sanitat, que no estava pre
vista a J'escrit que ens varen enviar per rebatre aques
ta secció 18. el centres de salut els hem fet, no era 
obUgació nostra, ni era obligació deis Ajuntaments fer
Jos, i els hem fet conjuntament, com una prova de 
coordinació, no amb qualque ajuntament, sinó amb 
tots els ajuntaments de Balears, i no era obligacio 
nostra, perque ni els Ajuntaments ni nosaltres cobram 
n.i un duro de les cartilles de la Seguretat Social, que 
Jes cobra totahnent l'INSALUD, i és la seva obligació 
atendre l'atenció primaria, i aixo és dins la línia de 1<' 

Llei General de Sanita t, i nosaltres hem acudit, amb 
ajuda, fins i tot, de J'INSALUD , que cobra, ni més ni 
manco, que la SeguretaL Social de 18.000 ptes., pcr car
tilla de les quals una tercera part se la queda INSALUD, 

Quant a la medicina laboral, és evident que l'Ins
titut de Seguretat i Higiene en el Treball no és com
petencia nostra, i és una competencia de l'Estat, que 
la desenvolupi, perque fins ara l'ha tengut, a aquest 
Institut, amb un sol metge, quan ·esta programat per 
tenir una cadena de metges, alla on, si falta un eslabó, 
falla tota la cadena. 

La coordinació amb altres, amb altres institucions, 
dimarts di~ 7 d'abril, anam, una altra vegada, al 
Ministeri, amb el qual hem tengut moltes converses 
per al desenvolupament de la Llei General ele Sanitat 
i on es fara la comissió interterritorial de sanitat, com 
a primera passa, al cap d'un any d'estar promulgada 
la Llei de Sanitat, com a primera passa al desenvolu
pament d'aquesta Llei. 

I, quant al Pla d'Ordenació Sanitaria, és un pla 
d'ordenació, no és un pla de malalties, aixo vendra, 
com diu la mateixa Llei General de Sanitat, aixo sera 
una conseqüencia. La Llei General diu que hem de 
fer aquests plans d'ordenació, els quals seran l'eina 
per dur a carrec les enquestes de salut, i ho diu cla
rament la Llei i ho diu, a més a més, com a norma 
basica. 

Quant a l'atenció psiquiatrica, jo cree que és, pri
mer, és una competencia de les antigues Diputacions, 
avui dels Consells Insulars, pero és que, a més a més, 
la Llei General de Sanitat la contempla per primera 
vegada com un tot dins la sanitat, i aquesta sanitat és 
a punt de desenvolupar-se. I tots els centres sanitaris 
de totes les institucions de la Comunitat Autónoma, 
vostes saben que passaran a formar part del servei de 
salut, per la qual cosa no veim per que hem d'ajudar 
ara, en aquest moment, a una competencia que, avui 
per avui, és deis Consells Insulars i que sabem que, 
dins pocs mesos, si el Govern de Madrid no ens en
gana s'anira desenvolupant aquesta Llei d'Acció Social. 

La guarderia d'Eivissa esta prevista en aquests 
pressuposts, perque al cap de devers tres anys de ne
gociacions amb l'Administració Central hem aconseguit 
que venguessin els terrenys i els doblers d'aquestes 
guarderies, tant d'Eivissa, com de Sa Pobla, com la del 
Polígon de Llevant. 

De consum, només tenim la gestió, nosaltres creim 
que hi dedicam molt més del que ens han transferit. 

Moltes grades. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes grades, Sr. Conseller. 
Sr. Diputat, Sr. Francesc Góméz Sabrido, té la pa

raula. 
Disposa d'un temps de cinc minuts. 

EL SR. GóMEZ SABRIDO: 
Gracias, Sr. Presidente. Sres. Diputados. Sí, es evi

dente que hay muchas cosas de las que ha dicho el 
Conseller del Gobierno de la Comunidad, el Conseller 
de Sanidad, de las cuales nosotros, por medio de mi per
sona, aquí hemos dicho que estábamos plenamente de 
acuerdo. Con la construcción, por ejemplo, de los cen
tros sanitarios, cómo no vamos a estarlo, en que se dig
nifique y se logre tener unos lugares dignos, lo hemos 
estado y él lo sabe perfectamente, que ha tenido el apoyo 
desde el primer momento. Eso es algo indudable, que no 
podría, en ningún aspecto, negarlo, y estoy seguro que 
no lo negaría. 

Por otro lado, hay otros aspectos que ha tocado, 
que ya son más discutibles. En cuanto a remitirse a 
Madrid, sí, eso se puede hacer perfectamente, pero yo 
creo que no puede ser un sistema habitual que ten
gamos, en un Parlamento Autónomo, que pensar 
que siempre, quejarnos de papá o siempre espe
rar que nos lo dé papá, estamos aquí y tendremos que 
conseguir las cosas, y a cada uno nos toca aguanlar lo 
qu tenemos y conseguir lo que poclemo . Cada pa lo, 
como clicen. tiene que aguantar su vela. Aqui es tamos 
criticando, como partido, una acción en unos presu
puestos, que son fundamentales para la acción y la po
lítica de una Conselleria tan importante, tan funda
mental, tanto en la cantidad de recursos que mueve 
como de personas, como los efectos que tiene en la 
población, como es la de Sanidad, donde criticamos la 
acción de este Gobierno, perfectamente legítima, creo 
yo que es esta crítica, y las deficiencias que nos pa
rece encontrar en estos presupuestos, en el apartado 
n.º 18 de Sanidad. Por lo tanto, me parece que 
no nos remitamos más al Gobierno de la Nación, 
porque, por otro lado, si nos remitiésemos, tendría
mos que admitir que una gran parte de ese dinero que 
viene encauzado hacia la Comunidad, ha venido por
que el Gobierno ha sido capaz de aumentar, por de
cir solamente un ejemplo, las pensiones asistenciales 
a unos niveles como nunca habían estado en este país, 
tanto en cifras absolutas como en cifras relativas, y 
dejemos ya el Gobierno Central. El Gobierno Centra1 
bastantes problemas tiene actualmente en la propia Cá
mara. 

En cuanto a los centros de minusválidos profun
dos, sí, es verdad que está, yo me he quejado no de 
que se haga, de esto no me quejaré nunca, puesto que 
nosotros, como digo, los socialistas somos nosotros, so
mos nosotros los que queremos que existan esos cen
tros. y ojalá hubiera muchos más, de lo que me he 
quejado es, bueno, de que llegue tarde, de que no dé 
tiempo, quizás, en esta Legislatura, bueno, seguro que 
no lo dará, a inaugurar ese centro, y que no haya ha
bido las consultas suficientes con los Gobiernos v con 
los organismos gubernamentales, digamos, sobre · todo 
Conselleria de Sanidad de los diferentes Consell.~ In
sulares para coordinar, porque este centro, entiendo 
que es para todo Baleares creo que, si es de todas Ba
leares, todas las islas podrán conducir allí aquellos de
ficientes profundos que consideren necesarios llevm. 
no es sólo para Mallorca, pienso. 

En cuanto a los centros de tercera edad, estamos 
plenamente de acuerdo, le digo lo anterior, los socia
lj s las, repito. somo nosotros, y somos los que quere
mos que toda esta polít ica social se haga por el má
ximo, el máxim.o por los ancianos, el máximo por los 
disminuidos, el máximo por los niños, el máximo por 
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los que estén en un desamparo, ésta es nuestra polí
tica, y siempre lo apoyaremos. Lo que, como todo es 
una promesa, esto. 

En cuanto a los centros de la salud, lo he dicho 
antes, lo tengo apuntado, simplemente en la página, 
como cita, porque era un punto quinto, me parece, que 
ha citado el Sr. Conseller, pero nada más, lo he dicho 
antes. Los centros de salud los apoyamos completa
mente. Lo que si queremos y nos gustaría que esa coor
dinación para que estos centros tengan vida y cumplan 
la función que nos parece elemental que es revitalizar y 
crear una conciencia sanitaria en la población, hasta 
ahora existe el local, que están muy bien, hemos ido en
cantados a inaugurarlos cada vez y a tomarnos allí la 
cerveza y los cacahuetes, encantados, con el Sr. Conse
ller, pero que estaríamos encantados de ir muchas veces 
más, muchas veces más a inaugurar todos los que hicie
ra falta. Y creo que en ese campo, he dicho desde el 
principio , que estábamos satisfechos. Lo que ya no es 
tanto es en la coordinación y la gestión de estos centros 
para que rindan el máximo, ya que ha habido un gasto. 

La medicina laboral, de acuerdo en que los orga
nismos son nacionales, pedimos que se coordine, que 
se organice y que se hagan acciones, no impide que 
sean en manos del Estado, que aquí hay unos ciuda
danos que están en esta Comunidad y que requieren 
unas necesidades, muchos medios hay, o el dar la lata 
en los Ministerios o el conseguir las ayudas, si hace 
falta, de tipo económico, de cualquier tipo, necesarias. 
Siempre se puede conseguir, y es trabajo que creo que 
se debe hacer. 

La ordenación sanitaria, de acuerdo en que es un 
plan de ordenación, y esto en el sentido estricto de la 
Ley. Pero nosotros, como partido, siempre hemos de
fendido que se haga además, al mismo tiempo, que 
creíamos que se podía hacer, al mismo tiempo que se 
hacía este mapa, que hemos pasado tiempo en él y 
reuniones, se hiciese esta encuesta de salud de la po
blación que nos parece importante y repito que nos 
parece fundamental, conocer qué tipo de patologías, 
qué tipo de afecciones se están sufriendo para plani
ficar la sanidad futura, eso me parece que a largo pla
zo es imposible, porque la sanidad, naturalmente, pien
se el Sr. Conseller, que puede ser muy cambiante, y 
las patologías hoy día, estamos viendo, precisamente, 
un caso de una patología que aparece nueva, que, en 
principio, no se puede uno quedar pensando que si.em
pre va a ser lo mismo y que el camino está trazado. 
La sanidad es una cosa que hay que defender la sa
lud de la población, y con lo que vaya surgiendo hay 
que estar atento para luchar, y al contrario. Por eso 
digo, y he dicho antes a medio plazo, no he dicho nun
ca a largo plazo, eso quiere decir con unos años por 
delante, e irlo adaptando a las necesidades del mo
mento. 

En cuanto a la psiquiatría, es verdad. Los centros 
pasarán a los planes de salud, de acuerdo, pasarán, 
pero hoy por hoy no han pasado, no vamos a decir de 
quién sea la culpa, no han pasado, en la práctica, no 
han pasado, no están más que en el espíritu de la Ley 
y en la letra . Entonces, hay necesidad de ayudarlos, 
yo creo que hay que ayudarlos, son centros que están 
cumpliendo una función importante, el de Ibiza-For
mentera que fue modélico en su momento, de él saca
mos como ejemplo para hacer en Menorca un centro 
igual, en las características, todavía no está a la altu
ra del de Ibiza-Formentera, creo yo, pero bueno, va-

mos por ese camino. Gente que lo ha visto, personas 
técnicas, psiquiatras ... 

EL SR. PRESIDENT: 
Vagi acabant, Sr. Diputat. 

EL SR. GóMEZ SABRIDO: 
Un minuto, nada más. 
. .. que les ha parecido modélico, en el aspecto y en 

su estructura, pocas camas, pocas camas, gran atención 
a la psiquiatría, digamos, de consulta externa, una pe
queña hospitalización y un tiempo máximo y perma
nente de atención, si es necesario, fuera. Y en este as
pecto, creo que bien merecen una ayuda que no vemos. 

La guardería de Ibiza, de acuerdo, pero yo no creo 
que sea una guardería del INAS, tengo entendido que 
es una guardería laboral, laboral. En los presupuestos 
me parece que figura como laboral. Si es INAS, yo es~ 
toy encantado de que sea así, si es laboral, ya no tan
to, porque no es la misma cosa, una guardería INAS 
que una guardería laboral, una guardería de asistencia 
social que una guardería laboral, no cumple ni tiene 
el mismo destino ni cumple las mismas funciones. 

Gracias, Sr. Presidente. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes grades, Sr. Diputat. 

EL SR. OLIVER CAPó: 
Sr. President. Bé, jo voldria aclarir que el centre 

de disminu'its profunds, indubtablement, és per a tates 
les Balears, varem fer una enquesta per saber, exacta
ment, quin nombre li havíem de donar, pero la histo
ria d'aquest centre, cree que també val la pena saber
la. Aquest terreny el va regalar el Consell Insular de 
Mallorca a l'associació de pares de subnormals pro
funds, que es deia, i aquesta, a la vegada, ens el va 
oferir a nosaltres perque féssim, si nosaltres ens com
prometíem a fer aquest centre de disminui:ts profunds, 
l'estudi que varem fer era per a uns 100 acollits, deis 
quals 60 són interns i 40 externs, i creim que aixo re
soldra, al manco a mig termini, tots els problemes de 
Balears. Pero volia fer la salvetat que, efectivament, 
prové del Consell Insular, pero realment és per a tates 
les Balears, des del moment que ho agafarem nosal
tres. 

El Pla de Salut ja li he dit, l'eina per fer un pla 
de salut és l'ordenació sanitaria en zones, en arees, o 
en zones, en sectors i en arees, com preveu la Llei. 

L'atenció psiquiatrica, cree que ja he donat les 
nostres raons . Cree que, a més a més, amb ajudes 
puntuals, efectivament, podem ajudar, amb ajudes pun
tuals per programes de la Conselleria. 

Quant a les guarderies laborals, ja no se'n fan més, 
des de fa anys, va ser una cosa que va emprendre el 
Ministeri de Treball, aquestes tenen unes ajudes espe
cífiques, etc., i no n'estan programades més en tata la 
nació, segons tenim entes. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Gracies, Sr. Conseller. 
Valen intervenir els altres Grups? 
Pel Grup Esquerra Nacionalista-PSM, el Sr. Sebas

tia Serra té la paraula. 
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EL SR. SERRA BUSQUETS: 

Grades, Sr. President. Miri, Sr. Conseller, estam 
d'acord, Esquerra Nacionalista, que la sanitat pública, 
en aquests moments, esta en una situació crítica, una 
situació de mala gestió en termes generals i cree que 
aixo ens preocupa a tots, a tots els que som a aques
ta Cambra i, de fet, tots patim, quan veim els proble
mes sanitaris, i avui, tristament, amb una vaga com hi 
ba avui, cerlam ent, e ta bé parlar-ne i esta bé que tots 
vegem aque t pr blema. Pero, així com la sanitat públi
ca és , competencia del Govern de l'Estat, per a Esquer
ra Nacionalista-PSM, hi ha uns quants temes que sí 
que volem centrar en aquest debat, i que haguéssim 
volgut que en aquest pressupost del 87 els trobassim 
solucions de tipus imrriediat, trabar-los un horitzó, tra
bar una s·erie de propostes per resoldre'ls. I aixo que, 
aquest Diputat, reconeix que la Conselleria ha millorat 
dotacions com la del menjador del carrer del Patronat 
Obrer, com molt bé ha dit el Conseller, pero, ara, en
trem a una serie de grans temes que hi ha a la nos
tra societat, a la societat de les Illes Balears que en
cara estan molt enfora de veure's apuntalats o de veu
re com comem;a a trobar-se solució. 

Per a nosaltres, el primer problema i més greu de 
tots, és el problema de la drogadicció, i volern insis
tir que a hores d'ara, encara no tenim en mana el 
centre de Ses Sitjoles a Campos, centre que, per a 
nosaltres, és injustificable que després de més de tres 
anys no estigui en marxa. I, a més, Sr. Conseller, aquest 
Diputat té una terrible por que aixo ara no quedi molt 
a l'aire e·n funció que ens trobem que la feina que ba 
fet aquest equip, a Roma, a Euskadi i a altres bandes, 
resulta que després no serveíxi perque a l'hora de po
sar-lo en marxa ens trobem que ja ha acabat aquesta 
Legislatura, que ja ha acabat el mandat d'aquest Go
vern i hi pugui haver canvis d 'orientacions respecte d'a
quest assumpte concret coro pugui ser Ses Sitjol s. I 
consti que l'equip que s'ha preparat, creim nosa llres 
que és un equip solvent, i, per tant, és un primer tema 
que hem de tocar a fons. En el tema de la drogadic
ció s'ha actuat molt parcialment, més burocraticament 
que amb mesures, entenem nosaltres de burocracia di
recta, i és el tema socialment, avui per avui, més im
portant, o el primer que existeix a les llles Balears. 

El segon tema que Esquerra Nacionalista-PSM tam
bé vol treure a rotllo és el tema de la marginació so
cial. Miri, Sr. Conseller, la marginació augmenta, aug
menta dia a dia, tant d'homes com dones, hi ha el que 
en termes d'hostaleria es diu overbooking a tots els 
centres que atenen els marginats durant tot aquest hi
vern i aquesta primavera, i, en definitiva, hern de dir 
que no bi veim, tampoc, una política directa perque 
ni s'ha creat cap centre ni tampoc no s'ha entrat a for
mar part de gestió de centres que existeixin per aten
dre les ampliacions adequad<"'>. 

El mateix podem dir, una mica, de la problemati
ca de disminucions psíquiques i físiques. És ver que 
s'ha augmentat la dotació per donar doblers, beques 
a les famílies que desgraciadament tenen disminui:ts 
psiquics i físics, pero nosaltres creim que, en aquestes 
illes, on la renda per cap és la més elevada de 
l'Estat Espanyol, on l'estalvi és elevadíssim i on els 
excedents són elevadíssims, s'hagu,és pogut tenir una 
actuació molt directa tant en el terreny de disminu
cions, com marginació com drogadicció per aconseguir 
que les Illes Balears s'equiparassin, precisament, amb 

el concepte de benestar social, amb el de renda per 
cap. 

I, per acabar, volem entrar a dos temes més, un 
és el de les inspeccions al carrer. Nosaltres hem ana
litzat molt detingudament i amb rnolt de respecte, la 
feina dels inspectors, creim que hi ha bons inspectors, 
pero fan falta més inspectors, sobra burocracia i fa 
falta una política decididament sancionadora. Pensem 
que bars, cafeteries, menjars, begudes, etc., hi ha molts 
de problemes, i nosaltres no hem vist com la tasca ins
pecci.onadora hagi augmentat i, fins i tot diríem que 
qualque bon inspector ens dóna la impressió que esta 
en una postura de molta de tranquiHitat i de deixar 
molt les seves obligacions, ates que no troba un am
bient favorable a aquesta necessitat urgent en favor de 
la qualitat de vida que és la tasca dels inspectors, ins
peccionadora al carrer. 

I ja, el darrer aspecte, i amb aquest sí que Esquer
ra Nacionalísta-PSM vol acabar aquesta breu interven
ció, és el de les previsions de la Llei d'Acció Social. 
Una Llei d'Acció Social aprovada en aquest Parlament 
l'any 86, i ens trobam que dios els pressuposts del 87, 
no hi ha unes previsions globalitzadores i concretes per 
posar en marxa, en tots els seus aspectes, aquesta Llei 
d'Acció Social. Per tant, creim que al marge de bones 
voluntats, bones paraules, etc., hi ha encara un con
junt de diferencies tructurals importants que s'ha
guessin pogut apuntalar i, aixo sí, Sr. Conseller, amb 
voste estam cl'acord que la sanitat pública, concreta
ment INSALUD, esta fent aigua, i en aixó estam bé 
d'acord. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. Conseller, té voste la paraula. 

EL SR. OLIVER CAPó: 
Sí, grades, Sr. President. Miri, jo, en tots els te

mes que toca, d'acció social, cree que quant al tema 
de Ses Sitjoles el vaig explicar perfectament, i voste 
ho sap, en una Comissió de Parlament, cree que és 
de més tornar-lo a repetir, perque seria allargar el 
temps, pero el que sí li puc dir és que sorn una de 
les Comunitats Autonomes que, en proporció, hi ha de
dicat més economicament i en esfon;os en aquest tema, 
pero és un tema molt gros, no me'l vulgui posar tot 
damunt l'esquena, perque fins ara, cap nació no s'ha 
atrevit a tant. 

Sí, nosaltres, en definitiva, cree que parlam un 
idioma que cree que és el que ha de parlar el Govem 
o un govern, diu que la política és indefinida, que vol 
més definit que una Llei d'Acció Social, duta a aquest 
Parlament i aprovada sense cap voten contra? I aques
ta Llei no es va aprovar el 86, s'ha aprovat el 87, i en
cara no esta publicada, per tant, mal podríem nosal
tres, quan varem fer aquest pressupost, pensar o pro
jectar o pressupostar les despeses que duria en si 
aquesta Llei d'Acció Social, a pesar de tot, la forma
ció, el personal que pugui haver-se de menester, una 
vegada que s'hagi publicat i que es posi en marxa la 
Llei, sí esta previst. Pero de totes formes, si no, com 
a tata llei nova, es demana un pressupost extraordi
nari a aquest Parlament, i el Parlament dira el que si
gui. 

Si diu que aquesta labor d'aquest equip que s'ha 
format tan bé, després resulta que ve un altre senyor 
i no el vol aprofitar, indubtablement, Sr. Serra, la res
ponsabilitat sera d'aquest senyor, no meva. 
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Quant a les inspeccions, no sé ben bé a quines es 
refereix, no sé si als inspectors de consum o als de sa
nitat. Jo cree que tant uns com els altres fan una bona 
labor. 

I, quant a la política sancionadora, jo no cree que 
s'hagi de dur una política sancionadora, sinó que per
seguint un altre fi, en tot cas sera com a escaló per 
arribar a una millor sanitat o sah,1t pública, pero, no
més li donaré una dada, i és que quan nosaltre,; va
rem arribar, mai, mai no s'havia fet un expedient per 
sanitat. 

EL SR. PRESIDENT: 
Vol replicar, Sr. Serra? 
Disposa d'un temps de cinc minuts. 

EL SR. SERRA BUSQUETS: 
Sr. Conseller, m'alliberin tots els déus de posar-li 

tot damunt l'esquena, eh? Vull dir que queda ben acla
rit que compren, Esquerra Nacionalista-PSM, tota la 
problernatica, i aquest Diputat, molt particularrnent, 
complexa, profunda i que, certament, certament, molt 
poca cosa s'havia feta els darrers vint anys a les Illes 
Balears en materia d'acció social, en materia d'inspec
ció, etc., etc. Pero, insistir. La renda per cap més ele
vada de l'Estat Espanyol la té la nostra Comunitat Au
tonoma. Insistir que per molt que la llei, per assump
tes estrictament burocratics, i voste ho sap millor que 
no jo, i assumptes molt mals d'entendre per la pobla
ció de per que aquesta llei no esta aprovada fa sis 
m~sos o una cosa així, pero, en definitiva, jo diria que 
no hi ha· hagut unes prevísions, i voste em diu que el 
de Ses Sitjoles ho va explicar, jo ja ho sé que es va 
explicar, i tots ho hem escoltat o, almenys, aquest Di
putat amb molta d'atenció i fent sempre propostes en 
positiu i urgint que es funcionas, pero el fet és que 
a final de man;: del 87, Ses Sitjoles encara no esta en 
marxa, i el fet és, en definitiva, Sr. Conseller, que de
ficiencies i sobretot, jo <liria, problemes socials, en 
aquestes illes estan en augment. Aquest és el proble
ma, i, per tant, aixo és el nostre deure. 

EL SR. PRESIDENT: 
Valen intervenir els altres Grups? 
No havent-hi més intervencions, passam a la vota

ció de l'esmena 357. 
Sres. i Srs. Diputats que votin a favor d'aquesta 

esmena, es volen posar drets, per favor? 
Poden seure, moltes gracies. 
Sres. i Srs. Diputats que votin en contra, es vo!en 

posar drets, per favor? 
Poden seure, moltes grades. 
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? No n'hi ha. 
A favor, 17 vots; en contra, 23; abstencions, cap. 

Queda rebutjada l'esmena de totalitat 353, 357. 
Debatrem, a continuació, les quatre esmenes vives 

que manté a aquesta secció el Grup Esquerra Nacio
nalista. En primer lloc, agrupadament, defensara les 
esmenes 35 i 36. 

Té la paraula el Sr. Serra Busquets. 

EL SR. SERRA BUSQUETS: 
Sí, gracies, Sr. President. L'esmena 35 és una de 

les coses que és gairebé increible que encara no s'ha
gin resaltes a les Illes Bal-ears, i, clar, concretament, 
la proposta és que es resolgui a Ciutat, a Palma, alla 
on el problema és més gros. I és la necessitat de po-

sar en marxa un hospital de nil per a dones. Nosal
tres feim una proposta d'una inversió inicial de 25 mi
lions de pessetes, per crear ja, posar n marxa, aques
ta actuació, perque, de fet, els centres d'acollida de 
marginats socials que funcionen dins aquestes illes no 
tenen una previsió quan el marginat és una dona, i es 
pot acudir a qualsevol dels centres quan es presenten 
dones, que n'hi ha, de marginades, i profundes, i no 
es pot, només relacionar amb problematica de prosti
tució, sinó que el tema és bastant més profund i bas
tant més complex, en definitiva, hi ha problemes, sem
pre, amb aquesta qüestió de les dones marginades. Per 
tant, la primera esmena és precisament aquesta, és una 
dotació de 25 milions inicials, per crear un hospital de 
nit per a dones. 

La segona esmena, la n.º 36, que la podrem defen
sar conjuntament, si bé la votació, tal vegada, es po
dria fer per separat, la següent esmena és ja una es
mena de tipus subvencionador. Nosaltres pensam que 
s'han d'augmentar les partides destinades a ajudar el 
sosteniment de les entitats destinades a atendre els 
sectors de població que pateixen marginació social. 
Sabem que el Govern de la Comunitat, a alguns cen
tres de la seva dependencia, de la seva competencia, 
els paga, sabem també que dóna una serie de subven
cions, pero nosaltres creim que s'ha d'augmentar fins 
a 20 milions de pessetes perque, coneixent un poc els 
distints centres que es dediquen a atendre la pobla
ció que pateix marginació social, per molt que siguin 
centres de propietat d'altres entitats, siguin entitats 
relacionades amb l'Esglesia, siguin entitats relaciona
des amb ·ajuntaments, Consells Insulars, etc., sabem 
que normalment aquestes entitats encara tenen uns 
pressuposts baixos, encara tenen uns problemes de de
ficits i, sobretot, després de !'experiencia d'aquest hi
vern i primers mesos dels 87 en que hi ha hagut una 
aut,entica inflacció i, com havia dit, overbooking de 
persones que pateixen la marginació social. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. Conseller, té voste la paraula. 

EL SR. OLIVER CAPó: 
Sí. Quant a l'esmena 36, d'incrernentar la parti

da per a !'Hospital de Nit, bé, nosaltres, en acció so
cial sernpre ho hern dit, són moltes les necessitats que 
es plantegen i que es plantejaran, i quan en tens una, 
no és més que un escaló per obtenir-ne una altra. Aixó 
és evident. I moltes són més urgents, en definitiva, ho 
són totes, urgents, ara bé, els desitjos de solucionar-les, 
de vegades, desgraciadament han de quedar frenats per 
les disponibilitats pressupostaries i de moltes altres 
necessitats, no les podem atendre totes, és evident. Avui, 
dedicar 25 milions de ,pessetes per a !'Hospital de Nit 
per a dones no ho podem fer, no entra dins els nostres 
pressuposts. De totes formes, en aquest sentit, es vé
nen concedint ajudes a Caritas, Centre de la Dona, Pis 
de Tramuntana, Pisos de Reinserció, Conveni amb el 
Bisbat, com una de les accions que es contP.mplen i que 
ajuda a pal-liar, si rnés no totalment, almanco en part 
aquest problema. 

Quant a l'esmena n.° 36, que és el que deim be
neficencia d'urgencia, nosaltres hi dedicam una guan
tia de 2.200.000 Pts., es ve duent a terme a través dels 
nostres centres d'acció social de Son Roca i del Pont 
d'Inca. A més a més, es preveuen ajudes també a altres 
institucions que fan aquesta funció, com puguin ser 
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Obinso, Caritas, Oblates, E l Temple, Can Gasa, Minyo-
. nes, etc., que en aquest any passat, per exemple, han su

posat una quantitat d'uns 16 milions de pessetes, i que 
crei:rn que seran superats l'any 87. Venc a dir que 
creim que pressupostariament no podem acceptar aques
ta esmena. 

E'L SR. PRESIDENT: 
Sr .... 
Valen intervenir els altres Grups Polítics? 
Sres. i Srs. Diputats passam a la votació d'aques

tes dues esmenes. Primera esmena, la n.º 35, 202.35: 
Sres. i Srs. Diputats que votin a favor, es valen 

posar drets, per favor? 
Poden seure, rnoltes grac1es. 
Sres. i Srs. Diputats que votin en contra, es valen 

posar drets, per favor? 
Poden seure, moltes grades. 
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? No n'hi ha. 
Resultat de la votació: a favor, 15 vots; en contra, 

24; abstencions, cap. Queda rebutjada. 
Passam a la votació de l'esmena 36, 202.36: 
Sres. i Srs. Diputats que votin a favor, es volen 

posar drets, per favor? 
Poden seure, moltes grac1es. 
Sres. i Srs. Diputats que votin en contra, es volen 

posar drets, per favor? 
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? No n'hi ha. 
A favor, 15; en contra, 24; abstencions, cap. Queda 

rebutjada l'esmena. 
Votades les . esmenes 35 i 36, passam a l'esmena 37 

del Grup EsqueiTa Nacionalista. Té la paraula el Sr. 
Sebastia Serra i Busquets. 

EL SR. SERRA BUSQUETS: 
Sí, gracies, Sr. President. L'esmena 37 és que s'aug

menti fins a 30 milions de pessetes l'assistencia a dis
minwts, perqu·e nosaltres pcnsam en aquests rnoments 
que Lots els centres que hi ha a les Illes Balears que 
es dediquen a l'atenció de dismimiits tenen alguns pro
blemes de finam;ament. Creim nosa]tres que la pres
tació del servei s'ha de fer d'acord amb un criteri 
molt respectuós d'autonomia de tots els centres, pero, 
al mateix temps, pensarn que la Comunitat Autónoma 
de les Illes Balears hauria d'utilitzar la figura deis con
certs, que esta establerta, per altra banda, a la Llei 
d'Acció Social i a tota una amplia legislació que exis
teix a l'Estat Espanyol i a tata Europa, per tal que es 
donassin uns serveis d'atenció, d'assistencia als dismi
nui:ts amb una coordinació, un impuls i un finarn;ament 
per part del Govern de la Comunitat Autonoma. Nos
altres encara recordam com molts d'aquests centres, 
moltes de vegades, s'han queixat dels seus deficíts eco
nomics, i encara no veim que les solucions estiguin 
mitjanament en marxa. Per tant, la nostra proposta és 
que a través de concerts, els centres que es dediquen 
a la prestació de serveis a disminu'its vegin augmen
tada la dotació economica, per parl del Govern de la 
Comunitat. 

EL SR PRESIDENT: 
Sr. Conseller. 

EL SR. OLIVER CAPó: 
Sí, gracies, Sr. President. Bé, nosaltres en aquest 

Capítol, i ho acabam de dir fa poc, sempre hi hem de
dicat molt, i, a més, cree que el nostre Govern en 

aquesta problematica, durant una serie d'anys, hi de
dica part dels sobrants que pugui haver-hi de segons 
quines partides, els ha dedicat sernpre a aquest Capí
tol, i estam d'acord que el de subvencions no s'hau
ria de seguir, estam d'acord amb els concerts, creirn 
que cadascuna d'aquestes institucions hauria de tenir 
un concert amb l'administració, on li assegurassin, si 
no tot, un tant per cent de les seves despeses. Pero 
aixo, precisament, és el que hi ha previst a la Llei 
d'Acció Social, és a dir que una vegada que es vagi 
desenvolupant aquesta Llei desapareixeran o aniran 
desapareixent aquestes subvencions per convertir-se en 
convenis. Creim que no hi ha per que, ara, en aquests 
moments, fixar una partida, a més, de 30 milions. 

EL SR. PRESIDENT: 
No havent-hi més intervencions, passam Sres. i Srs. 

Diputats, a la votació de l'esmena 37: 
Sres. i Srs. Diputats que votin a favor, es volen 

posar drets, per favor? 
Poden seure, moltes gracies. 
Sres. i Srs. Diputats que votin en contra, es volen 

posar drets, per favor? 
Poden seure, moltes grades. 
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? No n'hi ha. 
Resultat de la votació: a favor, 14 vots; en contra, 

22; abstencions, cap. Queda rebutjada l'esmena 202.37. 
Passam a l'esmena 40, 202/87-40, del Grup Esquer

ra Nacionalista. Té la paraula el Sr. Sebastia Serra i 
Busquets. 

EL SR. SERRA BUSQUETS: 
Sí, grades, President. L'esmena 40 és, en certa ma

nera, una esmena equilibradora i fins i tot jo diria que 
es tracta d'una esmena incentivadora, i també per anar 
cobrint aquesta deficiencia de que parlavem fa una 
estona respecte dels drogadictes. La proposta és crear 
un centre de tractament i rehabilitació de gent que és 
dependent de la droga, que té aquesta problematica, i 
crear aquest centre a l'illa de Menorca. Fins ara exis-

. teix un centre á Eivissa, quan es posi en marxa el de 
Ses Sitjoles en tendrem un altre a Mallorca, perdó, en 
tendrem un a Menorca, sera el segon a les llles Ba
lears des d'un punt de vista de les administracíons 
públiques, i nosaltres proposam que també se'n crei' 
un a Menorca, per tal de, per una banda, poder aten
dre els drogo-dependents de Menorca, pero també als 
de les altres illes que no caben al centre d'Eivissa o 
que no cabran al de Mallorca, perque tots sabem que 
entre el de Ses Sitjoles i el d'Eivissa no és suficient 
per atendre la gent que és drogo-dependent a les lles 
Balears. La nostra proposta és de 25 milions de pes
setes per a comem;:ar 1,1na inversió i, en definitiva, per 
seguir un poc aquest criteri d'equilibri que hi hagi un 
centre a cada illa, si bé és dar que un centre a Me
norca avui en dia, afortunadament per als menorquins, 
s'ompliria, no només amb gent de Menorca, sinó tam
bé amb gent de Mallorca, perque avui en dia el defi
cit més gros obviament és Mallorca, i quedaría una 
mica resolt amb Ses Sitjoles i també una mica amb 
aquest centre de Menorca. 

Sr. Conseller, quan nosaltres feim una proposta 
d'aquesta naturalesa, cregui que és perque tenim esta
dístiques, perque sabem números de persones drogo
dependents, i sabem que existeixen ja tot un conjunt 
d'iniciatives que s'estan duent a terme, que moltes de 
vegades, són de dubtosa eficacia i són de dubtosa le-
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galitat, fins i tot, ens atreviriem a dir. Ens referim a 
certes iniciatives que han sorgit a Mallorca per devers 
Sóller, per devers Campanet, amb molts de problemes, 
ésa dir, centres per atendre drogo-dependents, que des
prés resulta que fracassen d'una manera total i abso
luta. Nosaltres creim que aquests centres de tracta
ment i rehabilitació de drogo-dependents han de ser, 
a ser possible, tutelats, organitzats per la Comunitat 
Autonoma, i per aixo creim que, a rñés del de Ses Sit
joles, quan el vegem estarem molt, ens alegrarem molt 
del seu funcionament, creim que també és positiu i 
necessari que se'n faci un altre, i, en aquest cas, la 
proposta és equilibradora territorialment parlant, i per 
aixo proposam que sigui a l'illa de Menorca. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. Conseller, té voste la paraula. 

EL SR. OLIVER CAPó: 
Gracies, Sr. President. Efectivament, al princ1p1 

que varem comenc;ar el programa de drogadicció, de 
lluita contra la drogadicció, varem pensar i varem par
lar amb el representant del Consell Insular de Menor
ca de després o tot d'una que poguéssim, fer una al
tra unitat terapeutica a Menorca. Pero, en canvi, els 
estudis deis tecnics ens diuen que alla no fa falta per 
ara, no fa falta per ara, el primer acostament estadís
tic que nosaltres hem fet, ens dóna que a Menorca hi 
ha un 10 % deis drogadictes d'Eivissa, i a Eivissa n'hi 
ha una 3.ª part dels que hi ha a Mallorca. En números 
rodons eren 2.000 per Mallorca, 900 per Eivissa i 100 
per Menorca. Pero és que, a més a més, a Menorca, 
on hem dut i hem aconseguit ajudes del Pla Nacional 
de Drogues, s'ha posat en marxa una acció en famílies 
d'acollida i de suport, que pareix que dóna un bon re
sultat, i creim que, per ara, en aquest pressuposts, al
manco, a no ser que les circumstancies canviin, tant 
pressupostaris com de tecnics, creim que aquesr mo
ment no és el moment d'iniciar aquesta acció. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. Serra, té voste la paraula. 

EL SR. SERRA BUSQUETS: 
Sí, gracies. La naturalesa de la proposta no és, Sr. 

Conseller, la mateixa de les famílies de suport o el que 
se li vulgui dir, la proposta és d'una altra naturalesa 
i és per a persones que necessiten estar a un centre 
de tractament i de rehabilitació, no és per al tipus de 
persona que es pot acollir a aquest tipus d'acció, que 
ens pareix positiva, i que és el drogo-dependent que 
pot anar a través d'una família o d'ajudes de família 
a veure resolt el problema. De tates maneres, nosaltres 
creim que si és ver que el Conseil Insular de Menor
ca i el Govern Autonom pensen que a Menorca no és 
urgent, que es passas a Mallorca, com a un segon cen
tre. És a dir que el problema geografic és mínim, el 
problema és de drogo-dependents. 

EL SR. PRESIDENT: 
No havent-hi més intervencions, passam a la vota

ció de l'esmena 40: 
Sres. i Srs. Diputats que votin a favor, es volen 

posar drets, per favor? 
Poden seure, moltes gracies. 
Sres. i Srs. Diputats que votin en contra, es volen 

posar drets, per favor? 

Poden seure, moltes grac1es. 
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? No n'hi ha. 
Resultat de la votació: a favor, 15 vots; en contra 

23; abstencions, cap. Queda rebutjada l'esmena. ' 
Passam a debatre, seguidament, les esmenes 358 

359 i 360, del Grup Parlamentari Socialista. Té la pa~ 
raula el Diputat Sr. Josep Alfonso i Villanueva. 

EL SR. ALFONSO VILLANUEVA: 
Sres. i Srs. Diputats, també he demanat al Presi

dent si podía incloure també la 361, i així ... 

EL SR. PRESIDENT: 
Queda inclosa. 

EL SR. ALFONSO VILLANUEVA: 
Gracies, Sr. President. I així, veurem tot el tema 

del Capítol I. 
Sr. Conseller, voste és un deis pocs Consellers que 

ha incrementat competencies aquest anys passat, li han 
transferit !'Hospital Joan March, i logicament aixo es re
flecteix, seriosament i d'una forma normal, en els Pres
suposts. Per tant, a pesar que l'increment és molt con
siderable, l'increment percentual, hem de tenir conei
xement i quan s'analitza aquest increment, s'ha de des
comptar com a situació nova la despesa produí'da per 
aquesta incorporació de nova competencia. De tates 
maneres, Sr. Conseller, i fent una altra excepció, el 
que em pareix que es diu la gran nomina, voste té un 
pressupost de Capítol I, un pressupost tnolt considera
ble, voste té un pressupost, indos el Joan March i in
closa aquesta gran nomina, de 1.255 milions de pesse
tes, el pressupost més gros de tates les Conselleries en 
Capítol I, globalment, el segon pressupost de totes les 
Conselleries, i li proposam reducció petita quant a des
pesa de personal de 37 milions de pessetes i relativa
ment grossa quant a cobertura de vacants, que voste 
ens propasa cobrir-ne 60, i nosaltres li deim que 
pensam, donada la necessitat de reestructuració de 
tata la Comunitat Autónoma en tema de personal, i 
donat, com ja hem vengut a dir, que s'esta fent un es
tudi per una empresa d'adequació í racionalització de 
plantilles organiques, que en aquests moments no és 
convenient, en la nostra opinió, anar cobrint aquest ti
pus de vacants. 

De totes maneres, nosaltres li volíem fer Sr. Con
seller, un altre tipus de crítica. Els pressuposts que 
ens presenta i l'explicació que ha donat, primer de vic
timisme, i després de la feina que ha fet la Conselle
ria, ens ha paregut, realment molt pobra. I ens ha pare
gut realment molt pobra quan el comparam pressupos
tariament. Ja no es tracta de si Madrid ha de fer o ha 
de deixar de fer, sinó que es tracta, Sr. Conseller, del 
que la Conselleria de Sanitat i Consum ha de fer aquí. 
Amb un pressuposts de Capítol I de 1.255 milions, 
amb un pressupost de que podríem llevar 200 o 
300 milions de la gran nomina, pero també és feína seva, 
pero no és feina d'un altre, la veritat, el bal_anc; del que 
ens ha presentat l'hem trobat molt pobre. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Diputat. 
Sr. Conseller, té voste la paraula. 

EL SR. OLJVER CAPó: 
Gracies, Sr. President. Jo no he fet cap victimisme 

he demanat en nom de que parlaven vostes, en nom de 
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quines atribucions, com no sigui !'autosuficiencia i l'au
tocomplacencia, per les paraules que ha dit el President 
de la Nació. 

Pero quant a Capítol, aCapílol I, no cree que pu
guem reduir aquests doblers que eas propasen, perque, 
si bé o el moment ele confeccionar aquests pressu
posts, efeclivament hi havia places vacant.s, a les quals 
creim que e refereix, és perquc voste es basa en una 
Jli sla feta el me de juliol, tal d'una d'aprovats els 
pressupo ts del 86 J que, per LanL, encara s'havien de 
cobrir i qu , a roés a mé.s, enguany hem de ele cnvolu
par la Llei de Sanilal i la Llei d'Acció Social. A més a 
mé , a l'e m ena 360, ens diu de reduir també les subs· 
li tucions de sani taris locals, tots sols, se'n d11en rnés 
de 300 milions de pessetes, i són imprescindibles, no 
podem estar més de 24 hores sense cobrir aquestes pla
ces. Les vacants que voste deia, tantes vacants, avui en 
queden 16, 16 dins un coHectiu de 800 persones, no 
creim que sigui cap disbarat, creim que és una, di
ríem, conseqüencia d'aquestes, de tantes places. 

Els pressuposts, que diu que tenc 1.256 milions, 
efectivament, s'han augmentat, i li diré el perque. En 
el 86 hi havia 967 milions de pessetes, més un 5 %, 
són 1.016, més l'homologació, són 1.107, més el Joan 
March, efectivament, que són 193 milions de pessetes, 
són 1.300, més la Seguretat Social d'alts carrecs. Així 
i tot, ens en sortiríen 1.307, i només en posam 1.256, 
perque hi ha 51 milions de pessetes que estan transfe
rits o delegats en el Consell Insular de Menorca. 

Gracies. 

EL SR PRESIDENT: 
Sr. Alfonso, té voste la paraula. 

EL SR. ALFONSO VILLANUEVA: 
Sí, Sr. Presídent. Sres. i Srs. Diputats. Sr. Conse

ller, ens fa una pregunta que cree que ningú aquí no 
s'hagués atrevit mai a fer-la. Nosaltres parlam en nom 
del Grup Parlamentari Socialista. Punt. Res més. No 
parlam ni en nom d'un President de Govern de l'Estat, 
parlam, senzillament, en nom del Grup Parlamentari 
Socialista, elegit, 21 Diputats, elegit pel poble d'aques
tes illes quasi fa quarte anys. Ja esta. No ens faci 
aquestes preguntes. Aixó ho sap tothom. I parlam en 
nom d'aquest Grup als pressuposts de la Comunitat 
Autónoma de Balears. I vostes, supos que quan parlen 
a Madrid parlen, el seu Grup, als pressuposts del Par
lament, del Congrés, de l'Estat Espanyol. Per tant, aquí 
parlam d'aquest pressupost, ja esta. Li he contestat en 
nom de qui parlam. 

I un tema, i no hi entrarem més, que m'ha preo
cupat II'Olt. En diu que hi ha 16 vacants pendents. Sr. 
Conseller, hi ha 80 vacants pendents, almanco oficial
ment, hi ha 80 vacants pendents, i, si no, vostes estan 
utilitzant malament la documentació que envien a 
aquest Parlament. Així de clar. Si els pressuposts, el 
que estam discutint aquí, que encara no esta aprovat, 
encara no esta aprovat, el que estam discutint aquí 
són 80 vacants, estam parlant de 80 vacants, i no de 16. 
Si són 16, com ahir eren 40, senyors del Govern, ens 
envii'n la documentació així com toca, per favor, per
que ja ens hauríem de negar a discutir amb vostes so
bre uns documents que jo no vull dir que siguin fal
sos, pero sí que estan equivocats. , 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. Conseller. 

EL SR. OLIVER CAPó: 
Miri, les vacants que hi havia són les que s'han 

anat cobrint, Sr. Alfonso, les del 86 són les que s'han 
anat cobrint, i les convocatories cree que surten al 
diari cada dia. Voste mateix cree que ho ha vist, si 
aixo no li basta, vengui a veure qui són els que surten 
i els que no surten, etc. Avui per cobrir, tates aques
tes estan o cobertes o pendents de convocatóries ja 
publicades. I en queden 16, actualment. 

E'L SR. PRESIDENT: 
Valen intervenir els altres Grups? 
No havent-hi més intervencions, passam a la vota

ció d'aquest Grup d'esmenes. 
Sres. i Srs. Diputats que votin a favor de les es

menes 58, 59, 60 i 61, es voleo posar drets, per favor? 
Podt.n seure, moltes grades. 
Sres. i Srs. Diputats que votin en contra, es valen 

posar drets, per favor? 
Poden seure, moltes gracies. 
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? No n'hi ha. 
A favor, 15 vots; en contra, 22; abstencions, cap. 

Queden rebutjades aquestes esmenes. 
Tractarem a continuació i debatrem les esmenes 

362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369 i 370. Per defensar 
aquestes esmenes, té la paraula, en nom del Grup So
cialista, el Sr. Josep Alfonso i Villanueva. 

EL SR. ALFONSO VILLANUEVA: 
Sí, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. Entram, 

una altra vegada, en la discussíó de Capítol II, a un 
pressupost que, i hem de tomar a fer una excepció, 
perque aquesta vegada hem de fer l'excepció, Sr. Con
seller, nosaltres no .. .... , que té un increment molt con
siderable percentualment, pero que una part important 
d'aquest increment esta centrada en el Joan March. 
Aixo és clar. Voste propasa un increment de 115 mi
lions de pessetes, aproximadament, 57 dels quals es
tan al Capítol I del Joan March, no discutibles engua
ny, en aquests moments, no discutibles, esperem que 
els discutim a. l'inreves l'any que ve, pero hem d'en
trar als increments dels altres. 

El primer de tot que li hem de dir, Sr. Conseller, 
és una cosa que l'hem dita a un parell de Consellers, 
és que podrien ser més considerats amb el Parlament, 
podrien ser més considerats amb la documentació que 
ens presenten, i quan fan una variació important arnb 
denominació i enumera-ció de programes, com a mínirn, 
ens expliquin com hem de comparar o com hem d'es
tudiar, entre d'altres coses, perque la Llei de Finances 
ho diu. Dir que la Llei de Finances diu que es faran 
uns estats comparatius deis Pressuposts anteriors, i di
fícil estat comparatiu ha de ser aquell que no explica 
que ha passat amb un programa que abans es cleia no 
sé si 1804 o 1803, creim que un d'aquests dos es devia 
dir, i ara es diu 1802. No hi ha manera, dins la seva 
Conselleria, ho hem intentat, tal vegada és que no en 
sabem, peró de fer casar els números per poder dir-li 
voste ha augmentat tant per cent en aquest programa, 
voste ha augmentat tant per cent a aquest altre pro
grama, perque els programes no es corresponen amb el 
que teníem. Hi ha un programa que ja no el poclem 
comparar, el 1805 perque creim que !'ha acumulat. Un 
altre programa, el 1802, no sabem d'on ens ve, perque 
si hi hagués correspondencia, el 1802, que no té incre
ment d'atribucions, ni de molt, !'incrementa un 140 %, 
i no ens ho acabam de creure, perque el 130 qne aug-
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menta tot el Capítol II de la secció es deu en bona 
part, una part, no tata ni de molt, als 57 milions del 
Joan March. 

Sr. Conseller, aquest Capítol II voste no el té ex
cessivament inflat, no el té excessivament inflat, li 
hem de dir així, si als 115 milions, li llevam els 57 ens 
queden manco de 60 milions, ens queden 58 mi
lions que, sobre 203, no passa d'un 25 %, ha estat mo
derat, ha estat prudent. De tates maneres, li demanam 
que el redueixi, perque també l'hem comparat amb els 
de l'any passat, i l'any passat ho va ser encara molt 
més, prudent, i esi>er, com sempre els h dit, que J'any 
passat vo tes no fossin imprudents po.litics, que l'any 
passal féssin e l 1 ressupost aixf coro toca, que les des
p ses que l'any pa sal tenien previstes hagjn estat a¡,ro
ximadament, Déu me'n 1liU1i de pensar que aquests ti· 
pus de despe es siguin exactes, no ho són mai, .hagio 
estal aproximadamcul el qu havien de gaslar, si ha 
cs tal mo lL mane , com pare· que e c.lespren, jo no 
m'ho cree, pero hi ha ce1te cares, ele vegacles . que 
són molL expressivcs, com pareix que es despren, com 
Ji deia, que l'any passaL varen fer uns pressupos ts molt 
pe its per a !es scves necessitals, l'a.cusaci6 ja no hau
ria de ser, vostes i11nen els pr ssupo ts, sinó que l'a
' u adó bauria ele s r, vostes actuen o varen actuaJ" l'a
ny passat irresponsablement, perque els varen ofegar 
políticament, i quan un no pot actuar amb responsa
bilitat, no ha de deixar que l'ofeguin políticament. 

A posta, Sr. Conseller, creim que un 25 % és una 
cosa cxcessiva, li clemanam que el redueixí, li dema
nam 25 % ne t, és axcessiu, 1i demanam _que el reduei
xi i sigui, continu"i amb la prudencia, amb les despe
ses correal que varen Leoir e l 1986. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Diputat. 
Sr. Conseller, té voste la paraula. 

EL SR. OLIVER CAPO: 
Gracies, Sr. President. Nosaltres no ens hem sen

tit mai ofegats pels pressuposts, la prava són les ac
cions que hern fet, la polílica dins del possibles dins 
les clrcum stancies en que cada, cuo navega . 

Esmena per esmena, li diré que l'esmena 363, que 
es refereix a clotacions per a despeses d'oficina, la des
p esa prevista creim que és la justa tirant a baLxa, re
presen ta només, i vo te en sap, d'empreses, un 0'35 % 
aproximadament del nostre pressupost, a més a més, 
la posada en marxa de la informatització de la Conse
lleria du tots el impressos per adequar aques ta [unció, 
només aixo ens du un 3 milions de pessetes, l'Hospi
tal Joan March uns 2 milíon de pessetes ~11. impressos, 
etc., etc., tengui en compte que només per·escriure una 
comunicació o circular a l personal medie de Balears re
presenta 2.000 cartes, per exemple. 

A l'esmena 264, que són lloguers, manteniments i 
altres despeses, hi ha per a lloguers, només, una previsió 
de 8.800.000 Pts. que representa un 0'2 % del total del 
Pressupost, i per a manteniment i altres despeses, una 
previsió de 16.800.000 Pts. que representa un 0'55 % 
del Pressupost. Només l'Hospital Joan March, efecti
vamen t, se'n du 1 O milions de pessetes, més les eles pe
ses de neLeja, CESA, calefac ió, repas ele pintura, etc., 
de tots e ls locals de la Conselleria, i més el lloguer deis 
locals de Ja Rambla que avui ese a mé de 7 milions 
de pessetes. 

La 365, en combustibles i vehicles, 9 milions i mig 
de pessetes, i comunicacions, més ben dit, el 0'2 % del 
total, no creim que puguem estar en manco. 

La 366, 12 milions de pe setes, que repre enta un 
0'4 % del total dels nostres pressupost , és ajustadís
sim. Aquesta partida inclou, per exemple, els transports 
del per onal de l'Hospilal Joan March, que ell Lot sol, 
aquesta partida tota sola, se'n du 3 milions i mig de 
pessetes, també hi ha totes les despescs de dietes, lo
comoció, etc., d'actuacions i del per onal d'inspecció 
sanitaria i d'insp-ecció de consum, que ha de fer la 
seva feina i se Ji han de pagar les dietes o cJs tran . 
ports. 

La 367, aquesl arLicle inclou l tes les accions de 
publicacions, informació, despeses d'eq1..1íps informatics 
i d'equips de transmissió, línics telefoniques, vestuari, 
a limentac ió, medicaments, materia! tecnic de laboratori, 
comissions de Caixa Po tal, e tc., e c. Nomé les despe
ses d'info1111atització de la gtan nomjna, se' n duen 3 mi
lions de pessetes, només l'aLimentació, les partides de 
vestuari i alimentaci6 de )'Hospita l foan March se'n 
duen 16 milions i mig, mé de 17 milions de pessetes 
per a menjars a centre assistencials de vells, més de 
25 milions de pessetes en atencions als centres socials 
restants, etc., etc. 

La 368, conservació i reparació d'immobles, 5 mi
lions de pessetes, el 0'16 % del pressupost, no cree que 
es pugui posar en dubte. 

La 369, mobiliaris i equip inventariable, s'ha µre
vist un total de 13.700.000 Pts., que és un 0'4 % del 
pressuposl. E consigna el necessari per dotar d'equí
pament i mobiliari o pe:r renovar equipamcnl i mobi
liari de laboralori a centres comarcal insulars, de 
!'Hospital Joan March, deis senteis de la Conselleria, 
deis serveis de salut. 

I a la 370, es consignen de 19 milions, només uns 12 
milions per a l'organització i promoció d'accions que 
es derivin de la Llei General de Sanitat, que esperem 
que la puguem realitzar. 

ÉS a dir, cree que no podem acceptar cap esmena 
de reducció en aquests casos. 

EL SR PRESIDENT: 
Sr. Alfonso, té voste la paraula. 

EL SR. ALFONSO VILLANUEVA: 
Sí, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. No he vol

gut entrar esme11a per esmena i cost per cost, perque 
ja li he dit, voste ho duia escrit, supos, i no m'ha fet 
cas, ja li he dit que jo comptava que el Joan March 
era a part, i que eren 57 milions de pessetes de des
pesa corrent. Per tant, ja no el comptava, si l'hag:ués 
comptat, li hagués dit, el seu increment és el 130 %, 
pero creim que quan es compara s'ha d'homogenei"tzar, 
no es pot comparar, si voste té el Joan March, engua
ny, i no el tenia l'any passat, no ho puc comparar i 
no li he comparat, jo ja li he descomptat. Voste ha 
fet la seva via, a mi em pareix molt bé. 

Pero, la meva pregunta era una altra, després hi 
entraré amb més detall. La meva pregunta era, a voste, 
l'any passat li varen bastar 88 milions? Sí, ha de ser 
que sí, no pot ser altra cosa, bé, si li varen bastar 88 
milions, és a dir, i vo Le l'a11y passat va rebaixar 20 
milions del pressupost que havia presentat en el juny, 
n'hem parlat aban del juny, que l'bavia presentat en 
el juny, jo li propós que de !a mateixa manera, c1mb 
manco poder polític nostre efectiu, en aquests mo-
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ments, també els rebajxi. Qui li va imposar l'any pas
sat, tenia poder politic efectiu, nosaltres, avui. poder 
polític efectiu per fer-ti rebaixar, no en tenim, pero li 
proposam q ue ho rebaixi, perque si l'any passat ho va 
poder fer, no creu que enguany també bo pot fer? 

I ara entrarem en els detalls. I hi entrarem un po
quel més. M'ha dit cadascun deis arlicles, des de Ho
guers, combustibles i tal, i jo H diré unes da<les que 
segur que no coneix, perque no només es corresponen 
a voste. Voste sabia que en els pre suposts de la Co
roun.itat Autónoma de 1987 el combustible i altres des
peses de vehicl s i les comunicacions augmenten el 
60'08 % ? Ah que no ho sabia? Vos te sabia que el mo
biliari i equip inventariable augmeota de l'any 86 al 
87, el 63'62 %? No afecten el Joan March, basicament 
cap de les dues coses, o amb molt petita cosa, amb 
molt l? tita cosa dins els pressuposts globals de la Co
mu.nital Auton9µ1a, afecta en 3 milions, si ens ho ha 
dit voste, ah que no ho sabia? Nosaltres creim que 
aquest Capítol li esta superinflat, comparat amb el 86, 
o el 86 estava malament i estava rebaixat per imperatius 
polítics que tots coneixem aquí, i vostes varen ser ir
responsables políticament d'acceptar-ho, o enguany es
tan totalmen t infla ts. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. Conseller, té voste la paraula. 

EL SR. OLIVER CAPó: 
Míri, Sr. Alfonso, voste em presenta uns tants per 

cent, jo n'hi he presentat uns altres als quals voste 
no ha contestat, i em demana, perque sí, que redueixi, 
i jo, perque sí, i perque no és possible políticament, Ji 
die que no. 

EL SR. PRESIDENT: 
No havent-hi més intervencions, Sres. i Srs. Dipu

tats, passam ·a la votació conjunta d'aquestes esmenes. 
I deman a la Cambra: 

Sres. i Srs. Diputats que votin a favor, es volen 
posar drets, per favor? 

Poden seure, moltes gracies. 
Sres. i Srs. Diputats que votin en contra, es volen 

posar drets, per favor? 
Moltes gracies, poden seure. 
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? No n'hi ha. 
Resultat de la votació: a favor, 14 vots; en contra, 

21; abstencions, cap. Queden rebutjades les esmenes. 
Passam, a continuació, a debatre l'esmena 371 del 

Grup Socialista, per defensar aquesta esmena, té la 
paraula el Diputat Sr. GuiUem Seguí. 

Disposa, Sr. Diputat, d'un temps de deu minuts. 
Perfecte, queden agrupade-s les esmenes 371 i 372, 

que es defensaran conjuntament. 
Sr. Seguí, té voste la pan}üla. 

EL SR. SEGU1 COLL: 
Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats, se

nyors del Govern. Aquestes esmenes són d'increment a 
la Conselleria de Sanitat, precisament perque ja, com 
saben vostes i el mateix Conseller ens ho ha manifes
tat, els centres de salut mental són dels Consells In
sulars, i és ver, pero el Govern és el Govern de les Illes 
Balears, no és Govern només, que ' després passam la 
pilota que el Govern Central té la Llei Basica de Sa
lut, que després els centres de salut mental depenen 
dels Consells Insulars, i sembla que el Govern de la 

Comunitat Autónoma queda enmig i tira les pilotes 
fora. Bé, és a dir, gracies que els Consells Insulars te
nen els centres de salut mental, tal vegada per aixo 
funcionen, perque si fossin del Govern, no sé si 
funcionarien. Aquesta és la veritat, de principi, alman
co, funcionen. Cree que el Govern hauria de ser sen
sible a la problematica que tenen, a les necessi~ats 
basiques que tenen tots aquests centres. Aquests cen
tres, són molt limitats, tant el Consell d'Eivissa, 
de Menorca i Mallorca, encara que sigui el més 
gran, són limitats, perque, com sabeu, voldria, alman
co, des d'aquesta tribuna, fer sentir el resso d'aquests 
Consells, com pot ser dos coHegues que tenim aquí de 
President de Consells, i cree que tal vegada i tot es
tarien d'acord amb aquesta actuació. 

Demanaríem per a Ciutadella, per al centre de sa
lut mental de Ciutadella, 10 milions de pessetes, per
que, ja ho he dit, compleix unes necessitats basiques 
i, a més a més, també s'intenta almanco cercar, fer un 
tractament de cara als toxicomans, un tractament alman
co per poder detectar, no és un tractament, no és un 
centre de toxicomans, sinó poder detectar aquest vici 
tant greu com és la toxicomania. I des d'alla, tal ve
gada, ja que tenim uns especialistes, afegint algunes 
persones més, tal vegada podriem aclarir-ho. I després, 
també per al bon funcionament en general. 

I després, com sabran també, almanco els ho re
cordaré, supos que ho deuen saber, el centre de salut 
mental de Palma de Mallorca aglutina els malalts de 
.més llarga durada de les altres illes menors, i, a més 
a més, els seus propis· malalts que té aquí, cree que són, 
tal vegada, 400 o 500 persones que passen per aquest 
centre psiquiatric de Palma. I, per aixo, demanaríem 20 
milíons de pessetes per a aquest centre. I esperam, ja 
die, que hagim tocat la sensibilitat d'aquest Govt>rn a 
veure si ens poden ajudar en aquesta acció social tant 
forta. 

Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Guillem Seguí Coll. 
Sr. Conseller, té voste la paraula. 

EL SR. OLIVER CAPó: 
Gracies, Sr. President. Bé, jo cree que en aquests 

temes de l'assistencia psiquiatrica he donat raons sufi
cients quan hem discutit l'esmena a la totalitat, les he 
donades al Diputat Dr. Gómez Sabrido, i cree que les 
raons són les mateixes, basicament. És a dir, són com
petencies pures deis Consells Insulars, pero és que, a 
més a més, encara que ens poguéssim plantejar aques
ta discussió o aquesta proposta, jo cree que estant en 
portes el desenvolupáment de la Llei General de Sani
tat, on tots aquests centres queden inclosos, i on que
den inclosos dins els serveis de salut de la Comu11itat 
Autonoma, on hi estaran representades totes les insti
tucions, siguin Consells Insulars, siguin Ajuntaments, 
jo cree que no és el moment, en els pressuposts ac
tuals, de donar aquestes ajudes. 

Grades. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. Seguí i Coll, té voste la paraula. 

EL SR. SEGU! COLL: 
Grades, Sr. President. Sr. Conseller, ja sap, hi ha 

una dita que diu que «las cosas de palacio van despa-

== ....... ;;;.;;...=========================================;¡¡;;¡===-
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cio», i sigui qui sigui que tengui el «palacio» normal
ment sol anar «despacio», desgraciadament. Ara, tam
bé jo cree que a Sa Pobla, on sembren patates, si ha
guessin d'esperar si plou o no plou per sembrar les 
patates, no en sembrarien mai, i jo cree que nosaltres 
hauríem de fer una acció de cara a aquesta act: l-itat, 
ja die, perque podem estar, tal vegada sí que d'aquí 
dos mesos ho tendríem, pero podem estar dos anys, i 
que?, que feim alla aturats? Jo cree que valdría la pena 
i jo cree que els Consells Insulars agrairien a aquest 
Govem i tal vegada crearien punts, fins i tot, de cara 
a aquesta acdó, perque almanco veurien que un Govern 
de la Comunitat Autónoma dóna suport als Consells 
Insulars. 

Gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
Vol intervenir, Sr. Conseller? 

EL SR. OLIVER CAPó: 
Naturalment, tothom estaría content que li donas

sin milions de pessetes. Efectivament, si els tenguéssim 
en el pressupost, amb molt de gust, jo també estaría 
content. 

Grades. 

EL SP. PRESIDENT: 
Grades, Sr. Conseller; gracies, Sr. Diputat, de les 

seves intervencions. 
Volen intervenir els altres Grups Polítics? 
No havent-hi altres intepvencions, passam a la vo

tació conjunta de les esmenes 371 i 372: 
Sres. i Srs. Diputats que votin a favor d'aquestes 

dues esroenes, es volen posar drets, per favor? 
Poden seure, moltes gr:acies. 
Sres. i Srs. Diputats que votin en contra, es volen 

posar drets, per favor? 
Moltes gracies, poden seure. 
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? No n'hi ha. 
A favor, 14 vots; en contra, 21; abstencions, cap. 

Queden rebutjades. 
Passam al debat de l'esmena 373 del Grup Socia

lista. Per defensar aquesta esmena, té la paraula el 
Diputat Sr. Antoni Costa i Costa. 

EL SR. COSTA COSTA: 
Gracies, Sr. President. Aquesta esmena és una es

mena que va englobada dins el programa que té la Con
selleria de Sanitat a tota la Comunitat Autónoma de 
fer aules de tercera edat, el desig del nostrc Grup és 
que faci una aula de tercera edat a l'illa de Formen
tera, que pareix que sempre se n'obliden i que no hem 
d'oblidar que és una illa i que mereix aquestes aten
cions. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. Conseller, té la paraula. 

EL SR. OLIVER CAPó: 
Grades, Sr. President. Jo cree, Sr. Diputat, que 

s'ha equivocat de Conselleria, les aules de tercera edat 
no són competencia ni de Sanitat ni de Serveis So
cials, són clubs, en tot cas, residencies de tercera edat, 
creim que és una cosa que, pel seu caracter eminent
ment cultural, més bé ho podríem dur a Cultura o a 
Educació . Per altra part, nosaltres, en el nostre pro
grama, hem previst per a Eivissa-Formentera, una in-

versió de 4 milions de pessetes en centres de tercera 
edat, que no aules. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. Costa, té voste la paraula. 

EL SR. COSTA COSTA: 
Sr. Conseller, escudar-se darrera aula o centre em 

pareix completament ridícul i fora de lloc. Voste sap 
molt bé del que li parlo i si té la voluntat política de 
fer-ho, ho inclogui en els seus pressuposts amb una 
terrítorialització d'aquestes inversions, si no ho vol fer, 
que em tem que és la realítat, no posi excuses, no posi 
excuses dialectiques ni excuses de llenguatge, perque 
ens referim als centres de tercera edat que vostes es
tan fent i que, a més, estan ben ubicats a la Conselle
na de Sanitat. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. Conseller. 

EL SR. OLIVER CAPó: 
Sr. President, jo no m'escudo en res, Ii he dit que 

teniro 4 milions de pessetes per a Eivissa-Formentera 
per a centres de tercera edat, als quals es poden aco
llir tots els municipis, i aquests municipis, fins ara, 
l'únic que ens ha demanat una ajuda per a aixo, és el 
municipi de Sant Joan, pero, com els altres, nosaltres 
de clubs de tercera edat i de residencies de tercera 
edat, cree que abans n'he anomenat í -no els he anome
nat tots, ni molt manco, només 1¡' he volgut fer aques
ta sa'fvetat, una aula no ens correspon, cree que Ji va
rem dir dins Comissió que les aules són de Cultura o 
són d'Educació, pero no nostres. 

EL SR. PRESIDENT: 
Volen intervenir els altres Grups Polítics? 
No havent-hi més intervencions -per favor, Sr. Di

putat-, passam a la votació. No havent-hi més inter
vencions, passam a la votació de l'esmena 373: 

Sres. i Srs. Diputats que votin a favor, es volen 
posar drets, per favor? 

Moltes grades, poden seure. 
Sres. i Srs. Diputats que votin en contra, es volen 

posar drets, per favor? 
Moltes gracies, poden seure. 
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? No n'hi ha. 
A favor, 13 vots; en contra, 20; abstencions, cap. 

Queda rebutjada. 
Per últim, passarem al debat de les esmenes 374 

i 375, que jo suplicaría al Grup Socialista que es trac
tassin conjuntament, si és possible. 

EL SR. COSTA COSTA: 
Sr. President, entenc que són dos projectes com

pletament distints i, per tant, molt difícils d'agrupar. 

EL SR. PRESIDENT: 
Aleshores, té voste la paraula per defensar l'e<;mt'~ 

na 374. 
El Sr. Guillem Seguí i Coll defensara l'esmena. 

EL SR. SEGUf COLL: 
Sr. Presidenl, Sres. i Srs. Diputats . Aquesta esme

na també és d'addició, i demanam 6 milions, no moJts, 6 
milions per als loxicomans, o s igui, per p der fer una 
actuació d 'aquest Govern de cara als toxicomans. Ja sa-
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beJJl Ja problematica, la con ·xen vost~s, nosaltres tam
bé la coneixem i dins la societat, avui en dia, creiro que 
éS una problemalica, com ens ha dil un bon amic i com
pany del Grup d'Esquerra Nacionalista, que era tal ve
gada J~ pri~era problematica, d~s les Illes Balear~, ja 
que hJ temm molla cosa. Be, .1 nosaltres, en reahtat, 
no hi podem fer molta osa, no bi podem fer molla 
cosa pel fet qu en a~o. molles coses, com les perse
cucions, etc., d.epenen de la justicia, · en aquestes co
ses no hi podem entrar, ara si que cree que han de 
ser sensibles, que fins i tal en la prensa es fan mani
feslacions de cara a a9(), i nosaltres, la possibilitat que 
tendríem o que tenim, són els centres o les granjcs 
aques tes, que n'hi ha una ele munLada a Eivissa, i 
aquesta que es pretén muntar, que fa un caramull de 
temps que la tenim, que és Ses Sitjoles , la tenim alla 
pendent, i no sabem al final que n'haurem d fer, no 
sé s i la usarem p r posar-hi bens per que l'usarem, 
perque al final, una dolació de 10 milions, per ser més 
exacl , 10.362.953 Pl . per a Ses Siljoles, no sé per que 
pot servir, perque sabem de bona tinta que fins i tot 
els mateixos constructors diuen que amb el pressupost 
que es va fer no basta per a res, si el pressuposl que 
es va fer no bastava per a res i ara hi afegim ar;o, si 
sera definitivament per acabar definitivament la cons
trucció, i com la clo!am, després, Sr. Conseller? 

Ja die, a<;:o és un tema que és molt greu per a la 
societat, i ja sabem la problematica que tenim ara 
arnb aquesta greu malaltia incontrolable que és la SIDA 
que no en parlaré massa perque la premsa, precisa
ment, ahir mateix, el «Baleares» duia sis temes que 
parlaven de la droga i la SIDA, jo cree que el resso 
no importa fer-lo des d'aquí. El poble i els mateixos 
ciutadans estarien molt agralts que poguessin dur una 
acció forta i ferma de cara a aquesta actuació, i creim 
que la lluita continua, senyors, encara que sigui un 
govern conservador, cree que haurien de cercar un poc 
d'exemple, i a veure si lluitam, continuam en la lluita. 

Grades. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Seguí. 
Sr. Cor,seller, té voste la paraula. 

EL SR. OLIVER CAPó: 
Sr. President. Bé, jo cree que en drogadicció hem 

explicat molt al Parlament, en Comissió, hem explicat 
molt el que feiem. Ara, aquestes acusacions que no sap 
per que ha de servir una granja de drogadictes, dones 
jo supbs que per tractar drogadictes, si els construc
tors diuen que els doblers que hi dedicam no basten, 
és estrany que es presentassin a la subhasta i damunt 
fessi.n rebaixes, no ho entenc, pero és que, a més a 
més, s'havia fer en dues anualitats aquest concurs, i 
estava publicat al Butlletí Oficial de l'Estat, efectiva
ment, faltaven aquests milions per acabar-la. Pero tam
poc no ens ha explicat per que ni on van aquests 6 
milions més, és a clir, nosaltres hi cledicam a prop ele 
60 milions a la lluita contra la droga, i creim que feim, 
no tot, ni molt manco, feim molt poc, pero no sap nin
gú, ni cap institució en el món, que és que s'ha de 
fer per les drogues, més, i ho intentam i consultam i hi 
dedicam una quantitat de dobiers impressionant. En
tre tots, Espanya i tot el món, s'hi ,dedica molt ; nos
altres creim que no quedam enrera, perque el rercen
tatge que hi dedicam nosaltres és superior a molts d'al
tres pressuposts d'institucions molt més fortes que les 

nostres. Ara, creim que hi dedicam tot el que podem 
dedicar aquest any, en els pressuposts, i no 6 rnilions 
més. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. Guillem Seguí, té la paraula. 

EL SR. SEGut COLL: 
Sí, Sr. Presiden t. Sr. Conseller, ... 

EL SR. PRESIDENT: 
Per favor, silenci. 

EL SR. SEGut COLL: 
Hi dedicam o hi dedica, tot l'Estat de la Nació i, 

fins i tot a nivell mundial, molts de diners, a la droga, 
dedicada a la droga, ara, també hi ha molta gent, mol
ta que dedica molt el , díners a fomentar aquesta dro
ga, Lambé, hi ha un p clers economics factic a qui 
no podem fer res, no els podem fer re , són un tema 
de la juslícia. Aquesta és la vcrltat. Ara després h1 ha 
aquells senyors que també, fins i tot, indul'ts per aquests 
pod rs e onornics que indueixeo a la droga 'enganxen, 
i die aquesta paraula, estar enganx.at, perque és prou 
c lara, tothom ho sap, i el que hauríem de mirar no.· 
altre · és per poder donar suport a aquesta gent que 
s'engam.:a, i valgui la redundancia, a veure si hi podem 
afegi , ja die, a m' a més ele] pressupost seu, els 6 
m.ilions aquests a fi de poder dur una lluita més ele
gant i més digna. 

Gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
Gracies, Sr. Diputat. 
No havent-hi més intervencions, Sres. i Srs. Dipu

tats, passam a la votació. I deman a la Cambra: 
Sres. i Srs. Diputats que votin a favor, es valen 

posar drets, per favor? 
Moltes gracies, poden seure. 
Sres. i Srs. Diputats que votin en contra, es volen 

posar drets, per favor? 
Moltes gracies, poden seure. 
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? No n'hi ha. 
A favor, 12 vots; en contra, 20; abstencions, cap. 

Queda rebutjada l'esmena 374. 
I, per últim, passam a debatre l'esmena 375 que 

formula el Grup Parlamentari Socialista, que defensara 
el Diputat Sr. Antoni Costa i Costa. 

Disposa, Sr. Diputat, d'un temps de deu minuts. 

EL SR. COSTA COSTA: 
Gracies, Sr. President. Sr. Conseller de Sanitat, lle

gir · un tros de la memoria del programa que vo te en 
presentava e.n aque t Pa·r lameof. Parlava en aqu l Par
lament, «per aquesl motiu, es pi-eveu !'oportuna dota
ció per a la conlinuació de les inversions iniciades l'any 
1983 a Menorca en centres san itaris locals, les quals, 
en 1984, 1985 i 1986 es continuaran a Eivissa i a Ma
llorca, continuaran a 1987 amb l'equipament deis cen
tres construi:ts al llarg del 86 i del 87 ». 

Com voste sap bé, a Eivissa, el Centre Insular de 
Salut existeix d'una manera quasi fictícia, ocupa unes 
dependencies de !'Hospital Insular, que no reuneixen 
les mínimes condicions necessaries per a aquest cen
tre de salut, i alla on s'ha donat el cas que un menes
cal que esta en plantilla durant diversos mesas, ni tan 
sois pogués passar o acudir a aquest centre, perque no 
tenia un lloc físic de treball. 
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Dei n vostes que con lruirien aquest cen tre l 1986, 
no ho hao fet. En aquesls moments sabem que han 
adquirit, d l'Ajuntament d'Eivissa, un solar per a la 
construcció d'aquest centre, pero, sorpresa, qua11 mi
ram els pressuposls de la ComunHat Autonom¡1, en el 
capital d'invcrsions, resulta que tenen previst 1.400.000 
PL . Jo enlenem com poden pretendre vostes construir 
un centre insular de salut amb aquesta quantitat. Per 
tant, els proposam afegir a aquests pressuposts, 40 mi
lions de pessetes. Creim que és absolutament necessari 
que es doti de quantitat per a la construcció d'aquest 
centre, perque voste sap pecfectament que hi ha neces
sitat, i estic segur que coincidira en mi que és urgent la 
seva construcció. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Diputat. 
Sr. Conseller, té vosN: la paraula. 

2L SR. OLIVER CAPó: 
Gracies, Sr. President. Miri, per a aquest centre, 

et' ctivamenl , l'any 1986, hi bavia una partida de 20 
milions de pessetes que estava condicionada q..i e per 
l'Ajunlamem se'ns oferí el solar adequat. la qua l cosa 
s 'ha dut a fccte a prirners d'aquest any, i, per tant, 
aquesta partida ja s'ha incorporat o s'ha d'inc,, rporar 
a l'any 87, n, a més a més, hi tenim dedicals . no sé 
si són 20 o 30 milions de pessete més per a aqu.est 
ceotre. Creim que arob la partida incorporada de l'any 
passal i amb la d'enguany sera suficient, aJmanco, si no 
per acabar-lo tol; per ventura l 'equipE1.ment s'haura de 
fer l'a ltre any, pero estam fent feina amb el projecte 
els quip d'arguilectes. 

EL SR PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Conseller. 
Sr. Costa, vol replicar? 

EL SR. COSTA COSTA: 
Sr. Conseller, entenc que voste assumeix un com

promís davant aquesta Cambra perque, amb el supera
vit dels pressuposts de 1986, es construeixi aquest cen
tre insular de salut. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. Conseller. 

EL SR. OLIVER CAPó: 
No és un superavit, és una incorporació. :És dis

tint. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Diputat. Moltes ~racies, Sr. Con

seller. 
Sr. Alfonso, vol ... ? 

EL SR. ALFONSO VILLANUEVA: 
Sí, ens agradaria moltíssim que ens explicas aquest 

procediment, és que ens hem quedat així, un poc atu
rats, és una incorporació d'on? 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. Conseller d'Hísenda, té voste la paraula . 

EL SR. SOLER CLADERA: 
Sí, com és logic, és una incorporació, com ha dít 

el Conseller de Sanitat, deis pressuposts del 86, no és, 

en teoría, del superavit que pugui quedar de lliure dis
posició, seria, en tot cas, superavit condicionat, pro
cedent d'una incorporació. 

EL SR. PRESIDENT: 
Aclarit el concepte, senyors, passam a la votació, 

si no hi ha més intervencions. 
Té voste la paraula cpm a Conseller. 

. r-_, 
EL SR. MARf CLARET (ANTONI): 

Bé, jo no tenia intenció de sortir, pero m 'hi veig 
bligat una rn ica . Jo li <liria al Sr. Costa que he seguit 

atentament les seves i.ntervencions i le hi agrae c. No 
cs lic d'acord en certes paraules i en el LO de cerles vega. 
des, pero voste sap que voste i jo estam d'acord en 
quasi tates les esmenes que voste ha presentat. 

Bé, no parlaré de demagogia, perque d'altres ja 
n'han parlat. Només Ji volia dir és que el Govern té un 
programa i és el que té un pressupost, que és el que 
l'ha de dur endavant. No per córrer molt s'arriba sem
pre abans, i voste ho sap, a voltes un s'estrella. Jo Ji 
valdría dir que amb aquest centre insular de salut o 
no sé com es dira, duc molt de temps preocupat i fent
hi feina, pero, a mi que se m 'ha acusat en moltes oca
s10ns de xovinista, i que no ho he considerat mai. coro 
un insult, sinó que m 'agrada que m'ho d iguin, c ec que 
a voltes hem de pensar i que si he.m le fer uo p is ba
lear, l'hem de fer entre tots, i que no podem aousar 
de les coses perque siguin d'un lloc o l'altre. Jo li vol
dria dir que el centre insular de salut es dura enda
vant, jo el que em pregunto és per que demana ,1oste 
40 milions de pessetes, sap voste quants de metres qua
drats ha de tenir aquest centre? Sap voste que costa 
aquest centre? Perque jo li diré que amb 40 milions de 
pessetes no es fara. I avui, que esta en fase de redac
ció de projecte, el mateix poden ser 70 que poden ser 
100, per a enguany en disposarem de 50 i, si Déu ho 
vol, l'any que ve es posara la partida que fara falta,. 
res més, que poden ser 30, poden ser 40 més, poden 
ser els que siguin, els que facin falta. Jo, el que li di
na és que deixi fer al que ho fa, cregui que jo h1 tenc 
més interes, almanco, tant com voste, perque som el 
que he sofert moltes d'aquestes coses que voste ha dit 
abans, i que té raó. I, a més, d'aquí uns mesas tenim 
unes eleccions, si nosaltres ho hem fet malament, l'elec
torat ja ens jutjara i llavors tendran vostes ocas10ns 
de demostrar la seva eficacia i de com fan de bé les 
coses, i, si és al contrari, continuarem amb els nostres 
programes que creim, nosaltres creim, almanco, que ho 
hem fet bé. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes grades, Sr. Conseller. 
\lo] replicar, Sr. Costa? 
Disposa d'un temps de cinc minuts. 

EL SR. COSTA COSTA: 
Gracies, Sr. President. Jo no dubto que el Sr. Marí 

comparteix les inquietuds que tenim tots els membres 
d'aquesta Ca mbra d'intentar solucionar problemes rea ls 
de les nostre illes i deis nostras c iu Ladans, aquí, el 
que passa és que a uns ens ha tocat un paper i als 
al tres, m, al tre. I a vostes e ls ha toca t la respon sabi
li ta de so1ucionar aq ues ts problemes des d'unn acció 
de Govern. Realment, compartím aquests pro ble:: 1es, i 
estic convenc;ut que és així, que els sentiments el:: les 
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persones estan per solucionar aquests problemes, el 
que passa és que durant quatre anys, n'bem visl's molts 
pbcs de solucionats, i 1'oposició ha de jugar a a-.1uest 
paper, el paper de recordar-los que vostes són aquí, no 
ñómés per dirigir-nos paraules més o manco eniocio
nals, sinó per resoldre aquesls problemes. Per qt.:~ 40 
milions? Done mjri, vos tes en tenien 20 l'any 1966, i 
deien al seu progtama que el constnúrien, a qui en
ganyaven, a vostes, als ciutadaos ct'Eivissa o a l'oposi
ció o a tots un poc? 40 milions reconeixera que s'1atraca 
més, malgrat sigui un calcul totalment aleatori, s'atra
ca més a la realitat que el 20 que pressupos.taveo vos
t~s. No es preocupi que si fan aquest centre, tots esla
ran conlents i el merit principal sera sempre del Go
vern, mai de l'oposició, pero la nostra obligació és re
cordar-los-ho, i jo, corn a Dipulat elegit per la circums
crípció d'Eivissa, re ordar-lo que Eivi sa també té ne
cessitats. El nostre Crup els recorda que lambé hi. ha 
necessitats a cadescuna d'aquestes illes, formam un 
grup que representa a totes les illes, malgrat tenguem 
una elecció distinta, a una circumscripció determinada 
cadascun i és alla on dedicam cadascú la nostra feina. 
Creirn que amb la voluntat de les seves paraules es po
drien fer moltes coses i es podrien fer les coses bastant 
més ben fetes del que s'ha n fot fins ara. Sj vostes no 
11an propiciat un dlaleg i no ha eslat així, s'han escudat 
sempre darrera el seu Partit i darrera la seva m.ijoria 
per dur endavanl els seus projectcs, cosa perfcdament 
legítima i que jo no criticaré, pero, cree que un poc 
més de dialeg amb l'oposició h agués fet possible que 
molts dels problemes que avui en di~ P.atim estigues
sin resolts. No 11i ha hagut aque L dialeg, s'ha volgut 
escuqar en un partidisme molt aforat, i jo, se11se cap 
dubt~, no som qui els ha de jutjar, i els don l".;pin ió 
d'un grup que representa detenninats ciutadans d'a
questes illes. Qui e l jutjaran, de veritat, seran els ciu
tadan a le propere eleccions. Gracies. 

EL SR . PRESIDENT: 
Moltes grades, Sr. Diputat. 
No havent-hi més intervencions, passam a l'esme

na 375, darrera d'aquesta Secció 18. 
Sres. i Srs. Diputats que votin a favor, es volen 

posar drets, per favor? 
Moltes grades, poden seure. 
Sres. i Srs. Diputats que votin en contra, e<; volen 

posar drets, per favor? 
Moltes gracies, poden seure. 
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? No n'hi ha. 
A favor, 15 vots; en contra, 21; abstencions, cctp. 

Queda rebutjada l'esmena. 
Passam, per últim, a la votacíó de la Secció 18. I 

deman a la Cambra: 
Sres. i Srs. Diputats que votin a favor de L Sec

ció 18, es valen posar drets, per favor? 
Seguin, per favor. 
Sres. i Srs. Diputats que votin en contra, es voleo 

posar drets, per favor? 
Poden seure, moltes gracies. 

Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? No n'hí ha. 
Resultat de la votació: a favor de la Secció, 21 

vots; en contra, 15; abstencions, cap. Queda aprovada 
la Secció 18. 

Avui horabaixa recomenr;:arem aquest Plenari trac
tant i debatint la Secció 16. Per tant, s'aixeca aquesta 
Sessió fins a les quatre i mitja de l'horabaixa. 

EL SR. PRESIDENT: 
... Srs. Diputats, dins la sala si hi ha quórum ne

cessar:i per comem;ar. 
Debatrem, en primer lloc, com bem dil avni rnatí, 

la Secció 16, corresponent a la Conselleria d'Interior, 
que té una esmena de totalitat, la 309. Per defensar 
aque ta esmena de totalitat, en nom del Grup Pada
mentari Sociali ta, té la paraula, el Diputat Sr. José 
Luis Martín Peregrín. 

Té voste deu minuts. 
Silenci, per favor. 

EL SR. MART1N PEREGRtN: 
Sr. Presidente, Sras. y Sres. Diputados. No es, creo, 

el día ni la hora apropiados para iniciar un debate so
bre temas tan intensamente expuestos en algunas otras 
ocasiones aquí, relativos a política de personal dd Go
bierno de la Comunidad Autónoma, pero, entendemos 
que la fundamentación o el razonamiento en el que 
está basada la enmienda a la totalidad a la Sección 
16, provocada, esencialmente por las causas que se re
lacionan en la misma: falta de política de personal, des
control en los gastos de Capítulo I y contrataciones 
excesivas, hacen que la intervención, aunque quisiera 
que fuera corta, tenga que tener su debida extensión. 

En el transcurso del debate, el Diputado Sr. Al
fonso ha venido exponiendo sistemáticamente una serie 
de razones que daban pie a entender que el Capítulo 
I, el Capítulo de gastos de personal, presentado en la 
~ey. de Presupuestos del Govern, no tenía suficientes 
argumentos como para ser defendido en su plantea
miento pura y estrictamente material. Y es que, real
mente, hay un desface manifiesto entre lo que noso
tros creemos que son las necesidades reales de la Co
munidad, hoy, y lo que se nos quiere plantear en los 
propios presupuestos. Y no es sólo eso, sino que ade
más, en el transcurso de todas las intervenciones que 
se han producido, en esta Cámara, ninguna de ellas 
ha argumentado o ha demostrado que la disfunción o, 
mejor dicho, la diferencia ostensible que hay entre los 
gastos de personal, del año pasado y los de éste, ten
gan una razón esencialmente fundada. 

No es propiamente la Conselleria de Interior la que 
aquí está siendo cuestionada en su planteamientJ en 
relación de los gastos del Capítulo I, sino todo el Go
bierno, y se cuestiona la política del Gobierno en re
lación a personal, porque en el transcurso de cuatro 
años, una y otra vez, nos hemos encontrado con que 
esta política no ha existido de ninguna de las maneras, 
es el día en que podemos preguntar al Gobierno de la 
Comunidad Autónoma si sabe o no cuáles son los recur
sos personales de qué dispone, si esos son los que nece
sita o son suficientes·.o si le sobran, y estamos seguros 
de que tampoco a esa pregunta va a haber ninguna cla
se de respuesta. Hay una serie de incrementos de gastos 
de personal que no han sido justificados, y en el trans
curso de las intervenciones de los Consellers, e! de 
Obras Públicas, el de Agricultura, esta mañana, el de 
Sanidad u otros, no hemos encontrado nunca la sufi
ciente coherencia entre las respuestas de unos y otros 
para entender por qué el Capítulo I este año aumenta 
en un 29'18 %, en términos absolutos, en relación al 
presupuesto del año pasado, en cifras, 4.799 millones de 
pesetas, frente a 3.803 del año pasado. Y, como decía
mos no lo acabamos de comprender, aparte de las con
tradicciones que se han producido entre cada uno de 
los miembros del Gobierno que han actuado y han tra-
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tado de justificar los aumentos del Capítulo I en cada 
una de las respectivas Consellerias, porque el Gobier
no no sabe exactamente de qué recursos dispone o no 
los sabe situar en su sitio adecuado. 

Reiteradamente, se nos ha venido diciendo aquí que 
la política de personal, el gasto de personal y las con
trataciones, la política de contratación no podían es
tar suficientemente ajustadas, porque el Gobierno se 
encontraba con que existía un proceso de integración 
de funcionarios que venían del exterior, de oLras ad
ministraciones y también se encontraba con una ad
ministración que tenía que ir generando recursos en 
el transcurso del tiempo. Pero esto que podía ser vá
lido en los dos primeros años de Legislatura, en el 
cuarto año, cuando estamos pasando ya el exc1men fi
nal, es absolutamente incalificable. Se nos decía que 
la Ley de Función Pública sería el instrumento ade
cuado para comenzar a resolver estos problemas. La 
Ley de Función Pública, entre unas cosas y otras, 1!egó 
al Parlamento mal y tarde, ya lo denunciamos en su 
momento. Se nos decía o se nos dice que existen gra
ves problemas en la contratación y que las circunstan
cias coyunturales que se presentan día a día son las 
que promueven que, a lo mejor o a lo peor no exista 
una sistemática o un sistemático ordenamiento en el 
proceso de contratación. Tampoco es cierto, tampoco 
es cierto. Porque, de ninguna de las maneras .,;e pue
de consentir o admitir que una serie de plazas que ya 
se preveían en anteriores presupuestos que estaban en 
situación de vacante y las cuales se dotaban para cu
brirlas, muchas de ellas no hayan sido cubiertas y se 
prese"nten de nuevo para que se lleve a cabo su efec
tivo cubrimiento, otras lo hayan sido por procesos o 
por métodos absolutamente incalificables desde el pun
to de vista administrativo, a través de contrataciones 
extrañas y fuera de la propia Ley, cubriéndose pues
tos que estaban sujetos a plantilla de una forma que 
no es admisible en Derecho, es decir, a través del Ca
pítulo II tratar de decir que la Comunidad AuLónoma 
o el Govern de la Comunidad Autónoma suplantaba o, 
mejor dicho, sustituía esas plazas por personas a las 
que tenía en una situación absolutamente irregular. 
No ha existido entre ninguna Conselleria y, en con
secuencia, en el Gobien10, una política coordina
da de personal, por tanto, los gastos se han disparado 
y est:án absolutamente descontrolados, y, por consi
guiente, además, las contrataciones que se producen o, 
una de dos, o son excesivas como se está diciendo así, 
y nosotros creemos que sí, o no están ajustadas a la 
realidad de las necesidades de la Comunidad Autóno
ma. 

A la vista de tales evidencias, queda aún más pa
tente y de manifiesto que el Gobierno de la Comuni
dad Autónoma, que está llevando a cabo una catalo
gación de los puestos de trabajo, una subsiguiente va
loración de los mismos y, en definitiva, una relación 
de esos puesots de trabajo, resulta que ahora nos plan
tea o nos quiere plantear y nos dice, por vía del pro
pio Conseller de Hacienda, que el presupuesto de Ca
pítulo I en relación a Personal está muy ajustado, 
¿muy ajustado a qué y en referencia a qué?, me pre
gunto yo, porque si no se sabe cuáles son los puestos de 
trabajo que realmente va a haber o tiene que haber 
en esa Comunidad, si se desconoce su valoración ,l los 
efectos de los correspondientes niveles, gne eso c;; di
nero contante y sonante, y si no se dispone de la re
lación de puestos de trabajo adecuada, ya me dirán m-

tedes, en relación a qué estamos ajustando el presu
puesto en el Capítulo I. No es de recibo, no es de re
cibo aunque ustedes quieran decir, unos y otros, que lo 
tienen muy estudiado, aunque resulte difícil de creer. 

Señores del Govern, una política de personal ade. 
cuada, una política de personal donde, efectivamente, 
dentro de los cauces y de los límites legales que se 
establecen por las normas en relación con aumentos de 
gastos en personal, requiere un rigor mucho más pr0-
fundo del que hasta ahora han venido llevando a cabo. 
Es notorio, y aquí no estamos haciendo oposición, sino 
recogiendo el sentir de los propios trabajadores de la 
Comunidad y de la calle, que existe una auténtica de
sorientación en todos los trabajadores de la Comuni
dad, funcionarios o contratados laborales, que existe un 
absoluto despiste en la ubicación de estos trab?.jadores 
y que, como consecuencia de esa desorientación y de 
ese d<'spiste, el rendimiento, la eficacia de los funcio
nario.,, y de los trabajadores no puede ser, de ningu
na Je las maneras, la que tendría que ser, y no es por 
culp.:J de ellos, ni muchísimo menos, porque yo estoy 
con vencido de que hay muchos funcionarios y muchos 
tral:wjadores de la Comunidad que quieren rencti1 pero 
en su 1mesto de trabajo, no en otro sitio, en el que les 
corrcspunde, según su capacidad, según su mérito, S\!

gún su preparación, y ustedes saben perfectamente que 
eso no es así. 

Señores del Govern, su política de personal mere
ce una descalificación global, y ésta es la razón fun
damental por la que hoy le dec,imos que no es posible 
admitir ni consentir los números que ustedes nos pre
sentan en relación con el presupuesto de Capítulo I de 
gastos de personal. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Diputat. Sr. Conseller, té voste 

la paraula. Parla com a Conseller o com a Diputat? 
Com a Conseller. 
Vol parlar des de la tribuna? 

EL SR. LLOMPART SALVA: 
Moltes grades, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. 

Diu el Sr. Martín Peregrín en el seu comem;ament que 
aquest tema de personal ha estat intensament exrosat. 
Jo cree que si anam a analitzar el Diari de Sessions, 
tenim la certesa que només hi ha un tema que s'hagi 
tocat més que el tema de personal, aquest tema, no 
cree que hi hagi necessitat de dir-ho, ha estat el de la 
normalització lingüística, en aixo, cada dia, hi "Om. 
Pero, després d'aquest, tal vegada en un 50, o un 60 
o un 70 %, ha estat el problema de personal, es1a ben 
tocat, ben palpat i ben aclarit, pareix que no, per part 
nostra, sí. -

Diu que falta política de personal, jo, que n0 vo
lia llegir, i volia que aquesta intervenció meva fos cur
ta, em veig obligat a contestar almanco alruna cos~-- al 
Sr. Martín Peregrín. Falta política de per~onal, bé, és 
que no s'ha fet res en qüestió de política de personal? 
No hi ha hagut, per exemple, una homologació? No hi 
ha hagut, per exemple, unes eleccions sindicals? ()ue, 
per cert, i en aquest punt vull ressaltar, si m'ho per
meten, que hi va haver, en aquest aspecte, cinc r~~ur
sos, cinc recursos que tots ells han estat favorables a 
la Comunitat Autonoma, no sé si vol dir res aixc\ su
pos gue sí, que és important, que hi ha hagut, en cues 
ocasions, una vegada verbalment i una altra vegad2. per 
escrit, nrnció de reprovació contra aquesta persona que 
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els parla, contra aquest Conseller d'lnterior, la prime
ra no va passar, era exclusivament verbaJ, la segona, 
es va discutir aquí, segurament en presencia de tots 
vostes, i va ser denegada. P ro, endemés, cree ql.le el 
que s'ha fet en qüestió de la Llei de la Funció Públi
ca, cree que ha estat important, aquesta Llei está aquí 
dins i si no va an-ibar abans, ja els he expücat tn al
tres ocasions, i no ere que im.porti perdre més ternps, 
perqu no va venir en el momenl que s'havia anticipal, 
pero que esta a feta per abriJ de l'any pas at, hi cs
ta,,a, fet i prepara t aquesl avadlprojecle de Uei. 

El Conveni CoHectiu, de que també s'ha parlat, 
s'ha orejat, s'ha patla! i s'ha disculit, v stes a
ben que esta a punt d'acabar-se i saben pede Lament 
que un Conveni Col:lectiu i, a més, amb la quantila1· de 
convenis que hi havia dins la Comunitat Autónoma, no 
és tan fücil de fer, avui esta pendent de dues o tres 
cosetes que, possiblement, es resoJdran. 

Una allra cosa important, no 'ha fet, pero s'esta 
fent, Lambé bo saben, és el cat~1\eg ele llocs de Feina, 
és la val.oració ele !loes de t'eina, aixo, en el seu mo· 
ment. po . ibilitara 1' I boració de relació de lloc~ de 
reina. aquesta relació de llocs de feina, vostes saben 
inolt bé que aixo és la base sense la qual no es pot 
usar ni es por fer l' ferta d'ocupació pública. Es fa 
també el registre de personal, aixo poden veure que 
é bligatori, la Llei 30 ho diu ben clar, r gistre de per-
onal de la CAJB, constitu'it per la inscripció de tot el 

personal al seu servei i on 'anotaran tots el acles que 
afecten la vida administrativa de la Comunitat Aulo· 
noma. Es fon, es determinen aquest camins per saber 
cada cosa del personal coro es fa i com s'ha de fer, 
a ltes, baixes, reconeixements de triennis, sollicituds de 
jubilacion s, consolidació de grau, carrera administra
tiva, cte. La nomina, que esta feta darrerarnent amb 
la IBM-S38 que antigament e feia a maquina, actual· 
ment, en forma clara no s'hi pot fer, perque el nombre 
de funcionari i laborals que hi havia en el momenl 
cl'entrar aquest Govem a la Comunitat Autónoma, era 
de 200 i pocs, avui s'acoslen als 2.000, i esperem que hi 
hagi a lguna cosa mé , com és natural. Es crea, amb 
aquesta Llei, també, cosa impo:r\ant, 1a inspecció ge
neral de, sérveis i es crea també l1Institut Balear de la 
Funció Pública. 

No vull allargar més, si vostes creuen, senyors de 
l'oposició, que aixo és no fer res, aleshores, i els ho diré 
en castella, «apaga y vámonos», si aixo no és fer res, 
vostes ja em diran que fan. 

Ha dit voste que el Govern ao sap el personal que 
necessita, pero precisament avui malí, el Sr. Alfan o, 
després d'aque ta frase que voste ba repelida ara, ha 
dil Lambé que el PSOE no sap el personal que neces
sita -.el Govcrn. És natural, permeti'm que li digui un 
refrany en mallorquí, «ningú no sap el mal de l'olla 
més que la cullera», els que hi som dins sí que ho 
sabem, vostes, com ho poden saber? Vostes saben el 
que els convé, vostes saben el q.i,e els bufen a l'orella, 
i qualcuna d'aquestes coses que els bufen a vostes 
a l'orella, com els podia aclarir, no ho diré, també les 
sabem nosaltres, tenint en compte, a més, que qui és 
dins una Conselleria sap le necessitats que té i sap 
que quan es fa una conlractació és perque és neces ari 
aquest servei. En aquest aspecte, del que em deia veste, 
de la relació de llocs d feina, l'únic amí de saber, amb 
exactitud el que es necessita, per qu~ es necessita i com 
es necessita, és acabar aquesta feina que fa SOFEMASA, 
és fer, acabar el cataleg de llocs de feina, és acabar la 

valoració d'aquest cataleg de llocs de feina, és fer la 
relació després de llocs de feina, i després vendra l'o
ferta d'ocupació pública, si és que s'aprova la Llei de 
la Funció Pública de la Comuni'tat Autonoma. 

Aixo, i vos.te no me n'ha par1a,t, pero d'aixb se n'ha 
parlat aquí dins, de si plantilles organiques, se n'h.a 
parl~t aquí dillS aquests dies, Sr. Martín Peregrfn, no 
m'ho n gui, bo teuc anotat aquí, perque an licipadament 
de sortil i haver de sortit jo perque es tracras de la 
meva Conselleria, he pres une notes, es va dir aquí dins 
e l de la plantilla organica, que encara no estava feta, 
aixo, perdoni, la plantilla organica avuj per avui, és 
un fet passat, no té cap sentit, el qu si té senUt és 
la relació de llocs de feina, aixo és la verLadera p!anti• 
lla organica que val avui, la resta són histories. Jo fa 
molt de temps que no en parlo, de plantilles organi
ques, per que?, perquc la Llei de la Fundó Pública 
parla de relació de !loes de feina i parla de Lotes aques
!es coses que feim ara i, com ja Ji he dit, vostes, e
gurnment n'eslan as, aben ta t . La Llei de la Funció Ptí
blica, ha usat voste due paraules, que són, la Ll.ei de 
la founció Pública, «mal y tarde», bé, vosre pot fer aque -
te ·interpretacions, pero voste sap ben bé qu la Llei de 
la Funció Públi.ca no és dolenta, no és dolenta perque 
les persones qu hi ha din la Comissió Nacional de Fun
ció Pública. toles, en representació de lotes les Comu
nitats Autonomes, presicüdes pel Secrelari General, amb 
ategoria de Director General, que ja no és el mateix 

senyor, pero vaja, és el maleix, la vare11 aprovar per 
unanirnitat, no deu estar tan mal feta, la varen apro
var per unanimitat i voste ho sap. Tard, bé, també bo 
hem explicat moltes vegades, nosaltres no tenim la cul
pa que els mateixos treballadors volguessin esperar fer 
les eleccions, volgu.essi.n sperar l'homologació, pe1· des
prés donar el seu vist-i-p lau que havia de passar per 
ells, pel sindicat, havia de passar l?er ells, i sense que 
passa per ells, no podíem anar per darrera vegada a 
Madrid. [ així ho férem, i esta fet d'aquesta manera. 

Voste parla de l'assumpte de cootrac.tació, jo, mol
te vegade , ja arribo a oblidar-me de les coses de tant 
de saber-les i ele tant de sentir-les, per que no van a 
casos concrets?, per que no van a casos concrets? Jo 
li die a voste que en tema de contractació estic par
lant del meu lloc, de Conseller de }'Interior, no em par
li de res més, li die que jo no he comes aquest pecat 
que voste vol dir, i aixo també ho sap voste i ho sap 
tata la Cambra, perque fins i tot la premsa n'ha par
lat, amb motiu de la segona moció de reprovació per 
a aquest Conseller. 

Contractació a través de Capítol II, d'aixo no 
me'n parU, no n'he t'et ni una, n i una . El Conseller 
d'Hisenda va dir, segons voste, que slava el Capítol I 
molt ajustat, ell scgurament ho sabra, jo Ji puc con
testar del Capftol I de la meva Conselleria, no ele to
tes i caclascuna de les Conselleries, perq ue, a més, no 
té per que haver-se de treure una altra vegada, per
que aixo ja ha estat explicat aquí pels Consellers res
pectius. 

Diu que aquestes coses recullen el sentit dels tre
balladors, contractats laborals i funcionaris, voste sera, 
segurament, una de les persones a qui aniran a contar 
aquestes histories, com han contactes unes poques his
tóries que, ni el mateix interessat, tenc les meves no
tícies, s'ha ha cregut. 

És a dir, quant al que fa referencia a la meva 
Conselleria, no vull aficar-me en altres Conselle
ries, perque no és la meva funció, aquesta, en tot 
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cas seria la de tots i cadascun deis Consellers que 
han desfilat abans i dels que desfilan després, 
el personal és insuficient. Hi ha 75 persones dins 
la Conselleria d'Interior, tengui en compte que la Con
selleria d'Interior no és només personal, és adminis
tració local, és vivenda rural, són ordenances, és pare 
mobiJ, són serveis de seguretat, és protecció civil, etc., 
i aixo, naturalment, a una empresa pública, no cree que 
ningú s'atreveixi a dir que és excessiu aquest per
sonal. Ve ajustat, perque ja em dira voste, amb una 
proposta que hi ha de protecció civil, com a vacants 
noves, tres persones, si creu voste que són suficients, 
o, per exemple, a l'Institut d'Estudis de la Funció Pú
blica posar-hi tres persones sera suficient, si voste és 
capac;: de desenvolupar una feina amb l'Institut de la 
Funció Pública amb tres persones, ja m'ho explicara. 

Moltes gracies, Sr. President. 

EL SR. PRE'SIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Conseller. 
Vol replicar, Sr. Martín Peregrín? 
Disposa d'un temps de cinc minuts. 

EL SR. MARTfN PEREGRfN: 
Gracias, Sr. Presidente. Sras. y Sres. Diputados. 

Sr. Conseller, usted me parece que alguna de las co
sas que se han dicho aquí no las ha entendido en el 
sentido en que se han dicho ni, además, consecuente
mente ha interpretado bien. Mire, Sr. Conseller, en 
primer lugar, cuando nosotros, que no yo, los compa
ñeros, los Sres. Diputados, han hablado de plantilla 
orgánica, lo único -que han hecho .es repetir lo _que 
dice el artículo 14 de la propia Ley de Presupuestos de 
ustedes. No es un invento. Plantillas, artículo 12, per
dón. «Durante el ejercicio correspondiente ... », perdo
ne, (Pausa), está en un artículo, pero ahora me· va a per
donar que no le encuentre, ¿cuál es?, el 12. «Duran
te el ejercicio de 1986 -perdone, es que estaba, sí-, 
el Govern elaborará las plantillas orgánicas correspon
dientes a la administración de la Comunidad Autóno
ma». Es el propio artículo 12. Yo, efectivamente, no he 
hablado de plantilla orgánica, porque ciertamente, des
de el punto de vista legal no existe este término o 
concepto. Pero bueno, vamos al fondo de la cuestión. 

Ustedes están hablando de que hacen un catálogo, 
una valoración y, posteriormente, una relación de pues
tos de trabajo, que están negociando un convenio co
lectivo y que, además, este convenio colectivo, natu
ralmente, se tiene que reflejar en el Capítulo de gas
tos de personal y yo me pregunto, si no tienen esa va
loración de puestos de trabajo, el catálogo, y el con
venio colectivo todavía no está firmado, en función de 
qué datos y argumentos, pueden ustedes permitirse el 
lujo de decir que los presupuestos .~n relación a gas
tos de personal están ajustados y son los que tienen 
que ser. Es una pregunta que le pongo a usted para 
que me diga el porqué esa firmeza en decir que eso 
es lo que tiene que haber. 

Usted dice que son los que tienen los datos y que, 
por tanto, son los que saben lo que hay, claro que sí, 
evidentemente, ustedes tienen los datos, pero a mí me 
da la impresión de que esos datos no los saben poner 
en su sitio y que, en realidad, cuando hablan de plan
tilla suficiente no saben dónde tiene que estar situada 
esa plantilla. ¿ Cuáles son los departamentos o las Con
sellerias que están sobredimensionadas o cuáles son las 
Consellerias que necesitan de personal? ¿ Qué clase de 
personal es el que necesitan ustedes en cada una de las 

Consellerias, si tienen que ser puestos ocupados por 
funcionarios o puestos ocupados por personal laboral? 
Hoy en día, circunstancias muy importantes a los efec
tos de elaborar una adecuada relación de pues tos de 
trabajo. Usted me dice que usted no responde de las 
contrataciones de otros departamentos, pues buenos 
estamos, y ¿dónde está su responsabiháad, entonces?, 
¿qué es lo que hace el Conseller de Interior?, ¿.cuál es 
su función, en el Gobierno?, ¿no es usted el respunsa
ble de contratación?, entonces, cóm:) va n decirme o 
cómo va a decir a la Cámara que no se hace respon
sable de las contrataciones de personal. Me ha nedido 
ejemplos concretos, ¿quiere usted una historia concre
ta? Pues se la voy a contar. 

«En contestación a la denuncia formulada por us
tedes ante esta Inspección Provincial de Trabajo, me 
complazco en transcribirles el informe emitido por el 
inspector Sr. Jaime Solivellas: Girada visita de ins
pección, se comprueba que habiendo iniciado su re
lación laboral en fecha 1-2-84, la empresa no les dió 
de alta, dentro del plazo legal, en régimen general de la 
Seguridad Social, lo que motivó que por este inspector, 
en fecha 14 de mayo del 84, se practicase a su tavor 
acta de liquidación de cuotas por el período, ere., etc. 
Durante el mes de septiembre de 1984 no figuran de 
alta, por lo que se ha practicado la oportuna acta de 
liquidación, tampoco figuran dadas de alta el pc!l íodo 
1-3-85 a 31-7-85, practicándose igualmente acta de li
quidación». Y finaliza el inspector: «Durante el perío
do 1-8-85 a 31-7-86, figuraron dadas de alta en la em
presa SERESCO, Sociedad Anónima, trabajando cedi
das a la· ·comunidad Autónoma, por lo que se ha prac
ticado acta de infracción por cesión ilegal de perso
nal». Cinco personas, con ~us nombres y apellidos que 
se los digo ahora mismo, si usted también quiere. Pro
puesta de sanción de 1.418.009 Pts., y otra propuesta 
de sanción de 210.291 Pts. Los nombres y los apellidos 
están aquí, a su disposición. Ya tiene casos concretos. 
Uno de los que hay, que hay más. Y le voy a contar 
uno personal que le ha ocurrido a este Diputado, en 
una Conselleria. Fui, por razones profesionales a pre
guntar qué había pasado con cierto pago que se tenía 
que llevar a efecto. El Director General, múy ,sorpren
dido, me dijo que en el mes de octubre se había dado 
traslado a la intervención y que no sabía por qué no 
estaba ese pago ya efectuado. Pidió la documentación, 
y vino la documentación, y el papel decía que se de
volvía a Intervención porque faltaba el código. Correc
to, por parte de Intervención. Pero ese papel se había 
devuelto en el mes de octubre de 1986, y el que le ha
bla se encontraba en la Conselleria día 3 de marzo del 
1987. Sorprendido el Director General preguntó delan
te mío a la presunta responsable que qué había pasa
do. Cinco administrativas que había adscritas a esa 
Conselleria, ninguna de ellas supo responder que les 
correspondía pasar a máquina y corregir ese error ma
terial, entre otras cosas porque decían, no había habi
do ningún responsable que les hubiera indicado que 
esa era su obligación. Que venga Dios y lo vea, dije 
yo, si algún día a alguno de nosotros les caían esas res
ponsabilidades, pero también pensé que posrnlemente 
ese error, y por eso se lo decía antes, no fuera impu
table única y exclusivamente a los funcionarios, sino 
que lo que había era un auténtico desbarajuste de per
sonal y de responsabilidades, y que nadie sabía cuál 
era su obligación allí. Si cada uno de los funcionarios 
y de los trabajadores lo supiera, le digo a usted que 



DIARI DE SESSIONS / Núro. 89 / 24 de mar<; del 1987 2795 

la administración funcionaría mucho mejor. Y ese es 
el problema, que empezamos por no saber dónde gas
tamos el dinero, y por eso le decimos que no ... 

EL SR. PRESIDENT: 
Vagi acabant, Sr. Diputat. 

EL SR. MART1N PEREGRtN: 
Sí, Sr. Presidente. Que no hay razonamiento que 

lo justifique y que tampoco saben ustedes de qué per
sonal y de qué recursos humanos disponen. Y así les 
va. 

EL SR. PRESIDENT: 
Grades, Sr. Diputat. 
Sr. Conseller, vol replicar? 

EL SR. LLOMPART SALVA: 
Moltes gracies, Sr. President. Aquest assumpte de 

SERESCO, Sr. Martín Peregrín, el sap tothom, pero, 
per favor, voste no em doni la culpa a mi, voste, que 
creu, que jo responc de tots els actes que es facin per 
tot? Pensi, mediti, si, des del punt de vista religiós, es 
diu que quan un va a confessar-se no ha de donar la 
culpa als altres d'haver comes els pecats, i voste, em 
pareix que no la sap, a aquesta historia. Doni la cul
pa alla on sigui, a més, si hi ha una contractació d'un 
servei, és legal, voste també ho sap, no li ho he rl'ex
plicar, si hi ha una contractació d'un servei, no li ha 
puc explicar, perque, a més, és legal, si hi ha un error, 
en un detall, no li ho discutesc, pero, cadascu amb el 
seu pecat. 

Moltes grades, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
Volen intervenir els altres Grups Polítics? 
No havent-hi més intervencions, passam a la vota

c10 de l'esmena 309, de totalitat. I deman a la Cam
bra: 

Sres. i Srs. Diputats que votin a favor de l'esme
na, es volen posar drets, per favor? 

Poden seure, moltes grades. 
Sres. i Srs. Diputats que votin en contra, es vo-

len posar drets, per favor? 
Moltes grades, poden seure. 
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? No n'hi ha. 
Resultat de la votació: a favor, 12 vots; en contra, 

19; abstencions, cap. Queda rebutjada l'esmena. 
Passam a continuació a debatre les esmenes 310, 

11, 12 i 13 agrupades, que defensara, pel Grup Parla
mentari Socialista, el Diputat Sr. Josep Alfonso ; Vi
llanueva. 

Disposa d'un temps de deu minuts. 

EL SR. ALFONSO VILLANUEVA: 
Sí, Sr. President. Seré molt més breu. Sres. 1 Srs. 

Diputats. Supos que el Sr. Conseller d'Interior em dira 
que el! sí és responsable dels pressuposts de la seva 
Conselleria, nosaltres creim que té una responsabilitat 
política damunt tota la responsabilitat de personal del 
Govern, el! creu que no, és el seu problema sobre dis
tribució de responsabilitats, nosaltres continuam pen
sant que sí la té. I, sobretot, que sí la té sobre el pressu
post de la seva Conselleria. 

Sr. Conseller, nosaltres li feim unes esmenes de re
ducció de 10 milions de pessetes, 10.300.000 Pts da
rnunt el seu pressupost i de 14 vacants que creim que 

no ha de cobrir, i feim aquesta esmena de reducció, 
senzillament, perque voste propasa al Parlament d'a
questes illes un increment de personal del 28 % , creim 
que és absolutament exagerat i propasa una fixació de 
vacants en ·19. Per cert, cree que ha dit al meu com
pany, Diputat, company de tots, pero company de 
Grup, Sr. Martín Peregrín, que tenia 75 persones a la 
Conselleria, és possible, voste ha deu saber millar que 
no jo i, sobretot, ha deu saber millar que el Conse
ller d'Hisenda que ens presenta el pressupost, perque 
ell diu que en té 81, d'aquestes 81, amb 19 places, l'any 
passat, 89, arnb 6 places vacants, li demanarn que no 
en cobreixi 14, i que no en cobreixi 14, Sr. Conseller, 
per una raó bastant simple, i la hi he dit abans l'he 
repetida a altres Consellers, és ben ver que des de 
l'oposició és rnolt mal de saber quines són exactament 
les necessitats de personal de cadascun deis departa
ments de la Comunitat Autonoma, en aixo li don tata la 
raó, més bo defer és, des del Govern, saber-ha, també li 
don la raó, pero cree que voste em donara la raó que el 
Govern, en aquests moments, a nivell globalitzat. de 
tota la Comunitat Autónoma, no sap quines necessitats 
de personal té, que no és discutible que un departa
ment pugui necessitar tres vacants o tres persones més, 
no ho hem de discutir, pero que globalment vostes no 
saben quines necessitats de personal tenen, ni quin és 
el cost global pressupostat del pressupost que neces
siten, ho indica o ho diu o ho demostra una simple 
qüestió, i jo la hi diré. Vostes, l'any passat, varen fer 
.un pressupost primer de 188 milions, un primer pres
supost, Conselleria d'lnterior, un segon pressupost de 
uns 140 i busques de milions, i enguany presenten un 
pressupost de 179 rnilions, 178.892.000, jo no sé ja, ni 
voste tampoc, cree, amb quina carta m'he de quedar, 
si calcular sobre el primer, calcular sobre el se1wn o 
calcular sobre el tercer. El que cree és que voste; tam~ 
poc no saben quina carta juguen. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Diputat. 
Sr. Conseller. 

EL SR. LLOMPART SALVA: 
En permetra -sí, grades, Sr. President-, em per

metra, Sr. Alfonso, que li digui que em deixi anar de 
pressuposts del 85 i del 86, estam parlant del pressu
post de 1987, voste em diu que tenc 81 vacants, 81 pla
ces -va bé així?-, no 75, sinó 81. Bé. Teoricament, 
podría ser que tengués raó, pero fins que el pressupost 
aquest no estigui aprovat, li die a voste que en tenc 
75, perque hi ha 6 vacants de nova creació, li diré on: 
una, a activitats classificades, que aquest servei ha pas
sat del 83 tenir ·.manco de 400 expedients al 86 a:mb 
1.800 i més expedients, si voste compara, ja em dira 
com va, aixo. En relació amb el pressupost de que 
parla voste, li diré que el del 86 era de 139 milions, 
si hi afegim el 5 % , a grosso modo, són 7 milions, són 
146. La Seguretat Social d'alts carrecs, són 5'3, en to
tal, 151'3. L'homologació i la Seguretat Social de l'ho
mologació va al voltant de 10 milions, total 161'3 No
ves places, 6, arnb 7'6, 168'9 milions, 169, hi ha um1. 
diferencia de 9 rnilions en relació amb !'anterior, q1.1c 
són vacants a mig any, creades. I aquestes sis vacants 
són: un auxiliar per a activitats classificades, com li 
he dit abans; una vacant per a administració local, tam
bé d'auxiliar; a personal, un tecnic de grau superior 
que sera aquest inspector general de que parld la fu-
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tura Llei de la Funció Pública, s1 es · que s'aprova; i, 
per comem;ar les activitats de protecció civil, 3, un 
tecnic superior, un administratiu i un auxiliar. No sé 
li Ji he aclarit aquest punt de no sé guantes vacants. 
Ara bé, tal vegada voste tengui raó, perque vacants d'ad
ministratius i d'auxiliars administratius, que les pro
ves s'han fet dins el mes de desembre estan ocupades 
ja pel personal aprovat, per tant, no coincideix el nom
bre de vacants amb el nombre de funcionaris o de .a
borals. 

Moltes gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes grades, Sr. Conseller. 
Sr. Diputat, té voste la paraula. 

EL SR. ALFONSO VILLANUEVA: 
Sr. Conseller, la veritat és que cada vegada que 

m'expliquen les coses, cada vegada les embullen més. 
Parlam d'unes plantilles pressupostaries, aquestes plan
tilles pressupostaries teoricament, sempre, quan es po
sen damunt d'un pressupost es diu, per exemple, x, x, x, 
vacants, en blanc, perque no se sap qui és; coberta el 
1985, 86, 84, 83, 87, sis mesas, per que es posa aixo o 
toca posar aixo? Per una raó molt simple, perque el 
calcul pressupostari s'ha de fer en funció del temps 
que la vacant estigui funcionant. I és obvi que si l'any 
1986 la vacant s'havia de cobrir, l'any 1987, «tepe», 
tota, i si s'havia cobrir l'any 85, s'ha de calcular pres
supostariament tota la vacant. Per tant, les precisions 
són importants per fer calculs, perque si es cobreix 
per ·a mig any, es calcula mig any, si es cobreix per 
a un any, es calculen un any. I també és claríssim que 
l'any passat, em pareix, parlo de memoria i no mc'n 
record molt bé, pero em pareix que n'hi havia :vacants 
que deien, i així li contest, contestant-lo a voste. que 
és el tema de personal, a totes les argumentacions so
bre mig any de cobertura i aixo, em pareix que hi ha
via 22 vacants en tates les Conselleries que deien co
bertura 1986, 6 mesos. 22, entre totes les Conselleries, 
imagini si me n'han justificades de vacan~s. de m1ii:.ms 
de pessetes en vacants que només s'havien calculat per 
6 mesas, pero s'havien pressupostades tates. 

Per tant, de ver, el que li deia quan he finalitzat 
la intervenció, no sabem amb quin joc de cartes ju
gam i el pitjor és que vostes tampoc. I acabaré de de
mostrar-Ji, i dues paraules, perque a aquest tema Ji 
hem donat moltes voltes, pero, cada vegada, cada vol
ta que li donam ens surt una nova sorpresa. Miri, Sr. 
Conseller, voste, l'any passat, pressuposta, com voste 
ha dit molt bé, 139 milions de pessetes, no importa 
anar als duros, anirem als 139 milions, i aixo ho pres
suposta amb 89 llocs de feina, plantilla pressupostaria, 
89, enguany, 6 vacants d'aquests 89, el que vol dir que 
n'hi havia 85 de cobertes, si jo mal no entenc ei que 
és una plantilla pressupostaria, tal vegada voste~ s'han 
inventat un altre metode, pero per tot es fa a1xí com 
jo li he dit, 89, 6 vacants; enguany pressuvosta 81 pla
ces a la seva Conselleria, 19 vacants, 19 vacants. aíxo 
és el pressupost, Sr. Conseller, jo no sé si interpret 
bé la seva cara, peró si em diu que aixo no és el seu 
pressupost l'agafam aquí i el miram, eh?, és aquí, aixo 
és el seu pressupost, 19 vacants, 178.892.000 Pts .. 179 
milions, pero hi ha una curiositat incre'ible, i a posta 
he dit que jo no sé si vostes saben el que fan, que 
quatre mesas abans, quatre mesos abans havien pre· 
sentat a aquesta Cambra l'any passat, i em d1u, par-

1am del pressupost del 87, evidentment, pero vo<;tc tam
bé deu coneixer la Llei de Finances, i diu que a efec. 
tes de poder estudiar els pressuposts del 87, ::,'han de 
presentar els pressuposts, és a dir, el nivell d'execució 
del 86 i els estats comparatius, aixo, fins i tot el Con. 
seller els va presentar a la premsa, els estats compa
ratius, el,; que va trabar que havia de present:ir, jo li 
faig el que jo trobo que he de fer, supus que tenc tot 
el dret a fer-ho. Ido, resulta que li faig un estat com
paratiu de tres pressuposts, perque l'any 86 n'hi va ha
ver dos, un que va ser un avortament, i és curiós, el 
Conseller democrata-cristia va avortar un ·pressupost, 
pero les coses són com són, i va arribar aquí i no va 
arribar a néixer, es va retirar, aquesta és la paraula 
generica, i no em digui també que la retin. perque no 
ofenc a ningú, amb aixó, bé, voste em presenta un 
pressupost al desembre de l'any 81 pcr al 86 a1:i.b 76 
places, com ho valoraven? No se'n deuer:. recordar, jo 
li ho diré, 188 milions, dos mesos despr~s, un pressu
post amb 89 places, valorat amb 139 milioll3, de cap 
el va rebaixar en 50 milions, enguany 81 place~. el va
lora amb 178 milions, cree que no fan falta més co
mentaris. 

EL SR. LLOMPART SALVA: 
Moltes gracies, Sr. Presídent. Sr. Alfonso, amb la 

qüestió de vacants, i em referesc al pressupost del 
1987, que és el que discutim, i no de pressuposts non 
natos, perque si no va néixer és non nato, del que em 
parla voste d'altres Conselleries; en la qiiestió de va
loració de duros, de Capítol I, em permeti que no Ji 
expliqui res, perque no ho sé ni ho vull explicar, per
que no em correspon a mi. I en qüestió del que ha 
anat parlant després, de vacants i més vacants. per fa
vor. Punt. 

EL SR. PRESIDENT: 
Valen intervenir els altres Grups Polítics? 
Grup Esquerra Nacionalista, té la paraula. 

EL SR. SE.RRA BUSQUETS: 
Sí, només per fer una advertencia per part del 

Grup d'Esquerra Nacionalista. És que nosaltres trobam 
que les respostes de la Conselleria d'Interior a aquest 
cas estan molt poc documentades, i lamentam que no 
hi pugui haver una mica més de documentació, per 
poder prendre part un poquet més directament en el 
debat. 

EL SR. PRESIDENT: 
Més intervencions de Grup:,? 
No havent-hi més intervencinns, passam a la v·ota

c10 de les esmenes 310, 11, 12 i 13. I deman a la Cam
bra: 

Sres. i Srs. Diputats que votin a favor d'aquestes 
esmenes, es valen posar drets, per favor? 

Moltes gracies, poden seure. 
Sres. i Srs. Diputats que votin en contra cl'aques-

tes esmenes, es volen posar drets, per faror? 
Poden seure, moltes gracies. 
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? No n'hi ha. 
A favor, 13 vots; en contra, 20; abstcncions, cap. 

Queden rebutjades. 
Passam a l'esmena 314, del Grup Parlamentari Sn

cialista. Per defensar aquesta esmena, té la paraula ei 
Diputat Sr. Josep Alfonso i Vi\lanueva. 
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EL SR. ALFONSO VILLANUEVA: 
Sr. President, jo deman ia que es voti, perque, Je 

fer, dins la discussió general he indos el raonament 
d'aquesta esmena. 

EL SR. PRESIDENT: 
Li pareix molt raonable a aquesta Presidencia, i 

50tmet l'esmena 214 a votaeió. I deman a la Cambra: 
Sres. i Srs. Diputats que votin a favor d'aquesta 

esmena, es valen posar drets, per favor? 
Poden seure, moltes graeies. 
Sres. i Srs. Diputats que votin en contra, t.s valen 

posar drets, per favor? 
Poden seure, moltes grac1es. 
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? No n'hi ha. 
Resultat de la votació: a favor, 13 vots; en contra, 

20; absteneions, cap. Queda rebutjada l'esmena 314. 
Passam ara a l' esmena 315, del Grup Parlamentari 

Socialista. Per defensar aquesta esmena. le Ja paraula 
el Diputat Sr. Josep Alfonso Villanueva 

EL SR. ALFONSO VILLANUEVA: 
Sí, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. Bé Sr. 

Conseller, abans hem entrat en una eerta definició 
de si era un pressupost non nato, jo cree que era non 
nato, pero pot ser nascilun.1 ·. per 1·,mt, quan va en
trar aquí, aquest pressupo,r. jo tenc dret jn a com
parar-lo. No cree que hag1m d'eutrar en cliscus:;ions 
LeoJogiques ni de cap tipus d'aqucsts. Bé. Li proposam 
una esmena a l Capíto.1 II, Sr. L'an eller, petita, 3 mi
lions de pessetes, jo cree ::¡ue aquest:1 vegadn r.0 es 
pot quei.l<ar, perque amb un iaerement de pressupost 
del 28 %, només proposar-lí 3 milion,, la veritar és que 
creim que ens portam excessi 11ame11t bé amb aquesta 
Conselleria, no amb voste, evidentment, que l'estimam 
molt. 

Voste proposa un pressupost de 35 milions de pes
setes de Capítol II, i en tenia 27, 28 % d'augment, i 
analitzat sobre el que realment creim que havia de gas
tar, quedava sobre els 32 milions de pessetes, propasa 
un augment del 10 %. Creim que només s'ha passat en 
3 milions de pessetes, que és poca cosa, i demanarh que -

'aprovi. Sr. Con eller, la reducció de Ja despesa cor
renL, cree que ha de ser una de les lluites con tants 
de qualscvo\ Govern , difí il, no vull dil' impossible, 
pero í moll difícil, per , com a mínim, s'ba cl'inten
tar llui tar, quan parlam d'increments que sobrepassen 
en 22 punt , vos te ha e tat moJ t prudent, a al tres en 
100 punts, en 1. 20 punts , J'índex del cost de vida, reim 
que la imprndenda indica una falta clara de bona ad
mini stracíó. En eJ seu cas, nosaltres li demanarn que 
ens accepti l'esmena de 3 milions, que é., una csmena 
pe'tita, que és una esmena prudent entrant únicament 
i exclusivament dins el que voste ens propasa, un in
crement important, del 30 %, perdó, no em vull equi
vocar, del 28'36 % i nosaltres li deixaríem redui't a un 
increment del 20 %, que ens pareix ja gros, pero dins 
aquest conjunt de desgavell pressupostari que se'ns ha 
presentat aquí, dels manco inflats que hem vist. 

EL SR. PRESIDENT ( SR. AGUILó FUSTRR): 
Gracies, Sr. Diputat . Pel Govern té la paraula el 

Sr. Jaume Llompart. 

EL SR. LLOMPART SALVA: 
Graeies, Sr. President. En primer lloc, Sr. Alfun-

so, perdoni, jo no li nec cap dret a intervenir, ni molt 
manco, perque si fos així, no es preocupi, no 1i n<'c 
res, en absolut, ho die perque ha comen<;al amb uques
ta expressió, i jo li vull confessar que no, si l'he ofes, 
li deman perdó. 

Voste demana un reducció a Capítol II, una reduc
ció global de 3 milions de pessetes, voste té una filoso
fía, i jo en tenc una altra, juntamenl amb to l · 1 Go
vern, perque quan hem presentat el pressupost. a cacla 
Conselleria, crei m que aque t és el pressupost necessa
ri i, tal vega da, insuficient, en qualque aspccte. per la 
qua} cosa , aquesta esmena que voste dcmana, jo no li 
puc concedir aquesta reducció de 3 miHons de pessetes. 

Mol tes grades, Sr. PresidenL 

EL SR. PRESIDENT (SR. AGUILó FUSTER): 
Gracies, Sr. Conseller. 
Per replicar, té la paraula el Diputat Sr. Josep Al

fonso. 

EL SR. ALFONSO VILLANUEVA: 
Sí, Sr. Conseller. Jo ja ho he notat que era una filo

sofía de tot el Govern, aixó, el que passa és que n'hi ha 
uns que són rnés govern que uns altres, perq ue uns 
tenen la filosofia d 'augmentar un 130 % , i e ls altres 
tenen la filosofia d'augmentar un 3 %. Exemples: dos 
que estan, no a prop ideologicamenl, el Sr. Con ·en -
d'AgriculLura, amb el 3 %, el Sr. Con eller d'Obre<; Pú
bliques, amb el 130 %. Jo cree que estan, no a prop 
ideologicament, sinó molt enfora, obretot en pes polí
tic. Jo cree que la filosofia del Goven en aquest Capítol 
II ha estat la filosofia, ens ho va explicar el Conseller 
d'Economia, bé, llevarem el que abaos eren inversions 
petites, certes inversions que no ho són, les passarem 
a Capítol II, i aixo li admet, esta ben fet, no hi ha pro
blema, i ele prés, compensaren, enguany tot el que no 
hem pogut gastar l'any passat, i ajxo oo li ho puc ad
me Lre. Així de senzi !L Aquesta cree que és la filo ofia 
del Govern, l'entenc, pero no la puc adrnetre. Jo ho en
tenc que l'any passat, és molt mal d'aguantar un grup 
que l'altre li diu, no et votare els pressuposts, retira-los, 
lleva 1.000 milions o 2.000 mílions de deute públic, és 
molt mal d'aguantar, ab<o, i has de comem;ar a retaUar 
de per- tot. Bé, bi ha dues solu.cio11s, retallar de- pe - tot 
i passar, de dir, bé, ja que ens po en cara a la paret, hl 
estarem, i l'altra de dir, no, les necessitats meves són 
aquestes, i aquestes necessitats aguant, si no em vols vo
tar, és el teu problema. Vostes tenien altres annes, pero 
no les han sabudcs jugar políticamenl, per· en tenien 
d'al.trcs , d'anues. I varen passa r per 011 el Grup Regiona
li ta va voler que passassin, que é.s reduc ió del 20 % 
de totes les despeses corrents, reducció de certes Con-
eUeries, com la seva, de 50 milions del Capilol I, vosle 

ho sap, aixo. Per tant, per a nosaltre , La filosofía del 
Govern és la filosofía que conjunturalmen t, quan e ls 
pareix la marca un altre grup, molt minoritari. Ens pa
reix pobra filosofía. 

EL SR. PRESIDENT (SR. AGUILó FUSTER): 
Moltes gracies, Sr. Diputat. 
Per contrareplicar, té la paraula el Conselier Sr. 

J aume Llompart. 

EL SR. LLOMPART SALVA.: 
No, per només dir una petita express10, voste sap 

el que és política. No importa dir res més. 
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EL SR. PRESIDENT (SR. AGUILó FUSTER): 
Moltes gracies, Sr. Conseller. Altres Grups que vul

guin intervenir? 
Com que no n'hi ha, passarem a la votació de l'es

mena 315. 

Sres. i Srs. Diputats que voten a favor d'aquesta es
mena, es volen posar drets, per favor? 

Gracies. 
Sres. i Srs. Diputats que voten en contra d'aquesta 

esmena, es volen posar drets, per favor? 
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? No n'hi ha. 
Vots a favor de l'esmena, 13; en contra, 19; ah5ten

cions, cap. Per tant, queda rebutjada. 
A continuació, passam a debatre l'esmena 316. del 

Grup Parlamentari Socialista, per defensar-la, té la pa
raula el Diputat Sr. Jaume Llull i Bibiloni. 

Sr. Diputat, té voste deu minuts. 

EL SR. LLULL BIBILONI: 
Gracies, Sr. President. Senyores i senyors. A aques

ta hora gairebé amable del te, ja que estam en famí
lia, practicament, com l'any passat, entrarem en discus
sió de lesmena 316, relativa a corporacions locals pe! 
que fa a ajuda a cases consistorials o necropolis o ce
mentiris. Pe! que fa al primer tema, ja ho vaig dir l'any 
passat, nosaltres donarem suport, si mal no record, a 
unes ajudes, sempre que les cases consistorials fossin 
monuments, la majoria d'ajuntaments hi estan, i per 
aixo pensam que aquestes ajudes podríem estar per
fectament incloses dins els pressuposts d'Obres Públi
ques o fins i tot de Cultura, només hi ha una co<;a. quan 
pensam que la casa del poble, l'ajuntament, quan die 
l'ajuntament ho die en doble sentit, el poble té el que 
realrnent vol. Pel que fa a cementiris, no sé si he de 
recórrer a un llenguatgc escatologic a aquestn hora 
del adéus d'aquesta Legislatura, podria recórre1· a un 
ll enguatge miH nari ta, ara acabam un miHeni, podría 
recordar i la vida és un somni, seguinl Quevedo, o a 
una filosofia sobre el ser o el no ser, seg<;>ns Hamlet, o 
les andances del fosser, segons Espronceda, pero sim
plement, aquí hem de mesclar dues magnituds, una és 
el fet físic deis cemenliris, i l'altra, les circumtancies . 
que ens relaten aquest fet. L'experiencia em diu i ho 
vajg dir l'any passat, que dios el· cementiris, en primer 
lloc, es produeix especulació, es produeix especulació 
pel que fa J'ef rencia als preus de les tombes, podríem 
citar casos nombrosos, si ven,gués al cas, pero els obvia
ré. Es produeix una equiparació, i esment com a cas 
curiós, un anunci que va sortir un dia d'aquests a un 
diari d'Eivissa, on un senyor reclamava el domini o la 
concessió, cosa curiosa, pero la redacció de l'anunci deia 
ninxos tal, e l d'aquí i dos d'alla de~a. és a dir que pa
reixia que reclamava el barrisc a'una tamba, no sé 
amb quin sentit es fe ia aque ta rec lamació, pero sí, 
en d finitiva. cree que reafirma la tes i que dic . Vostes 
olen dedicar uns dobler per a conservació, cree que 

no és pcr a construcció, de tombes, pero pensern 
que hi ha unes taxes municipals, unes taxes mu
nicipals que ben bé poden contemp.lar 1 man
teniment del cementeris, i pensem que aquests pr.:!ssu
posts, per molt grossa que sigui la quantia, la CJli,mtia 
sera en relació amb el tamany, per tant, el divisor d'a
quest pressupost estara en funció, sempre sera cent o 
mils, la quantitat a dividir, per tant, el pressupost, ele 
cap manera, no pot ser onerós per a les arques 
municipals. Més encara, a la premsa local va apareixer 

un anunci o un retall d'una notícia d'un diari de la 
península on es deia que el negoci de construcció de 
tombes era un negoci amb alta, cit literalment, és un 
negoci en alta perque hi ha empreses que es dediquen 
a la construcció de ninxos, aix,o vol dir que hi ha una 
clientela potencial, realment. A mi, personalment, no fa 
més de quinze dies i juntament amb un representant 
d'un altre partit aquí present, se'm va sotmetre a la 
consideració, i perdó per la immodestia, com es veuria 
lliurar un projecte a l'ajuntament on es construrssin un 
determinat nombre de ninxos, a canvi d'una conces
sió per a un determinat temps, l'únic que li vaig dir 
és que tengués en comple que s i construia a sol públic, 
salvant qu els cementiris haguessin de ser particuhirs, 
ara, i que e l que lrnvia de tenü- en compte era la con
cessió, si en aquest cas la donava l'ajuntament, sobre
tot per una cosa, perque s'aclareixi d'una vegada el 
que significa la concessió a perpetu'itat. Aixo concre
tament era una empresa d'assegurances, dins la po
lissa d'asseguranc;a aquesta, posaven el títol d'un ninxo. 
Per tant, creim que per aquest altre camí, tampoc no 
és necessari aquesta ajuda a les corporacions locals. 

A canvi d'aixo, perque no es digui que només són 
solucions negatives, aquests 30 milions que hi ha a 
aquesta partida, per exemple, en podríem posar més, 
es podrien dedicar, en parlavem avui matí a una reces
sió amb el Conseller d'Agricultura, deia que tenia di
ficultats per construir o per acabar la dotació d'un la
boratori d'analisi de productes del camp i també per a 
la dotació de personal, que ha de ser un personal qua
lificat. Per tant, aquí, vostes, ja tenen una sortida. 

Per altra part, m'atreviria a fer-li al Sr. Conseller 
d'Interior una suggerencia, a veure si seria po sihle, 
amb el mateix nivel! que 'ha e tudiat, per exemple. 
una ordenan~a obre Ja contaminació, que em pareix 
moll bé, el bem de fel i.citar per afao, si es pogués 
e Ludiar a nivell de Conselleria, dirfem, un regim de po
licia mor tuoria, no sé i és correctc, amb la fina!itat 
que es poguessin unificar criteris, salvant l'autonomia 
municipal que s'hagi de salvar, pero que almanco els 
ajuntaments tenguessin un punt de referencia comú 
per a tots, perque no es donassin situacions d'aquestes 
que consider fora de !loe. I posaré com a exemple, em 
consta, que bj ha qualque encarrega t ele cementi i que 
estant en plantilla a un ajuntament, cree que al marge, 
de forma mega!, dóna servei a altres ajuntaments. Per 
tant, faci el [avor de recollir aquesta suggerencia . 

I, per acabar, passant a un altre tema, ja, ahir es 
va fer, encara que de passada, una mica de referencia 
a la utopia i als social' L • Al respecte, també voldria 
clir u.na serie de considera ions. Jo cree que Ja ulópia 
la té tota aquella persona que no pensa niirant-se el 
llombrígoJ, a ls nostre aHots els ensenyam molle v -
gade la IJuna i els cleim que miri.n d'agafar-la, aixo 
també és una (arma d'utopia, i, al cap i a la fi, avui 
per aVLti, a la lluna, ja 'h i ha arribal. No fo més de 
500 anys fa uns 500 anys, ja hi havia un senyor que 
Ji deien T más Moro, que ja va dir, si no veig equi
v cal, que a un , societat on els doblers eren mesura, 
difkilmenl es podria parlar de justícia social. Nosal
tres ens apuntam a aquesta justícia social. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Diputat. 
Sr. Llompart, té voste la paraula. 
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EL SR. LLOMPART SALVA: 
Jo no valdría acabar cantant el « Viesile-viesila», 

perque aixo ha estat una passada d violi. 
B:, en qüestió cl'aixó del punt de referencia, que 

diu voste, si no estic equivocat, i parlo de memoria, 
existei · una Llei de Sanitat Mortuoria, que cr e que 
determina tates aquestes coses de que voste em par
lava, fins i tot, si no record malamenL permet els ce
rnentiris particulars. O sigui que un que faci un cemen
tiri particular, ningú no li podra discutir si ho ven car 
o si ho ven barat. A més, voste sap que l'especulació 
en qüestió de cementiris ve com a conseqüencia que la 
gent creu que la tomba sempre és seva, i aixo no és 
ver, pero aixo no és qüestió del Govem de la Comu
nitat Autónoma, existeix la Llei de Sanitat Mortuoria, 
existeixen les taxes i els imposts que posen els ajun
taments, i cree que és alla que han d'anar. De tates 
maneres, cree jo que si el Govern podría fer qualque 
cosa, no tendría inconvenient, ara, el que jo no cree 
que pugui fer el Govern, perque jo no li ho aconsellaré 
és modificar aquests 30 milions per a les cases consis
torials i per a cementiris. Bé voldria jo, no 30 milions, 
300 milions, per exemple, per poder ajudar als mu
nicipis per a les seves cases consistorials i per als ce
mentiris, que em cregui, Sr. Llull, que hi ha qualque 
cementeri que fa ganes de plorar, fa ganes de plorar. 

Moltes gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
Gracies, Sr. Conseller. 
Sr. Llull, vol replicar? 

EL SR. LLULL BIBILONI: 
Sí, moltes gracies. Realment, és una qüestió de fi

losofía, i aquí ja topam. Estic d'acord completament 
que hi ha molts de cementiris que estan en males con
dicions, ara, creim que també és voluntat dels respon
sables municipals dur-ho endavant, li podría posar un 
exemple, com pugui ser la construcció de 1.329 nixos, 
amb un pressupost de quasi 60 minions de pessetes 
sense cap cost per l'ajuntament, una actuació, després 
de 30 anys d'abandonament d'un cementiri concret. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Volen intervenir els altres Grups Polítics? 
No havent-hi més intervencions, passam a la vota

ció de l'esmena 316. 
Sres. i Srs. Diputats, que votin a favor d'aquesta 

esmena, es volen posar drets, per favor? 
Moltes gracies, poden seure. 
Sres. i Srs. Diputats que votin en contra, es volen 

posar drets, per favor? 
Mol tes gracies, poden seure. 
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? No n'hi ha. 
Resultat de la votació: a favor, 15 vots; en contra, 

20; abstencions, cap. Queda rebutjada l'esmena. 
I passam, Sres. i Srs. Diputats, a la votació de la 

Secció 16 d'Interior. 
Sres . i Srs. Diputats que voten a favor d'aquesta 

Secció, es valen posar drets, per favor? 
Poden seure, moltes gracies. 
Sres. i Srs. Diputats que votin en contra, es volen 

posar drets, per favor? 
Moltes gracies, poden seure. 
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? No n'hi ha. 

Resultat de la votació: a favor, 20 vots; en contra, 
15; abstencions, cap. Queda aprovada la Secció 16. 

Passam, seguidament, a la Secció de Treball i Trans
port, Secció 19, que té diverses esmenes vives, entre 
elles, una de totalitat, la 376, que formula el Grup Par
lamentari Socialista. Per defensar aquesta esmena de 
totalitat, té la paraula el Sr. Guillem Seguí i Coll. 

Disposa d'un temps de deu minuts. 

EL SR. SEGut COLL: 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Senyors del Go

vern. Sr. Conseller de Treball i Transports. Aquesta és 
una esmena d'obligat complíment en aquesta Conselle
ria, com ho ha estat en totes les altres. I comern;aria 
per dir que aquest Govern o aquesta Conselleria ha tin
gut un munt d'oportunitats per poder-se lluir, per po
der fer alguna cosa, ja que, a través, fins i tot, del Go
vern de l'Estat, se li va oferir, se li va aferir, quan era 
el Ministre Almunia que duia el Ministeri de Treball, se 
Ji va oferir poder dur i canalitzar una acció cara a la 
Comunitat Economica Europea, i era que aquí, a través 
d'aquí, de la Comunitat Autonoma, poguéssim tenir l'o
portunitat de captar la gent dels sectors més marginats 
o més débils, a fi que, a través de la Comunitat Autóno
ma, poguessin anar al Govern Central i del Govern Cen
tral a la Comunitat Economica Europea. Fins i tot hi 
havia, em sembla, 5.000 milions de pessetes que dispo
sava el Govern de l'Estat pera aquesta actuació. É's una 
cosa que no tenim notícia que s'hagi fet cap actuació en 
aquest camp, i, la veritat és una cosa que es lamenta, 
que la lamen!am, nosaltres i que cree que ho podrien 
lamentar tates les empreses practicament que tenim al 
nostre entorn. 

Després, una altra oportunitat que hi ha, al But
lletí Oficial de la Comunitat Autónoma dia 10 d'octu
bre del 85 es va aprovar un Consell Assessor de P1 esi
dencia, després, al BOCAIB, dia 28 d'abril, surt també 
publicada, en aquest butlletí, la composició d'aquest 
Consell Economic Laboral o Consell de Presidencia. I 
jo li faria una pregunta, una o dues preguntes, mirant 
l'article 4 que diu, el Consell Assessor estara integrat 
per dotze membres, a mi m'agradaria saber quins mem
bres són, almanco els que representen les centrals sin
dicals, almanco aquests tres membres que diu quí, al 
punt a), m'agradaria saber qui són aquests membres 
que representen les centrals sindicals. 

Després, com sabra voste, que jo també hi era, en 
aquest cas, vam tenir dues o tres reunions alla, al Ga
binet de Seguretat i Higiene en el Treball, que era 
precisament per elaborar un programa de treball, que 
alla hi havia representats les patronals, els sindicats, 
el Govern i els Consells, per cert, que em pareix que 
només hi havia el·, representant del Consell de Me1Íor
ca, en aquel! moment, perque els altres no es van pre
sentar. Bé. Alla, aquesta Conselleria va presentar un pro
grama, programa que, la veritat, vam comen<;:ar, el pro
grama que va presentar la Conselleria és un programa 
que el grup d'Esquerra havia presental do tze propos
tes d'actuació a treball, després PIMEM, fin j lol amb 
impressos amb les capc;aleres de PIMEM ens presenta 
Conselleria de Treball, la veritat és que la Conselleria 
de Trebal! no va aportar res, només, no va tenir més 
que crítiques, després cap a les centrals sindicals i fins 
i tot d'alguns Consellers, perque van veure que, la ve
ritat, no s'havia fet res, no va presentar més que unes 
propostes que havia fet al!ra gent, i val. I aixo, la veri
tat. 
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Després, li demanaria, dins la formació profess10-
nal, bé, primer, forrnació ocupacional, a veure quines 
actuacions ha dutes aquesta Conselleria. Perque la for
mació ocupacional, hem de tenir molt en compte que 
és ocupacional, no tan sols per a les classes etniques o 
els grups etnics i per a gent marginada, sinó que és 
per fomentar ocupació. I jo tenc entes que aquesta Lon
selleria, el que fa és donar, aprofitar aquests doblers 
que ens donen a través de l'INEM, aprofitar per a 
aquella gent que en realitat no fara feina mai, sinó que 
més bé és una acció social, i ja contempla la Llei d'Ac
ció Social per a aquesta gent, ja hi ha una disposició 
dins una altra Conselleria i no sé, aquesta Conselleria 
cree que seria més bé de cara a poder actuar, ja die, de 
cara al món laboral i no a aquesta gent que, en reali
tat, és gent marginada, que val la pena que tenguin as
sistencia, i tenir-ho en compte. Pero ja que hi ha una 
altra Conselleria que ho fa, cree que valdría més que 
es dedicas a altres coses, fins i tot, i no a aquestes. 

Ar;o és una Conselleria que em sembla, ja die, al
manco, Treball, com he dit abans, s'hagués pogut Huir 
perque ha tingut moltes oportunitats i podria fer 
d'«hombre bueno», fins i tot «hombre bueno» entre em
preses, sindicats, patronals i així seria la manera que 
aquest Govern pugui fer d'«hombre bueno» dins les 
empreses, amb les complicitats que hi pugui haver, per
que és més social que no industrial, aquesta Conselle
ria. 

I, passant al tema de transports, ara jo, dins els 
mitjans d'informació he llegit que hi ha, entre Illes 
Balears, hi ha quatre empreses que duen el monopoli 
d'aquestes illes, quatre empreses de transports. Aques
tes quatre empreses de transport han augmentat, em 
sernbla que un 53 o un 70 o augmentaran o han aug
mentat o tenen previst augmentar, i precisament a la 
Llo lj a, quan estavem a la Llotja, abans de venir a aques
ta Se1.,1, el Sr. President del Govern va dir que tendría 
moten compte manten ir la i..ndústria deis rnobles, aquí. 
i que hl bauria una subveoció per als tran ports, ja 
que tenen mol poc valor afegit la indús tr¡a del m0ble. 
No sé que s'hi hagi fet res, resulta que aixo augmenta 
un 53 o un 70 % i no sé que hi hagi hagut cap subven
ció, ja die, de cara al transport del moble, fins i tot 
me'n record que un Conseller, perdó, un Diputat del 
nostre Grup ja havia fet una pregunta, i no s~ si es du 
cap actuació forta en aixo. 

Bé, i res més, ja die, cree és una Conselleria que, 
en realitat, no tenint competencies ni tenint res, tenia 
oportunitat des del Govern Central, a través dels but
lletins aquests que s'han publicat, a fer el que he dit, 
a forrnació professional, a formació ocupacional, a for
mació professional mateix, que abans me n'havia obli
dat. És un tema que dius, bé, <lepen del Ministeri d'E
ducació i ien. ia, pero, bé, 11· lla coses com sabem tots, 
í la Comw1itat utonoma Lé l'obligació, moltes vega
des, fins i tot per Llei, resulta que el Ministeri no hi 
arriba, no hi arr.ib.a per les seves dLficulLal , de ve!?~J
de necessitam una maquina moll sofisticada ,de cara 
a la industrialització, i no altres hem de ser capa~os 
de eure s i nosalt1·es, dins els <::entres de formaci6 hi 
podem presentar una cosa, quan els joves surten de 
formació profes. iona l, s igufo capa<;os de ser bons pro
fessionals, no que siguio peons, que, en realitat des
prés, i ja die, no don tola la culpa al Govern, pero hau
ria pogut ser una actuació, una actuació molt valida i 
molt forta que podía fer el Govem. 

Gracics. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes grades, Sr. Diputat. 
Sr. Conseller, té voste la paraula. 

EL SR. FONT QUETGLAS: 
Grades, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. M'ha 

parlat, el Sr. Diputat, d'uns temes molt concrets i, con
cretament també, li contestaré, un per un. 

El tema que m'ha dit que quan el Ministre Almunia 
tenia el Departarneot de TrebaU ens va aferir, cree que 
ha dit 5.000 mil.ions de pessetes per a la Comunitat Ec0-
nómica Europea, bé, ni un, ni un. únicament, la Co
munitat Autónoma pot actuar com una empresa més 
que pot tenir Wles acluacíon que, en aquests moments' 
no ens ba interessaL per certes raons, que les hi pu~ 
explicar quan vulgui, pero sí que aquest departament 
i, a més, vo te ha dit una cosa rnolt concreta, ha d; 
venir la omtuiitat Autonoma, la Comunitat Autónoma 
ha d'anar al Govern Central i del Govern Central a la 
Comunitat Económica Europea, per tant, jo cree que 
és un pas, en tot cas seria un pas inútil, perque, p~ls 
projectes que hi pugui haver d'empreses aquí de la 
Comunitat Económica Europea, l'Administració Central 
té un departamenl amb un personal que s'hi dedica, a 
la Direcció Provincial de Treball, i li puc dir que a 
prop de quasi, em pareix que són, bé, almanco un dia 
que jo vaig anar per ana hi havia tres persones i tec
nics superiors, encara vénen a la Conselleria a dema
nar-nos que els diguem com es fa, i els ho explicam, 
perque alla no els poden c!ir com es fa, perque no ho 
sabem, a part que només hi ha tres persones. Li puc 
do~1ar casos, ara en aquest moment no els tenc, per
que ero pensava que l tema no seria aquest, p ro el 
convid a venir a la onsell.eria i Ji ho demo traré. Pcr 
t~nt, cree que, pdmera, no en han fet cap oferla mai, 
h ho puc asscgurar. i, segona, hi ha un departam enl 
aquí que es dedica a aix01 durant el prim r any e m 
pareix que no va tramitar cap exped ient i enguany, pen
tura són dos o tres, una cosa aixi, que n'hi ha. és a 
dir, cree que nosaltres ficar.nos en aquest tema, tenen 
temps suficíent, perque hi ha unes persones que ja es
tan pagades per aixo. 

E l Consell Asses or de Presidencia, era el segon 
tema que m'ha comenta't , ja ho ha dit voste mateix, és 
un Consell Assessor ele Presidencia, pero no ele la Con
selle1ia d · Treball i. T1·ansports, pero també m'ha fet 
una cosa, un detall concret i és que em diu, quines 
centrals sidicals estan representades, a mí em sap greu, 
perque hi ha coses que em sap greu repetir-les, oero 
em forr;a, miri, aixo és un dels escrits que hem enviat, 
coneix el segell, em supos, perque és d'UGT, encara 
esperam que ens contesti, per que ern demana aixo a 
mi, a veure quines estan representa.des, si encara no 
ens ha contestat, com li ho podem dir. 

Les reunions del Gabinet de Seguretat i Higiene en 
el Treball, que va ser com a conseqüencia d'una reu
nió d'aquest Parlament, de la promoció d'ocupació, bé, 
jo record que vostes sempre volien distorsionar el que 
havien de ser aquelles reunions, no voste, altres mem
bres d'alla dins, la veritat és que no va ser així, i jo 
sempre llegia l'acord, el vaig haver de llegir diverses 
vegacles, l'acord que va prendre aquest Parlament, i 
l'acord és aquest, per tant, facem feina damunt aix:'), 
perque jo no tenc altra mandat més que el mandat 
parlamentari. Es va elaborar un text, no només elabo
rar un text, sinó que es varen fer actes de tates les 
rcunions, fa mesas que és aquí, i no ens ha tornat a 
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d.ir re . No altres varem compJir. I recordi que el seu 
Grup ,i torn a comem;ar amb UGT deien, varen cl ir q\.l.e 
00 volien fer cap proposta perque el Parlament s'havia 
equivocat, no ho vaig dir jo, ho va dir UGT, i esta l'acta 
aprovada, p 1· unanimitat, va dir que el Parlan1errt s'ha
via equivocal i que primer havia de donar uns doblers, 
havia de clonar una partida pressuposta.ria per després 
elaborar un programa, repetesc que ho va dir UGT. T. 
u roés, v<~ste a aquesta reunió també va ser lolalment 
contradiclori, perque vo te havia fet un aporlació, ara 
no record quina. pero era una aportació, i al final, quan 
va v ure el que opinaven els eus co111panys, va di.r, jo 
eslic ei, desacord, i jo li vaig dir, i en la seva també, 
¡ voste va dir, sí amb la mcva Lambé estic n desacord. 

Quant a formació ocupacional, no allres, li record 
una vegada més que és un tema en el qual tenc una 
especial ens ibililat, a causa que jo continuu essent un 
professional ele la formació professional, i és que som 
funclona1i en xced encia de formació professional, i 
m'inleressa aqucsi. tema, pero nosaltres sempre hem fet 
una labor, i ho hem explicaL aquí, nosallre no som 
el Minisleri de Treball , cadascú Lé les scves funcions i 
aquí bi ha dos Govern , un damunl l'altre, i Ce dascun Lé 
le seves compelencics. osallre , eJ qu hem intentat 
fer sempre ha estat fer unes aporLacjons sub icliaries, 
és a dir, alla o.n. no arriba Lrn Ministeri, entrar-hi nosal
tres, i h m fel LUl Lipus de formació professional, al
guns són d'aque ts tipus que voste diu , té tata la raó, 
a!Lres no,, i diguem un exemple en que no estic tant 
d'acord, el que hem fet a la presó, que ha tengut tant 
d'exit, voste ha clit, aquesta gent mai no servira oer 
fer feina, jo intent que, almanco, la gent que és alla 
dins es pugui reinsertar. 

I són, em pareix, els quatre temes de que voste ens 
ha parlat sobre Treball. 

Quant a Transports, m'ha fet una explicació d.ient
me que hi havia quatre empreses, bé, aquest . . . ele 
les quatre empreses que, segons com es miri són més, 
pero vaja en posarem quatre, és un . . . que esta con
dicionat, i fixi's en la paraula, conclicionat per l'Admi
nistració Central, és a dir, ni tan sols en cleixa entrar 
més ni manco, esta condicionat, tant és així que va 
cxcloure una empresa que hi havia aquí, que es deia 
VANESA, que jo li puc mostrar tots els documents, que 
aquesta empresa li va fer una serie de recursos i el 
Ministeri no en va contestar ni un, ni tan sols va con
testar, per tant, aquesta empresa va haver de morir per 
inanició. Per aixo, no em digui que només n'hi ha qua
rte, n'hi ha quatre perque el Ministeri no n'ha volgu
cles més. 

Quant a la preocupació de la Comunitat, li puc con
testar que en aquest moment sembla ser més grossa que 
la·. de l'Administració Central, que té el Govern Socia
lista. Miri, clia primer, d'aquí un parell de dies, havíem 
organitzat una jornada sobre el transport marítim que, a 
més, la vaig anunciar a la Comissió d'Hisenda, quan vaig 
fer la compareixenc;a. Estava tot preparat i hi havia 
d'haver un ponent que era de la Marina Mercant, i un 
ponent que havia de ser ele Ports, no sé sabia si seria 
del Ports d'aquí, s'havia de combinar, és a dir, el Pre
sident de la Junta d'aquí lrnvia de dir si era ell, un 
representant seu o un senyor, el Director General de 
Ports. Bé, el sub-director General de la Marina Mer
cant que havia cl'intervenir ens va enviar, fins i tot, la 
ponencia, fa tres dies varem rebre un telegrama i ens 
diu, no puc venir, varem intentar posar-nos en contacte 
amb ell, va ser molt difícil, molt difícil, al final ens va 

dir, mirm, és que jo no puc venir, ens digui una d'al
tra data, ho canviarem tot per voste, ens va dir, jo 
és que ho sent molt, pero tenc tots els dies ocupats, 
vaig dir, aquest senyor o fa malta de feina o és que no 
vol venir. Quant a l'altra ponencia, fa quinze dies que 
esperam que ens diguin qui la'ns ha de fer, ja de tates 
maneres no la farem, peró esperam que ens díguin qui 
la de fer, perque estic segur que no la volen fer. Per 
tant, aquesta preocupació pe! transport marítim de l'ad
rninistracíó seva, em diguin on és. 

Quant a un tema concret que voste ens ha men
cionat, no em torni a mencionar el tema dels mobles, 
precisament gracies a la intervenció d'aquest Conseller, 
li vaig explicar i el Sr. Llull cree que va quedar con
forme, va saber que l'exportació o el transport des 
d'aquí cap a la península té un descompte del 50 %, 
també, jo cree que esta bastant bé. 

Per tot aixó, deman que es rebutgi aquesta esme, 
na. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Conseller. 
Sr. Seguí, té voste la paraula. 

EL SR. SEGU1 COLL: 
Senyors del Govern, Sr. Conseller. Voste em diu 

que Almunia no va enviar 5.000 milions, no, no n'hi ha 
cap de milió, aquí, l'únic que va fer el Govern de l'Estat 
va ser disposar 5.000 milions de pessetes perque 1es 
cmpreses que ho soHicitassin, ... Europea, si esta ven 
dos anys a arribar, ells almanco podrien avan;;ar els 
doblers, no per a la Comunítat Autonoma de les Illes 
Balears, sinó per a tot el país. No era només per a 

ª~º· I després, tal vegada, no sé si confonem el de l'AES, 
que hi havia tres senyors, alts carrecs, bé, funcionaris 
de l'administració periferica de l'Estat, si era !'AES, 
que no sabíem prou com .anava, que precisament nos
altres, des de Menorca, varem gestionar algunes coses, 
algunes empreses, i em cregui que va molt bé, que voste 
em diu, J:¡é, pero no tenim competencies i, bé, i des
prés podem estar mans plegades i ja esta. No, cree 
que una gestió del Govern és molt important, quan una 
empresa té el suport del Goven1 de la Comunitat Auto
noma, és molt important perque a Madrid !'escolten, 
sincerament, una empresa que hem gestiona! nosaltres 
des de Menorca, del Consell Insular, a Madrid no ens ha 
escoltat i no han ... dels duros, no han estat capa~o,s. 
És difícil de vegades, pero cree que és més difícil que 
sigui un particular que se'n vagi alla i cligui, mira, és 
que jo necessit una moratoria de la Seguretat Social, 
qualsevol cosa, i, clar, i aquells diuen, bé, mira, hi ha 
molta gent que esta en aquesta situació, si veuen que és 
una empresa que té una viabilitat, que fa un estudi de 
viabilitat i que la Comunitat Autónoma o el Govern de 
la Comunitat Autonoma li dóna suport, moltes vega
des té possibilitats. Aixo són gestions, gestions de fei
na, no són doblers, no es necessiten doblers, la veritat 
és que és qüestió de, bé, no diré la frase que anava a 
dir, pero bé, una frase que de vegades els pescadors 
!'empren. 

Bé, voste, quan varen anar al Gabinet de Segure
tat i Higiene al Treball, va dir diverses vegades, no 
una, g mi és que m'han enviat, m'han enviat aquí, o 
sigui que el Parlament aquest m'ha enviat aquí i jo 
som aquí p erque m'han enviat, si no, la veritat és que 
no hagués vingut. Precisament, l'expressió almanco em 
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sernblava o a quasi tots ens sernblava que era a1xo. I 
nosaltres, diu, no varn aprovar el que havia dut, no ho 
van aprovar els sindicats, perdó, no es va aprovar per
quc, clar, diu, necessitarn una dotació, necessitarn una 
dotació i una iniciativa, necessitam que un Conseller di
gui alguna cosa entre les mans, i després, drem, doblers 
tarnbé, si vols, pero sera poca cosa, és a dir, alla, mira 
el de PIMEM i el d'Esquerra Socialista, aixó, no, qual
cú havia de dur alguna cosa seva, la veritat. 

La forrnació professional, és important, és una 
actuació en que estarn rnolt d'acord, el de la presó, i 
jo no die que els presos no es puguin reintegrar dins 
la societat, jo die que rnoltes vegades, rnoltes vegades 
es fa, agafen les senyores, les posen a l'atur, les senyo
res que no fan cornptes fer feina rnai, rnoltes vegades, 
i fan un curset, i cobren 1.000 Pts. cada día per fer 
aquest curset, i moltes vegades són les senyores dels 
funcionaris i tot, alguna vegada, si no saben que han 
de fer el capvespre fan un curset, i aixo, cree que 
hauríern de mirar a veure si ho evitarn, sincerament. 

Bé, ens diu, ens diu del tema de transports, de les 
quatre ernpreses de transports aquestse, jo, corn he 
dit abans, en el terna de treball, tal vegada si aquesta 
empresa hagués estat gestionada per la Cornunitat Au
tonoma, tal vegada hi seria, pero clar, el que passa és 
que, ciar, una empresa que tarda temps, que no sé que, 
i aquella empresa va a pie, no té capital financer, no 
té líquid, i se'n va a pie. Tal vegada si hagués tengut 
el suport, aquesta empresa perla Comunitat Autónoma, 
la veritat, tal vegada haguessim pogut fer més cosa. I 
cree que nosaltres, encara qu<:! el Govern de l'Estat Es
panyol sigui socialista i el Govern d'aquí sigui conser
vador, cree que hauríem de coordinar els esfon;os i atra
car-nos a la gent, sincerament, que ens atracassin a la 
gent, aniria rnolt millor. 

Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Diputat. 
Sr. Conseller. 

EL SR. FONT QUETGLAS: 
Gracies, Sr. President. Jo cree que, poques coses hi 

ha ara, pero les reunions aquestes, segons com es diu 
una cosa, pot pareixer una cosa o l'altra, jo no deia jo 
sorn aquí, jo deia, el mandat del Parlament diu aixo, 
per tant concretem-nos a aixo, perque llavors allo volia 
ser com una festa de carrer, dient, el Conseller, no, 
aquí diu que hem de fer un pla conjunt, etc., etc., i jo 
no em limitava més que a llegir, jo no deia venc aquí, 
jo deia, aixo diu, el paper que és l'aeord del Parla
ment. 

Quant a formació ocupaci9nal i quant a col·labora
ció amb l'administració Centrál, sempre estam dispo
sats en la collaboració, i aquí li consta a algun par
Iamentari, encara que n'hi hagi pocs, que nosaltres 
hem anat a demanar informacions sobre les nostres 
relacions a certs departaments de l'Administració Cen
tral en materia de treball i li han dit que les relacions 
són exceHents, em consta i jo die el mateix de part seva, 
tarnbé, que, per exemple, amb l'INEM, les relacions 
són exceHents, amb l'Administraeió d'aquí, sobretot. 
Ara, per exemple, i se m'havia oblidat dir-li, en la for
mació ocupacional volíem fer un escola seriosa, aquest 
any, teníern aquestes pretensions, i des de principis 
de gener, ara no me'n record la data, pero día 5, 6 de 
gener, aixo seria els Reis, posem7 o 8, varem fer una 

petició, acollint-nos a les . ajudes que dóna l'Estat com 
una empresa més, que és el que he dit abans, que pot 
ser la Comunitat, per fer aquesta escola de formació 
ocupacional, tenim el lloc per fer-la, ho tenim tot pre
vist, encara no ens han contestat. 

I totes aquestes coHaboracions que feirn, sernpre 
intentam donar una subsidiereitat a l'Estat, record, per 
exemple, una cosa corrent, i que consti que tenc les 
mateixes competencies que pugui tenir voste al Consell 
Insular de Menorca, exactament les mateixes, en aquest 
moment. Pero si ens ve una empresa, com diu voste, i 
ens demana la nostra ajuda, la de VANESA varem fer 
uns escrits que no ens han contestat tampoe a l'ad
ministració, aixo és, em sap molt de greu cada vegada 
dir aixó, pero és la realitat. I quant a empreses que vé
nen i ens diuen, volem tenir aquesta idea, dones miri, li 
pos ara un exemple que és !'empresa BARIU, i diu, miri, 
nosaltres voldríem ampliar la plantilla amb 40 persones 
amb una formació professional, l'INEM ens dóna fins 
aquí, no ens basta perque tenim aquest programa d'ac, 
tuació, ens podeu arribar fins alla on ens costa la forma
ció del personal? Sí, ido han estat 40 contractes durant 
un any. Aquestes són les nostres aportacions, com sem
pre, subsidiariament no substituint mai perque evident
men t no poderil competir en aixú, només segons infor
macions en premsa, l'INEM provincial té rnés pressu
post que la Comunitat Autonoma, com comprendra, no 
podem competir en absolut. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Valen intervenir els altres Grups Polítics? 
Esquerra Nacionalista-PSM. 

EL SR. SERRA BUSQUETS: 
Sí, gracies, Sr. President. Bé, Esquerra Nacionalista

PSM donara suport a l'esmena de totalitat del Grup 
Parlarnentari Socialista, perque considerarn que la Con
selleria de Treball i Transports, en la part de treball ha 
estat, en un 90 %, practicament inexistent, nosaltres 
tenim una certa valoració de cada Conselleria, si bé pet 
ser que no estiguem d'acord amb les actuacions d'al
guna d'elles, perú sí que hem fet una certa valoració de 
la feina, de les iniciatives, del que han fet en aquesta 
societat i del que han dut en aquest Parlament. Perú és 
que, en materia de treball, nosaltres entenem que la 
seva funció no ha arribat a un 10 % , i, quant a trans
ports, creim que n oarriba, tampoc a un 40 %, per tant, 
creim que és la Conselleria, tal vegada, més inedita de 
les que hi ha al Govern de la Comunitat i, per tant, 
obviament, és una Conselleria que fins i tot creim que 
no té raó d'existir. 

EL SR. PRESIDENT: 
Volen intervenir els altres ... ? 
Sr. Conseller, té voste la paraula. 

EL SR. FONT QUETGLAS: 
Sí, bé, no és la primera vegada que em fa¡ aquests 

comentaris, només dir-li que cree que, no sé si era ahir 
o abans d'ahir, voste va fer un comentari dient que 
anava a totes les Conselleries, voste sap que jo l'he con
vidat a venir a la nostra, i em fa l'efecte que no ha ven
gut mai. Quant al rendiment del 10 %, miri, amb un 
personal O, el que hem fet, mai no pot ser un 10 % el 
que hem fet, mai, amb un personal O, rnai no pot ser 
aixó. Només aquest comentari. 
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EL SR. PRESIDENT: 
Vol replicar? 
Volen intervenir els altres Grups? 
No havent-hi més intervencions, passam a la vo

tació de l'esmena 376. 
Sres. i Srs. Diputats que votin a favor, es volen 

posar drets, per favor? 
Poden seure, molles gracies. 
Sres. i Srs. Diputats que votin en contra, es volen 

posar drets, per favor? 
Moltes gracies, poden seure. 
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? No n'hi ha. 
Resultat de la votació: a favor, 13 vots; en contra, 

19; abstencions, cap. Queda rebutjada l'esmena. 
Passam a debatre les esmenes 202-41 i 42, del Grup 

Esquerra Nacionalista-PSM. Té la paraula el Sr. Sebas
tia Serra i Busquets. 

EL SR. SERRA BUSQUETS: 
Gracies, Sr. President. Passam a la defensa de l'es

mena núm. 41. Sr. Conseller, estam davant una acció 
positiva que proposam que es dugui a terme i és po
sar a l'abast de la gent jove que esta aturada instru
ments per crear cooperatives, per construir coopera
tives, mitjans i, en definitiva, donar una dinamica i 
unes expectatives a aquest atur juvenil creixent, pre
ocupant i que, de deu pies nou esta, desgraciadament, 
només dins el treball submergit i molt parcial. Creim 
que un dels instruments és el cooperativisme, afortuna
dament la Llei de Cooperatives pareix que esta acaba
da, pareix que ha acabat la seva tramitació en el Par
lament de l'Estat i, en aquests moments, creim que ja 
hi ha tota una practica possible i ja no hi ha cap 
tipus d'excusa per no actuar des d'una administració 
autonómica en concordanc;:a i coordinació amb la Llei 
General de Cooperatives de l'Estat Espanyol. Per tant, 
és una reivindicació que venim mantenint fa estona i 
creim que és una acció que perfectament es pot desen
volupar. És a dir, instruments per crear cooperatives la 
gent jove que esta aturada. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies. 
Sr. Conseller, té voste la paraula. 

EL SR. FONT QUETGLAS: 
Sr. President. Tom a dir que seria interessant que 

el Sr. Serra passas per la Conselleria. Contestant a 
aquesta esmena concreta, vul clir; que ja esta previst un 
Capí1ol per a aqllestes ajudes, que és precisament la 
partida de l Capital IV, 4117, esta prevista per a aixo: i 
són ajudes e l l.rebalhidors, pero les coopcratives són 
una empresa m és , és a dir, hi aben perfectament, i no 
és la primera, ni la segona, ni la tercera que donam en 
concret, ahir mateix varem ajudar o va venir una coope
rativa de sis persones joves, i aquesta empresa ja es
tara en marxa d'aquí uns quants dies, a causa de l'aju
da que nosaltres li aportam en aquest cas. O sigui, no 
és ni una ni dues , sinó que estam fent una ajuda, per
que esta prevista dins aquesta partida. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. Serra. 

EL SR. SERRA BUSQUETS: 
Em pareix que no parlam exactament del mateix, 

Sr. Conse!Ier, vostc parla d'una partida de Capíto! IV, 

que és molt concreta d'ajudes en general i genenques, 
la nostra proposta no és una ajuda a aquella coopera
tiva que els vengui com una empresa mé, com un tre
ballador més, sinó que la nostra proposta és de crear 
els instruments perque la gent jove pugui construir 
cooperatives. Estam aquí parlant un poc d'una tasca 
que no és de quan ve qualcú, que vostes li diguin sí 
o no segons les condicions, i entenent que una coope
rativa de joves, en aquest cas, és com una altra em
presa, sinó precisament una altra qüestió, és alentar la 
gent jove introduint models de funcionament i intro
duir perspectives i, en definitiva, és una cosa lleugera
ment diferenciada. I, a part, Sr. Font, voste sap perfec
tament que a aquestes illes, el cooperativisme, un poc a 
exepció de Menorca, el cooperativisme és tremenda
ment poc conegut, és poc freqüent i, en canvi ens tro
bam a un món, a un món occidental, on és totalment 
necessari introduir, perque a Mallorca, Eivissa i For
mentera es tracta gairebé d'introduir, les fórmules 
cooperatives com noves formules d'organització socio
economica. 

LL SR. FONT QUETGLAS: 
Esta en el tema de substituir l'Administració Cen

tral, Sr. Serra, a l'Administració Central estan prevists 
tots aquests tipus d'ajudes, i nosaltres no feim més 
que una ajuda subsidiaria que esta prevista, esta ge
neralitzada, esta a les explicacions de tota aquesta pro
paganda que fa actualment, nosaltres tenim el Decret 

· 70/84, on es pot acollir qualsevol cooperativa que s'es
tigui creant, o sigui que cree que estam complint en 
una forma subsidiaria, diguem, d'un tema en que, insis
tesc, no tenim competencies, pero sí voluntat. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Conseller. 
Volen intervenir els altres Grups? 
Pe! Grup Parlamentari Socialista, té la paraula el 

Sr. José Luis Martín Peregrín. 

EL SR. MARTí-N PEREGRfN: 
Sí, Sr. Presidente. El Grupo Socialista está total

mente de acuerdo con la enmienda que propone el PSM 
en este sentido, y quiere incidir en una cuestión que 
entiende que es fundamental y donde el Gobierno de 
la Comunidad Autónoma puede hacer cosas. Este tipo 
de empresas, este tipo de entidades, muchas veces, por 
experiencia propia lo sé, fracasan porque la formación 
de las personas que las componen, tanto desde un pun
to de vista social como técnico, no es el adecuado. En
tonces, la función de los poderes públicos, cualesquiera 
que sean y en este caso el Gobierno de la Comunidad 
Autónoma, podría estar alineada en ese sentido. Es de
cir, la promoción de las cooperativas no es una promo
ción puramente material, las cooperativas o las socie
dades anónimas laborales tienen que ser creadas con 
bases fundamentos suficientes, y las bases empiezan a 
forjarse a partir de la promoción del trabajador o del 
socio, tanto en su formación social, porque entra en una 
dinámica completamente distinta de la que supone ser 
trabajador asalariado, como en su condición social. Si 
el trabajador no tiene conciencia de que asume una 
responsabilidad de trabajo, pero también una res
ponsabilidad de empresa, las cooperativas están con
denadas al fracaso. Y, en ese sentido, el Gobierno ele 
la Comunidad Autónoma, como cualquier poder público, 
puede hacer mucho y debe de hacer mucho. 
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EL SR. PRESIDENT: 
Vol intervenir, Sr. Conseller? 

EL SR. FONT QUETGLAS: 
Dir que el Sr. Martín coneix molt bé aquestes aju

des de formació que dóna la administració centra, les 
coneix molt bé i, a més UGT és especialista en aquests 
temes, ja li basten, ja hi són aquests temes, ja estan 
prevists per l'Administració Central, ja tenen tot tipus 
d'ajudes, per que els hem de posar nosaltres també? 

EL SR. PRESIDENT: 
No havent-hi més intervencions, passam aleshores a 

la votació d'aquesta esmena. Esmena 202-41, del Grup 
Esquerra Nacionalista: 

Sres. i Srs. Diputats que votin a favor d'aquesta 
esmena, es volen posar drets, per favor? 

Moltes gracies, poden seure. 
Sres . i Srs. Diputats que votiri"' en contra, es volen 

posar drets, per favor? 
Moltes gracies, poden seure. 
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? No n'hi ha. 
A favor, 13 vots; en contra, 20; abstencions, cap. 

Queda rebutjada l'esmena. 
Passam a l'esmena 202-42, del Grup Esquerra Nacio

nalista. Té la paraula el Sr. Sebastia Serra i Busquets. 

EL SR. SERRA BUSQUETS: 
Sí, gracies, Sr. President. Aquesta esmena és una 

esmena de substitució d'una despesa que té prevista la 
Conselleria de Transports de 9 milions de pessetes que 
fa comptes destinar a ajudes a empreses de transports. 
Bé, nosaltres pensam que no són gran cosa per ajudar 
a la reestructuració de certes empreses que tal vegada 
ho necessitin, i, a més, pensam que a les empreses ja 
tenen un conjunt de decrets que han fet altres Conse
lleries del Govern de la Comunitat Autonoma, i que, na
turalment, és la Conselleria d'Econoniia, Hisenda i Pres
supost, la que més competencies té sobre aquest tema 
i més experiencia. Pensam que el fet que enguany la 
Conselleria de Transports i Treball ens surtí en 9 mi
lions de subvencions previstes a empreses de trans
ports, és una cosa que no hem acabat d'entendre ni 
en concret ni en filosofía ni en res en absolut. I, la ve
ritat, és que ens hem estimat més, en lloc de demanar 
una esmena de supressió d'aquests 9 mílions, hem cre
gut que no, que tampoc no era just, que aquesta Con
selleria que, en fi, que nosaltres consideram que va tan 
baixa de funcionament, encara en tengués manco, i hem 
pensat que aquests 9 milions seria bo que passassin a 
ajudar al manteniment de centrals sindicals i en el fun
cionament del Consell de Treball de les Illes Balears. 
Que consti que en el Consell de Treball de les Illes Ba
lears hi ba d'haver representats, com molt bé se sap, 
els distints coHectius socials, no només sindicats, sinó 
també confederacions empresarials. A més ens sem
bla, ens fa la impressió que aixo és una activitat bas
tant freqüent i que, endemés, recolliria una mica el 
sentit de confederacions empresarials, com la PIMEM 
o de centrals sindicals, Comissions Obreres i que, fins 
i tot, ens evitaría, en certa manera, que s'ajudi alguna 
vegada a una confederació empresarial o sindical o a 
un sindicat concret i, en canvi es podría fer d'una 
manera institucional i d'una manera molt més iguali
taria a través d'aquestes ajudes directes, a través d'un 
conveni, i obviament, a través del funcionament del 
Consell de Treball de les Illes Balears. 

Per tant, pensam que és un tipus d'esmena de subs
titució, de 9 milions prevists per a un objectiu que nos
altres no hem vist gens dar ni al programa ni tampoc 
dins el text dels pressuposts i creim que, de fet, satisfa. 
ria molt concretament les reivindicacions de PIMEM i 
per altra banda, de Comissions i cree que totes les cen: 
trals sindicals hi estarien d'acord i suposam que tots els 
instruments que hi ha per fer política socio-economica 
en aquestes illes. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. Conseller, té voste la paraula. 

EL SR. FONT QUETGLAS: 
Sr. President. Cree que, a part que aquesta és una 

esrnena tecnica, que és llevar d'un lloc per posar a l'al
tre, que és com haurien de ser totes, cree que, a pe
sar de tot, s'ha equivocat, perque la partida que men
ciona de 9 milions de pessetes no és el que ha mencio
nat el Sr. Serra. Per tant, no cal aquesta esmena. La 
partida 4810 és destinada primordialment a l'aportació 
de la Comunitat al conveni INEM-CAIB. Per tant, cree 
que no s'aguanta aquesta esmena i he de demanar que 
es rebutgi. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. Serra. 

EL SR. SERRA BUSQUETS: 
Sí, pot ser un error numeric, pero els_ 9 milions, 

sí que són els 9 milions que voste fa comptes dedicar 
a subvencions a empreses de transports. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. Conseller. 

EL SR. FONT QUETGLAS: 
o, són 10, són lO milions, és una altra ],)articla, i, 

bé, nosaltres cree que estam en disposició de poder 
contestar per que volem fer aquestes ajudes. En pri
mer lloc, perque creim que una ajuda a les empreses ; 
una filosofia del nostre Govern, és que sempre és in
tere ·ant, i, sobreLol. si es puniua, dins aquestes aju
des que es fan, es puntua la creació d'ocupació, com 
estanl venint una serie de pe icions que i els donen 
ajuda, crearan ocupació. Pero, perque e vegi que es 
necessari. només dir que Comunitats, a més, ja ho vaig 
comentar dins Comissió també, com la Valenciana, 
d 'uns olor mé preferits del Sr. Serra, el na, no 10 
milions de pessetes amb crediL, sinó 300 i busques de 
milions a fo.ns perdut, és a dir, un senyor que compra 
un autocar Li d nen fins al 35 % del preu de_ l'aulocar, 
no alLr s no poclem arribar a aixo, pero si altres Co
munitats, a nivell general de tota Espanya, donen unes 
ajudes al transport, especialment a aquestes línies re
gulars de debil transit de pobles o de muntanya, que 
tenen cada día menys transit i el cost és superior i te
nen deficit, a!gunes d'elles, de Mallorca i ge Menorca i 
Eivissa quasi quasi podríem dir que continuen per iner
cia i perque ja ve de pares i fills, cree que estam a un 
moment en que hem de donar aquestes ajudes. A part, 
insistesc, que una de les puntuacions que es fan és la 
de creació d'ocupació, que és rnés interessant que 
aquestes partides que ell ens vol destinar. Per tant, 
aixo, dins aquesta partida que jo comentava abans que 
és la 4810, també hi caben una serie d'actuacions que 
tenen a les centrals sindicals, en lloc de donar una sub-
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encJO, el que nosaltres volem és que quan una cen
ral sindical té una actuació a fer que creim que pu
ui ser intcressant, no tením cap inconvenient, i n'hem 
etes una serie, que s iguin conferencies, siguin col:lo
¡uis, siguin per fer venir alguna persona . de fara per 
er alguna cosa que trobam interessant, i n'hem fet amb 
;TEI, hem fet una serie de coHaboracion amb UGT, 
1rob una serie de sindicats, pero amb actuacions indi
ridualitzades i no com una subvenció. 

~L SR. PRESIDENT: 
Valen intervenir els altres Grups Polítics? 
No havent-hi més intervencions, Sres. i Srs. Dipu

ats, passam a la votació d'aquesta esmena, 202.42. 
I deman: Sres. i Srs. Diputats que votin a favor 

:!'aquesta esmena, és volen posar drets, per favor? 
Moltes gracies, poden seure. 
Sres. i Srs. Diputats que votin en contra, es valen 

posar drets, per favor? 
Poden seure, moltes gracies. 
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? No n'hi ha. 
A favor, 13 vots; en contra, 19; abstencions, cap. 

Queda rebutjacla l'esmena 202.42. 
I passam a les esmenes del Grup Parlamentari So

cialista. La 379, d'aquest Grup, la defensara el Sr. Di
putat J osep Alfonso i Villanueva. 

EL SR. ALFONSO VILLANUEVA: 
Sí, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. Aixo és una 

esmena de personal. Havíem fet, a la presentació del 
pressupost, dues esmenes de personal,: una esmena de 
25 milions i aquesta. L'esmena de 25 milions la varem 
retirar, perque se'ns va explicar que era per a uns 
convenís, que hi havia 40 milions per a uns convenís 
amb INEM, per actuacions de cara a l'atur. Bé, la llas
tima, i ho hem de dir aquí, és que no estigui ben ex
plicat a la memoria i hagim hagut d'arribar a Comis
sió per a aquesta explicació. Pero, com que no és l'es
mena de que es tracta, no en parlarem més. 

Demanam una reducció de 8.875.000 Pts . de perso
nal, només en un concepte, en concepte de vacants. I 
sabem una cosa, que la _Conselleria de Transports és la 
Conselleria més poc dotada de la Comunitat Autóno
ma, és la Conselleria que manco pressupost té en per
sonal de la Comunitat Autonoma, és una Conselleria 
amb competencies de transports importants, practica
ment totes les competencies de transport, perque és 
molt mal de fer, exepte Illes-Península, li falten enca
ra les competencies ele ferrocarril, pero en qualsevol 
moment que es posin d'acord amb les valoracions, les 
tendran, o es tendran, i sap com a greu fer una pro
posta de reclucció. Per tant, com que ens sap com a 
greu i voldríem que al Conseller no li passas el que 
ha dit abans, que no té un sol duro per dotar la Con
selleria de Treball, nosaltres retirarem la nostra esme
na i, si pot, que a aquests 8 milions i busques els de
diqui a contractar tres persones per a Treball, que 
creim que bona falta li fan. 

EL SR. PRESIDENT: 
Gracies, Sr. Alfonso, es considera retirada l'esmena. 
Passam a les esmenes 380 i 381, del Grup Socialis

ta . Les defensa el Sr. Guillem Seguí i Coll. 
Disposa d'un etmps de deu minuts. 

EL SR. SEGut COLL: 
Sr. Pres ident. Sres. i Srs. Diputats. Sr. Conseller. 

Miri, aquí tenim, la veritat és que s'han confús un poc, 
perque ens diu que aixo és conveni d'INEM i no sé 
que, i la veritat és que, és a dir, nosaltres en la me
moria i en els pressuposts, després, posa transferencies 
a empreses privades, són practicament subvencions a 
empreses privades, els convenís amb INEM seria una 
altra que digués, Comunitat Autonoma-INEM. Nosal
tres demanam la supressió d'aquesta partida de 9 mi
lions de pessetes i la dotaríem, perdó, faré un incís, 
Sr. President, ... 

EL SR. PRESIDENT: 
Em pareix molt bé. 

EL SR. SEGUí COLL: 
He demanat al Sr. President per poder juntar la 

381 que és d'addició. O sigui, per tanl, faiiem un can
vi ele partida que seria que aque la partida de 9 mi
li ns de p sseles, qu va a empre e privades, i prou, 
ho diu ai ·í, pas as a les ccntrals sindicals . Perque, ja 
die, em sembla que d'ernprcses pr.ivad , diguem-l i in
dusfrialitzaeió i Eornent de l 'ocupació, és important, alla 
on hi ha unes mesures molt importants a nivell del 
Govern Central que doten una empresa menor de 50 
treballadors, la dota d'un 25 %, només paga un 25 % 
de seguretat social i, fins i tot, té possibilitats de co
brar un 25 % del salari dels treballadors i ja hi ha una 
acció prou forta, ja té flexibilitat el Govern Central, 
actualment, ho és prou flexible per aquestes coses, la 
veritat, a pesat" que el sel grup trobi que no. 

Ja die, demanaria ai.-xo, perque cree que les cen
t mis sinclicals són organismes que tenen competeoci s, 
fi.ns i tal, perque, eom veura. q uasi per tot diguem-li, 
en seguretaL i higiene en el treball , ctuasi per tot tenen 
cenlrals sindical i patronals, poden dir ro.olt, poden 
dir mol'L, i, tal vegada no diuen, no d iuen, perque se 
senten marginats, fins i tot, de vegades les patronals, 
pero e ls sindicals, especialment, perque el Govem ño 
els té en ompte mai i no és aixo. I, en canvi, hi ha 
hagu t alguna acció de la qua! se n'b a11 omplert la boca, 
perque l'altre ella, el Sr. Claclera, era ahir o bans d'a
hjr, ja no record quan era, el Sr. Cladera va dir, és 
q ue ban fct un conveni amb l'hostaleria, les centrals 
sindicaJs que, bé, demanin als sindicalJstes d'UGT, veu
ra quin conven.i més polil que ha resullat per a l'allar
gament de la temporada, per a allargament dels contrae
tes de s is mesas. No sé si saben, aqu.esls Srs. Diputats, 
que aixo es va iniciar a Menorca, perque a Menorca sí 
que hi ha unes relacions amb les centrals sindicals, í 
es va reunir el Delegat de Treball i les centrals sindi
cals i patrona ls, i després, clar, la patronal mateix com 
que tenen els tecn.ics aquí, ho van dur aquí. I supos 
que de rebot, de rebot, hi va entrar el Parlament Ba
lear, bé, el Gove.rn Balear. Ja die, cree que és impor
tant que ajudem aquest coHectiu, perque aquest col
lectiu, com vag dir l'any passat i com he repetít moltes 
vegades, és un coHectiu que cree que cal tenir-lo en 
compte, i tal vegada no estaríem tan barallats, són for
ces convergents, com en diu empero em sembla que 
seria important que lí donasim suport. 

Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Seguí. 

EL SR. FONT QUETGLAS: 
Bé, aquesta esmena també ve cada any, cada any 
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els raonaments són els mateixos, i, a més, cada any ve 
repetida, per part d'Agricultura i per part de Treball. 
La resposta, cda vegada és la mateixa. En principi, so
bre el que m'ha dit, tengui en compte que en el pri
mer document que hi havia a l'esmena 380, voste cm 
parla de dues partides, per tant a a conclusió no hi és, 
hi ha la 4710 i la 4810, una és pera incentius de treba
lladors, i l'altra especialment dedicada al conveni 
INEM-CAIB. Pero és que, a més, dins aquestes partí
des hi caben altres actuacions, i li coment que nosal
tres feim actuacions fins i tot amb centrals sindicals, 
el que passa és que en lloc de donar una subvenció, no 
som partidaris de donar subvencions, som partidaris de 
fer coses conjuntes, i si ens diuen, aquesta actuació, i 
creim que és convenient, la duim a terme. Només li 
vull dir, per exemple que insistesc amb aquest mateix 
tema, quan hem demanat a una central sindical que 
vengui a fo r mar part del Consell Assessor i que a més 
tenia prevista una participació i estaven previstes, a 
més , unes dietes, no ha vengut, per tant, per que li 
h em de donar una subvenció? 

Moltes gracies? 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. Seguí. 

EL SR. SEGUf COLL: 
Sí, Sr. President. Sr. Conseller, em diu aixo que es 

col-labora i es col-labora amb accions puntuals amb cen
trals 6indicals, bé, jo ho cJ:"ec que el Govern té activi
tats puntuals, ara, jo cree que el desenvolupament de 
les centrals sindicals no tan sois és una conferencia o 
que el convidin a un Gabinet assessor i que tengui una 
dieta i tot aixo, sinó que la central sindical ho necessi
ten, almanco els treballadors, i després supos que tot el 
tema aquest sona millar quan una persona esta pre
parada, és per poder preparar els treballadors quan hi 
ha uns convenís, quan hi ha una problematica dins una 
empresa, on el dialeg va molt rnillor, fins i tot, que, 
tal vegada evitaríem alguna vaga i tot, perque amb e l 
dia leg es podria evitar aixo. Teni.m els delegats de,!s 
treballadors din tre les empreses que, mol tes vega des, 
coro sabra, t10 e tan preparats; no tene.n, no a cada mo
ment estan preparats i no tenen l'advocat al costat, sinó 
que és una gent que ha de lluitar alfa dins, dins el lloc 
de feina, mentre duen la roba bruta i les espardenyes, 
i la veritat és que si poguéssim preparar aquesta gent, 
sembla que aniria millor el món socio-economic d'a
ques ta Comunitat. 

Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes grades. 
Grups que vulguin intervenir? 
No havent-hi més intervencions, passam a la vota

c10 de les esmenes 380 i 381 conjuntament. I deman a 
la Cambra: 

Sres. i Srs. Diputats que votin a favor d'aquestes 
dues esmenes, es volen posar drets, per favor? 

Poden seure, mol tes gracies. 
Sres. i Srs. Diputats que votin en contra, es volen 

posar drets, per favor? 
Poden seure, molles gracies. 
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? No n'hi ha. 
A favor, 12 vots; en contra, 21; abstencions, cap . 

Queden rebutjades les dues esmenes, 380 i 381. 

I passam a l'esmena 382, que defensa el Grup Par. 
lamentari Socialista. Per defensar aquesta esmena, jo 
li demanaria al Sr. Diputat si la podría agrupar amb 
l'esmena 382. 383, perdoni, la 382 estava agrupada amb 
!'anterior, ho ha dit voste. 

EL SR. SEGUf COLL: 
No, no, perdó. Hi havia la 381 que era un canvi de 

partida, la 380 i la 381. que era un canvi de partida, 
empreses privades a centrals sindicals 

EL SR. PRESIDENT: 
Corree te. 

EL SR. SEGUf COLL: 
I ara, presentaríem la 382. 

EL SR. PRESIDENT: 
Perfecte. Jo li demanaria si la podría agmpar amb 

la 383. 

EL SR. SEGUf COLL: 
No, perque, perdoni, pero aixo depen d'empreses 

privades, també, l'altra és una bascula, i ... 

EL SR. PRESIDENT: 
ÉS igual. 

EL SR. SEGUf COLL: 
La cosa no Higa massa. 

EL SR. PRESIDENT: -
Té voste la paraula per defensar aquesta esmena 

382. 

EL SR. SEGUf COLL: 
Gracies, Sr. President. Senyors del Govern, , Sr. 

Conseller. Miri, aquesta és una esmena que presentam, 
igual que ha presentat el Grup d'Esquerra Socialista, 
també, sobre la supressió dels 10 milions aquests que 
diu que són de cara al foment d'ocupació. El foment 
d'ocupació em pareix que esta ben indos dins Tre
ball, dins Treball hi ha uns convenis amb l'INEM, hi 
ha moltes coses, subvencions a empreses de cara al 
foment d'ocupació, i a Transports, foment d'ocupació, 
val, pero jo cree que la Conselleria de Treball no toca, 
només, no sé, si és que la Conselleria de Treball toca 
cal~at, bijuteria i aixo, i després transports du una al
tra branca, perque el treball és treball tant si fan feina 
a la mar, com si fan fe ina a la terra, com si volen, 
i, la veritat, nosaltres ho suprimiríem, perque unes aju
des a empreses privades, aixo només aixi, empreses 
privades i prou, aLxo e.m sembla que no esta prou do
cumentat, ens ha ctit, o almanco jo ho sé perque no 
ha contestat a l'altre Grup que havia intervingut abans, 
que aixo són unes ajudes pet fer els cursets per a for
mació a empreses. E ls curse ts per a formació a em
preses, sabra que es tan molt ben dotats pel Ministe
ri de Treball, arnb el pla FORD, especialment, estan 
mol ben dotat , i em sembla que aquesta Comunitat 
Au!emoma es vol integrar dins el pla FORD. 

Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies. 
Sr. Conseller, vol fer ús de la paraula? 
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. EL SR. FONT QUETGLAS: 
Sí, perdoni, pero no é aquest el tema, aquesta es

mena fa referencia a la línia de credit a que ja hem 
fet abans menció, que he donat una explicació i que 
esta regulada per decret. Aixo és tot. 

Gracies, Sr. President. 

EL SR. ALFONSO VILLANUEVA: 
Sí, Sr. President, Sr. Conseller. Aquesta esmena de 

supressió de 10 milions de pcssetes, el Sr: Serra li ho 
deia, és una esmena que, coro cleia el meu company, li 
demanam que la suprimeixi, perque n i amb 10 milions 
de p ssetes v st · ajuda des del Govern a millorar la 
infraestructura del transporl, ni ajuda a millorar J'ex
plotació del transport, ni, realment se li permet fer 
una mínima política de transports, i jo no li he de con
tar. Jo no hi volia entrar en aquest tema, pero voste 
ho sap. 

I jo cree que sí és necessari que, com voste ha 
dit molt bé, certes línies regulars de pobles i d'altres 
siguin subvencionades, perque si no, el transport d'a
quest poble és perdut, és a dir, no es pot posar en 
marxa, i obviament aquest concepte de 10 milions de 
transfer-encies corrents pot ser aixo, aquest tipus de 
subvenció, i pot ser subvencions a credit, més difícil, 
perque seria per a formació de capítol, excepte que 
fossin credits per circulant, que no ens ha quedat molt 
clar, per tant, han de ser subvencions a empreses d'a
quest tipus. 

Nosaltres creim, Sr. Conseller, que aixo és una 
cosa que s'ha de fer, pero que s'ha de fer amb una 
planificació, fent primer el que voste va dir que havia 
comem;:at l'Institut del Transport, que és una planifica
ció global del transport de la. Comunitat Autónoma i, 
una vegada fet aixo i estudiarles cadascuna de les lí
nies dels nostres pobles, després planificar quins tipus 
d'ajudes necessiten. amb les contraprestacions que ne
cessíta la Comunitat Autonoma haver de donar i haver 
de rebre, és a dir, balan~os exactes, viatgers exactes, 
etc., etc., que voste sap, i jo també, que quasi mai po
dem tenir, o vostes, l'administració, pot tenir clara. 

Per._ tant, jo sí que li ciernan, Sr. Conseller, que 
s'ho repensi i que aquestes ajudes de 10 milions de 
pessetes que no arreglen el problema de transport en 
aquesta Comunitat Autonoma, que no l'arreglin, la re
tiri i després del Pla de Transport que s'esta fent, pla
nifiqui també, 10, 100 o 200, aixo és poc important, les 
ajudes necessaries per posar en marxa una autentica 
política de transports de la nostra illa, bé, de les nos
tres illes, Menorca i Eivissa són més petites i tenen 
manco problemes, pero de les nostres illes, en 
relació amb el transport regular d'aquestes illes 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Diputat. 
Sr. Conseller. 

EL SR. FONT QUETGLAS: 
Només dir que són dos conceptes distints, que no 

tenen per que estar ni tan sols antagonics, un són unes 
ajudes, i l'altre, també, una línia de credit, cree que 
no hi ha motius suficients per retirar aquesta esmena. 

EL SR. PRESIDENT: 
Hi ha més intervencions? No. 
Passam, aleshores, Sres. i Srs. Diputats, a la vota

ció de l'esmena 382. I deman a la Cambra: 

Sres. i Srs. Diputats que votin a favor d'aquestes 
esmenes, es valen posar drets, per favor? 

Poden seure, moltes grades. 

Sres. i Srs. Diputats que votin en contra, es valen 
posar drets, per favor? 

Moltes gracies, poden seure. 

Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? No n'hi ha. 
A favor, 13 vots; en contra, 21; abstencions, cap. 

Queda rebutjada l'esmena 382. 

Passam, per últim al debat de l'esmena 383, del 
Grup Socialista, en relació amb l'adquisició d'una bas
cula pública oficial a Menorca, per 3 milions de pes
setes. 

Té la paraula. 

EL SR. ALFONSO VILLANUEV A: 
Sí, Sr. President. Nosaltres aquesta esmena havíem 

anunciat que la retiravem a Comissió, perque se'ns va 
anunciar que aquesta bascula ja estava comprada, pero 
averiguant a veure si ja havia arribat a Menorca, pa
reix que en el transport de Mallorca a Menorca hi ha 
moltes més dificultats amb la vaga del que tots creim, 
sobretot per transportar una bascula, i que fa quatre 
mesos o cinc que esta comprada, i la bascula no arri
ba a Menorca o no la desembalen. óbviament, si se'ns 
explica que esta desembalada i ja és a Menorca, i tal, 
la retirarem, perque no en volem dues, només en vo
Iem una. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. Conseller, té voste la paraula. 

EL SR. FONT QUETGLAS: 

Sí, Bé, el transport en si no funciona massa bé 
d'ern;a que hi ha certs senyors que duen les empreses 
que hi van, perque només hi ha un viatge setmanal, 
per tant, hi hem d'anar una setmana sencera o no hi 
podem anar. Pero a part que el transport marítim fun
cioni malament, he de dir que aquesta bascula esta 
comprada, n'hi ha una, de bascula mobil, perque nosal
tres som partidaris de les mobils, ja que les pots dur 
alla on sigui, a la carretera que sigui i, a més, no has 
de desviar els camions, que hi ha una obligació de dei
xar-se desviar 25 quilometres, amb la qual cosa es fan 
pols, a part de les multes que solen posar. Aquesta 
bascula és ja suficientment coneguda, perque sapiguen 
que esta desembalada, en aquests moments és a Eivis
sa, perque hi ha més problemes que no a Menorca, el 
proxim viatge sera a Menorca, ara bé, tampoc no hi ha 
més personal per manejar una bascula i, per tant, ha 
d'anar fent alternatives, és ·a dir, comprar més bascules 
tampoc no tendría més sentit, perque no hi hauria més 
personal per poder-les manejar. De tates formes, creim 
que la labor que fa és molt positiva i que la gent s'esta 
de cada vegada posant més dins la legalitat, no només 
la legalitat de trasports en general, que puc dir que en 
quatre anys hi ha hagut un 20 % més d'augment d'auio
ritzacions la qual cosa no vol dir que hi hagi un 20 % 
més de transportistes o de vehicles, sinó que hi ha hagut 
una legalització de tota la gent que no hi estava, sinó que 
tarobé quant a ]es denúncies de pes a causa d'aquesta 
bascula, cada vegada van minvant, i creim que la la
bor d'aquesta bascula de cada vegada sera manco im
portant. 

Moltes grades. 
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EL SR. PRESIDENT: 
Sr. Diputat , vol contestar? 

EL SR. ALFONSO VILLANUEVA: 
Sí, no és exactament l'explicació que ens varen 

donar, nosaltres podem admetre, de moment, que aques
ta bascula pugui recórrer les Illes. Bé, el tema de la 
legalització de les empreses, que no sé a quin conte ve, 
cree que hi ha una explicació clara, i l'explicació té tres 
lletres. IVA . Per aixo es legalitzen empreses, no es le
galitzen per la bascula, evidentment. Bé, nosaltres re
tirarem l'esmena, i esperam que si arriba qualque dia 
a Menorca faci revisions, si es comprovava, Sr. Conse
ller, que no basta aquesta bascula mobil, per favor, re
cordi que li hem fet una esmena d'inversió i compri'n 
una per a Menorca. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Diputat. 
Queda retirada l'esmena 383. I passam a la votació 

de la Secció: 
Sres. i Srs. Diputats que votin a favor de la Secció 

19, es volen posar drels, per favor? 
Poden seure, moltes gracies. 
Sres. i Srs. Diputats que votin en contra, es volen 

posar drets, per favor? 
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen, es valen posar 

drets, per favor? 
Moltes gracies, poden seure. 
Resultat de la votació: a favor de la Secció, 20; en 

contra, cap; abstencions, 13. Queda aprovada la Secció 
19 de Treball i Transports. 

Passam a la penúltima Secció, la 20, de Comer<; i In
dústria, aquesta Secció no té cap esm.ena de totalitat, 
en canvi, roanté vives les esmeoes 202.38, 39 i 49, del 
Grup Esquerra Nacionalista. Deman al Grup Esquerra 
Nacionalista-PSM ... 

· He demanat al Sr. Serra si podria agrupar les dues 
esmenes 38 i 39, ja que fan referencia a cooperativisme, 
i li he enviat una nota sobre aquest particular. Per tant, 
li deman al Sr. Serra, pot agrupar, per favor, aquestes 
dues esmenes, i després tractarem la 49 tata sola? 

EL SR. SERRA BUSQUETS: 
Sí, Sr. President. 
Aquestes dues esmenes fan referencia a la neces

sitat de la promoció del cooperativisme a la indústria i 
al comen;. En definitiva, nosaltres pensam que aixo 
s'hauria de fer a través de capítol VII i és senzillament 
inversions per promocionar les inversions que realitzen 
o que haurien de realitzar tant les cooperatives indus
trials com les cooperatives comercials. Nosaltres pen
sam que han de ser accions específíques, perque, si no 
són accions específiques, la cooperativa té un tracta
ment semblant al que es dóna a qualsevol empresa, i 
nosaltres creim que avui per avui el que són cooperati
ves a tots els ambits, pero molt particularment a l'am
bit industial i a l'ambit comercial, logicarnent, logica
ment pensam que necessiten un tractament diferenciat 
i preferent respecte del que són empreses ordinaries, 
perque, evidentmeot, aquest tipus d'esmena es presen
ta, evidentment, a partir de !'experiencia de coneixer 
els decrets que té el Govern respecte d'ajudes ai empre
ses, perque nosaltres pensam que les ajudes a empreses 
són decre1s que són respectables, que tenen una dina
mica, un funcionament, etc., l'avaluació final és mala 
de fer, avui per avui, i dels seus resultats, pero, en 

principi, el que és evident és que no hi ha un tracta
ment específic i preferent per a coopcrat ives, tant ¡11 • 

1 

dustrials com comercials, a part que reirn que en aqlles
tes illes, on de cada vegada més 1a temptació deis grans 
magatzem s, la templaci6 de l a gran once11tració co
mercia l exi teix i que crea tanls de conflicte polítics 
d defin ició, de prendre poslures i , en definitiva, que 
cleixa que molLs de temes queclin a 1 a ire, creim que un 
foment al cooµernt ivisme, t·ant comercial com indus. 
Lrial, podría ser un bon instrument de defensa, en de
finitiva, deis sectors que vulguin dedi ·ar-se a l'ecouo
mia lliure de mercat, a sec tors, pero, com deim, manco 
potents, manco monopolistes. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Diputat. 
Sr. Conseller, té voste la paraula. 

EL SR. OLIVER MUT: 
Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. Nosal

tres no podem admetre aquestes dues esmenes, i la mo
tivació l'he donada repetides vegades en aquesta Cam
bra, quina és Ja filosofia del Govern respecte de les 
cooperatives i a les empreses industrials, nosaltres es
tam fomentant totes les empreses, i les cooperatives 
les tenin1 incloses com empreses, també, com assocía
cions. I dir-li, al Sr. Serra, que aquest foment del coope
rativisme el feim i que a les resolucions de la Canse
Heria que regulen els decrets que tenim d'ajudes i d'in
centius per a aquestes empreses, el cooperativisme esta 
contemplat d 'una manera específica i té més ajudes que 
les altres empreses. 

Grades. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Conseller. 
Valen intervenir? 
No havent-hi més intervencions, Sres. i Srs. Dipu

tats, passam a la votació de les esmenes 38 i 39, del 
Grup Esquerra Nacionalista: 

Sres. i Srs. Diputats que votin a favor, es volen 
posar drets, per favor? 

Poden seure, moltes gracies. 
Sres. i Srs. Diputats que votin en contra, es volen 

po1.-ar drets, per favor? 
Molles grades, poden seure. 
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? No n'hi ha. 
A favo.r, 12 vots; en contra, 20; abstencions, cap. 

Queden rebutjade les dues esmeoes. 
L'esmena 202, núm. 49, del mateix Grup, la defensa 

el Diputat Sr. Sebastia Serra i Busquets, al qual se li 
dóna la paraula. 

EL SR. SERRA BUSQUETS: 
Gracies, Sr. President. L'esmena núm. 49, és una 

esmena de supressió de 5 milions de pessetes a tres par
tides concretes del pressupost, en concret, 15 milions 
de supressió de la Conseller'ia d'lndútria, de distintes 
actuacions i promocions que nosaltres pensam que es
tan massa alegrament pressupostades, en definitiva. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. Conseller, té voste la paraula. 

EL SR. OLIVER MUT: 
Sí, tampoc no _podem admetre aquesta esmena. Dir

li que aixo forma part del programa de reindustrialitza-
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ció quant al 28, és promoció i estudis de, la mateixa 
co~selleria, el 77 a empreses i el 78 a intitudons sense 
fi de lucre. Per tant, nosaltres demanam que es rebutgi 
aquesta esmena. 

EL SR. PRESIDENT: 
No havent-hi més intervendons, passam a la vota-

ció d'aquesta esmena: 
Sres. i Sr. Diputats que votin a favor, es volen 

pornr drets, per favor? 
Moltes grades, poden seure. 
Sres. i Srs. Diputats que votin en contra, es volen 

posar drets, per favor? 
Poden seure, moltes grades. 
Sres. i Srs . Diputats que s'abstenen? No n'hi. ha. 
A favor, 13 vots; en contra, 20; abstencions, cap. 

Queda rebutjada l'esmena 202.49. 
Es tractaraa, a continuació, les esmenes 384, 85, 86 

¡ 87, agrupacles, del Gru.p Socialista. Per defensar aques
te esmenes, té la paraula 1 Sr. J osep Alfonso i Villa
nueva. 

Disposa d'un temps de deu minuts. 

EL SR. ALFONSO VILLANUEVA: 
Sí, Sr. President. Sce . i Srs. Diputats. Bé, la clarre

ra vegada que utilitzo uns arguments, i no els faré 
massa llarg . La darre -a vegada que li die al Govern 
de la Comunitat Autonoma, ctirigil al Conseller d'In
dústtia, Sr. Conseller, lambé voste 'ha passat, també 
vostc ha feL un pressuposl de Capítol , amb un irn¡re- . 
men t que, efl la nostra opinió, és excessiu, amb un 
increm!!n l, aixo ja no és la nosLra opini.6, sinó que és 
un incremenl numeric, del 37 %. I la sorpresa, la sor
presa meva i del nostre Grup, és que analitzat fil per 
randa el persona l, e l que ara ja no sabem s i aaam bé 
o anam malamenl, clesp1·és de tot el que hem sentit 
aquest dies, resu lta, po s iblement anem malament, sf, 
5r. Vice-president, possiblement anem malament, i ara 
Ji dfré per que, resulta que l'a.ny passat havia previst 
102 places, en pdmer llo , 98, en egon Uoc, i enguany 
99, i devem auar malaroent, perque si no hi ha incre
ment de p laces, com no n'hi ha, nosaltres que tot 
d'una que vérem el pressupost varem dir, un incre
men t .for t, el 37 %, ho en ten m, s'ha de posar en marxa 
el pla ele reindustrialització, necessila més personal, es 
necessiLa més despesa corrent, ha d 'anar endavant el 
tema, hi eslam cl'acord, i e l Conseller ho ha vist, no Ii 
hem fct esmena a a totalitat, i ja és estrany en un tema 
que, durnnt quatre anys, bem esta discutint en el 
tema industrial, s 'n re arda? Pero ja varen dur un 
pla de reil1dustrialització, ja e l ctiscutírem, i no havíem 
cl'ana r a rep t ir, aquí, no havíem de fer el que han 
fet a Maddd, hem de ser, en aque t aspecte un poquet 
mé seriosos, alma.neo I nostre Gru p ho intenta, i no 
repetir debats després de quatre mesos, a lmanco debats 
d'aquesla magn itnd. Pero, analitzat el pressupost, ana
li tzadcs se.tiosament les p lantilles deim, no ens surten 
els número , devem estar equivocat , m'ho deia e l Sr. 
Vice-presidcnt, el Sr. Huguet, eslam equivocat . no é 
amb que, pero devem es tar equivoca.t , perque te Ja 
mateixa plantilla de l'any passat i incremente un 37 % . 
A posta, Ji demanam, quant a cost, una reducci6 de 31 
milion d pessetes. 

I quanl a vacants, n'ha cobe1tes bastants de les 
de l'any passat , e.n vol fer 15, que les té pressupostades, 
nosaltre no estam d'acord que crei' vacants, pero no 
ja la seva Conselleria, tal vegada sí que estam d'acord 

en la seva Conselleria per posar en marxa el pla de 
reindustrialització, pero hem donat alternatives, i voste 
ho sap. Ncsaltres li hem dit que hi destini 50 milions 
de pessetes, a voste o al Conseller d'Economia, ens és 
igual, aquest organisme, aquest programa supradepar
tamental, 50 milions de pessetes, una empresa pública 
de promoció industrial, que tendra personal, serveis 
nous, tendría personal, per tant, creim que voste ja no 
en necessita. I també li feim l'esmena de reducdó de 
vacants, englobada dins tot aquest sentit. No cree que 
ens pugui dir, no ho cree, que som contradictoris dient, 
pla de reindustrialització sense personal, no, pla de 
reindustrialització amb el personal que té, sense les 
vacants que pensa crear, almanco sense 10 de les 15, 
que en pensa crear, i dedicar per a servéis nous, que 
no sabem quin personal sera, a una empresa pública, 
50 milions de pessetes, pero el que no ens acabam d'ex
plicar, una altra vegada, Sr. Conseller d'Economia, sé 
que ens tornaran a fer els mateixos números, se'ls pot 
estalviar, tanmateix, aqnests números, a nosaltres, estu
diat comparativament el pressupost, no ens conven~ 
cen. Afegesc una peti ta cosa. 

Hi podría haver qualcú del Govern que em dignés 
al llarg del 85, 86 i 87, que costara l'hornologació? 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. Conseller, té voste la paraula. 

EL SR. OLIVER MUT: 
Grades, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. Mirem, 

Sr. Alfonso, si ens surten els números, fem-los plegats, 
jo el convido que agafi un bolígraf, i si no, l'hi passaré 
i mirem si ens surten, mirem d'intentar-ho, deixem-nos 
anar de rnitjanes aritmetiques, que aixo és més propi 
dels advocats i anem als valors absoluts. 

Primerament, no és un 37 % que augnienta la Con
selleria, és un 38'22, a favor seu. Dir, d'entrada, que s1 
comparam el pressupost de Capítol I del 86 respecte del 
del 87, el 86 tenim que suposava un 31'82 %, i el Capítol 
I, damunt el pressupost de l'any 87, suposa un 26 % , un 
26'55 %, cree que hi ha una reducció important. El 86 
tenim 183.848 .000 Ptes., aquí hi hem de sumar el 5 % 
d'increment lineal damunt aquests 183 milions i aixo 
són 9.200.000; per al pla de reindustrialitzaci¿, hi ha 
25.050.000 Ptes., Seguretat Social d'alts carrecs, 4.970.000; 
3.300.000, que corresponen a personal eventual per a 
l'estació ITV, fins que arribem a la concessió, l'any 
passat ja ha férem, enguany ho tornam fer i, com su
pos que sap, és a causa de l'increment que hi ha hagut 
d'inspecció que s'ha de fer a rel del Decret que va treure 
el Ministeri, per als vehicles turístics. L'homologació ens 
suposa 17.200.000, i aquí Ji puc dir que l'any 86 es va 
homologar a. la Conselleria, el 50 % dels tecnics de 
grau superior i el 40 % dels tecnics de grau mitja, i el 
87 es completa aquesta homologació al 100 %, com que 
aquesta homologació estava dins la Secció 31, és ~v1-
dent que dins el 87 l'hem de sumar al Capítol I del 83. 
2.300.000 que corresponen a dues vacants de nova crea
ció, que es tan pressupostades al 50 % , que són les va
caits d'un tecnic de grau superior i un auxiliar admi
nisratiu per dur tota la tasca de les inspeccions deis 
censors que, com sap voste, ha entrat un Reial Decret, 
també en vigor, que obliga a fer aquestes inspeccions, 
i nosaltres pensam que ha de ser la propia adminis
tració, en aquest cas concret, i no mitjarn;:ant entitats 
coHaboradores. Quant a les vacants cobertes l'any 86, 
que estaven pressupostades al 50 % , que aquest any, en 
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el 87, es pressuposten al 100 %, hem d'incrementar 
aquesta diferencia i l'hem de sumar, que aixo suposa 
8.250.000, el total, a mi em surt, 250 milions, 100 i bus
ques, és a dir, quedant practicament, quadrat. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. Alfonso, té voste la paraula. 

EL SR. ALFONSO VILLANUEVA: 
Gracies, Sr. Presídent. La resposta sera molt rap1-

da. Primer oc, com continua sortin 36'95 %. Ro acabo 
de tornar a fer, tal vegada la maquina s'equivoca o jo 
m'equivoc, 254.185.000, 36'95, pero és igual, és una anec
dota. 185, 553, 254, diu aquí, eh?, diu aquí, tal vegada 
m'he equivocat, no ho cree, pero aquí ho diu. 

Ja m'ha explicat una cosa, me !'ha explicada clara, 
pla de reindustrialització, 25 milions de pessetes, pero 
on és la plantilla d'aquest pla de reindustrialització? 
No esta fixat dins la plantilla, comparativament amb 
l'any passat, no esta fixat. Bé, l'any passat ja el tenia 
en manca, perque hi ha la mateixa plantilla, si no és 
a base de subvencions o d'ajudes, hi ha la mateixa plan
tilla, jo creuria que esta fixat a la plantilla, 25 milions 
de pessetes, són 10 persones, ja esta, aixo sí, pero no hi 
esta. A posta cree que hi ha moltes maneres, com diu, 
de fer números, i m'ha fet una cosa que sap que és 
un bon recurs, ni jo li he d'ensenyar a fer números a 
voste, ni voste no me n'ha d'ensenyar a fer a mi, tots 
dos en sabem fer, ha utilitzat un recurs que al Sr. So
ler també li encanta, l'equilibri de masses, pero Sr. 
Conseller, equilibri de masses quan posi en manca en 
pla de reindustrialització, equilibri de masses quan la 
inversió seva o l'actuació seva per tansferencies de ca
pital no l'infli, pero és que ha estat molt inflat enguany, 
i no hem dit res, ben contents, al contrari. Llavors, pot 
parlar d'equilibri de masses. Enguany, als Pressuposts 
Generals de la Comunitat Autónoma es manté un equi
libri desequilibrat de masses, no hi ha cap dubte que 
les despeses corrents pugen al 46 % sobre la mitjana 
del 30, no hi ha cap dubte ni un, aixo és indiscutible, 
pero, dar que fan un equilibri de masses, peró ja els 
vaig dir que si els tocava la lotería, també farien equili
bri de masses. 

I mantenc la pregunta, que ha costat, no a voste, 
que ha costat, globalment, l'homologació? No ho en
tenc, m'agradaria saber-ho. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. Conseller, té voste la paraula. 

EL SR OLIVER MUT: 
Sr. President. Aquesta pregunta no la hi puc con

testar jo, evidentment, jo el que li contest és el que ha 
costat l'homologació a la Conselleria de Comer~ i In
dús tria. Comen<;:am a avanc;ar molt, Sr. Alfonso, perque 
diu, ja m'ha donat l'explicació, el PRI, mira que bé, ja 
sabem l'explicació del Capítol I de la Secció 20. Efec
tivament, Sr. Alfonso, enguany, de plantilla, augmentam 
dues places, que són les que li he dit abans. Les places, 
les vacants del 86, n'hi ha una serie que estan cobertes 
i les altres que estan convocades, i després, al PRI, 
vost,e té raó, per al PRI no esta quantificada coro a 
vacant, no hi esta, pero aquesta partida de 25 milions, 
amb aquesta partida sera per contractar tecnics de grau 
mitja i un parell d'auxiliars, nosaltres calculam sobre 
unes 10 places, i aixo, després, en parlar de l'altra es
mena, encara li donaré més explicacions. 

EL SR. PRESIDENT: 
Volen intervenir els altres Grups? 

EL SR. ALFONSO VILLANUEVA: 
Sé que com a Portaveu del Grup no tenc interven- 1;. 

ció, pero és que ha fet un aclariment q_ue jo consider 
molt interessant, i és, i volia fer una proposta doble, f( 
primera, que s'incloguin aquestes vacants dios el pro- u 
grama de vacants, aquestes, del PRI, que no és el PRI a 
que diu el Sr. Hernández Mancha, per cert, eh? I, se- li 
gona, qu i es crea !'empresa pública de promoció, d 
aqu sts fons vagin a l'empresa pública de promoció, li n 
de ix a ixi , i de prés, si voste fa aixo, jo retir el primer 11 
ccnjunt d'esmencs. ·. e 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. Conseller, té voste la paraula. 

EL SR. OLIVER MUT: 
Gracies, Sr. President. Cree que ara hem entrat 

també a l'altra esmena, o sigui que quasi practicament, 
Sr. Alfonso, jo 1i demanaria a vew·e si podríem dir q ue 
hem englobat J'altra esmena amb aquestes quatre. Bé, 
efec tivament, quan jo Ji he dit que no estan pressu
postad s com a vacants, és perque, com voste sap molt 
bé, hi va haver una proposició aquí, de resolució, aUa 
on jo no li vaig negar, no la hi varem votar a favor, 
pero Ji vaig dir que nosaJtres no decan avem la pos
sibilital de, pentura, crear aquesta empresa, i per aixo 
ho varem posar, coro li ha explicat el Sr. Soler, ho 
vai-em po ar a la Llei d'aquest Pressupost. Aquest Ca
pfrol I no está quantificat com a vacants, pero nosal
tres pensam, primerament, poder cobrir ja automati
cament, amb contractes de sis mesos, a causa de la Llei 
de la Funció Pública, les convocatories, tot aixo, és 
molt llarg i no ens queda més remei que posar en mar
xa, pero ja, el Pla de Reindustrialitzaci6, convocant per 
a sis mesos tates aquestes places, i si es fa, si es fa 
l'empre a pública, evidentment, Lotes aquestes places 
ja coberLes anirien a formar part d'aquesta empre ·a 
pública. Vo te a l'esmena em diu 50 milions de capital 
social, bé, hem arribat a la meital, quasi quasi ja n'hi 
ha 25, si es fa. 

Grades. 

EL SR. ALFONSO VILLANUEVA: 
Sr. President. Si és en aquest sentit i, com que que

da en el Diari de Sessions, ens ho hem de creure, exac
tament, nosaltres retiradem. l'esmena 388, de vacants, 
i li donaríem el marge de confianc;a amb els dos mesas 
i mig que li queden per dur endavant aquest programa, 
pcr comcrn;ar-lo, perdó. 

EL SR. PRESIDENT: 
Acceptada aquesta propos1c10, considera aquesta 

Presidencia el següent: les esmenes 384, 85, 86 i 87 han 
estat retirades pel Grup Socialista, i es vota l'esmena 
388. A l'inreves. Sres. i Srs. Diputats, sotmetem a vota
ció les esmenes 384 a 387. I deman a la Cambra: 

Sres. i Srs. Diputats que votin a favor, es valen 
posar drets, per favor? 

Mol tes grades, poden -seure. 
Sres. i Srs. Diputats que votin en contra, es valen 

posar drets, per favor? 
Moltes grades, poden seure. 
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? No n'hA ha. 
Resultat: a favor, 15 vots; en contra, 22; absten-

cions, cap. Queden rebutjades aquestes esmenes. 
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L'esmena 388 ha estat retirada. 
Les esmenes 389, 90, 91 i 92, del Grup Socialista, 

ón defensades pel Díputat Sr. Josep Alfonso. 

in- •L SR. ALFONSO VILLANUEVA: 
er Sí. L'esmena és al Capítol II, i, Sr. Conseller, li 
le, feim una esmena de 10 milions de pessetes, aixa suposa 
·o. un 4'5 %, perdó, un 9 % damunt, perdó, un 10 %, no 
U arriba, 10, un 10'50 % damunt el que té pressupostat, i 
;e. Ji deixaria el pressupost en un 60 % , aproximadament, 
ó, d'augment. Li feim l'esmena tenint en compte, precisa
li rnent, que ha de posar en marxa un pla de reindus

er trialització, pero que d'aquest pla de reindustrialitza-
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ió, nosaltres li hem proposat o hem proposat, encara 
que no hagi estat aprovat, hem proposat que l'actuació 
en noves promocions vagi per un altre camí, coordinat 
per Economía' i voste, com vulguin, pero per un altre 
cerní. Llavors, consideram que aquest increment de 39 
milions de p essetes de Capítol II és un increment molt 
considerable, a p esar qu hagin de posar en marxa cer
tes accion del pla ele r eindustrialització, que dins una 
mi Ljana de tota la Comunitat Autonoma cl'aquestes illes, 
del 46 %, que vost.c es passi 30 punts. ens pareix que no 
es justifica, de moment. pel pla de reindus tdalització, i, 
a pos ta. demanam, senzillamcnt, fent-bo p er a.rticles, 
per o la importancia de l'esm ena 389 és que és de ca
ra ter global de tot el Capítol II , que redueixi 10 mi
lion de pessetes . Cree que hi ha pocs arguments més, 
vos te em dira que e tan ben calcu lats, jo Ji diré que 
no estan ben calculats, voste em dira que és el que 
necessita i jo li diré que ja ho sabia vosté l'any 86, 
que necessitaria més que els 54 milions que va pressu
postar, que en necessitava, possiblement, uns 67, que era 
el que hav.ia pressupostat. Tot aixo, ens ho podem es
talviar, perque és així, de totes maneres, si és ver que 
necessitava 54 mj lions el 86, enguany no en necessita 
93. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. Conseller, té voste la paraula. 

·> 
ii EL SR. OLIVER MUT: 
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Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats, lament 
haver enredat dos o tres minuts, pero és per millor 
moure els papers. Bé, Sr. Alfonso, aquí, dins el Ca
pítol IV, li vaig explicar per que el Capítol II de l'any 
passat va ser suficient per a la Conselleria, i aquest que 
presentam enguany, en el 87, és el que ha de ser sufi
cient i imprescindible per a la Conselleria, ni més ni 
manco. L'equilibri, com voste ha dit, el 9'37 l'any pas
sat, el 9'78, enguany. Bé, anem a veure-ho. 

Dietes i locomoció, dins Secretaria General Tecnica, 
328.000 Ptes., d'augment, és evident que cada dia hem 
de viatjar més, i aquest Conseller, també ha de viatjar 
més, per desgracia, anant a fires i a fer un poc d'insti
tució per obrir portes, maldament no s'ho cregui, pero 
és així, a totes aquestes associacions, i els resultats es
tan, per exemple, a la fira de Düsseldorf del cal<c;at, de 
la setmana passada. Dins l'OPIB, dietes i locomoció, 
un augment de 960.000, i aixo correspon als tecnics de 
l'OPIB que en virtut, precisament, del pla de reindus
trialització hauran de viatjar més i en virtut també que 
aquest nou personal que es contracti també anira el car
rec dietes i locomocions a l'OPIB, 960.000 Ptes. Indús
tria, un augment d'l.200.000, li parlo en valors absoluts, 
perque cree que és més bo d'explicar que no en percen
tatges, aixo correspon a les dietes i locomocions que 

_hauran de fer aquesls lecnics de grau superior per fer 
les inspeccions en els ascensors, tengLú en compte també 
que per a la inspecci6 tecnica de vebicles, a les illes de 
Menorca i Eivissa, a causa d'aquest increment, també 
els tecnics hi han d'acudir més que no abans, abans hi 
anaven un dia, ara n'hi van dos o almanco intensifiquen 
el mateix dia que hi van, i també, a causa que hi hau
ra tres estacions d'ITV més en marxa i també s'hau
ran de fer aquestes i.n peccio11s, com voste sap, hi ha 
segons quines in peccion.s que no entren dins la con
cessió, perque no ho permet el decret de transfer-en
cies. I també, perque de cada día ens preocupa més 
millorar el control de seguretat industrial. Cree que per 
a tot aixo 1.200.000 Ptes., no és massa elevat. 

Quant a l'article 25, hi ha un increme11t de 6 mi
lions a l'OPIB, 4 que corresponen a la publicació del 
cens industrial, ara ja depurat totalment, el que volem 
fer és publicar-ho, i 2 milions per a equips informa.tics, 
precisament per informa ti tzar més aquest cens indus
trial. 

A Indústria, és una rialla, 300.000 Ptes., de vestua
ri, xofers, subalterns, ordenances i personal d'ITV que, 
com sap, duen «monos». Mobiliari, 220.000 Ptes., és 
evident, tenim més gent, no els podem tenir al carrer, 
els hem de tenir a una taula, almanco. 

I pel que fa referencia a l'article 28, i per anar ja 
molt aviat, hi ha un increment important, sense cap 
subte, que és a l'OPIB, un increment de 22 milions de 
pessetes, i aquests 22 milions van a aquesta primera 
etapa que és la captació de noves indústries i també 
a promocionar el · pla en si per al _refon;ament, el su
port de les indústries existents. Practicament, tot aixo 
són estudis, pagar la campanya de p,romoció i tot el 
que fa referencia, també, a paper per promocionar 
aquesta campanya. Cree que 22 milions de pessetes per 
promocionar el pla de reindustrialització, no és exage
rat, no anem a tenir un pla de reindustrialització, que 
cree que és bo, conven<;ut estic que és bo, i després, 
per fer un retall a aquesta partida de promoció, ens 
quedem amb aquest pla dins la Conselleria i sense te
nir socis. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies. 
Sr. Diputat, té voste la paraula. 

EL SR. ALFONSO VILLANUEVA: 
Sí, Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Jo deman 

que tenguin un poquet de paciencia, acabam, ja. Li he 
de dir una cosa, Sr. Conseller, si jo li hagués volgut 
fer les esmenes amb el detall que voste m'ha donat les 
explicacions, avui estaríem discutint més de 1.000 es
menes a aquest Pressupost. Sub-prÓgrama, article, con
cepte, encara no hauríem passat de la Secció 11. I no 
es tracta d'aixo, li he fet una explicació global, perque 
cree que aquí hem de fer explicacions globalitzades. 
Pero n'he agafat una de curiosa, curiosa. 

Hem diu que l'OPIB té un increment de 900.000 
Ptes., si no ho he entes malament, en dietes, si no ho 
he entes malament, tal vegada sí que ho he entes ma
lament, com que ho anava agafant, aixo suposen 240 
dietes d'increment, no és poca cosa. Cree que, tal ve
gada no ho han calculat bé, pero és un detall petit. 

M'han interessat molt més aquests 22 milions de 
promoció, ja deim que 22 més 25 són 47, ens acostam 
moltíssim als 50 per rellanc;ar la nova empresa de pro-
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moció, jo Ji recoman, Sr. Conseller, que vagi per aquest 
camí, ho llevi de la Conselleria, ho afiqui dins !'em
presa de promoció i no hauríem hagut de fer aquestes 
esmenes ni mantenir-les, i !'empresa de promoció, sota 
la seva direcció, evidentment, perque és una empresa 
pública, fins, d'aquí al juny, logicament podria fer to
tes aquestes accions, tota aquesta promoció, i queda
ria molt clarificat, obviarnent si ha hagués vengut el 
pressupost aquí, el pressupost d'Indústria, que, en prin
cipi, li hem de dir que limitadament estam molt d'a
cord amb el pla de reindustrialització, limitadament, 
perque és petit, pero no podem estar d'acord que no 
sigui suficientment valent per posar-lo en marxa, com 
m és agilitat hagi de tenir. 

EL SR. PRESIDENT (SRA. ENSEÑAT ENSEÑAT ): 
Sr. Conseller, té la paraula. 

EJ. SR. OLIVER MUT: 
Gracies, Sr. President. No m 'ha agafat tots els nú

meros de les dietes, Sr. Alfonso, 960 només és dins 
l'OPIB , li he dit que n'hi havia 1.500.000 dins lndústria 
i 328.000 dins Secretaria General Tecnica. Pero, Sr. Al
fonso, que té més, que té m és que aquests 22 milions 
estiguin dins promoció dins la Conselleria o estiguin 
dins aquesta empresa pública, només hi ha una dife
rencia , que aquesta empresa, encara no esta creada, i 
jo li he dit, i cree que voste és conscient, i tots els d'a
questa Cambra ho hem de ser, de la urgencia, de la 
urgencia de posar aquest pla en manca, si tenim apro
vat tot d'una aquest pressupost, que tant de bo que 
s 'haguessin aprovat molt més prest, posarem en mar
xa tot d'una aquesta campanya, i no passi voste gens 
de pena, no passi pena, que si es crea aquesta empre
sa, que és molt possible que si, que es cre'i, automati
cament es pot fer el traspas cap a· aquesta empresa, 
pero no em limiti voste dins el temps i no em faci es
perar un mes o un mes i mig o no sé quin temps, fins 
que estigui constitu'ida aquesta empresa, no podem per
dre m és temps, n'hem perdut ja molt i no en podem 
perdre m és. Cree que és ben hora d'anar endavant en 
aquest tema . 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT (SRA. ENSEÑAT ENSEÑAT): 
Altres Grups que vulguin intervenir? 
Passam a la votació : 
Sres. i Srs. Diputats que votin a favor? 
Sr es. i Srs. Diputats que votin en contra? 
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? 
Resultat de la votació: a favor, 12 vots; en contra, 

19; abstencions, zero. 
Passam a debatre les esmenes 94 i 97. Té la parau

la el Conseller, Sr. Gaspar Oliver. 

EL SR. OLIVER MUT: 
Grades, Sr. President. Sres . i Srs. Diputats. Anun

ciar que acceptarem aquestes dues esmenes. 

EL SR. PRESIDENT (SRA. ENSEÑAT ENSEÑAT): 
Queden acceptades aquestes dues esmenes. 
Passam a l'esmená 396. Té la paraula el Sr. Anta

ni Costa. 

EL SR. COSTA COSTA: 
Gracies, Sr. President. Bé, aquesta esmena és una 

esmena de supressió, perque nosaltres entenem que el 

programa d'aigües hauria d'estar dins la Conselleria cl'O-
bres Públiqu es. I 

Gracies . 

EL SR. PRESIDENT (SRA. ENSENAT ENSENAT): 
Té la parau la el Sr. Gaspar Ol iver. 

EL SR. OLIVER MUT: 
Bé, si la motivació és aquesta, jo únicament he de , 

dir que aquesta partida de 6 rnilions correspon al con. 
veni que té firmat la Conselleria d'Indústria amb i 
!'IRME, l'Institut Radiologic i Miner d'Espanya i que · 
esta al Ministeri d'Indústria, que aquest any es firma- ! 
ra l' .. .. .. . .. , i que, p·er aquests motiu s, per aquests mo- \ 
tius esta dins la Conselleria d'Indústria. 

EL SR. PRESIDENT (SRA. ENSENAT ENSENAT): 
El Sr. Antoni Costa té la paraula . 

EL SR. COSTA COSTA: 
Grades, Sr. President. Bé, creim que aixo no té reL 

a veure amb aquesta esmena. No obstant aixo, la re
tiram. 

EL SR. PRESIDENT (SRA. ENSEÑAT ENSEÑAT): 
Queda retirada aquesta esmena. 
Passam a la votació de la Secció 20. 
Vots a favor? 
Vots en contra? 
Abstencions? 
Resultat de la votació : vots a favor, 18; en contra , 1 

cap; abstencions, 13. 
Queda aprovada la Secdó 20. 
Passam a debatre la Secció 31. 
Té la paraula el Sr. J osep Alfonso. 

EL SR. ALFONSO VILLANUEVA: 
No, demanam votació directament. S'ha debatut 

molt el tema. 

EL SR. PRESIDENT (SR. AGUILó FUSTER): J, 
Passam a la votació: 
Sres. i Srs. Diputats que voten a favor de les es

menes 398, 399 i 400, es valen posar drets, per favor? 
Grades. 
Sres. i Srs . Diputats que voten en contra d'aques-

tes esmenes, es volen posar drets, per favor? 
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? No n'hí ha. 4f 
Vots a favor, 13; en contra, 20. 
A continuació; passam a la votació de la Secció 31. 
Sres. i Srs. Diputats que voten a favor d'aquesta 

Secció, es volen posar drets, per favor? 
Moltes grades. 
Sres. i Srs. Diputats que voten en contra d'aques

ta Secdó? No n'hi ha. 
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen, es volen po

sar drets, per favor? 
Moltes grades. 
Vots a favor de la Secció, 20; abstencions, 14; en 

contra, no n'hi ha. 

EL SR. PRESIDENT: . 
Sres. i Srs. Diputats, moltes gracies de la seva aju- , 

da, han fet vostes un gran esfog:. Bon vespre. 
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