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conlinuació 

Ara, Sr. Presiclent, passarem a la segona esmena. 
Bé, aquí tornam a tenir un d eIs problcllles crunics 

de eerts organismes que existeixcn a aquesta Comunitat 
Autonorna. 1 parlam del Centre de Documenlació Euro
pea. Pc!" a nosallres, no ha eslal ele rcbut el que Ila 
,: u ccelt amb el Centre de Documentació Europea, i no 
parlam ja de la conlraclació deIs scus dirigcnts, aixu 
és un lema elel qual n'hem parlat, trist tema, cklicat 
kma, ja 110 hem (kixal anar, ja está fet, 11l0n el pO! e 
i [eles les llengonises i feta la sobrasa da, i quasi men
jada, i :lI·a no pcnsava amb la personalitat elel conlrac
tat, pcnló, en aquest cas, ara justament ha eslat el Sr. 
Huguet que ha rigut i m'ha fet pensar-hi, oblielem la 
qüestió, i ho dic ele ver, pero anem a la qi.iestió fona
mental. El Centre ele Documenlació Europea, \"oslcs te
nen previst una ajuda economica ele 12 milions de pes
setes, nosélltres pensam que el Centre de Documentació 
Europea és un cenlre qu;~ s'ha d'auto-subvencionar gai
rebé en tols els seus aspectes, creim que el primer any, 
d'acord, o mig any o un any, d'acord que el Govern el 
potencias amb une ajudes economiques de cara, en fí, 
per manlenir-lo i per JIém~ar-Io, peró ja han passat ba s
tants ele mesos de la seva fundació, ens adonam que el 
Centre ele Documcntació Europea viu estrictamGnt eleIs 
eloblers que Ji envia el Govern ele la Comunitat Autó
noma. És a dir, el Centre ele Documentació Europea, 
pel seu compte, no genera una activitat suficient per 
a un auto-manteniment, i, de tet, estam ben segurs que 
si continua aquesta practica elel Govern, el'enviar uns 
doblers per a funcionament al Centre ele Docum(~n ta

ció Europea, molt poc favor feim al Centre de Docu
mentació Europea. 

NosaItres pensam que seria logic, objectiu, que el 
Gov~rn ajudas el Centre en cas de dificultats, en ~as 
d'un dCficit, en cas d'un programa d'activitats concrcl 
que necessitas una ajuda elel Govern, és a elir, subven
cionar un deficit, cobrir-lo, un progriJma d'activitats, 
sub\"encionar-lo o pagar-lo, per aixo hi ha una serie de 
mecanismes pressupostaris pos si bIes i prevists per la 
Llei i en aquest mateix Pressupost, pero, el que no ens 
pareix en absolut de rebut, és a fons perdllt, perque 
existeixi un funcionament que, ele fet, ens fa la imprcs
sió que comenc;a a ser un funcionament molt esmortei"t. 
l, arnés, i també ho deim amb una cería angoixa polí
tica, la compareixenc;a deis dirigents del Centre de Do
cumentació Europea en aquest Parlament per parlar d~l 
pressupost, a nosaltres ens va preocupar moltíssim, i 
no ens va preocupar moItíssim per problemes de con
tractació laboral, que en varem parlar una estona i qu~ 
era un tema ja prou sabut, sinó que ens va preocupar 
rnolt més quan els plantejarem, i quines activitats pen
sau desenvolupar l'any 88?, aquí va ser on varen quedar, 
amb franquesa, estorats. No existia un programa d'acti
vitats, no existia un calendari, no existia una previsió 
d'ingressos, no existia una previsió de despeses, alesho
res, mantenir centres d'aquestes característiques, a nos
altres ens pareixque és absolutament inaelequat. l ara 
valgui una defensa del personal, que existeix al Centre 
de Documentació Europea, nosaItres creim que si vos
tes canvien la practica, la filosofia subvencionadora, en 
definitiva, caritativa, respecte del Centre de Documen
tació Europea, el personal que el dirigeix, que és un 
personal, en principi, qualificat, i que creim que ho pot 
fer bé, creim que llan~aria el Centre i, en aquest cas, 
el Govern ajudaria a tasques concretes, a activitats es-

pecífiques o, en cas de casos, si lot funcionils malament 
a cobl"Ír uns di::ficil s. 

Per aixo, en aquest cas, demanam una rcclucció d·_ 
6 miliolls per lal de racionalilzar el que és el Centre de 
DocL!ITlentació Europea, pcrqut: nosaltres no creim qut 
hagi de s;~r un !loc marginal, un lloc per, senzillamcJll 
cubrir expedients, si no un Iloc d'activit;:¡t viva i ne 
ccssiria. 

EL SR. PRESIDENT: 
Té la paraula el Sr. Consellcr c\ 'Economia i Hisencb 

EL SR. CONSELLER D'ECONOMIA 1 HISENDA 
(AlcxLlndnc Forcades i Juan): 

Sr. Serra, en rclació a l'es111cna núm. 6, jo li vull 
dir que, ele moment, no he tengut cap tipus de protest;:¡, 
ele demanda, de tol aixo que voste m'esmenta que va 
succeir a U11a convenció d'cmpresaris, ni amb anys, ni 
amb retards, et.c. Es a dir que, quant a la tramitació, 
el repartiment és un tema que funciona per Decret, fa 
referencia al circulan t, fa rel'er¿;ncia al que administra 
la Conselleria, no h em tengll t cap tipus ele queixa. Per 
altra part, el mantcniment el'aquests tipus eI'ajuda, jo 
crec que s'ha de sostenir, basats fonamentalment e11 
tres coses, primer, que realment la dtlTega finan cera 
encara és elevada per a aquestes empreses, i, en C011-
seqüencia, tot el que sigui, en temes generals, mili orar 
la carrega finan cera amb aquest tipus d'ajuda és impor
tant, després, perque, insistesc, és un cert equilibri, jo 
pcns que aquestes subvencions han de morir i han de 
morir el'aquí dos o tres anys, jo crec que fonamental
ment com a conseqi.iencia de la Comunitat Europea, o 
sigui, jo pens que en un termini determinat, aixo pot 
acabar per ser, digllem, una activitat subvencionadora 
que no cstara permesa pels organismes del Mercat Co
mú, ele momcnt, jo crec que les hem de mantenir, per
que, si no, cstaríem cn situació ele c1esequilibri amb la 
petita empresa, en relació a altres Comunitats, 

1, per altra part, hi ha una demanda social que 
s'atén, i jo li voldria dir que tenc aquí, per exemple, 
cls elarrers centres ele dos expedients aprovats, que fan 
referencia, concretament, a un 30 % per falta ele Treso
reria, un 30 % per a millora ele stock, un 39 % per a 
¡-eCOlwersió, ar"ecten els scctors d'agricl.lltura, industrials, 
servicis, turístics, afecten les illes, és a dir, hi pot haver 
un problema de filosofia que pcnsa que estara damunt 
la taula el dia de dema, pero no crec que hi hagi cap 
problema, en aqucst moment, de tramitació. Si 1i ser
veix, diguem, de consol, i a mi em serveix de desolac¡ó, 
els ajustaments finals que esta pactat més o manco fer
ho, ja em lL::ven 10 mií10ns deIs 20 que vos te demana, 
o sigui que, em referesc a una !lista que tenc per qua
drar els pressuposts, a la Conselleria d'Economia i Hi
senda, si cal aplicar-ha, té 10 milions manco, com a con
seqüencia d'aquests ajustaments que, li anticip amb tota 
subordinació a l'acord final que faci el Parlament. 

Quant al tema de l'esrnena núm. 7, jo pens, Sr. 
Serra, amb independencia que voste té uns elements 
de judici, perque voste ha vist els pressuposts, ha vist 
la justificació de les despeses, ha parlat amb la gent, 
voste tE: _ c.: 0::1 al consorci, té entrada a la Conselleria, 
jo, realment, 1 , ., ,¡ ., no he vist que estigui esmortelt, 
més li diré, li dl1 : .' '.' "1otícies. Gracies a tenir aquest 
Centre de DocumentaL, , Europea, nosaltres hem acon
seguit ja el que es diu el «bussines cooperation 
newor1», és a dir, un tema que esta molt c~rcat per tota 
Espanya, i que nosaltres, com a conseqüencia de l'es-
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cassa dimensió i transcendencia economica de les rIles, 
tenim dificultats, en conseqüencia hem anat a Brussel
les, a un moment en que realment hi havia poques pos
sibilitats per a les iHes, el plantejament que tenim un 
consorci d'aquesta dimensió, ha fet que se'ns autorit· 
zas via consorci, el que es diu normalment BCN, o 
sigui « bussines cooperation newoth", que és un centre 
de consultes entre empreses que realment l'utilitzen 
pa"isos modestos com Irlanda, que aixo donara un gran 
rellanc;ament al centre, que haura de suportar, diguem, 
amb altres entitats que haura de convenir i que real· 
ment sera pagat, i que és un tema important. 1 tenim 
possibilitats d'aconseguir, aixo ja ho tenim, ens ho han 
donat i és molt important, i encara tenim possibilitat 
d'aconseguir, dins aquests un o dos anys que vénen, 
la segona finestra, és a dir, la finestra aquesta de l'«eu· 
ro·ventanilla», i perdoni l'expressió. Tot aixo a base del 
plantejament que hem fet teoric, perque realment jo no 
tenia massa experiencia en el funcionament del consor· 
ci, el que sí Ji vaig dir és que el reilanc;aria, que l'im· 
pulsaria, i que, r ealment, quan a BrusseHes han vis t 
aquest programa, s'ha desplac;at a BruseHes el Direc· 
tor General d'Economia, rapiclamen t hem aconsegui t 
aquest centre de cooperació ele consultes d'emprcses, 
i tenim possibilitats d'aconseguir aquesta finestra, que 
realment, comparat amb el que es fa en aqucsts mo· 
ments a la l'esta de l'Estat Espanyol, crec que és baso 
tant impo¡-tant, i tot aixo ho hem aconseguit gracies a 
la idea del centre i de com veuen a BrusseHes que fun· 
ciona el centre. 

Res més. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Per part del Grup Parlamentari CDS, té la paraula 

el Sr. Quetglas. 

EL SR. QUETGLAS I ROSANES: 
Moltes . gracies, Sr. President. Molt breument, per 

anunciar que, en relació a les es menes núm. 6 del PSM 
i 6 del PSOE, el nostre Grup s'abstendra, i aixo no és 
cap novetat i fins ara no hem estat anunciant-ho cada 
vegada que ho féiem. Pero sí voldria fer una precisió. 
Nosaltres ens hem abstes, i tal com varem anunciar ja 
a Comissió, que aixó ho faríem, una mica, esperant els 
resultat del quadre finaL Nosaltres entenem que aques
ta partida pot ser redu'ida i tal, com ja ha anunciat, o 
sigui que estava dins el cataleg d'intencions, ho ha dit 
el Conseller d'Economia, de reduir aquesta partida per 
procedir al reajustam¡~nt final, nosaltres ens abstendrem 
ara per després reduir aques ta partida, minuts abans 
de la darrera votació, al necessari reajustament, pero 
que les esmenes aprovades i les esmenes no aprovades, 
poden produir que, efectivament, el resultat final no 
quadri en relació als números grossos aprovats en e l 
uarrcr Pknari. En conseqüencia, mantenim la nostra 
abs tenció, perque aquesta sigui una de les partides ma· 
talas que perme ti el reajustament final del pressupost. 

Res més, moltes gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
Pilssalll, ielo, sí, Sr. Josep Alfonso. 

EL SR. ALFONSO 1 VILLANUEVA: 
Sí, per dir, respecte de l'esmena núm . 6, nosaltres 

logicilment votarem que sí, pe rqw:': la teníem molt m és 
grossa, el que ens ha preocupat és el que ha dit el Sr. 
Quetglas, és que no veim com es pot fer, aixo. La veri-

tat és que al final no podrem tornar enrera aquesta 
esmena, haurem d'arbitrar un mecanisme que quedi 
pendent d'aquesta esmena o pendent de la Secció, pero 
mecanisme parlamentari no n'hi haura, ho deixo da
munt la taula, perque el tema no és aquest el meu. 

Respecte d'aquesta, no hi entrarem, el tema de les 
subvencions, el Conseller ha dit que estava prou deba
tut, m'agradaria que hi estigués més, pero més serio· 
sament, pero no és el momento 

El tema del Centre de Documentació Europea, de 
reducció de 6 milions, nosaltres també el votarem fa
vorablement, i no es perque no estiguem d'acord amb 
el Centre de Documentació Europea, pero estam en des
acord que tots els serveis, que són molt interessants, 
com ha explicat, aquest servei de documentació inter· 
nacional, que ha explicat el Sr. Conseller, o d'informa· 
ció internacional, que és molt interessant, bé, el que 
nosaltres no veim és perque, en aquests moments ha 
de ser gratis «et amore» per al que el vulgui demanar, 
els serveis , normalment, com a mínim la cridada de telé
fon entre ordinadors toca pagar·se, i s'hauria d'establir 
una taxa, perque no es pot cobrar d'una nitra manera, 
una taxa que no esta creada per cobrir aquest servei. 
Com que aquesta taxa podria, creim, cobrir els 6 rnilions 
que es redueixen, creim que el Centre no se r essentira 
en la seva activitat si es crea aquesta taxa de la reduc
ció ele 6 milions, i no haurem de subvencionar, tota la 
Comunitat Autónoma, amb 12 milions el Centre, perque 
és un servei que es posa a l'abast elevat de les em· 
p_reses. que logicamen t, aquestes empreses poden pero 
fectam ent pagar, .perque és una cosa modestíssima 
quant a una taxa, poden ser 2.000 Pts., 4.000 Pts., no 
crec que, per la informació que es proporciona, tengui 
cap importancia per a cadascuna de les cmpreses, en 
canvi 6 milions és una quantitat important i que, su
mades a altres actuacions di rectes poden ser interes
sants, a posta nosaltres donarem suport a l'esmena. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sí, per qüestió d'ordre, té la paraula el Sr. Qu~t

glas. 

EL SR. QUETGLAS 1 ROSANES: 
Sí, el que acaba de dir el Sr. Alfonso, m'ha pro

dui't una certa inquietud, efectivament, com s'ha de fer 
aixo, p erque si nosaltres tenim la voÍuntat que el re· 
ajustamcnt final, perque quadri correctament es faci en 
contra d'aquesta partida, pero ara, aquesta partida, 
aquestes esmenes queden votades i no es pot tornar 
sobre elles, ens preocupa la possibilitat que no ho pu· 
gucm plantejar al final. En qualsevol cas, al final hi 
haUl'a d'haver un reajustament, perque els números to
tals quadrin, el que jo deman a la Presidencia és com 
es fara aquest reajilsta ment, com al final aconseguircm 
que tot es les esmem's quaclrin 3mb els números aproo 
vats anteriorment, si no és amb una transacció de tots 
cls Grups que pcrmeti tornar cm'e ra sobre esmenes o 
sobre pmtides ja aprovad2s. 

EL SR. PRESIDENT: 
Després Ji contes ta ré, que ara el Sr. Serra té la 

parauIa i deu tenir la solució. 

EL SR. QUETGLAS I ROSANES: 
MoItes gracies, Sr. Presidcn!. 

EL SR. PRESIDENT: 
Té la parauIa el Diputat Sr. Sen 'a. 

, .. ' .... !~, . .J. .o\.~.,.:..&..\, 'j .: J.~."Jl. ••• ... ··t..··~R~ .. -7':-:-.- 1'" , . . .. ·1·. l' • :', • 
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EL SR. SERRA 1 BUSQUETS: 
Bé, és que duim tants, tants de dies i tantes hores 

que ja tota fórmula sembla que és possible, i al clarrer, 
damunt una t<luIeta féim els números, fa aquesta im
pressió. 1 no, ara som a un PIenari de Uei de Pressu
posts i ens hcm cl'aclarir. Jo cree que el més net és 
que el CDS es decideixi, voti el que trabi, i, en tot cas, 
que la quantitat quedi osci11ant, nasal tres demanam una 
reducció de 20, es parla que probablement siguin 10 
cls que fan falta, bé, aixo pot ser el que varú, pero 
és que en aquests moments no veim com podem con
tinuar amb la diniunica de fa 15 dies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Bé, aquí passa una cosa i és que s'han aprovat es

menes d'addició sense la corresponent esmena d'equi
libri, s'ha passat a aquestes, i no es podien aprovar 
aquestes esmenes i s'han aprovat. Hi ha d'haver un 
reaju taro nL fon;osamenl, aquí hi ha hagu-t una esme
na d'addició, em pareix que presen ada per vostes, que 
jo havía d 'haver di!, no es pot aprovar si, no es diu 
d'on S He en, pero s'ha aprovat. Hi haura d'haver un 
reajustament fon;ós. 

EL SR. SERRA 1 BUSQUETS: 
Perdó, Sr. President, perdó. La que s'ha aprovada 

nostra, avui, que canviava coses, era de reducció de 9 
milions de pessetes, reducció, reducció . En concret, 
d'addició cap ni una, avui, eh? 

EL SR. PRESIDENT: 
Hi hagut una esmena avui aquí 

EL SR. SERRA 1 BUSQUETS: 
Del PSM-Entesa de l'Esquerra de Menorca, em re

feresc, eh? 

EL SR. ALFONSO 1 VILLANUEVA: 
Pero s'havia prodult una reducció de 9. 

EL SR. PRESIDENT: 
Aquí hi ha hagut una esmena que s'ha transaccio

nada, de 5 milions a 3, i no hi ha hagut contrapartida. 

EL SR. ALFONSO 1 VILLANUEV A: 
~ n lot el deba l, duran L el Dictamen, s'ha produi"t 

una reducció de 9 milions a la Secció 11 , ISBA, ~ un 
increment de 3 milions a una esmena de Cultura, i en
cura qUr:!da un saldo POSiliu de 6 milions de pessetes, 
bé, posiLiu, de reducció de pressuposL. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sí. El Sr. Quetglas té la paraula. 

EL SR. QUETGLAS 1 ROSANES: 
Sj, obre aque t rnatcix tema, Em pareix, Sr. Alfon

so, que les seves apreciacions no són con'ectes, perque 
així maleix, per (~xempl e, s'ha aproval I'esmena sobre 
J'OrqucsLra, amb 60 mUjon de pesseles, quan per al 
reaju tarnent global, haurien d'l1aver estat 50 per no 
pa sar-,n . Així mateix, no s'ha aprovat l'afectació de 
les partides de mstauració ele patrimoni, que feia fal
ta af ctar la partida de re tauració, perque es produi 
aquesta quadratura . Es a dir, o feirn després una re
visió d'esmenes aprovades, a tJ:avé d'una transacció 
global, o ens ha plantejam ara que som encara a temps, 
pero, al final, el que no podem fer, Sr. Serra, és el que 

voste diu, el'anar aprovant coses i que al final els Pres
suposts no quadrin. 

EL SR. PRESIDENT: 
No, l'esmena de 50 milions de pessetes no s'ha apro

vada, hi ha hagut un vot particular que no ha prospe
rat, que no és el maleix, ja estava incorporada amb 50 
mil ions de pesscles, Sr. Quetglas . 

EL SR. QUETGLAS 1 ROSANES: 
Té tola la raó, Sr. President. 

" 
EL SR. PRESIDENT: 

No és el mateix. Un vot particular decaigut, pero 
l'esmena no s'ha discutit, avui, estava ja amb 50 mi
lions de pessetes al Projecte de Pressuposts. 

EL SR. QUETGLAS 1 ROSANES: 
Tenc por que no, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sí, senyor. Esta al Dictamen, hi ha les reduccions 

fetes que estan incorporades i hi ha l'esmena que 
ja figura al Dictamen de la Comissió, que aIla on diu, 
sí, sí, esta quadrat. Aixo no té res a veure, perque era 
un vot particular que no ha prosperat, no era una es
mena que haguem aprovada avui. O sigui, els Pressu
posts estan quadrats, segons sembla. Vos te haura de de
cidir que fa, pero van quadrats. 

EL SR. QUETGLAS 1 ROSANES: 
En qualsevol cas, almanco a la segona, que feia fal

ta afectar 5.233.000 Pts. de restauració de patrimoni a 
la partida, que no fossin a més, ~inó que s'afectassin, 
aixo sí que no s'ha fet, em pareix, eh? 

Fa referencia a l'esmena 24 del PSOE, de Cultura, 
programa 13.03.01, partida 6133. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sí, Sr. Vice-president. 

EL SR. VICE-PRESIDENT (loan Huguet i Rotger): 
Sí, Sr. President. Jo no sé si posaré un poquet d'or

dre en a<;o o crearé més desordre i desorientació. 

EL SR. PRESIDENT: 
Perdoni, Sr. Vice-president, intenti posar ordre, eh? 

EL SR. VICE-PRESIDENT (loan Ruguet i Rotger): 
Cree recordar que en la reunió de Junta de Porta

veus avui matí hem assumit, tots els Portaveus de tots 
els Grups Parlamentaris i el representant del Govem 
que mantendríem el debat pressupostari tal com ve al 
Dictamen, tot i sabent que hi podria haver esmenes on 
no es mantenien vots particulars, sinó esmenes que eren 
mantengudes, que estaven pendents de decisions de 
certs Grups Parlamentari que oodien g,~nerar un cert 
desajustament final. 1 hemquedat que abans de fer la 
votació hi hauria un temp p · rque tOlS els Portaveus 
conjuntament, no una tauleta, la taul a gran i ben as
seguts alla dins per poder-ha fer bé, fer aquest reajus
tament total, consensuat entre tots els Grups Polítics, 
reajustament que no pot anar, indiscutiblement con
tret amb una esmena que hagi estat aprovada o que 
hagi decaiguda, per sr am le xifres global pero si 
aquí hi ha un comoromí que es pot reduir, lal com 
han manifestat els Consellers i hi ha aquest consens fi-
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nal i aquest acord afer aquest reajustament, perque 
les xifres ens quadrin, no hi haura cap problema. Jo 
vull recordar aquí que dissabte passat, precisament es 
va fer aquest reajustament que no va sortir ni de la 
Ponencia ni de la Comissió, que ens vam reunir els 
Portaveus per fer aquest reajustament, exactament el 
mateix podem fer una volta hagi conelos, abans de con
cloure, indiscutiblement, aquest debat parlamentari, i 
així és com hem quedat a la Junta de Portaveus. De 
totes maneres, el Pressupost va bastant equilibrat, hi 
pot haver petits desfasaments, pero jo crec recordar 
aquí també, a aItres debats pressupostaris que, quan 
arribavem al final, si faltaven 20 milions a destinar a 
qualque lloc, s'al¡;:ava, fa dos anys, dos anys enrera, 
s'al<;ava el Conseller d'Economia i Hisenda i deia, 
aquests doblers que ens sobren anaran afectats per 
crear tal cosa, i es votava com a vot final. Ar;o, si no 
ho podem fer directament des del Govern, s'ha de fer 
conjuntament entre tots els Portaveus deIs Grups Par
lamentaris, i em sembla que és així com hem quedat. 
Jo no entene perque si ara hem de tornar anar a totes 
i cadascuna de les esmenes, indiscutiblement el proeés 
seria, jo trec d'aquí i pos alla, o jo pos aIla perquc he 
tret d'una altra banda. I a¡;:o, com que no s'ha ret, se
ria impossible. I tota vegada que la descompensació 
deIs Pressuposts no és tan grossa, perque el reajusta
ment ja ha ve ngul fet des de dissabte , hi pot haver 
unes petites desviacions. 

Gracies. 

E L SR. PRE S IDE NT: 
Sr. Alfo n so. 

EL SR. ALFONSO I VILLANUEVA: 

En prineipi, l'exposició del Sr. Huguet és correc
ta, només que hem de ser conseqüents tots amb el rea
justament de dissabte. Hem estat conseqüents amb 
l'Orquestra, eren 60 milions, hem votat 50, pareix que 
hem estat conseqüents amb restauració del patrimoni, 
eren 10 milions i votavem 5.233.000, hem de ser conse
qüents amb transferencies a empreses, són 20 milions, 
aprovada esmena, aquí esta comptada com a reajusta
ment. Després, al final, ens poden sobrar 4 o 5 milions, 
i si ens en sobren, és bo de fer dir, afeetam a tal par
tida, és quan en falten i esta votat, que és mal de fer. 
Quan esta votat i en falten és molt mal de fer, ara, es 
voten aquests 20 milions, si després en sobren 10, s'a
fecten 10, perque és un acm-d d'ampliació i no modifi
cara fonamentalment el Pressupost. Ara, si en falten, 
d'on els treim, a qui ho llevam? Si es voten aquests 20, 
en poden sobrar, si no es voten, no. 

'. 

EL SR. PRESIDENT: 
No, si em permet. 

Sí, té la paraula el Sr. Conseller, no la hi puc \le-
var. 

EL SR. CONSELLER D'ECONOMIA I HISENOA 
(Alexandre Forcades i Juan): 

NOlllés per dir-li al Sr. Alfonso que jo he intentat 
esmena per esmena, introduir aquestes connexions, i 
qu:~ ell no m'ha eleixat, COllcrctament a la 45, be elit, 
els 60 milions, que hi ha un error tamb¿ a la Comls
sió, passen a 50, i anava a dir, els 10 passen a 5, i vos-
1 ~ m 'ha contes tat, esperi al final. 

EL SR. PRESIDENT: 
No, jo voldria, pareix que estam confonent, el rea

justament de dissabte esta incorporat al quadre, no té 
res a veure amb el que parlam avui. El reajustament 
de dissabte avui no ha vengut cap esmena, s'incorpora 
com a informe de la Comissió al quadre que s'adjunta. 
La variació que hi pugui haver avui és qualque esme
na que s'hagi aprovada sense la corresponent contra
partida, deducció ele despesa, perque no pot ser aug
ment d'ingrés. Aixo és l'únic que pot passar, la resta 
esta totalment contemplada dins aquest quadre que 
s'ha repartit com a informe de la Comissió. O sigui, no 
desviem el punt, l'únic reajustament que hi pot haver 
és si, per exemple, aquesta esmena de 3 milions no ha 
estat compensada, que no ho sé, voste diu que sí, i jo 
ho creu, tant de bo!, pero, per tant, ja parlarem al fi
nal sobre el que passa. 

Aclarit el tema, passam a votar ... 

EL SR. ALFONSO 1 VILLANUEVA : 
Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sí, Sr. Sebastia Serra. 

EL SR. SERRA I BUSQUETS: 

En aquest cas, Sr. President, ates el quadre que hi 
ha, demanaríem que es votas amb una reducció de 10 
milions en !loc de 20, perque quadras amb el quaelre. 

EL SR. PRESIDENT: 
Les esmenes ja estan dins ]'Informe de Comissió. 

Vos!e noti la seva esmena, i no facem més coses. O 
sigui, a l'informe de Comissió que ve amb un quadre 
quaelrat hi ha les reduccions que es varen acordar dis
sabte, fetes, que és com si la Comissió ho hagués ac
ceptat, no es debat al Plenari, aixo, voste voti l'esmena 
que voste ha presentat, la 6 i la 7, i no es preocupi més 
del quadre de reduccions, perque ja esta incorporat a 
l'Informe de la Comissió. Per tant, vol que [es votem 
conjuntament o separadament? 

Separades. 
Sotmetem a votació, ido, l'esmena núm. 6, del Grup 

Parlamentari PSM-Entesa de ['Esquerra de Menorca. 
Sres. i Srs. Diputats que votin a favor, es volen ai

xecar drets? 
Moltes gracies. 
Sres. i Srs. Diputats que voten en contra, es vol-=n 

aixecar c\rets? 
Gracies. 
Sres. i Srs. Oiputats que s'abstenen, es volen aixe

car c\rets? 
Resultat ele la votació: vots a favor, 25; vots en 

contra, 28; abstencions, 5. Qu.-:da, ielo, rebutjada l'esme
na núm. 6 del Grup Parlamentari PSM-Entesa de l'Es
querra de Menorca. 

Passam a votar 1'esmem1 núm. 7. 
Sres. i Srs. Oiputats que voten a favor, es volen 

posar drets? 
Mol tes grücies. 
Sres . i Srs. Oiputats que voten en contra, es volen 

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

drets? 
Resultat ele la votació; a favor, 25; en contra, 28; 

abstencions, 5. Queda, id¿l, rebutjada l'esmena núm. 7 
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del Grup Parlamenlari PSM-Entesa de I'Esquerra de 
Menorca. 

Passam a votar la Secció 14. 
Sres . i Srs. Diputats que voten a favor, es volen 

aixecar drets? 
Moltes gracies. 
Sres. i Srs. Diput8ts que voten en contra, es volen 

aixecar drets? 
Abstencions? 
Resultat de la votac1O: vots a favor, 33; vots en 

contra, 25, i no hi ha abstencions . Per tant, queda apro
vada la Secció 14 del Projeclc de Llei de Pressuposts. 

Aquesta Presidencia voldría, avui, per acabar aques
ta sessió i suspendre-Ia clesprés, clcbatre l'esmcna ele 
tolalitat de la Secció 15, i clesprés suspendrem la ses
sió fins dema a les 11. 

Per tant, per defensar l'esmena a la totalitat de la 
Seceió 15, té la paraula el Diputat Sr. Valentí Valen
ciano, per par! del Grup Parlamentari Socialista. 

EL SR. VALENCIANO I LOPEZ: 
Gracies, Sr. President. Quan el Grup Parlamentari 

Socialista va veure per primera vegada el Pressupost 
d'8questa Comunitat Autonoma i concretament de la 
Secció d'Agricultura, com que no estavem d'acord amb 
la Secció Pressupostaria núm. 15, no estavem d'acord 
amb la política que es pretenia fer J'any 88, precisa
ment per aixo, vam presentar una gran quantitat d'es
menes, concretament més de 50 i busques d'esmenes, 
pero en aquests moments ens trobam que n'hi ha d'ac
ceptades més el'un 80 %, per tant, a pesar que no es
tiguem totalment d'acord així com queda la Secció, 
perque hi ha una pan amb la qual no estam d'acord, 
que és la part ele política ramadera i la part de comer
cialització, per una aItra banda, ens trobam que hi ha 
una gran quantitat d'esmenes acceptades, per tant fa 
que tampoc no estiguem en cfesacord, és a elir que 
aquest Pressupost no és el Pressupost del Govern quant 
a la Secció el'Agricultura, sinó que més aviat és un 
pressupost bastant més de l'oposició, i, per aquest mo
tiu, retir8rem aquesta esmena, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Diputat. 
Retirada aquesta esmena, suspenem la sess10 que 

recomen<;ara elema a les 11 en punt, si és possible, si 
hi ha quorum. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sres. i Srs. Diputats . Ban dia. R ecom enc;:a la 

Se ssió. 
Continuant amb el debat de la Secció 15, coment;:a

rem p er debatre una esmena mantenguda per al Ple
nari, pe! Grup Parlamentari PSM-Entesa de l'Esquerra 
de Menorca assenyalada amb el núm. 25. Per defensar 
aques ta esmena j per part del Grup Parlamentari PSM
Entesa de l'Esquerra de Menorca, té la paraula el 
Dip utat Sr. RaD?on Orfila. 

EL SR. ORFILA 1 PONS: 
Sr. President, Sres. i Srs . Diputats. Tecnicament 

aquesta esmena, la 25 feta pel nostre Grup a la Con
selleria d'Agricultura és concordant amb la 5 de la 
Conselleria d'Ordenació del Territori, i es tracta, curt 
i cIar, de passar íntegrament la partida que el Govem 
preveu a Obres Públiques per a la gestió de les are es 
naturals d'especial inte¡;es d'una a una altra Con selle-

ria, és a dir, el'Obres Públiques a Agricultura i Pesca. 
COl1sideram que és una es mena important, i, per a<;o 
l'hcm mantinguda a Cornissió i la duim a Plenario És 
impOl't~nt perque la gestió de les arces d'especial inte
res, l'!o és important, pcr a nosaltres almanco, i avui 
aquí , tenim I'oportunitat ele definir quin és el model 
de gestió que en vol el Parlament. Cree que és ciar 
que el ParIament va) una gcstió eficac;: i no elues ges
tions discutibles. 1 m'explicaré. 

La unitat ele gestió en materia de medi ambient 
és, com a mínim, dcsitjable i en aquest sentit van 
totes les políticiues medi ambient81s en el món occi
dente], poques hi ;:¡rriben, perque és un tema compli
cat, que exigeix renúncies sectorials, el Govern de la 
nostra Comunitat Autonoma no ha adoptat, en principi 
aquesta Iínía d'actuació, i tampoc no és el moment de 
discutir-lo. pero sí que és el moment d'aturar la passa 
enrera que suposaria aquest nou programa o subpro
grama a la Conselleria el'Obres Públiques. La Conselle
ria d'Agricultm-a i Pesca gestiona territori, tenim aquí 
les finques de la CAlB, concretament l'Albufera i, 
gracies a una esmena transaccionaela als seus Pressu· 
posts, gestiona també una partida per noves ad· 
quisicions. La Conselleria gestiona també finques de 
propietat de l'Estat, Binifaleló, Menut, Mortitx, etc., 
del Consell Insular de Mallorca, Pusalts verels, Son Mas
sip, Son Fortuny, i, fins i tot, d'Ajuntaments, La Vic
toria, Comuna de Lorito, de Selva, etc. 

Com fara entendre el Govern als Ajuntaments la 
unitat de gestió del territori en materia de conserva ció 
si ho elívideix internament? En funció de la propietat 
pública o privada? Seria inexacta, perque Agricultura, 
també gestiona finques particulars, des del punt de vis
ta forestal, les finques consorciades. Amb total, púbIi
ques i privades, de l'ordre de 10.000 Ha. La gestió no 
és impecable, I'hem criticada de vegades aquí, pero 
he111 de reconeixer que existeix una experiencia, existei
xen uns mitjans tecnics i humans, tant a nivell tecnic 
com de camp, i, en concret, em referesc als guardes fo
restals, agcnts ele l'autoritat, amb una preparació i una 
experiencia que no s'improvitza. 

Nosaltres no eliscutim que en els aspectes norma
tius, caela Conselleria actul sobre tot el territori i so
bre cada espai natural o no, en concret, Agricultura, 
ha de desenvolupar la norm8tiva cinegetica, forestal, 
pesquera i ele la conservació de la naturalesa que faci 
falta, i altres elepartaments, aItres normes, pero la ges
tió ha de ser unitaria, ha de ser ele tot el Govern, pero 
a través el'un sol departament, i del elepartament que 
hi pot ser més efica¡;:. La gestió ha de garantir el com
pliment de les normatives i ha d'aelequar els usos amb 
una planificació específica i millorar i fomentar la con
servació deIs valors naturals en aquestes arees. Per a<;o, 
per facilitar les inversions equilibrades als espais na
turals, assignant recursos amb una visió global, d'una 
manera harmonica i unitaria, proposam aquesta esme
na a la qual esperam que donin suport. 

Gracies. 

~L SR. PRESIDENT: 
Srs. Diputa ts que vulguin intervenir? 
El Sr. Miquel Pascual, pel Grup eI 'Unió Mallorqui

na, té la paraula. 

EL SR. PASCUAL 1 AMOROS: 
Sr. President, Sres. i Srs. Consellers. Si surt a 

a questa tribuna és perque a la intervenció que vaig 
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afer és una intervenció que sobrepassa una mica aques
ta esmena, perque hem de parlar de la concepció del 
que és el Medí Ambient. 

Si nosaltres feim la historia del que han estat la 
distribució de competencies deIs Ministeris de l'Admi
nistració Central, nosaltres ens trobam que tenim una 
historia administrativa que és corporativista, nosaltres 
teníem un Ministeri d'Indústria, on realment es corres· 
ponien mime ticament amb uns enginyers industrials, i 
que aquest Ministeri d'Indústria va heretar competen
cies en la lluita contra la contaminació, sobretot atmos
ferica, ja que la causa més important ve dels vehicles 
rod,1ls, ens trobam amb un Ministeri d'Obres Públiques 
que tenia una Direcció General de Medi Ambient, que 
tombé tenia competencies de Huita contra la contami
noció, concretament en dos camps, els camps deis re
sielus sóJids, l'elimillació d;~ls res idus solids, encara que 
lambé, el que era, curiosament, els abocadors contro
bts estavell aclministrativamellt tractats per la Direc
ció del lVlceli Ambient, i, en canvi, les plantes d'incine
!'ac ió, les plantes ja sofisticmles ele reciclament elels re
siclllS sólids, estaven esllldiades i tractaclcs administra
tivamclIt pel Ministeri el'Indústria . 1 també, la Direcció 
General elel Meeli Ambient, elel Ministeri d'Obres PÚ
bliqllCS t.-:nia i té compe tcncies, les que li quedin, en 
materia de Huila contra la contaminació de les aigües, 
tanl continentals com marines. En canvi, si fins ara 
hem parlat de Huita contra la contaminació, I'altra gran 
área medi ambiental, és el que es diu la conservació ele 
la natura. E ¡tractament ete 1<1 gea, de la fauna, ele la 
flora, i tots aquests aspectes de la vida animal' i vege
tal que sempre han estat tractats, tradicionalment, i 
existeixen uns enginyers esp(~cífics, que són els engi
nyers d'espais forestals que han estat sempre inscrits 
al Ministeri d'Agricultura i Pesca. 

. Alesho.res, s'han prodult unes transferencies, pre
vrament hl ha hagut unes lleis, que fa falta separar, 
elia 2 ele maig, per exemple, de l'any 1975, el Congrés 
de Diputats, les Corts, que es deien llavors, va fer mol
ta de feina quant a legislar i va treure dues lleis el 
mateix dia, una lIei era la de Reforma de la L1ei del 
S61, i aquesta L1ei ele Reforma de la Llei elel S61 evi
clentment estava presentada pel Ministeri d'Obre~ PÚ
bliques, i aquesta Llei del Sol que, com tots sabem és 
una reforma d'una de l'any 1956, fa referencia a tot el 
que són construccions, a tot el que són usos del sol, 
a tot el que són activitats que modifiquen aquest sol 
per a l'home. l, en canvi, el mateix dia, a la mateixa 
sessió, es va aprovar una altra !lei, que és la L1ei deIs 
espais natural s, la Llei que permet la gestió de la na
\ura a través ~e la declaració de diverses figures, com 
es el Parc NaclOnal, com és la Reserva Integral .. d'lnte
res Científic, com són els Parcs Naturals, etc., etc. 1 
élqllesta altra llei venia presentada, no pel Ministeri 
el'Obres Públiques, sinó pel Ministeri d'Agricultura. 

, I tota. aquesta petita historia, jo l'he de fer, per-
9Lle , efectl\'~ment, el medi ambient és una disciplina 
mtcrprofesslOnal, que no basta un sol especialista, sinó 
que s'ha de tcnir una visió de conjunt de diversos ~s
pecialistes. 1 després de tot aixo, nosaltres hem rcbut 
les t~-an s fere~c.ies, i avui, l'oposició demana i diu que 
no 111 ha suflclent coordinació entre les díverses Con
sclleries, concretament la d'Indústria, la d'Obres PÚ
hliques i Ordenació del Territori i la eI'Af!ricultul'a i 
Pesca. I, molt bé, i aixo es va eliscutir a C~missíó i es 
va discutir a Ponencia profundament. 

l nosaltres varem convenir, varem convenir que, 
efectivament, és necessari que s'estudil una reestructu
ració de totes les competencies de medi ambient, i els 
r · presenlants del Govern ja es varen oferjr a fer-ho, 
amb posterioritat. r, amb aquest Pressupost, nosaLtre , 
com qu;~ hi ]13 dues esmenes, coro ha dil molL bé el re
presentant del Grup PSM·Enlesa de l'Esquerra de Me
norca, un augmenl per a la ge.stió,i parlo ele gestió deis 

spai naturals, o sigui, con ervació de la flo ra, de la 
gea. ele la auna, de., ele., que pro posa augmcntar 25 
milions a la Consellel'La d'AgriculL.ura, dlns cl qu és 
el SECONA i que no va tenir suport de la majoria deis 
Grups Parlamentaris, que és la presentada pe! Grup 
Parlamentari PSM, i que debatim en aqucsts moments, 
i n'hi va haver una altra, amb el mateix sentit a la 
Conselleria el'Obres Públiques, a la Secció 17, que va 
tenir suport deis tres grups que formen l'oposició i que 
avui som aquí. 

1, molt bé, nosallres, que donam suporl al Govern, 
nosaltres deim, molt bé, pensam que és el m3teix Go
vern que ha de presentar una reestructuració, una har
munització de les compekncies entre les divel'ses Con
se\leries, tal C0111 ja es va oferir a fer a través del seu 
representant, el Vice-president, Sr. Huguet. 1, per tant, 
nosaltres hem de dir que nosallres pensam que, efec
tivament, el que és 1Iuita contra la contaminació ha c['es
tal' en mans de ks Consdlcries, bé d'Inelústria, bé el'O
bres Públiques, amb unes competcncies clarament de
limitades i específicades, pero que el que és conservació 
ele la natura ha el'estar a la Consdkria el'Agricultura 
perque tradicionalment, des de fa molts d'anys hi és, 
i és alla on hi ha la gent formada pel que és la con
servació de la biosfera. 

A posta, nosaltres, una vegada dit tot aixo, nos al
tres votarem en contra d'aquesta esmena de 25 milions, 
malgrat que cns agradaria tenil" aquests 25 mílions a 
la Conselleria d'Agricultura, pero la votarem en contra 
per raons pressupostaries, per raons d'equilibri de pres
supost, i donarem suport a la de 45 milions que hi ha 
al Ministeri d'Obres Públiques, no perque pensem que 
hagi d'estar al Ministeri d'Obres Públiques o hagi d'es
tar a Agricultura, que ja hem dit la nostra opinió, pero 
sí perque pensam que el Govern, en poc temps, ha de 
presentar una delimitació exacta del que són totes les 
competencies de Medi Ambient, i ha de fer un progra
ma conjunt i coordinat de les tres Conselleries. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Per part del Grup Parlamentari CDS, té la paraula 

el Sr. Francesc Quetglas. 

EL SR. QUETGLAS 1 ROSANES: 
Moltes gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. 

A mi em fa la sensació després de la mirada del Sr. Ra
mon Orfib, que la seva intervenció anava dirigida a 
nosaltres, perque una vega da més tenim la capacitat de 
decisió sobre aquesta qücstió , i scmbla que només li 
falta el vot del Grup Parlamentari del CDS per veure 
prosperar la seva esmena. 

Jo crec que esta prou ciar que nosaltres estam 
molt d'~cord a incrementar les partides pressuposta
[les deehcades a la gestió d'espais naturals, i la demos
tració més clara és que l'esmena que hem introdult al 
Pres~upost i que la Ponencia i la Comissió varen apro
var 1 que ara el representant d'Unió Mallorquina ha 
anunciat que li dóna suport, eI'incrementar 50 milions 
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ele pessetes a la p;:¡rticla de gestió d'espais naturals, que 
é;; I'única partida de ges tió d'espais naturals que 110S

allres várem trobar a l Projee te ele p¡-cssuposts que va 
rClll e trc el Go\"e¡ 11, que era una partid;) que depcnia ele 
la Direceió General de Meeli Ambient. 

Ai:xó 110 prL~ssuposa, per Sllposat, que la nos tra pos
tUI'a sigui favorable que aquesta gestió es tigui deposi
tada a la Con scl leria (]'Obles Públiques ni pressuposa 
el contrario Simpkment, que aquella declieaeió, parlam 
el'un pressupost per programes, ges tió c1'espais naturals, 
la eonsieleravem in1'raelotada i eonsiderá vcm molt neces
sari que fos sub.Qan eialment incrementada. Si en aquest 
~l'ntit. jo el'ee qu;: més (l man co tob est am el'acon], 
Cin s aq uí. De totes maneres, nosaltres ens hem resistit 
i ens es tam resistint a fer del dcbat pressupostari un 
debat que invadeixi un ambit el e eompeteneies que pro
b."1blement és un ambit de eompetencies ele l'E:xecutlu. 
Nosaltres h em reclamat i recIamam per a aquest Par
bmeJlt la titularitat que li pertoca, per exemple, en I'e
laboraeió d'aquesta Llci de Pl:essuposts, cosa que sem
bla que, si més no, ha trasbalsat els conceptes d'a!guns 
seetors ele l'opinió pública, perque dei en que el Govern 
gestionara uns pressuposts que no són els seus, bé, ges
tionara els pressuposts que el ParIament li ordena que 
gestioni, i aixo és una eosa absolutam¡~n t normal en de
mocracia i absolutament aeeeptable per a qualscvol de
macrata i més a un govern que es troba en una situa
ció minoritaria, i jo crec que el Govern ho ha ent~s 
així, i el seu comportament ha estat absolutament eor
recte en aquest sentit. Pero, preeisament per aquest 
mateix respec le als amb il. competencia ls, ent nem que 
l'organització admi.nistrat iva és un ambil especia1ment 
exeeutiu i que ha de s · r des del pral i ' xeculit¡ que ha 
el'emanar la 1" ' rga nilzació adm inistrativa, i no és ex
eessivament correcte, des elel debat pressupostari for-

- c;ar una reestrueturaeió que és, en definitiva, competen
cia del Govern . 

Jo, en aquest sentit, voldria dir que es tic eI'acord, 
i ho he denunciat moltes vegades des d'aquesta matei
xa tribuna, que el Govern eomcnci una reestructuraeió 
administrativa i que no faei una reproducció mimeti
ca deis defeetes organitzatius que tenen les competcn
cies que ha rebut de J'Estat, i Ji hem urgit, Ji urgim i 
li continuarem urginl al Govern perque ho fa ci, pero 
perque ho faci el Govern, no que 1i facem nosaItres, 
per entendre'ns. 1 jo, en aquest sentit, i parlant ele les 
competeneies en materia de gestió d'espais naturals, 
convit i emplac; el Govern que, a aquest Parlament, 
faei, entre aItres coses, una definieió clara de quins són 
els ambits de eompetencies entre una Direeeió Gene
ral de Medi Ambient i una Direcció General que té la 
responsabilitat ele gestió del medi natural, perque aixo 
ho ha de delimitar j ho ha el/explicar. 1 sembla bas
tant logic que si existeix una Direeció General de Medi 
Ambient, aquesta tengui les competencies de planifiea
ció, d'organització i d'ordenaeió, i la Direcció General 
de Medí Natural tengui les competeneies de gestió deIs 
espais naturals, sembla absolutament 10gic, pero és el 
Govern que ho ha de fer, i jo, des d'aquesta tribuna, 
emplae; a] Govern perque avui mateix aelquireixi aquest 
compromís, perque rapidament proeedeixi a aquesta 
reestrueturaeió i, a partir d'aquest moment, el Grup 
Parlamentari del CDS compromet el seu suport perque 
dins els termes establerts a aquesta !lei de Pressuposts 
doni suport a la transferencia de creelit que sera ne
cessaria per passar els doblers que avui estan dins ges
tió d'espais naturals, dins Obres Públiques i passin a 

l'organisme que es lrobi C0111 ho hem de fer, estigui a 
Agricultura o est igui a un altre 11oc, personalment pens, 
ja és una opinió particular que seri~l molt millor la 
ereació d'un organismc <tutunom ad hoe, per a la ges
tió c1'espais naturals, pnqu0 r cal ment la compk:xital i 
les clifi cultats de la geslió crec quc així ho requerei:xen, 
pl:'l Ü, en qual se\"ol GIS, insislesc que el'ee que ai:x;) és 
un3 L"Ul11p.~lCIlCi3 ele J" E"\c'cul iu, co n\'idam i emp!a¡.:am 
el Go\'crn que: ho faci , i ju el convid que ho fa ci avui 
matei:x, des d'aquesta 1ll3tcixa tribuna, que adquirei:xi 

. élquest compromÍs, lXTU jo no forc;aria les coses, entre 
,11(res coses p t' rque, nOln(, li diré una cosa, a Ran?-Jn 
Ol"fila i al Grup Parlanwntélri elel PSM, nosaltres do
nilxem SUpOl·t i defensilrem una esmena d'ineorporar 50 
milions de pesse tes a la parliela de gestió d'espais na
turals ele la Direceió General ele Medi Ambient d'Obres 
PL!bliques, seria incongrucnt que aa votássim una es
mena que e] que fa és delreure 25 milions el'aquesta 
m<tkixa partida, només perque sigui per aixo, eompren
dran que ens· hem abstenir a totes aquestes matisaeions 
que acabo el'expressar en aquesta intervenció. 

Moltes grncies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Quetglas. 
Per pari del Grup Parlamentari Socialista, té la pa

raula el Diputat Sr. Valentí Valenciano. 

EL SR. VALENCIANO 1 LúPEZ: 
•. Graeies, Sr. Presiclent. Sres. i Srs. Diputats. Els 

Pressupos ts que presenta inicialment el Govern aquí 
són uns pressuposts qUe representen la voluntat d'un 
govern, i aquest Govern, la sev2. voluntat va ser pre
sentar aquí, a aquest Parlament, uns pressuposts 3mb 
tres subprogrames sobre Medi Ambient, amb tres sub
programes i amb cIues Direceions Generals. Les raons 
que dóna el Sr. Pascual per votar negativament aques
ta esmena, jo li diria, Sr. Pascual, que totes les 1'aons 
que dóna vos te, són unes raons que clonen suport a 
aquesta esmcna, són unes raons que li donen suport, 
perque el motill eeonomic pel qual cliu que aques ta es
mena seria un augment d'una quantitat económica, no 
és ai:xí, perque hi ha una es mena en sentit negatiu, tam
bé a la Sceció 17, la qual cosa fa que el balanc;: entre 
positiu i negatill sigui zero. Per tant, jo cree que aques
ta esmena, tal com es va defensa1' a Comissió i tal com 
s'ha defensat aquí, fins i tot amb els raonaments que 
han donat tots els Grups Polítics, s'hauria de votar 1'a
vorablement. 

Nosaltres creim que hauria d'existir una única Di
reeció General i hauria d'existir un únic subprograma 
ele Medi Ambient, perque aixo seria la 1'ealitat que 
aquesta Comunitat Autonoma funciona coordinadament 
i que l'harmonització ele que s'ha parlat aquí, aquesta 
coorelinació de que es parla tant, seria efectiva i real 
i no hi hauria aquesta subdivisió en programes, a tres 
lIoes diferents, amb dues Direeeions Generals diferents, 
cosa que porta o dur a terme una despesa economica 
major. 

Per tant, nosaltres, continuant amb el mateix rao
nament que varem fer a Comissió, votarem favorable
ment aquesta esmena. 

Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
PeI Grup Parlamentari AP-PL, té la parauIa el Sr. 

Miquel Capó. 
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EL SR. CAPO I GALMÉS: 
Moltes gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. 

Simplement, molt curt, només per definir el vot que 
ja anticip que nosaltres votarem en contra d'aquesta 
esmena, aquesta esmena que, per una part, tal com 
l'ha presentada el Sr. Ramon Orfila, m'ha paregut que 
estava, bé, així ja ho varem dir dins la Comissió, ja 
em va pareixer bastant poc madura en el fons, s'ha 
vist també a la seva intervenció que ha hagut d'anar 
a fer un inventari, almanco, deIs espais naturals que 
tenim per defensar el que realment no té defensa, així 
com s'ha dit a aquestes intervencions brillants que hi 
ha hagut. En el fons, el que es pretén amb aixo és una 
reorganització, és una reestructuració del Govern, i 
aquest és un tema que correspon absolutament al Go· 
yerno 

Per tant, nasal tres votarem en contra d'aquesta es
mena, donant suport als raonaments que ha fet tant el 
CDS com Unió Mallorquina. 

1 simplement tan:bé volia fer, era una puntualitza
ció al Sr. Valenciano, en el sentit que, efectivament, ha 
elit que als Pressuposts que estaven plantejats aquí hi 
havia una serie de partieles, hi havia una serie ele pro
grames, hi havia dues DirecciollS Generals el;~ Medi Am
bient, perque estaven fets segons la voluntat del Govern, 
naturalment, Sr. Valenciano, els Pressuposts els presen
ta el Govern i els presenta segons la seva voluntat, no 
segons la elels altres Grups, a posta es discuteixen. No 
vol dir aixo que nosaltres no siguerri partielaris d'una 
reestructuració, que el Govern faci una reestructuració 
de les eliferents compctencies que hi hagi, no solament 
a Meeli Ambient, sinó a moltes altres més coses, pero 
hem de deixar que cada cosa es faci al seu temps, ben 
pensaeles, ben reflexionaeles. Aquesta és una competen
cia que correspon al Govern, deixem que el Govern la 
faci. Per aixo, nosaltres votarem en contra d'aquesta 
esmena. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Té la paraula el Conseller d'Agricultura, Sr. Pere 

Joan MoreH. 

EL SR. CONSELLER D'AGRICULTURA I PESCA 
(Pere J. Morell i Ballester): 

Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. En pri
mer 11oc, voldria dir que els pressuposts ele la Conse
Heria d'Agricultura i Pesca, en línies generals, crec que 
surt molt millorat, i hem de ser sincers en aquest sen
tit, del debat parlamentari, malgrat la reducció ele 47 
milions de pessetes de Capítol I que ens situa en una 
posició jo diria que difícil de cara a poder complir la 
nostra voluntat de dotar de personal, sobretot, les ilIes 
11'enors, malgrat aixo, en línies gene¡-als, si s'aprova tal 
com esta previst, representara un increment de 
49.800.000 Pts. solxe el pressupost previst, la qual cosa, 
des de la posició de la meya Conselleria, he d'agrair 
que el Parlament, en aquest cas, hagi estat sensible a 
les necessitats urgents que té el sector privat. 

Sobre el punt concret que ens afecta, jo diria que 
1'esmena presentada pel Sr. Rarnon Orfila, com la ma
.ioria d'esmenes que es dclxttran al llarg d'aquest matí, 
són considerades positives, proclucti\'es pel Govern, per
que representen una actitud. jo cree que pe[' poder dcs
envolupar amb més possibilitats, camps molt diversos 
que estan inclosos a les transferencies transferides a 
Agricultura i Pesca. El que passa, i ho varem veure 

ahir vespre, a la darrera mitja hora del debat, a prop 
de les 12 del vespre, que existeixen uns acords i exis
teixen unes necessitats de fer quadrar aquests pressu
posts i complir la voluntat del Govern que siguin apro
vats abans de 31 de desembre. Per consegüent, el que 
feim en aquests moments, i no ens enganem, és una 
miqueta una feina de brodar i fer randes, intentant 
quadrar totes les coses. En aquest sentit, vu11 dir que 
si es rebutgen moltes de les esmenes que es debatran, 
no és perque no ens semblin positives, sinó tot el con
trari, per la necessitat d'enquadrar el pressupost de la 
Conse11eria d'Agricultura i Pesca dins un conjunt total. 
I nosaltres estam d'acord amb aquesta feina que s'ha 
feto 

Respecte del tema deis espais naturals, hem de re
coneíxer, i ha ha dit el Portaveu del nostre Grup, i ho 
ha dit també el Sr. Quetglas, que el Govern té una as
signatura pendent en aquest tema, i som conscients que 
té una assignatura pendent i que cal reestructurar i 
aclarir el que podrien significar competencies que, na
turalment han ele ser competcncies de la Conselleria 
d'Obres Públiques i Ordenació del Territori, i compe
tencies que estan inserides dins el Decret ele Transfe
r(~ncies que es refereixen a les transferencies de I'ICO
NA. Jo \"ull dir que en el si del Govern existeix aqu~s
ta consciencia, existeix la voluntat el'esbrinar els camps, 
existeix la voluntat de deixar clar, d'una vegae!a per 
totes la diferencia que pot existir entre la Direcció Ge
neral ele Medi Ambient i la Direcció General d'Estruc
tures i Medi Natural, i que és tasca seva, com ha clit 
mol~ bé... el Sr. Quetglas, és tasca de I'Executiu, i cal 
respectar les aetuacions 'dels tres bra<;os, és tasca de 
l'Executiu fes aquesta reestructuració i reassignació de 
competencies, i també fer els eanvis pressupostaris 
adients naturalment e!ins la Llei de Pressuposts aprova
da per aquest Parlament i dins les normes d'aquest 
Parlamento 

J o ciernan que deixau que sigui el Govern qui faci 
aquesta reestructuració i qui faci aquests canvis. 

Sobre la complexitat que ha reflectit molt bé el 
Sr. Miquel Pascual, sobre el tema de les transfen':ncies, 
!lr'm d'afegir una nova problematica, pensin que les 
transferencies no varen venir el'un sol cop, varen venir 
escalonadament al llarg d'una serie d'anys, de diversos 
Ministeris, on existeixen, com és en aquest cas, clarís
sims punts de competencies compartides que cal esbri
nar. 1, en aquest cas coneret, encara es complica més, 
perque, recordin vos tes que l'Institut de la Conserva
ció de la Naturalesa era un institut autonom, ni tan 
soIs estava dins l'entramat ae!ministratiu del Ministeri 
el'Agricultura, P2sca i Alimentació, i nosaltres, aquest 
institut 1'hem rebut i l'hem inserit dins una estructura 
administrativa d'una Conselleria enquaelraela dins una 
Direcció General el'estructures, per consegüent, tot aiXi), 
encara, naturalment, pot complicar el procés aclminis
tratiu. I jo cree qu;~ ha arribat el moment de fer el que 
elemanen la majoria ele Porta\'eus el'aquesta Cambra i 
amb el que el Govern esta totLllment el'acare!. Existeix 
aques+a vo1untat, a nivell concret de gestió interins es 
pu;,ruin presentar él aquest Parbment els necessaris De
crets o neis que reestructurin aquestes cornpet~ncies, 
eles del punt ele vista interior, són clares les posicions 
de cae!ascuna de les Consellerics. 

Mirin \Tostes, tot allo que afecti la Llei del Sol i 1'Or
denació elel Territori, claríssimament compet a la Con
sellcria d'Obres Públiques i Orelenació del Tcrritori, 10t 
el que represen ti una intrusió humana dins un medí na-
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tural, tant des del punl de vista d'edificació com des 
del punt ele vista de contaminació, també compet a la 
Conselleria el'Orelenació elel Terri torio Pero tot el que és 
posar en pau l'home amb la natura, inserir l'home a la 
natura, fer un tal de l'home i la natura, és a dir, la 
geslió d'aqllcsts espais prcviament delimitats, la gestió 
de tots els parcs naturals, e tc., etc., claríssimament, 
aquesta tasc<J que és positi\'él, que no ¿s de frenar que 
hi hagi una con taminació, sinó que és de conservar, 
que és de protegir una gea, una flora i una fauna, aixo 
claríssimament compet a la ConseIlcria d'Agricultura i 
Pesca. Aquesta, eliguéssim, és b filosofia sobre la qual 
el Govcrn treballara per a aquesta reestructuració. 

Moltes gracics, Sr. Presiden t. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sí, té la paraula el Sr. Ramon Orfila. 

EL SR. ORFILA I PONS: 
Gracies, Sr. President. Agrair, en primer !loe, el su 

port expressat pel Grup Parlamentari del PSOE, i tam
bé les paraules del Conscller d'Agricultura, Sr. MorelI, 
considerant positiva la proposta de l'esmena exposada 
en el seu moment. 

Després, em permetin uns aclariments a les inter
vencions fetes. Al Sr. Pascual en concret, quan parla 
que semblava reduir la nostra intervenció a una acusa
ció que feiem al Govern que no hi havia suficient coor-

. dinació. No és una cosa que haguem dit nosaltres, no 
ha hem dit, nosaltres hem demanat una cosa ben dife
rent, hem demanat que en el moment en que es pretenia 
crear una nova línia d'actuació, respecte d'aquest tema 
de la gestió d'espais naturals i que ar;:o representava un 
retrocés, diversificar de forma poc racional aquesta 
actuació, demanavem que es reconsiderés el tema i 
s'aboqués, es tendís a aques ta unitat de gestió que a 
nosaltres ens semblava molt més clara, molt més ra
cional, i, per tant, molt més efectiva. 

Dir, per altra banda, que en el seu moment, varem 
demanar per escrit al Govern que deslindés aquestes 
competencies , ens explicas com pensava deslindar aques
tes competencies, ha passat temps, tampoc no se'ns ha 
contestat, és un tema que, com molt bé ha dit el Con
sell er, era una assignalura penden! i, pe!' tant, s'haura 
de considerar en el seu moment. 

Certament, anava dirigida la intervenció als Dipu
tats deIs CDS, especialment, el seu papel' en aquesta i 
aItres esmenes, quant al seu nombre de vots, era par
ticularment interessant. 

El Sr. Quetglas deia que ha estat d'acord a incre
mentar les partides de gestió d'espais naturals, i a nos
altres ens sembla perfecta si ha fessin de forma ade
quada, i aquest és el perm, ens sembla més racional 
aquesta unificació de les actuacions, i aquest era el 
tema que nosaltres deiem. 

Quant que invadim ambits de competencies de 
l'Executiu, jo crec que de cap manera ha invadim. Una 
de les feines d'aquest Parlament és controlar l'acció de 
l'Executiu, el Govern ha de gestionar, i s'ha dit aquí 
molt bé, el pressupost que haura fet l'oposició, en 
aquest cas, majoritariament, i , per tant, cap problema 
hi hauria d'haver perque, a més, li poguéssim dir com 
ha havia de gestionar amb una qüestió, amb la qual, a 
més, tots els Grups han manifestat el seu acord, posant 
en dubte, aixo sí, l'oportunitat o la forma de fer-ho. I 
cree que, exceptuant la intervenció del Sr. Capó, en 
aquest sentit han estat d'acord tots, indos el Conseller, 

és una asisgnatura pendent. Per tant, el plantejamen t 
nostre és clar, no facem la passa cnrera que pOI repre
senta r abrir aquest a nova via d'actuació, perquc I'expe
riencia ens diu que una volta s'ha obert una via dife
rent, és difícil canviar-Ia. 

No s'aprovara l'esmena, es veu ben clar, pero, 81-
menys, pcnnetin, Sres. i Srs. Diputats que, lamentan l 
aquest fet, a nosallrcs ens hagués agradat que s 'apro
vés, m'alegro pel fet que tots, Govem, Grups majorita
riament, almanco, hagin manifestat l'acorel que aquesta 
assignatura pendent es rcsolgui de furma fa\'orable a 
la postura que hem defensat nosaltrcs en el seu mo
men t i, com cliuen els p agesos de la meya terré!, qui no 
es consola, és perque no vol. 

EL SR. PRESIDENT: 

Té la paraula el Conseller d'Ordenació del Territori 
i Obres Públiques, Sr. J e roni Saiz. 

EL SR. CONSELLER D'OBRES púBLIQUES 
I ORDENACIO DEL TERRITORI 
(Jeroni Saiz i Gomila): 

Muchas gracias, Sr. Presidente. Sras. y Sres. Dipu
tados, permítanme una intervención, quizás a alguien 
le pueda parecer fuera de lugar, pero yo creo que no 
lo es. Y digo esto, porque es evidente o al menos siem
pre se ha considerado así, que los gobiernos actúan 
solidariamente, y la intervención de un miembro del 
Gobierno debe ser m ás que suficiente para expresar 
cuál es la opinión y la voluntad del Ejecutivo. No obs
tante, parece ser que aquí hay quien pretende, muchas 
veces, levantar suspicacias entre los distintos miembros 
del Gobierno, intentando hacer ver que existen unas dis
crepancias de criterios que, de hecho, no existen. Y por 
eso yo quisiera de una manera clara, expresa y rotunda. 
públicamente, decir que, y creo que tengo que decirlo, 
porque se estaban discutiendo unas partidas presupues
tarias que pueden pasar o no pasar de una Conselleria 
a otra, mi total acuerdo , absoluto con lo expresado por 
el Conseller de Agricultura al respecto. Tan claro como 
que esto sea una asignatura pendiente, lo tenemos per
fec tamente discutido, estudiado y tratado. 

Quizás yo lamento que lamento que la confusión 
haya venido de una mala titulación de la partida, al 
hablar, al hablar de gestión de espacios naturales, cuan
do no debía haber sido es ta la expresión, y probab le
m ente, al haberse aceptado una enmienda del Partido 
Socialista, en la que pedía y especificaba, de espacios 
declarados áreas naturales de interés especial, ha pues
to las cosas más en su punto. Se trata precisamente de 
intervenir exclusivamente en aquellos espacios que, ha
biendo sido declarados por Ley del Parlamento, áreas 
na turales de especial interés, se les regula la actuación 
a través de un plan especial, regulado por la Ley del 
Suelo, que no permite, precisamente, una gestión, sino 
que la gestión se da en otro tipo de espacios, en par
ques natural¡~s, incluso se podrá dar la gestión a través 
de los planes del medio natural que vienen contempla
dos en la Ley de Ordena ción Territorial aprobada por 
esta Cámara i que, evidentemente, no tenemos ninguna 
duda que esta gestión de espacios naturales correspon
de, de una manera clara y absoluta, a la Conselleria de 
Agricultura, a través de su servicio de conservación de 
la naturaleza o Dirección del Medio Natural o el orga
nismo que se crea más adecuado crear, si es que tiene 
que crearse para tales fines . 
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De modo que, quizás, la confusión ha sido, yo creo 
que los conceptos los tenemos todos absolutamente cla
ros, y lamento que la confusión haya nacido del título 
de la partida de gestión, cuando no era, en absoluto, 
la intención de la Conselleria de Obras Públicas, gestio
nar ningún espacio natural. Y, en este sentido, evidente
mente, el uso que se le dé a esta partida, a través de 
los mecanismos pertinentes, va a ser precisamente el 
que todos hemos acordado que es el que corresponde. 
Y, en este sentido, yo acepto la invitación que se había 
hecho, por parte del representante del Grupo CDS, pre
cisamente para manifestar claramente nuestra voluntad 
de que eso que en el concepto tenemos claro, quede per
fectamente reflejado en las formas. 

Muchas g¡;:acias. 

EL SR. PRESIDENT: 
Acabat el dcbat, passam a votació l'csmcna núm. 25, 

del Grup Parlamcntari PSM-Entesa de l'Esquerra de 
Men orca. 

Sres. i Srs. Dipulélts que votin a fa\'or, es volen 
posar clrcts, per favor? 

GrÜcics. 
Sres. i Srs. Diputats que votín en contra, es volen 

posal- clrel s? 
Sres. i Srs. Dipulals que s'abstenen? 
Moltes graúes. 
Resultat de la votació: vots a favor, 25; vots en 

contra, 28; abstencions, 5. Queda , ielo, rebutjada l'es
mena núm. 25 que hem sotmes a votac¡ó. 

Pass~ml ::l debatre les esmcnes que mankncn per 
el Plenari el Grup Padamcnlari Socialista. Per defen
sar l'esmena: núm. 4, té la paraula el Sr. Miquel Oliver, 
per part elel Grup Parlamentari Socialista. 

EL SR. OLIVER 1 MASSUTI: 
Gracies, Sr. Prc idenL enyores i senyors. He sor

tit aquí, perque em orre pOn manLe nir una es mena que 
la crei'in suficientment importanL, no 'eré excessivament 
llarg, pero, tal vegada, des d'aquí intentaré canviar o 
veur~ si puc aconseguir que canvil alguna opinió sobre 
aquesta esmena. Jo cree que ens hem de felicitar tots 
els Grups aquí reunits , per la feina que es va realitzar 
en Ponencia i en Comissió, i c,:cc qu~ s'aproYaren una 
serie d'esmenes, quant a Agricultura i Pesca, que real
ment possíbiliten que un programa e laborat, un pw
grama sugestiu, un programa amb interes cap al futur, 
pel que fa referencia a la pesca, es pugui dur endavant 
amb fon;a. Per aixo, cree que tots ens hem de felicitar. 

Pero jo pens que ens ha quedat una es mena pen
jada, una esmena que complementa totes les altres i que 
és summament important. Jo intentaré a veure si puc 
demostrar ;:¡questa importancia. Un desafiam ent que té 
actualmeIlt la pesca a Balears és la recuperació el e la 
zona fins a la pro[unditat de 50 111., és el que deim zona 
litoral. Dins aquesta zona litoral el programa mateix 
de la Conselleria d'Agricultura i les feines que 
s'han de desenvolupar durant una serie d'anys, és on 
s'ha de fer aquesta feina amb més importancia i amb 
més incidencia . És una zona realment important des 
de los punts de vista: cl.~s del punt de vista professio
nal, perquc és on pesca el 80 Q¡, de la flota mallorquina, 
de la flota balear, a les zones més llunyanes véncn em
barcacions d'altres parts, i per altra part, té molta im
portancia també quant a la pesca esportiva, pesca es
portiva important per als nostres ciutadans, important 
per a venda, també, de cara al turisme. 

La conservació d'aquesta zona que esta molt dete
riorada, que esta molt destruIda, la recuperació d'aques
ta zona, és fonamental. 1 hem aprovat tata una serie 
d'¡~smenes que van en aquest sentit. Hem aprovat una 
es m ena que va en el sentit de possibilitar l'ordenació 
pesquera eI'aquesta zona, com, de quina forma i amb 
quina intensitat s'ha de pescar. Per altra part, també, 
hem pensat en la recuperació eI'aquesta zona, recupera
ció eI'aquesta zona per dos camins, a part de l'orde
nació, pel ca mí deIs esculls, d'instaUar esculls, esculls 
que [aran que aquesta zona que di reservada als arts 
seleclius, que faran que aquesta zona es pugui repoblar. 
Per altra part, també existeix, en aques ta recuperació i 
protecció, la repoblació, rcpoblació que va entrar com 
a ccnscqü211ci a elel desenvolupament de les plantes ele 
proclucció d'alevins, que permetran repoblar totes aques
tes zones, recuperar zones, recuperar recursos, recursos 
que són un producte que s'ofereix, també, al turi sme, 
perque són especies de qualitat que viuen c1ins les nos· 
tres aigües, que són molt apreciaeles i que ens poden 
ClOllar Ull a importancia econ6mica, importancia de pre
senci a re;:¡lment transccnelent. l, per altra part i per 
damunl eI'aix:] . hi ha el desenvoILlp~lInent, la importan
cia del c1esenvolupament deIs cultills marins que és el 
que ha de fe r que pugllem augmentar la producció nam
ral que lenim a les nostres aigües 3mb ulla incidencia 
nostra , introduint la producció per miljans no naturals. 

Tol aixo fa que aques t conjunt c!' csmenes que hem 
aprovat es puguin avant;:ar per aques ts distints camins, 
exi steix també una altra poss ibilitat, perquc clins les 
nos tres aigües, en aquestes zones no hi ha només re
cursos vius, sinó que hi ha també recursos no vius, 
aprofitables, com és el coral. Totes aquestes esmenes 
quec!arien complementaeles si treguéssim endavant I'es
mena de la investigació, per ordenació, per al desenvo
lupament elels cultius, per a la recuperació, per a la 
repoblació, per a l'explotació del coral, perque no ten
gui incidencia sobre el medi ambient es necessita una 
investigació de base. José que' la investigació és un 
pou sense fons, hi podríem posar el que fo s, pero l'es
mena no pretén més que ulla pe tita quantitat d'inici 
e1'aquesta investigació que, de cara al futur, podra ser 
mantenguda o podra ser incrementada . 

Jo sé que els pressuposts estan ajustats, que és 
molt difícil introduir, mantenir una esmena que en 
aquests moments representa augment de despesa , pero 
jo, a pesar que, com diuen en castella, <da suerte está 
cchada», jo he volgut rompre aquí. aquestes canyes en 
defensa d'aquesta esmena, i jo agrairia que algun deIs 
Grups que no li donaren suport i que jo sé que dins el 
seu interior pensen que és una esmena per clonar-li su
port fortam ent, intentass in canviar el seu voto Jo deman 
als Diputats que considerin la importancia d'aquesta in
vesti gació base per a tot el desclwolupamenl del pro
gl-a ma ele pesca que la Consell crb mateixa té progra
mat i té plantejat. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Oliver i Massutí. 
Per part e1el Grup PSM-En tesa de l'Esquerra de Me

norca, té la paraula el Sr. Ramon Orfila. 

EL SR. ORFlLA 1 PONS: 
Graci es, Sr. President. Molt breument, per dir que 

dona rem suport a é'lquesta esmena La necessitat ele fer 
aquesta investigació de base és absoluta pensant en ter-
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mes ele futur. Si en el seu mument voIem ter possibk 
que a les Illes es re~llitzi un pla cl'onlenació pesquera 
viable, real, hem ele parlir elel coneixement ck la situa
ció, si volem que aquestes lasques de potellciació ele 
l'aqüicullura, ele les que tallt s'ha rallat tenguin ele ver 
una \ irtualitat, no hi ha més remei que fer-ho a través 
d'aquest coneixcment ele la realitat, ele les possibilitats 
que es clonen, (11:: les possihilité¡ts que tcnilll a les nos
tres ¡!les per durho a terme, i per aixo, és necessari in· 
vestigar. 

Per tant, donarem suport a aquesta esmena. 

EL ~R. PRESIDENT: 
Per part del Grup Parlamentari Unió Mallorquina, 

té la paraula el Sr. Miquel Pascual. 

EL SR. PASCUAL I AMOROS: 
Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. El Sr. 01iver i 

Massuti és una ele les persones que ha tengut grans 
responsabilitats en materia de pesca i, pe!" tant, és un 
gran coneixedor el'aquest camp, i ens ha presentat, si 
més no, quatre esmenes, de ks quals n'hi hem accep
tades tres. Pero, a més, la quarta, que és aquesta, esta 
compensada amb altres coses. M'explicaré. 

En primer lloc, quant a les tres esmenes que per 
unanimitat, millor dit, hi ha un vot particular que no 
hem mantengut, que hem eleixat deeaure, són, primer, 
un programa el'instaHacions ele xarxa el'esculls artifi
cials, amb 10 milions ele pessetes, a la qual, part el~l 

que el! ha dit, recuperar el fons fins a 50 m., ja es fa 
una acció dins aquest campo Una altra, consistent a eles
tinar 15 milions de pessetes a un programa ele planta 
productora d'alevins, en coHaboraciÓ amb l'Estat. I una 
aItra que eonsisteix a destinar 10 milions ele pessetes a 
millorar l'estructura i rec_onverLir la flota no coberta 
per la Comunitat Aulunoma. Dues d'aquestes han estat 
també presentades pel PSM i transaccionades. 

Bé, aquesta tercera és també per millorar l'activi
tat del sector, per a les embarcacions de elavall de 
12 T., que, com vostes saben, no tenen dret a subven
cions per part de la Comunitat Económica Europea. 

Pero, quant a la que fa referencia a l'aqüicultura, 
a l'articulat varem aprovar una Disposició Acldicional 
Quart3, on el Parlament autoritza el Govern al següent, 
a la crea ció el'una societat mercantil, l'objecte de la 
qual són les activitats industrials, investigació, comer
cials i de prestació de serveis rclacionats amb l'aqüicul
tura, en el seu sentit més ampli, aixo vol dir tant el que 
és coral eom el que són peixos, suposam nosaltres. 

Aleshores pensam que el programa de pesca, dins 
les limitacions pressupostaries, cree que hem cobert, 
queda cobert millor que no altres i, per tant, votarem 
que no a l'esmena. 

EL SR. PRESIDENT: 

Per part del Grup Parlamentari CDS, té la paraula 
el Sr. Franeese Quetglas. 

EL SR. QUETGLAS 1 ROSANES: 

Moltes grades, Sr. President. La defensa pondera
da, pero ardent que ha fet d'aquesta esmena l'IHustre 
Diputat Sr. Oliver, convida de manera indubtable a 
votar-la, pero convida a votar aquesta esmena i tan tes 
altres. Ja ahir, quan va eomenc,:ar la discussió sobre la 
Seeció 13, Conselleria de Cultura, ja varem expressar 

que molles de les nostres abslencions vendrien deriYél
eles, no cJ'un elesig que les e"menes en concret no pros
perassin, Sll10 que venicn clcri\'acles elel fel que ja en 
Comissió i Pon~llcia s'h::l\:ia acceptat, ahil' el Sr. Va
lenciano ,lVenturava 1<1 xifra, que jo no he comprovat 
peréJ que poclria ser ped'eclaJ11cnt certa, del 80 [le) de les 
csnlL'nes elel Partil Sucia lista élcceptacles elins la SeccilÍ 
el'A!2ricultllra, i, )!l'r tant, ~i',,) ha obligat él una J>in,l de 
priOl'i lzació, a una [cina de determinar qllines són, qui
lles serien aquelles csmenes, élquelles propostes cJ'ac
tuacío que podien entrar clins la limilació priCssupoS
taria ele que partíem, i quint's són aquel les que, per 
conseqüencia, hayícm ele quedar no prioritzacles, i, per 
lant, no arribar a PIe, o, almanco, i si no amb la nos
tra oposició, sí amb la nostra abslenció, eslaven ja pl'e
clett'rrninacles, com ha reconegul el Sr. Miquel. 

Per.J passa Cjue, a més, jo \'olelria subrallar el [et 
quc a la feina (en Ppncncia, a la feina en Comissió, 
aquesta priorització també s'ha fet entre tots, també 
s'ha fet entre tots, comptant amb l'annuencia, amb l'an
nuencia resignada, aíxo és cert, pero amb l'annuencia 
del propi Diputat Oliver qllC hi era i que, en fi, clavant 
les limitacions va determinar quines serien les priori
tats acceptables. Comprenc, ele tates maneres, que raons 
polítiques i raons ele defensa de determinades postures 
i ele cleterminats posicionaments i defensa de les activi
tats que el! també ha defensat, el duguin a defensar al 
PIe, a sucar la tar'onja més enlla del límit del pDssible, 
i li alabo aqüest comportament, perquc probablement, 
jo també ho faria. Pero ell entén perfectament la nostra 
postura, que és una postura derivada de la impossibi
litat d'estirar fins a l'infinit un pressupost que, en de
finitiva, és un pressupost limitat. 

En conseqüencia i continuant amb la mateixa tra
jectoria que hem vengut mantenint en Ponencia i en 
Comissió, nosaltres ens abstenelrem a aquesta esmena, 
tenint en compte, pero, que pot ser corregida per unes 
altres vies que, enelemés, de les que ha apuntades el Sr. 
Miqm~l Pascual, que és una via important i que el! ma
teix va apuntar, si no record malament, a Ponencia i a 
Comisisó, i és la via d'establir convenis adequats per a 
la investigació que pensam que, en aquest cas, convenis 
amb l'Estat serien probablement allo que podria acabar 
d'omplir, ele milnera adcquacla, aquest importantíssim 
mapa d'actuació, en materia de regeneraeió deIs nos
tres fons submarins. 

MoItes graeies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
Per part del Gmp Parlamentari AP-PL, té la parau

la el Sr. Miquel Capó. 

EL SR. CAPO 1 GALMÉS: 
Moltes gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. 

Efectivament, va en el mateix sentit que les interven
cions d'UM i del CDS, el Sr. Oliver ha fet una defensa, 
efectivament ha romput canyes, també s'haguessin po
gut rompre llances, i crec que hagués passat el mateix. 
La voluntat del Govern és clara amb el tema de la pes
ca, la voluntat del Govern d'admetre totes aquestes ·::s
menes que hi ha hagut, cree que ha estat suficientment 
ben demostrada. Nosaltres també consideram la impor
tancia d'aquesta esmena, estam perfeetament sensibi
litats, pero, com molt bé ha dit el Sr. Quetglas, l'haurem 
de votar en contra, a causa d'aquestes raons pressupos
taries, perque, com també ha dit moIt bé el Sr. Oliver, 
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la pesca, 1 JO afegesc, l'agricultura i la ramaderia, efec
tivament són pous sense fons, és a dir, hi podríem afi
car tot el que tenguéssim i més i encara no sé si ha 
arreglaríem. 

Pero, per aquestes raons que he explicades abans, 
nosaltres haurem de votar en contra d'aquesta esmena. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Abans de sotmetre a vota ció, aquesta Presidencia 

vol posar una qüestió, ... Moltes gracies, pero també té 
dret el President a conversar, i després els donaré la 
par aula a vostes. 

Jo demanaria al Sr. Valenciano quina esmena és la 
que han defensat. Quin núm. d'esmena és el que han 
defensat. Bé, quina, la 4? Ho tenc malament, perque 
aquí l'esmena que em donen com a núm. 4 diu dotació 
a serveis d'extensió agraria a Eivissa, 3 milions. 

1 jo crec que no és aixo el que ha defensat el Sr. 
Oliver i Massutí. Pero és que ell en diu la 4, i la que 
tenc jo, diu aixo. 

EL SR. QUETGLAS 1 ROSANES: 
Crec que estic en condicions d'explicar-li-ho. L'es

mena ... 

EL SR. PRESIDENT: 
És que abans de sotmetre a votació, he de saber que 

he de sotmetre a votació. 

EL SR. QUETGLAS 1 ROSAN ES: 
Crec que es tic en condicions d'explicar-li, Sr. Pre 

sident. Aquesta esmena que voste té com a núm. 4 
fa referencia al Capítol 1, en concreto 

EL SR. PRESIDENT: 
Sí. 

EL SR. QUETGLAS 1 ROSANES: 
Totes les esmenes que fan referencia al Capítol 1 

i II que varen quedar, per tant, consensuades a aquell 
pacte global, varen quedar excIoses d'una determinada 
numeració i d'una altra no. Per tant, aquesta és la raó 
de la confusió. La numeració comen¡;:a, en conseqüen
cia, amb l'esmena d'addició a la Secció 15, subprogra
ma 15.01.03, 15 milions de pessetes, aquí comen~a la 
núm. l. 

EL SR. PRESIDENT: 
D'acord, és la núm. 4. Perfecte. 
Crec que m'ha demanat la paraula el Conseller d'A

gricultura. Té la paraula el Sr. Conseller d'Agricultura, 
Sr. Pere J. MoreH. 

EL SR. CONSELLER D'AGRICULTURA 1 PESCA 
(Pere J. Morell i Ballestcr): 

Gracir:s, Sr. President. Molt breument, perque no 
vull que el Govern quedi mut davant una defensa que 
ha fet el Sr. Miquel Oliver i Massutí d'un tema en el 
qu~l jo coincidcsc, que és d'una importancia cabdal. Jo 
diria que el Sr. Quetglas ha parlat d'annuencia resig
nada, jo m'apunt a aqucst paraQraf. És a dir, el Govcrn, 
pot eslar-ne ben segur, Sr. Miquel, que el Govern és 
perfectament conscient de la necessitat de l'estudi de 
hase sobrr: tota la problematica pesquera. 1 li he ele 
dir que per a aquest brodar i fer randes que ahans 
anunciava, aquesta esmena, probablement, no s'aprova-

ra, la qual cosa no vol dir que jo no assumeixi el com
promís que s'ha de fer de qualque manera, no sé com, 
en aquests moments, pero s'ha de fer aquest es tu di de 
base, és absolutament fonamental, convenint amb l'Es
tat Central, cercant ajudes a BrusseHes, com sigui, crec 
absolutament necessari que, indepenelentment de les 
formes parlamentaries que s'han de mantenir i els 
acorels als quals s'hagin pogut arribar, crec absolula
ment necessari amb les raons que voste ha exposat. 

EL SR. PRESIDENT: 

El Diputat Sr. Miquel Oliver Massutí, té la pa
raula. 

EL SR. OLIVER 1 MASSUTf: 
Molt breument. Gracies, President. Simplement per 

donar les gracies a tots els intervinents. Jo crec que 
tots tenim consciencia que aixo és necessario Jo també 
tenia consciencia que era molt clifícil, amb la quaeh-a
tura deIs Pressuposts, pero em quedava un petit llum, 
en el sentit que ahir es va parlar de 3 milions que 
s'havien guanyat i ele 9 que s'havien perclut, i jo vaig 
dir, per aquí tal vegada en queden 6, i tal vegada liren 
emÍ3vant la investigació. Jo els vull donar les gracies 
a tots. 

Si bé, vull elir al Sr. Miquel Pascual que els dos 
tipus eI'investJgació ele que parlam, el'investigació, jo he 
v8riat un poc la meya intervenció, si bé l'esmena diu 
investigació quant a aqüicultura, he anat al medi deIs 
50 m ., qll,~ és el que realment crec quc necessitam, pcr
que, efectivament, com diu el Sr. Pascual,-amb la planta 
de cultius de producció d'alevins, hi va ja la investiga
ció que representa veure com subssisteixen aquests ale
vins i com sc'ls alimenta amb millar rendibilitat. Per 
tant, jo enfocava la investigació cap a l'altre sentit i, 
a més, tenint en compte que efectivament el Sr. Quet
glas té raó,·-i jo li agraesc, alla varem parlar que no 
sortint aquesta esmena d'investigació, existia la possi
bilitat de convenis. Jo deman al Govern de la Comuni
tat que faci un esfor¡;: amb aquest sentit, que jo crec 
que eles del Govern Central tcndra el suport necessari 
per enfocar aquesta investigació que ha ele recuperar la 
nostra zona litoral. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
A votació, ido, l'esmena assenyalada amb el núm. 

4, del Grup Parlam,~ntari Socialista. 
Sres. i Srs. Diputats que votin a favor, es valen 

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

posar drets? 
Gracies. 
Sres. i Srs. Dipulats que s'abstcnen? 
Moltes gracies. 
Resllltat de la votació: vots a favor, 25; vots en con

tra, 29; abstenciolls, 5. Queeb rebu1.iaeb l'esmena núm. 4_ 
Passam a elebatre l'esmcna núm. 12, i, per defen

sar-b. pcr parl elel Grup Pal"lamcntari Socialista, té la 
paraula el Diputat Sr. Valcntí Valenciano. 

EL SR. VALENCIANO 1 LóPEZ: 

Sr. President, el que demanaríem seria agrupar la 
núm. 12, la 21, la 27 i la 30, .ia que traeten sobre po
lítica ramadera i les defensarcm totes plegades. 
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EL SR. PRESIDENT: 
Em pareix molt bé. 

EL SR. VALENCIANO I LOPEZ: 
Supos que la num eració aques ta no coincidira amb 

la num er<1Ció del Presidcnl, pero pel desfasamcnt aquest 
que hi ha en e Js números. 

EL SR. PRESIDENT: 
Qui les defensa? 
El Sr. Valen tí Valenciano. 

EL SR. VALENCIANO I LOPEZ: 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats_ Agmpam aqu~s

tes esmenes, perque així com veim que va la tonica par
lamentária i així com veim que funciona aquesta mecá
nica de votació, suposam que seran tates rebutjades, 
él pesar que creim que a quaJcuna tendrien certes ga
nes de votar-la afirmativament. Pero, a part d'aixo, 
m'agradaria indicar, m'agradaria fer una reÍlexió a 
aquesta Cambra perque, automaticament, aquí es diu 
que, bé, que no podem votar afirmativament aixo per
que no hi ha diners, i cada vegada es va repetint el 
mateix. A mi m'agradaria fer una reflexió a aquesta 
Cambra, i és la següent: totes i cadascuna de les es
menes que han presentat tots els Gmps Polítics, tant 
sigui AP-PL, com sigui Unió Mallorquina, Unió Mallor
quina no n'ha presentada cap, com sigui el CDS, com 
el Gmp Socialista o Entesa de l'Esquerra de Menorca
PSM, tates les esmenes estan equilibrades, és a dir, es 
lleven unes quantitats d'un 1I0c i es posen a un aItre, 
aixo significa que hi ha un crit'eri i que nasal tres man
tenim un criteri que és diferent al deIs altres Grups, 
pero, en conjunt, totes les esmenes refIecteixen un equi
Iibri de baIan<;, reflecteixen un equilibri dliquests 16.000 
milions que és la quantitat global que es va votar fa 
tres setmanes o al PIe anterior que vam fer, en el qual 
es va votar afirmativament aquest Pressupost. Per tant, 
no és una qüestió només d'un reflex economic que 
augmentarien els 16.000 milions, sinó que és un cri
teri polític, també, que hi ha, per la qual cosa, nosal
tres creim que no és exactament així. 

Aquestes es menes que les hem agmpades p erque 
són un~s esmenes sobre política ramadera, concreta
ment l'esmena núm. 12, aquí, a aquest Parlament, a 
aquest PIe, ja el mes de novembre vam dur aquesta 
esmena aquí per parlar, per comen<;ar a introduir el 
tema d'un programa que existeix a Europa i que hi ha 
bastants de palsos europeus que el duen endavant. I 
aquest programa és un programa sobre llet escoJar, o 
sigui, ]Jet a les escoles. Aquest programa té una doble 
vessant, per una banda, té una vessant que és escolar, 
i, per una aItra, té una vessant que va en favor, que 
va a l'ajuda del sector agrícola. El que aquí se'ns va 
dir el mes de novembre de l'any passat, el mes de no
v~mbre, perdó, d'aquest any, el mes de novembre pas
sat, el que aquí se'ns va dir és que dins de l'any 87, 
no es podia dur endavant un programa pilot, perque 
no estava pressupostat dins de l'any 87. Molt bé, aquí 
estam als pressuposts de I'any 88, estam elaborant els 
pressuposts per a l'any que v~, per tant, ara és l'opor
tunitat, en el cas que hi hagi una voluntat política per 
fer-ho, ara, precisament tenim l'oportunitat de poder 
votar afirmativament aixo, i, si s'esta d'acord, que es 
pugui dur endavant. Com deia. abans, aquest programa 
té una doble vessant, té una vessant escolar i aquesta 
vessant escolar esta basada i esta raonada sobre fona-

ments científics, perquc hi ha estudis fets que demos
tren que aquest programa augmen ta el rendiment ümt 
fí s ic com psíquic deIs escolars, i, per una altra banda, 
com deia abans, bi ha una altra vessant, més bé eco
nomica que va en ajut, a un ajut directament al sec
tor agrícola . 

Concretament, J'esmena següent, l'esmena 21, que 
és una cam panya de elivulgació del consum ele la llet 
fresca, també concretament va per ajuda a aquest sec
tor lac li , al sector lacti, perdó. Tots sabem la situació 
en la qual es troba el sector lac ti en aquestes illes, tots 
sabem la siluació en que es lluben els ramaelers d'a
questes illes, i que és una situació delicada. D'aquest 
tema ja se n'ha parlal aquí, e1'aqu esta qüestió, el'aques
ta materia n'hem parlat en aquest Parlament i, arnés, 
a bastament, és una qüeslió important que té bastant 
de resso en els mi tjans el e comunicació, perque, fins i 
tot, jo crec, personalment crec que arribara un momen t 
que sera, fins i tot, tal vegada, segons com vagi, un pro
blema social a qualque ]Joc. 

Aques t problema elel sector lacti, el problema de 
la sobreproducció que existeix de !let a la Comunitat 
Economica Europea, també té un reflex aquí, a les nos
tres illes, a Mallorca, a Menorca i a Eivissa, practica
ment nul, perque alla la proelucció és mínima, pero, el 
que sabem és que aquí, concretament a aquestes illes, 
hi ha un mercat que té unes possibilitats de créixer, hi 
ha un mercat potencial que és el mercat ele la lIet fres
ca, el qual si rep un suport, si rep una ajuda d'aquest 
Parlament a través del suport el'aquesta esmena, pot 
tenir unes possibilitats d'ajudar una mica més aquest 
sector, per poder sortir endavant. Per tant, aquesta es
mena va dirigida, també, en el sentit de donar un su
port, de donar una ajuda, sabem que aixo no solucio
nara el problema elel sector lacti el'aquestes illes, pero 

- é",- una ajuda m és, és una orienta ció més, perque el pa
ges, l'agricultor vem-ü que aquest sector, en certa me
sura, també té el suport del ParIament, i que el Parla
ment no el deixa de banda i no el deixa en l'oblit, per
que sigui un sector que estigui en recessió. 

La tercera esmena és una esmena que jo podria 
qualificar com una esmena que ja ha presentat el Par
tit Socia lista aItres vegades, anteriorment en aquest 
PIe, perque la política que ha dut l'Institut de Biolo
gia Animal dirigida per la Conselleria el'Agricultura, 
aquesta política s'ha demostrat que anava a afavorir 
un cert ti pus ele granges més grans i no hem afavorit 
unes granges més petites o un petit o un mitja agri
cultor. És una esmena que jo diria que és quasi bé so
cial, on el Gmp ele la majoria, aquest nou grup que 
s'ha format a Ponencia i a Comissió, que se l'ha ano
menat com a APLUM, aquest Grup, resulta que no hi 
esta d'acord , perque jo cree que mantenen una políti
ca diferent. Ells estan d'acord a agafar i donar suport 
a empreses més grans, i nosaltres ereim que també, en 
aquestes illes hi ha, dins del sector agro-pecuari, hi ha 
unitats petites a les quals hem de tenir en compte que 
tenen una producció, les vaques que tenen una produc
ció bastant per sota de la mitjana que seria la rendi
ble, i a les quals s'ha de donar un suport i una ajuda. 
Aquesta esmena va concretament dirigida, i per aixo 
posa una quantia ben clara i ben exacta, perque va di
rectament dirigida a aquest tipus de granges i va direc
tament dirigida a aquest sector de gent. 

1, finalment, per acabar, una altra esmena seria, 
que creim que és molt important que es fes, que s'ela
boras un mapa de sanitat animal. Ja seria hora que, 
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en aquestes iHes tenguéssim un mapa per saber, pero 
que poguéssim situar exactament tates i cadascuna de 
les malalties que existeixen, malalties, em referesc a la 
ramaderia, que existeixen en aquestes iHes. Que se sa
pigués amb claredat on interessa, on és més rendible 
tenir els serveis veterinari o no tenir-lo i de quina ma
nera se'l pot racionalitzar més, de quina manera li po. 
dem treure més profit per combatre tates aquestes ma
lalties que, al cap i a la fi, van en benefici de la pro
pia agricultura, van en b~ncfici, al final, de l'economia 
d'aquestes i!les, i, al final de tot, van en benefici de 
tots els ciutadans d'aquestes illes. 

Per tant, jo vos demanaria la reconsideració sobre 
aquestes quatre es menes i deman el seu vot favorable. 

Gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Valenciano. 
Srs. Portaveus que valen intervenir? 
Per part del Grup PSM-Entesa de l'Esquerra de Me

norca, té la paraula el Diputat Sr. Ramon Orfila. 

EL SR. ORFILA 1 PONS: 
Gracies, Sr. President. Per manifestar que elonarem 

suport a aguestes quatre esmenes, si bé la primera és 
la que veim manco clara, és aquesta qüeslÍÓ de la llet 
escolar, perqu:': elu la possibilitat que es dugui mala
ment si s'accepten les pressions d'alguna de les empre
ses que punxen per tenir l'exclusiva d'aquesta elistribu
ció. Per altra banda, pot ser interessant aprofitar 
aqw~sLs fans comuniUu'is que puelen venir a les_illes i 
poelen representar un profit, tant per als agrieultors 
com per als aHots de les escoles. 

Respecte de l'esmena núm. 21, de potenciar el con
sum ele la llet fresca, és una esmena que nasal tres hem 
presentat de forma reiteraela a aquest Parlament cada 
pressupost, i pensam que és absolutament vital fer 
aquesta campanya de promoció. Si el sector ramaeler 
ele les illes té una crisi greu perque no sap on col'lo
cal' aquests excedents, hi ha un fet real i és que el 
con su m de la Het fresca és l'únic que no té competen
cia possible per part ele centrals lleteres, per part deIs 
ramaders d'aItres zones, tant de l'Estat Espanyol com 
europees, també. Per tant, és absolutament vital poten
ciar aquest con su m i fer que sigui adoptat, cada vega
da més, pels ciutadans d'aquestes illes. 

Quant a l'esmena núm. 27, l'adquisició de dosis se
minals per a vaques que produeixen manco de 4.500 l. 
nosaltres li donarem suport també, pero creim que tam
poc no s'ha de ser absolut amb nquests temes. No hem 
de pensar, de cap manera que les granges, les. finques 
que tenen vaques més productores siguin ni grans fin
ques ni representin sectors oligarquis o de més impor
tants, hi ha algunes zones en concret, poelríem rallar 
de zones en concre1 ele Menorca, on unes 300 finques 
passen de molt aquesta producció i que no són preci
sament qui les duen, els pagesos que les dirigeixen, les 
duen, de qualque manera, siguin grans capitalistes, sinó 
més bé al contrario De tata manera, pensam que és 
hora que aquesl Govern eloni suport especialment al 
que més elificultats té per créixer, al que més dificul
tats té per adaptar-se a la situació productiva necessa
ria, i aquests són els que en aquests moments tenen 
un bestiar amb manco milIores genetiques i morfologi
ques i, per tant, s'ha de donar suport a aquesta es-
mena. 

Pel que fa al mapa de sanitat animal, nosaltres 

creim que, fon,:osament ha d'anar acompanyat de me
sures extremes de protecció per impedir que, de qual
que manera entrin animals amb malaltics diferents, 
amb malalties noves a les rHes, s'han donat casos ter
ribles a les Illes que després d'esfon;os importants per 
sanejar la cabanya animal de malaIties com poden ser 
leucosi i tubereulosi, han introdult malalties noves, leu
casi, per exemple, amb tot el mal que aixo ha pogut 
fer al conjunt deis ramaders ele les IHes. Tenim, per 
altra banda, malaIties que haurien d'haver estat erra
dicades des de fa molt temps i que, per fer-ho, neces
siten d'una ajuela específica i molt concreta de la Con
selleria el'Agricultura, em referesc a l'hipodermosi, els 
bal-s, em puc referir a la semophoridiasi, el mal groc, 
malalties endcmiql!(~s l'eliminació de les quals represen
ten simplement tres anys ele reina, d'esfon; per part de 
la ConselIeria el'Agricultura i Ramaderia, perque els ra
maders, estic conven<;:ut que rcspondrien COll1 han res
post a altres campanyes d'erradicació de malalties. 

EL SR. PRESIDENT: 
Per part del Grup Parlamentari Unió Mallorquina, 

té la paraula el seu Portaveu, Sr. Miquel Pascual. 

EL SR. PASCUAL I AMOR6S: 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. El Sr. Valencia

no ha elit que els Pressuposts estan equilibrats, a mi 
cm fa la impressió que esta equivocat, perque aques
tes quatre esmenes que pugen 50 milions ele pessetes, 
si les aprovassim, evielcntment, elesprés hauríem ele 
cercar els. 50 milions de pes se tes a qualque lloc. Jo vuIl 
recordar que els debats en Comissió varen acabar i ens 
faltaven 84 milions de pessetes, i després varem haver 
de recluir dues partides concretes. Així aniríem. 

I jo vu!l dir aixo, perque és important, és un ar
gument important per no acceptar aquestes esmenes. 
A part d'aquest, hi ha, respecte del programa pilot de 
!let escolar, hem de dir que aquest programa pilot esta 
subvencionat, una part, pel FEOGA, amb una quantitat 
molt important, i que el ConselI Insular de Mallorca, 
també té aprovada la subvenció corresponent. Amb 
aquestes dues, practicament el que els queda a les as
sociacions de pares d'alumnes, segons calculs que ha 
fet la propia Conselleria d'Agricultura, serien 2.100 Pts. 
a l'any, cosa que és molt assumible, i, en canvi, si do
nam una subvenció, tal vegada passaríem per damunt 
del 100 % elel que és el c-ost de la lIet. 

Respecte ele la campanya de divulgació elel consum 
de Het fresca, aquesta és l'esmena, de les quatre, que 
ens agrada més, per una banda, perque la llet fresca 
vol dir potenciar els nostres ramaders, ara bé, nosal
tres sabem que aixo és, en certa manera, contrari al 
programa'. agrari curopeu, que vol que nosaltres pro
dUIll1 manco llet, per una banela, pero bé, de tates ma
neres creim que és positiva la seva formulaeió quali
tativa. Pero també li hem de dir que la partida 2.800 
del programa 15.08 alIa hi ha uns doblers que, en part 
es poden destinar a aixo. 

Respecte de l'adquisició ele dosis seminals per a 
la millora de les nos tres vaques Heteres, com he dit, 
també és contrari al programa, és contrari al progra
ma, si bé aixo hauria el'anar complementat amb el fet 
que la producció de !let d'aquestes vaques genetica
ment millors, per elamunt de 4.500 1., fas una substitu
ció de vaques dolentes i no una sobreproducció. Vota· 
rem en contra. 
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1 la c1anera, l'elaboració elel mapa de sanital ani
mal, aqucst mapa, guan hi hagi el personal sanitZlri i 
vetcrinari suficient él b Consellcriél, que si bé avui no 
hi és, esperam que hi sigui élvial, aixo es podrá elabo
r;}r a partir ele la Consellcria, sense partida pressupos
túria . 

Grácies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Per part e1el Grup Parlamentari CDS, té la parau

la el Sr. Francesc Quetglas. 

EL SR. QUETGLAS 1 ROSANES: 
Moltes gracies, Sr. Presidcnt. Una vegada més ens 

trobam amb aquestes limitacions pressupostaries. Nos
altres anunciam el 110stre vot negatiu a la primera de 
les esmenes, al progréllna de llet escolar, ja várem vo
tar que no en Ponencia i Comissió, perque entenem que 
aquesta no és una manera d'ajudar al sector de proeluc
ció lletera i si ha és, en canvi, de manera molt impor
tant, la campanya ele divulgació del eonsum de 11et fres
ca, perqU(~ tots sabem que amb el programa ele lIet es
colar, d'alguna manera també el que es pot fcr és es
timular, fins i tot la impOrlació o l'arribada de lIet de 
la Península cap a les Balears, envasada en tetra-brick. 
En conseqüencia, nosaltres votarem afirmativament 1'es
mena de consum de Het escolar, perdó, de consum de 
lIet fresca. Aquesta és una d'aquelles esmenes que el 
nostre Grup tenia, havia estat abstenint-se al llarg de 
la seva tramitació, anunciant la seva probable decanta
ció a favor en PIe, així ha [arem. 1 a les altres, per les 
raons reiteraelament exposada per aquest Portaveu, ens 
abstendrem, lamentant l'abstenció a les altres dues. 

Moltes gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
Per p a rt del Grup Parlamentari AP-PL, té la parau

la el Sr. Miquel Capó. 

EL SR. CAPó 1 GALMÉ S: 
Moltes gracies, Sr. President. Sres . i Srs . Diputats . 

Bé, per contestar el Sr. Valenciano, j o li volia dir que 
e11 cliu que el Pressupost esta equilib rat, i quan hi h a 
una esm ena , una altra esm ena. Bé, efectivam en t, quan 
es presenten es tan equi librats , pero d es del m omen t que 
es [a un p acte de Capítol 1 i Capítol n, en els quals 
les quanti ta ts ja no són les que es taven en un pr inci
pi pressupostades, el p ressupost queda desequilib rat, i 
així continua desequilibrat, fin s que h a vengut en aquest 
PIe, que l'equilib rarem al da rrer momen t. 

Quant a aquestes quatre esmen es, jo li he de dir 
que la primera, la de la llet escolar, té una doble ves
sant, com ell ha di!, eH ha dit que t é un vessant esco
lar i una vessan t d'ajuda al sector · agrícola. Jo diria 
que ePectivament té una doble vertent, que és una ver
t ent escolar, i després té una vertent escolar, p erque, 
com deia el Sr. Quetglas, les ajudes que poden venir 
al sector agrícola indirectament amb aquests progra
m es són més bé poques, m és aviat pot produir un efec
te de les llets que venguin de [ora, i nosaltres augmen
tam el n ostre con sum aquí dins p erque en s vengui Het 
de fora, i aixo no es traduiria amb un augment de preu 
directament al p ages. 

Ara b é, des del punt de vista escolar sí que és in
teressant i sí que és important aquest t em a i, en aixo, 
el Consell Insular de Mallorca , per exemple, ja ha es
tat sensible a aquesta idea i ha aprovat unes partides, 

si al:\o es considera que a Menorca i a Eiyissa pot es
tar igual, podríem anar via Consclls Insulars i no ne
cessúriament via Pressuposts c1'aquest Parlamcnt. Per 
lant, nosaltres votarcm en contra el'aquesta esmena. 

Quant a l'nltra, la del mercal elc la Ikt f¡-esca, efec
tivamen t coincidesc, com és natur:ll amb el Sr. Pascual, 
Portaveu d'UM, perquc és l'esmena que ens agrada més 
de les c¡uatrc. Aquesta sí que és una actuació impor
tan l, que sí que convendria pode¡--la clur a tcrme i que 
no s'ha ele descartar en un futur, si bé també per raons 
pressupostáries, nosaltres vütarem en contra, pero crcim 
que és una actuació que revcrtei:\ clirectarn(~nt al pa
gcs d'aquí, que reverteix c!irectament a la ramacleria 
d'aquí. 

Quant a la tercera, de les actuaclons d'inseminacló 
artificial, aixo ja va ser ampliament debatut dins la 
Pon~~ncia i ámpliamenl debatut dins la Comissió, jo 
només li voldi-ia fer una precisió, diu que !'Institut de 
Biologia Animal ha ajudat aquí, ajuda només a les em
preses grans, jo li vull dir que a Balears, en agricul1u-
1'a, mpr . es grans no n'hi ha cap, quasi quasi m'atre
vi¡Oia él dir, n i mil j anes, tot.~s són petites. Per una al
tra banela, també s'ajuda a la inseminació el'aquestes 
vaques, el'aquestes vaques de més baixa qualitat, si bé 
amb una aItra orientació política, és a dir, tendent a 
desapa r ixer per élugrneIJtar fi n j tol la miLjana d e 
qual i la l de producció de le vaques eI'aquí, de Balears, 
que és el q ue ens dóna la. millor projccció, Pins i tat 
europea cap a clefora. Pel-o bé, de lotes forme , aixo , 
j'}nstüul de B iología ni mal, om el! ap é un p a tro
nat en el qual hi participen els tres Consells Insulars 
i aprovcn, cada un dins la seva illa, aproven els seus 
pressuposts, per tant, si es considera que s'ha d'actuar 
en un sentit o en un aItre, crec que via Consells Insu
Jars sí es poden finan¡;;ar el seu programa oportú dins 
cada illa i en la mesura de les necessitats ele cada ilIa, 
i no, necessariament, amb un pressupost cn els Pressu
posts Generals d'aquest Parlamento 

Quant al mapa ele sanitat animal, nosaltres també 
votarem en contra per una raó que és la que ha expo
sat el Sr. Pascual, ho poelra ter en un fu tur, el perso
nal de la Conselleria i, per una aItra banela, també s'han 
fct aItres tipus de censos, perque, aixo, en el fans, és 
un cens de malaltíes, s'han fet censos vitivinícoles, s'han 
[el censos d'ametllers, etc., i els ha pagat l'Administra
ció Central. Sí que es pot demanar a l'Administració 
Central que s'ajudi en aquest sentit, que es coHabori en 
aguest aspecte, i no necessariament també, hem de gas
tar despeses de les quals anam nosaltres tan curts. 

Moltes gracies. 

E L SR. PRESIDENT : 
Passam a votació. 
Sí. N o, no hi ha replica, no hi ha h agut con tradic

cions. 
Té la paraula el Sr. Conseller d'Agr icultura. 

E L SR. CONSELLER D'AGRICULTURA 1 PESCA 
(Pere J . MoreH i BaHester) : 

Gracies. També molt breument, Sr. President . Coin
ddesc, el meu críteri és totalment coincident del crite
ri exposat pel Portaveu d 'AP-PL i UM, i també molt es
p ecialment, amb el que ha dit el Sr. Quetglas, repre
sentant del CDS. Efectivament, el més important de 
cara als productors, en tates aques tes esmenes, és el 
t ema de la llet fresca, i jo més a fegiria, n o soIs la llet 
fre sca, sinó també tots aquells d er ivats agro-alimenti-
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cies de la llet fresca, com poden ser, també, els format
ges, crec que és molt important. L'increment paulatí 
que es dóna d'aquesta llet és molt important de cara 
als productors i, arnés, és el que precisament esta re
comanat dins la política lletera del Mercat Comú, que 
és una política summament restrictiva, com saben vos
tes, precisament, el que s'afavoreix dins la Comunitat 
Economica Europea és precisament el consum de la 
llet fresca, cosa que vol dir gue, si com sembla, s'apro
va aquesta esmena, jo diria que podrem fer una feina 
en aquest sentit, jo crec que interessant, adient, de 
cara a la divulgació d'aixO. 1, si no s'aprova, també 
dins una esmena que s'ha aprovat de difusió i consum 
de productes de les Illes, hi podria cabreo Jo crec que, 
de totes maneres, sí que és interessant fer-ho. 

Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Té la paraula el Sr. Valentí Valenciano. 

EL SR. VALENCIANO I LOPEZ: 
Gracies, Sr. President. Seré molt breu, senzillament 

he de dir que d'aquesls Pressuposts, encara no s'ha aca
bat la seva tramilació, i encara es mantenen bastants 
es menes vives de reducció, la qual cosa vol dir que en
cara ni esla equilibrat, ni esta tancat i hi pot haver 
reconsideracions. Tot aixo ho dic, perque aquí es diu 
que ja tot esta fet, que el Pressupost esta equilibrat i 
que no pot ser. Efectivament, no és aixÍ. 

Per Ulla altra banda, jo, gencricament ja he ele dir, 
Sr. President, que ja és normal que a qualque esmena 
m'hagin de dir que no, perque si no m'ho haurien apro
vat tot i, efectivament, quasi quasi, no ho seríem, per
que jo hi hauria fet moelificacions bastant distintes, 
pero quasi quasi serien els Pressuposts del Grup Par
lamentari Socialista, per tant, ja han de cercar qual
que error per elir el contrari. 

Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Passam a votació, que votarem separaelament, per

que hi ha distintes postures, les esmenes, comen¡;:ant 
per l'esmena 12, deman: 

Sres. i Srs. Diputats que votin a favor, es volen po-
sar drets? 

Moltes gracies. 
Sres. i Srs. Diputats que voten en contra? 
Gracies. 
Abstencions? 
Vots a favor, 25; vots en contra, 34; abstencions, 

no n'hi ha. Queda rebutjaela, ido, l'esmena núm. 12. 
Passam a votar l'esmena núm. 21. 
Sres. i Srs. Diputats que voten a favor, es volen ai

xecar drets? 
Gracies. 
Sres. i Srs. Diputats que voten en contra, es volen 

aixecar drets? 
Gracies. 
Abstencions? 
Resultat de la votació: vots a favor, 30; vots en con

tra, 29; abstencions, no n'hi h3. Queda, ido, aprovada, 
l'esmena núm. 21. 

Pass~lm a votar, sembla que ho podem fer conjun
tament, Sr. Valenciano, la 27 i la 30. 

Sres. i Srs. Diput8.ts que voten a favor el'aquestes 
dues esmenes, es volen aixecar drets? 

Gracies. 

Sres. i Srs. Diputats que voten en contra, es volen 
aixecar elrets? 

Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? 
Gracies. 
Resultat de la votació: vots a favor, 25; vots en 

contra, 29; abstencions, 5. Queden rebutjades les esme
nes núms. 27 i 30. 

Passam al debat de l'esmena núm. 14, del Grup 
Parlamentari Socialista. I per defensar-Ia, té la parau
la el Diputat Sr. Valentín Valenciano. 

EL SR. VALENCIANO I LOPEZ: 

Gracies, Sr. President. Ates que hi ha una partida 
que s'ba aprovat a aquest Parlament, sobre adquisició 
de finques genericament, retirarem aquesta esmena. La 
retiram. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Gracies, Sr. Valenciano. Passam, ido, a l'esmena 

núm. 15, per part del Grup Parlamentari Socialista. Per 
defensar-la, té la paraula el Diputat Sr. Antoni Cosla. 

EL SR. COSTA I COSTA: 

Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. Aques
ta esmena és l'única esmena que queda pendent de les 
que afectaven les IHes Pitiüses, una vega da retirada 
l'anterior per a adquisició de finques, ja que hi ha una 
partida globalitzada. 

~o vull dir una cosa que voldría que s'entengués 
!Té, aquests Pressuposts no són els del Partit Socialis
ta, no ho són, no ho són, perque creim que són abso
lutament insatisfactoris en moltes parts, pel Partit So
cialista i per tots els Grups, són millorats, han estat 
millorats sensiblement pel Partit Socialista en tot allo 
que ha pogut, pero és que hi ha parts d'aquest Pres
supost que no poden ser millorades pels Grups Parla
mentaris i que només poden ser millorades pel Govern. 
1 aquí és alla on jo voldria aficar el dit, en el que 
afecta al Govern. 

Sr. MoreH, els seus laments per la seva plantilla 
pressupostaria arriben fins al Cap de la Mola, arriben 
fins al Cap de la Mola, la seva partida pressupostaria, 
quant a personal, és la tercera d'aquesta Comunitat, 
amb molt poca diferencia respecte de la segona. Té més 
de 600 milions de pessetes en partida pressupostaria, 
després deIs retalls, 500 i busques, voste presentava un 
I?rojecte amb 602 milions, em pareix, de plantilla pres
:supostaria. Aquesta plantilla, jo li vull recordar que a 
les Illes Pitiüses hi treballen una persona a Extensió 
Agraria i dues, em pareix, a Biologia Animal, de tota 
aquesta plantilla pressupostaria. Aixo és la despesa que 
fa la seva Conse1leria -2 les Illes Pitiüses. A les Illes 
Pi tiLises hi ba una finca d'experimen tació agraria, que és 
l'esmena que ens ocupa en aquests moments, que, a 
més, la paga, al 100 % el Consell Insular d'Eivissa i 
Formentera, voste sap que la Comunitat Autónoma té 
altres finques d'experimentació, que són pagades, en la 
seva totalit3t, amb els pressuposts ele la seva Conselle
ria. 1 dic tot aixó com a passa previa, perque jo crec 
que aquí no he ele convenccr ningú, i jo crec que fin5 
i tot el Grup del Govern, e]s Grups que doncn suport 
al Govcrn estan convinr;:uts que aquests P¡'cssuposts són 
mal distribults territorialment, no tenen una estructura 
de Comunitat Autonoma i sí tenen una estructura que 
té molt a veure quant a Consell Insular de Mallorca o 
a un petit apendix a l'i1la ele Menorca. 
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Cree que aquesta és funció del Govern, i no és pos
sible canviar-ho en la tramitació parlamentaria. Vos te 
té una planlilla ele pel-sona l que és sobrant, sobrant per 
clonar scrvi ci als agricultors, i voste, a més, no només 
fa aixo, sinó que l'amplia, i l'amplia, no en el sentit de 
clonar més servici als agricultors, sinó en el sentit que 
li clonin servici a les seves rclacions públiques, a les 
se\-es in te n 'encions en aquest Parlamcn l. 1 jo voldria 
que es fes una ref]exió, sobre el paper de les Administra
cions Públiques. Les Administracions Públiques, sobre
tot han de poder donar servici als admínistrats, als agri
cultors, i difícilment la seva Conselleria poch'a donar 
servici als agricultors, difícilment podra donar servíci a 
aquests agricultors, quan voste té un cap molt gros i 
unes carnes moll petites, no arriben, les cames no po
den traslladar aquest cap tan gros, i és necessari, per 
tant, en la seva acció de govern, redistribueixi millor 
aquest personal que té a la seva ConselJeria. 

Respecte de la importancia de donar suport o no a 
aquesta esmena del Grup Socialista, de fer experiments 
a la finca del Consell Insular d'Eivissa i Formentera, 
amb aigües residuals, jo cree que tampoc no hcm de 
convencer ningú, aquesta finca es troba dins una arca 
declarada com a preferent pel Govem de l'Estat i s'hi 
fan obres importants per a utilització d'aigües resi
dual s, i creim qUe seria important que aquesta par
tida es pogués dur a terme. 

1, com a últim punt de la defensa d'aquesta esmena, 
vull posar el problema pressupostari, el problema pres
supostari no existeix, el problema pressupostari és un 
problema de prioritzar objectius, per part de I'oposi
ció i per part del Govern, i nosaltres entenem que que
den moltes partides que estan pendents de votació, que 
aquí hi ha coses que no són prioritaries, pel Grup So
cialista almanco, i sí ho són aquestes que milloren 
sensiblement l'estructura i les inversions del Govern ele 
la Comunitat Autonoma, a tola, a totes les parts el'a
questa Comunitat Autonoma. Per tant, dir que encara 
queelen esmenes per valor de més ele 350 milions ele re
ducció a aquests Pressuposts, per votar, que no s'esgri
meixi més, per favor, les limitacions pressupostaries, 
que s'esgrimeixin, si de cas, les prioritats que han ele 
composar aquest pressupost, i nosaltres creim que elins 
aquestes prioritats, és absolutament inqüestionable que 
la Conselleria d'Agricultura a les Illes Pitiüses hi gas ti 
les parts que en aquests moments té previstes, que són 
més que les que tenia previstes inicialment, perque jo 
li vu]J recordar que a la seva ConseIleria no hi havia 
prvesita ni una sola inversió a les Illes Pitiüses, la qual 
cosa lament molt haver-li de recordar, no perque jo 
sigui de les Illes Pitiüses, sinó perqu·e crec seriosament 
que el Govern ele la Comunitat Autonoma ha de voler 
ser-ho ele tota, i aixo és important. 

Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Té la paraula el Sr. Conseller d'Agricultura. 

EL SR. CONSELLER D'AGRICULTURA 1 PESCA 
(Pere J. Morell i Ballester): 

Gracies, Sr. President. Sr. Costa, que voste estigui 
queixós perque troba que no esta prou t~rritorialitzada 
la proposta de Pressuposts, jo li podria admetre, el que 
no Ji puc aclmetre és que al socaire d'una esmena que 
jo consider plenament raonada i que després matisaré, 
tregui el tema de personal del Pressupost, un tema que, 
a mi personalment, em toca molt d'aprop, perque vos te, 

que ha estat a les negociacions, on s'ha elaborat aquest 
pacte global, hauria ele saber, hauria de saber c\iverse~ 

coses. En primer lIoc, que l'augment de Capítol 1 pre
vist per la Conseller ia eI'Agricultura, contempla l a les 
vacants del Tom VIlé dels Press uposts, s'eJ evava a llna 
quantitat ele 72.557.777 Pts., ha resultat, entre la publi
cació del Tom VlIe i el dia d'avlli, que d'aquests 72 
miliol1S se n'han cobert realmen l amb noms i cognoms, 
plac;~s )Jer valor ele 24.126.830 Pts ., la qual cosa resta 
una quantitat de 48.430.947, tenint en compte que al 
pact e global, assumit resignadament i també, per c¡u¿~ 

no dir-ho, acceptant que millora , amh la ~eva glob,llitat 
ac¡ucsls pressupost, i amb aixo no \'ull dir que no valori 
els es[on;:os ele tots els Grups per 'arribar a aques t con
sens, com he dit, el'aquesls 48.430.000 se me'n rebaixen 
47, ja em dira vos te, si [os Conseller d'Agricultura i 
Pesca, amb el milió que em resta, com he ele terriloria
litzar res, aixo, per un costal. 

Per un altre costat, em eliu, voste té una plantilla 
molt grossa, és ver, tenim al voltant de 520 persones, 
pero també sabra vos te, supos, que existe ix el prin
cipi d'immobilitat, jo no puc destinar funcionaris que 
són a Mallorca, no els puc destinar a Eivissa fon,:osa
ment, voste ho sap, jo necessit, i li vaig dir, que teníem 
la voluntat, i li vaig dir, no sé com ho faré, no sé com 
ho faré, perque encara no sé com quedaran els Pressu
posts, pero jo tenc la voluntat que es doti a Eivissa i 
a Formentera ele! personal necessari, per tal que, li vaig 
dir, el dia que s'aprovi la Llei deIs Consells Insulars, es 
pugui parlar de gestió ordinaria i que no sigui una pa
raula, que sigui alguna cosa efectiva. Si s'haguessin 
aprovat totes les esmenes que jo tenia de Capítol 1, pre
sentades per l'oposicio, entre les quals n'hi havia una 
que estava ele qualque manera consensuada i que ha de
caigut amb el pacte global, aquest tema s'hauria resolt, 
o sigui que voste, em permeti que Ii digui que consicjer -
que és injusl que em digui aixo, perque sap perfecta
ment com han anat les coses. 

Si existeix dins el Govern un desig ciar que la Llei 
de Consells Insulars tiri endavant, precisament és per 
aixo que la Conselleria, dins la nova estructuració, ha 
previst un servei, am b característiques de servei, ele de
legacions inslllars i comarcals, que estan pendents, les 
c\el egacions insulars, estan pendents del que pugui re
solelre la Llei ele ConselIs Insulars, per consegüent, tro
bo injust que parli que nosaltres no tenim una preocu
pació per les Illes Pitiüses, ben al contrario El nostre 
c\esig ele elesconcentrar 1 'administració el'Agricultura, 
per tal d'apropar-la al productor, tant agrari, com rama
der, com pesquer, és evielent, i així' ho hem demostrat 
amb la nostra estructura, que no puguem fer més, és 
ver, pero, amb aqw~sts «mimbres» hem de fer aquests 
«cestos». Jo Ji elic que no sé com, així com han quedat 
les coses, podré fer aquesta necessaria dotació de per
sonal que té Eivissa i Formentera. 

1 dit aixó, que era necessari dir, també ara anirem 
a l'esmena en concret que vostes presenten. C0111 sap 
vosV~, existeix un conveni marc, global, d'aquesta finca 
entre el Govern de la Comunitat i el Consell Insular 
Pitiús, nosaltres, en el moment que el Parlament va 
aprovar una reco111anació per crear un centre pilot, 
per l'estucli elel reguiu amb aigües depuraeles, li varem 
plantejar immediatament a l'IRYDA, la neeessitat de 
fer dos centres, un centre situat e.ntre la carretera ele 
Manacor i la carretera vella de Sineu, per tal d'estudiar 
les aigües afluents de la depuradora núm. 2, Palma, que 
ha de regar la segona fase del Pla de Sant Jordi i, amb 
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un futur, estar dins la zona delimitada d'interes nacio
nal de Campos-Ses Salines, i un altre a la finca del 
Consell Insular, perque justament és molt a prop i és 
relatÍvament facil aprofitar l'aigua de l'embassament 
que, com sap, es construira a Santa Eulalia i resultara 
facil. És a dir, en aquests moments, hi ha plantejada 
una possibilitat de conveni a l'espera que el Govern Cen
tral contesti, de creació de dos centres pilots per a in
vestigació de reguius, un a Sant J ordi i un a Santa 
Eulalia. Jo diria que les expectatives no són dolentes, la 
posició del Govern és una posició atractiva, en aquest 
sentít, veu la importancia d'aixo, estam en coordinació 
amb la COTlsdleria el'Obres Públiques, perqw~ eH fa 
també un estucli sobre el tema de les depuradores, es
Lam en perfecte aCOl-el, jo crec que si hi ha necessitat 
ele doblers, que n'hi ha, i molta, en aquesta Conselleria, 
no perque jo tengui Jl(~cessitat de grans experts, que 
lenc necessitat, perque les meves manques tecniques del 
coneixement elel sector primari són obvies, i jo les re
conee, i sí tenc necessitat ele formar equi[)s, peró no 
són aquestes les necessitats més importants, jo crcc que 
poelem aconseguir el que voste ens demana, de fcr un 
centre pilot a Santa Eulália, elins la finca, per la via 
ele conveni, elins un pacte glubal de conveni, amb l'IRY
DA, i am b I'a juda i la col-la boració del Consell Insular 
dins aquesL cOllveni marc, crec que no tendria cap pro
blema ni cap dificultat per eleixa¡--nos la finca per fer 
aquestes investigacions. 

Gdicies_ 

EL SR. PRESIDENT: 

Sí, el Sr. Costa, té la paraula. 

EL SR. COSTA 1 COSTA: 
Gracies, Sr. Presielent. Seré breu. En primer lloc, 

dir que l'argumentació del Sr. Morell no m'ha conven
<;:ut en absolut, és més, em reafirma amb les postures 
elel nostre Grup, és a elir, voste té 24 milions que ha 
cobert totalment alla on ja té una estructura sobredi
mensionada, a Palma, voste no ha cobert les places d'ab
soluta necessitat d'altres estructures, que també depe
nen de voste, i que voste ja tenia coneixement perfec
ta que aquestes estructures estaven insuficientment 
elotaeles en personal. No em digui ara que només té mig 
milió de pessetes per cobrir-Ies, perque voste ja ha co
bert les vacants a un !loc molt determinat, alla on, se
gons el nostre Grup, manco falta li fcia, perque té so
bredimensionat l'estructura ele personal, i a efecles de 
comparació, malgrat siguin odioses, jo li vuIl dir que 
el sector més important ele la nostra economia, amb 
un 60 i busques per cent, segons tots els economistes, 
té una plantilla pressupostaria valorada amb 200 i bus
ques miliolls de pessetes: Turisme; voste en té una que, 
així com li queda retallaela, sobrepassa encara els 550 
milions. Aixo ham-a de fer pens:lr molt a tots els Dipu
tats d'aquesta Cambra, hauria de fer pensar molt, i 
aixo, voste no ho té en compte. És mt~s, continua crei
xent, com deia, aquest cap que es troba ja sobredimen
sionat. 

No vull entrar en el tema de Consells Insubrs, la 
Llei de Consells Insulars, que és un tema que esta en
cara pendent d'aquest Parlament, pero m'ha preocup:lt 
molt la seva puntualització en aquest tema, que els 
Consells Insulars podran tenir ges1Íó ordinaria, en qual
sevol cas, crec ClUe ho ha ele decic1ir aquest Parlament, 
i que no és gestió ordinaria el que han de poder exer-

cir els Consells Insulars, una vegada aprovada aquesta 
Llei ele Consells que tots esperam. 

Jo cree que no té raó en el tema, com he dit, de 
plantilles, i amb el tema de convenis marc amb el Con
sell Insular, Sr. Morell, em sorpren, desconec aquest 
conveni, som membre el'aquest Consell Insular, no tenc 
notícies que hi hagi cap conveni, la finca d'experimen
tació agraria el'Eivissa corre al 100 % acarree elel Con
sell Insular, al 100 % a carrec del ConselI Insular i, 
en qualsevol cas, si voste vol arribar a aquest conveni, 
que crec que seria beneficiós, i que la via que voste 
proposa és correcta, pero haura ele dotar el seu pres
supost, de partides per [¡~r cfectiu aquest conveni, no 
crec que ni I'Estat ni el Consell Insular, el Consell In
sular ja faria una aportació més que suficient amb 
l'aportació de la finca per [er aquesta experimentació, 
I'Estat hi pot aportm- una quantitaL, pero, en qualsevol 
cas, no cree que aporti el 100 % deIs costs ele I'experi
mentació, .io crec que, per tant, voste em confirma que 
aquesla es mena és important i és necessaria. 1, a més, 
és n'-'cess~lria per la conveniencia que aquesta finca es
tigui al perímetJ e el'una zona d'intercs nacional que está 
ja en projccte i s'execllta en aqllests moments, totes 
unes obres el'un cost molt elevat que encara els agri
cllltors d'aqueila zona no sabem ni tan soIs que hi 
poelem procluir, encara no saben que hi podran produir, 
perque no els ho han dit, no els ho han explicat i seria 
convenient, per tant, que hi hagués aquesta experiencia 
propera de la reaJitat de les noves possibilitats que obri 
el [et de reutiliLzació d'aigücs, peru també el canvi que 
suposa de culitus ele tota aquella area que, eom vos te 
sap, no són els correctes per utilitzar amb aigües resi
duals. 

Moltes de gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Srs. Portaveus .que volen intervenir? 
Per part elel Grup Unió Mallorquina, té la paraula 

el Sr. Miquel Pascual. 

EL SR. PASCUAL 1 AMOROS: 
Sr. Presidpnt, Sres. i Srs_ Diputats. Procuraré ser 

breu, perque aixo s'alIarga una mica massa, pero he 
ele clir unes coses al Sr. Costa. Sr. Costa, si no hi ha, 
en aquests moments, partida pressupostaria per posar 
personal a Menorca i a Eivissa i Formentera, és elegut 
que el seu Grup no ha acceptat una transacció poste
rior a I'arreglo del Capítol 1 i II que nosaltres varem 
proposar perque sabíem que la Conselleria d'Agricultu
ra era 10talment insuficient per atendre les necessitats 
ele Menorca i Eivissa, bi havia una esmena elel Partit 
Socialista de Mallorca-Entesa de I'Esquerra de Menor
ca de crear 1I0cs, vacants a Eivissa i a Menorca, i no 
es va poder arribar a un acord a causa del seu grup po
lítico Per consegüent, si en aquests moments no hi ha 
més Capítol 1, Agricultura, que no té cap vacant ni una, 
tot ho té cobert, és, cn aquest moment, responsabilitat 
del seu Grup, i jo sé que el Govern fará un esforc; per
que dins un termini tan breu com sigui possible es 
pugui corregir la manca ele personal a Menorca i a Eivis
sa, a pesar dc! seu Grup_ 

Moltes gracies. 

EL SR_ PRESIDENT: 

Té la paraula, per part del Grup CDS, el Sr. Fran
cesc Quetglas. 
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EL SR. QUETGLAS 1 ROSANES: 
Moltes grtlcies, Sr. Presiclent. Sres. i Srs. Diput~ts. 

Em p~rejx que no és convenicnt reobrir aquí el debat 
sobre una qüestió tancaeln (['un pacte [ormalilznl entre 
lols els Grups Polítics, sobre el tema deIs Capítols 1 i 
n. per:] jo, elavant les Jamentacions deis dos Cunscllers, 
que cUriOSé1J11Cnt cuincideixen que són cls dos Con:,ellt:J"s 
el'Unió Mallorquin:l, sobre el retall qUl' els han "el al Ca
pílOI 1, que scmbla que compan.1livament resultin Illes 
~lgraviats que els altres, jo hauré ele n~proeluir l'argu
lllL'JllL,eió que li \"aig [er ahir a la Cünscllera de Cultura. 
En clcrinitivéI, l'acOl-c! global es referia a xiJ'r2s globalit
z~cles, i el repartimenl d'aquesla minva de Cclpltols 1 
j II va ser una iniciati\';), si no e1el Govern, no ho di
gllem així, perQ sí va se)· responsabiJitat elels Grups Po
líties que donen suport al Goverll. En conseqü,~neia, la 
lransacció V<l procluir, per un costat, Llll aconl global 
sobre la baixa el;; Clpítols 1 i n, penJ, en qualsc\'ol 
C:-lS, el repartiment ele eom es feia aquesta baixa entre 
les distintes Conselleries va quedar a responsabilitat ele 
l'Executiu, per tant, com eliuen en castella, «las recla
maciones al maestro armero», per;) no els Grups que, 
en elefinitiva, el que varen fer va ser nrribar a un acorel 
global per girar, per fer d'un pressupost, fonamental
m:2nl de elespesa, un pressupost fonamentalment in
versor. 

En conseqüencia, jo, sobre aquest tema del debat 
de Capltols 1 i II no insistiria més, simplement vacunar
nos contra la possibilitat que ens passen tots els de
bats ele I'any 88 donant la culpa, per part del Govern, 
als grups de l'oposició que no tenen suficient personal 
per fer les coses que han de fer. Mirl, jo crec que el 
retal! de personal, ja ho vaig dir ahír, significa un 
repte molt important per al Govern, de cara a incre
mentar la productivitat elel personal que té. Quan va 
compar~ixer el Conseller ele la Fanció Pública, Sr. Joan 
Simano a la Comisisó d'Assumptcs Institucio"nnls, no 
era una compareixenc;a pressupostaTia, tots els Grups 
estarem d'acord, i el Sr. Costa va intervenir en aquest 
sentit, també, que la política de personal de l'aelmi
nistl'ació ele la Comunitat Autonoma havia de tenir en 
compte que més tard o més prest, dins un horitzó prac
ticament immediat hi havia un assumpte que no es 
poelia eludir per més temps, que era J'eventual i possi
ble transferencia de personal als Consells Insulars, i 
que, per tant, la contracta ció de nOll personal que co
brís les noves vacants, tengués en compte aquestes pos
sibilitats. 1 jo tenc por que aixo no s'ha fet, jo tenc 
por que el personal es continua contractant, congelant, 
tal com deia el Sr. Morell, la inamobilitat dins Mallorca, 
i aixo és dur-nos a una política de fets eonsumats que, 
quan arribi el moment de fer una transferencia efectiva 
als Consells Insulars, o duplicam el personal o sera im
possible produir un procés de descentralització efectiva. 
Jo crec que ara és el moment de vacunar-nos con tra 
aquest perill, ja ho avisarem en aquella eompareixenc;:a, 
insistim ara i insistirem tot el que faci falta, perque 
jo crec que aquest tema és un deis més importants, nmb 
el qual s'ha d'enfrontar la política de personal de la 
Comunitat Autonoma, i si no l'enfronta des d'ara, quan 
arribi el moment, ens trobarem en una situació de difí
cil recupera ció. 1 ara comenc;am a veure'n els efectes. 

En relació amb l'esmena que ha reobert aquest pe
tit debat, jo voldria dir que sembla que el Sr. Costa vol 
actuar en relació a Eivissa com el Sr. Oliver en re
lació a la pesca. Voste sap que moItes de les seves es
menes han estat incorporades, jo li vull dir una cosa, 

no solament perque vost:~ les hagi clcfcnsades, el Dipu
ta! cl'Ei\"is~ZI del nostre Grup, el Sr. Tuells, també ha 
pn::';."ionat, i molt, perqu:': molles ele les invcrsions 
anassin cap a la se"a iila, com ho ha fet el Sr. Ricei, 
com jo crec que ho fZIl1 tols els Dipulals que s'han pre
ocupat perqu?.: es proclllcixi un reeqllilibri i, a més, és 
I¿J,"l' i n:iluréll, l~S a e1ir, que el Sr. Cosla, jo limitaria, 
:lnlb la ó' l'\"a fe in>:uJ<lrista i amb la Sl'\'a defensa en ex
clusiva de les inversiuns cap a Ei\ issa, perqw: és un:l 
preocupació que compartim, i no té ell l'excJusiva ni 
molt manco. Aleshol"es, amb aquesla qüeslió, hem el'anal' 
a l'argument dc scmprc, amb lllla matisació, Sr. Va
lem ;:\110. Sr. Costa, eb pressuj10sts no estan equilibl'ats 
I~ r~ \" ;anlcnl, no cst,!J1 prejuljals ql.'Zln arriben a aquest 
PIe, pero sí hi ha hagut un elev,1t grau de trebal!, de 
prcpal",lció, cl'elaboraciú i ele consens, per arribar a 
<!qUl'st Pie, \,OS[2 lT)atcix ho 11,1 dit, que el 80 'lo aproxi-
1ll,1c1amcnt ele les sc\"es esmcnes eslan incorporades, jo 
he el e dj¡- que la prúclic3 tot,llitnt ele les del CDS tam
bé, i curiosament la totalitat del Grup que hem vengut 
anomcnant APLUM, també, o sigui qlle realment, aquests 
són uns pressuposts que, per via sintetica, han arribat 
a aconseguir un grau de consens a bsolulament insospi
tat a priori, per tant, en defini tiva, no crec jo que pu
guem parlar en aquestes hores que puguem girar ele 
dall a baix, per via de canviar el sentit elel vot, els 
pressuposts tal com vénen de Comissió, vénen molt tre
ballats, vénen molt consensuats i, per tant, és en aques
ta labor ele priorilzació pr:~\'ia, efectivament, no estan 
taneats, per.) les prioritats sí que s'han establertes, i 
s'han establert d'una manera consensuada, que no po
clem rompre, d'una manera total en aquest Pie, i per 
aixo, nosaltres, una vegada més ens abstenelrem a la 
votació de la seva esmena. 

Moltes gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
Per part del Grup Parlamentari AP-PL, té la parau

la el Diputat Sr. Miquel Capó. 

EL SR. CAPO 1 GALMÉS: 
Moltes gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats, 

jo seré molt breu, perque, aquí, la med1l1ica parlamen
taria, no sé com s'ha dut, parlam d'aigües depurades i 
aigües rcsieluals, i hem acabat que només parlavem de 
plantilles, C0111 que aixo era el Capítol 1 i el Capítol JI, 
i estaven ja suficientment debatuts, jo només anuncii 
que el nostre Grup votara en contra d'aquesta esmena. 

EL SR. PRESIDENT: 
No, Sr. Costa, no hi ha lloc. 
Jo voldria fer una cridada a l'ordre coHectiu, dient 

que, en aquests moments, jo no tenc les esmenes, per
que estan equivocades de número, pero que jo crido a 
l'ordre que se cenyessin estrictament a defensar les es
menes i no obrin aItres debats que no són propis d'a
quest debat d'avui. 

Passam a la vota ció. 
No, Sr. Costa, no hi ha lIoc, no hi ha !loco 
Passam a la votació de l'esmena núm. 15. 
Sres. i Srs. Diputats que voten a favor, es volen 

aixecar drets? 
Moltes gracies. 
Sres. i Srs. Diputats que voten en contra, es volen 

aixecar drets? 
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? 
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Resultat de la votació: vots a favor, 22; vots en con
tra, 29; abstencions, 5. Queda, ido, rebutjada l'esmena 
núm. 15. 

Passam a debatre l'esmena núm. 20 del Grup Par
lamentari Socialista. Per defensar-la, té la paraula el 
Diputat Sr. Valentí Valenciano. 

EL SR. VALENCIANO 1 LúPEZ: 
Sr. President. Sres . i Srs. Diputats. Ens trobam da

vant una esmena que precisament, jo crec que és una 
esmena important, i alla an hi ha una diferencia de 
criteris, on hi ha una dif(~rencia d'opinions. Quan va 
vcnir el Conseller a la Comissió, abans de presentar els 
prc sup sts, a c.xp licar con r tamenl, a de tallal' perme
norilZadal11cnL e l pre UJ osl om I'havia fet ¡que ha
vicn e laborat, ns vam trabar que a1l TI e'os va cxpli-
al' i nosaltres no vam u'obar cap partida 00 hi bagués 

un csluc1i p r a la co merciali tzació dcIs producte d'a
quc!'> tes ill . r, con Tetameot, el Crup Parlamental'i So
c ia li s la pina ql,le que la ~s una qüestió bas tanL ¡m
portanl. 

la fa temps que en aquest ParIament sc n'ha parIat, 
en aquesta Cambra, el President de la Comunitat Auto.. 
noma ho va dir durant el debat de la Comunitat, altres 
vegades que ha fet declaracions, el Conseller d'Agri
cultura també ho ha dit, jo fins i tot diria que totes les 
anidisis que s'han fet sobre la situació agrícola el'aques
tes illes coincielcixen que hi ha una deficient comer
cialització elels productes agraris, coincideixen que hi 
ha una manca de comercialització. 1 aixo és una qüestió 
impqrtaRt i és una qüestió a millorar, a elonar sortiela 

1 producLes agrícoles d'aqucslc ill ~s. Aixo, aprovar 
un es tudi d'aque t (¡pus significa, en certa mesura, apro
val' la millora o anal' a tendir cap a la millora elel Secl'or 
agrari el'aquestes illes i, com eleia aban, a aquesl diag
noslic que s'ha fet, en princil i, tot els Grups Polílics, 
tots els xperts, tots e ls coneixedor le la mate ria ag rí
cola en són partidal'is i hi estan d'acord. 

Ja hem parlat molt, a aquest Parlament d'aquí, con
cretament al debat ele la Comunitat Autonoma, el Pre
sident de la Comunitat, el President elel Govern de la 

ol1.1unilat Au l: noma quan va fer. quan va fer 'el eu 
discurs .ia . n va padar d .... tinguda mcnl e1'aques ta gran 
ajuda que hi havia eI'haver, del germa ran al ge l-ma 
petit, ele., etc. se n'ha parlal11101t., aqui, eI'aque ta g ran 
ajuda, pero, a I'hora de la veritat, qua n venim aquí, 
quan aquí ens presenten uns Pressuposts, re u lla Que 
aquesta ajuda, Sr. Presielent, no la trobam, nosaltres 
no la veim, aquesta ajuda, i aixo ha hem de dir ben 
cIarament, on és reflectiela, on són reflectits aquests es
tudis') No hi són, aquests estudis no hi són, i són im
portants, i voste ho va elir, i el Conseller ho ha dit, i 
aqllestn é - I.a r a li lal a mb qll~ ens lrobam i per aix' . 
prccisam~nt, n ~altr('" h 11i' v ' llgul aquí i luim aq ues la 
csmcna , porque re im qu l . una es m"'n3 important, 
¡Vrqll:: creim qu s 'h"l1 de coneix r quin són Is 'a
nals el comercinlit7.ació, pe!" millo ra r , pe!' donar més 
onida a ls produc tos agn\ri . (1'. tlu ' ' les ill es. 

S'ha dit, i nosaltrcs es tam d'acorel, que ajudant el 
sector cooperativi s ta, ho ha c.lil el Conscllcr d'Agri cul
lura en cl cclaraciolls anteriors, ajuc!ant ,~ I sector de les 
cuopl'ratives, s'ajucla a millorar la cOlll ercialització. 
Ere t¡\,ament :$ a ixi , nosa ll res hi es lam d 'uco l'd , por.' 
crcirn q ll <': al x ' no -' - ufiCient, reim. que :l ix::) no has
la. Nos3 11rcs crci m que l' dl11inislra i6 de J. Il1es, a 
pan d'a judal- les coopera ti ve " qu , ' i In perm ' tt!n 
f -r un parcn~esi aquí, ja el Crup Parlamcn lari i;'l-

lista ha presentat esmenes concretes sobre foment de 
cooperalivisme, i han estal suportade per la majoría 
d'aqueSla CaOlbra, ja ni tan to1s les di 'cutirem aquí, 
p rque , segon ' sembla, ja han retirat el VOl particular, 
ha decidil, si no ho he enles malament, han decielit 
retirar tots els vots particulars, ja no valen perdre més 
batalles, resulta que, a part d'aixo, l'administració el'a
questes illes el que sí ha de fer és donar una ma, elonar 
una rlida, ajudar a veure aquesta llum d 'enfora que 
nc es ila e l seet r agrari, perque pugui mirar amb la 
eara a lta el seu fuLur. Jo, moll vegade, Sr . Diputats, 
aquí es reclamen competeneie , perque no tcnim com
petencie , etc., etc., i les compclencies que lenim, a 
¡'hora d · la verital, a Agricultura tenim compclencics, 
i aque tes compeUmcies r uJl que les deixam una mi
ca de banda perque aixo, ciar, aixc> ja no jn!.eressa j 

n va bé la reivindieació. 
En a c¡uesl senlit, jo cree que aques ta qüe ti de 

mercinlitzac ió é un t ma imporlant, és un tema de 
prime ra magnitud, és un lema primordia l i és impar· 
lal1t sa ber com s'ha d ' clonar ort id ~l a l 1 roel udes 
agrari,_ . per aixb, i perque no ho hem vis t rerkct il a l ' 
Pr ~ up SlS. jo .. que ara el r. Pa. cu I no hi és, l en 

ns diran que sí, que a ixo j a ho tcnien en compte, quc 
a la 28.00, n • que, j a hi sera, no en 'al' , guan va 
anal' a omissió, aixc no hi era i l1 0 e va dir, j 110 • 

a llms, 1 cara que hi sigui recollit, c re im que es un 
lema uficientmenl, és una materia prou impol-tanl per
qu~ lengui una d Lació especifica, ¡aques ta dotaci cs· 
p..:cil'i ca s'aprovi. Per aix deman e l seu vo l favorab le. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Srs. Portaveus que volen intervenir? 
Té la paraula, pel Grup AP-PL, el Sr. Miquel Capó. 

EL SR. CAPú 1 GALMÉS: 
Moltes gracies, Sr. President. Ja que no hi ha inter

vencions, també vull esser cortes amb aquesta Cambra. 
Anunciar que votarem en contra d'aquesta esmena del 
Partít Socialista. 

Per una banda, Ji he de dir al Sr. Valenciano, en 
reIació amb la interveoció que havin tengut ell, que 
sempre parla d I maleix, empre parla que realment els 
pressupo ls ele la onsel leria cl'Agricullura é el pres
supost que ha fel gracies a les e menes el I PSO E, 
reahn nl, jo livull dir molt s riosament, r . Val n, 
ciano, que aquesl mene que s'ban acceplade de l 
PSOE, és perque l dife r ' ncic ¡de l¡Jaiqucs en qi..ics-
li ó eI'agricultura, enll'e PS E i e l Parlit al ov rn, prac
pract icament n exis tcix. Sempre que fadn propostcs 
e nset'vadore , perque 1'J\gricultura, vulgui o 00 vulgui 
él> e nservadora, a l h01'es , semprc que siguin une 
proposl d'aqu l lipus . 1 Govern 1. . < ssumira en la 
l11CSLlI él ele les possibiJit8tS pressupostaries, pero, per 
cOl1teslar-Ji a aquesta esmen8 concreta, jo només li diré 
que Ji votarem en contra. 

Moltes gracies. 

E L SR. PRESIDENT: 
A votació, ido, l'esmena núm. 20 . 
No s;c nyor, no, no hi ha hagut contradiccions i aquí 

feilll abús d'intervencions, no, senvor. 
Pass8m a votació l'csm ena núm. 20. 
Sres. i Srs. Diputats que voten a favor, es volen 

posar c!rcts? 
Gracies. 
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Sres. i Srs. Diputats que voten en contra, es volen 
posar drets? 

Srcs . i Srs. Diputats que s'abstcnen? 
Resultat de la volació: vots a favor, 24; vols en 

contra, 28; abstencions, 4. Queda rebutjada l'esmena 
núm. 20. 

Passam a defensar l'esmena núm. 24, del Grup Par
lamentari Socialista, per defensar ]'esmena té la parau
la el Diputat Sr. Valenlí Valenciano. 

EL SR. VALENCIANO 1 LóPEZ: 
Gracies, Sr. President. Sr. President, aquesta esme

na, jo estic una mica desconcertat, perque, per una 
banda, nosaltres la mantenim pero per una altra ban
da, al quadre global quc es va fer dissabtc a la Junta 
de Portaveus, aquesta esrnena ve inclosa en el Dicta
men, si no estic equivocat, en el cas que estigui equi
vocat la defensaré, i, si no, jo crec que ja esta apro
vada. 

EL SR. PRESIDENT: 
Jo, la veritat és que com que m'han equivocat els 

núms. de les esmenes d'aquesta Secció, no sé quina 
esmena defensa. 

EL SR. VALENCIANO 1 LOPEZ: 
Si em permet, aquesta esmena era una esmena de 

supressió de 20 milions, al quadre que voste té veura 
que posar 20 milions a Capítol VII, pero no fa referen
cia ni al que hi havia ni al que ve, jo crec que és 
d'aquesta esmena, perque, si nó, no sé de quina esmena 
éso M'agradaria que s'aclarís, perque, o bé la defensaré, 
o bé ja esta aprovada. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sí, Sr. Miquel Pascual. 

EL SR. PASCUAL 1 AMORóS: 
Per qüestió d'ordre . Efectivament, pel reajust que 

hi va haver després del treball en Ponencia, es varen 
rebaixar 20 milions de pessetes a la partida de 25, i en 
queden S. 

EL SR. PRESIDENT: 
Esta aprovada, senyor. 
Ens queda l'esmena 25, també del Grup Parlamen

tari Socialista, per defensar-Ia ... 
EL SR. QUETGLAS 1 ROSANES: 

Una qüestió d'ordre , Sr. President. Per favor. Pero 
és que segons les meves notes, aquesta no és l'esmena 
núm. 24 del PSOE, la de reducció de 20 milions de pes
setes, la núm. 24 és de substitució a ... Ah!, perdo, per
doni, estic equivocat, perdoni. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Quetglas. 
Per defensar l'esmena 25, té la paraula el Diputat 

Sr. Valentí Valenciano. 

EL SR. VALENCIANO 1 LóPEZ: 
Gracies, Sr. President. No és la primera vegada que 

en aquest Parlament tractam sobre una qüestió que 
creim que és important i que també marca diferencies, 
i és la qüestió d'aigües residuals. Concretament, Sr. Pre
sident, en el darrer debat de la Comunitat Autónoma, el 
mes de novembre passat, aquí, tots els Grups Parla
mentaris varen estar d'acord, vam aprovar posar en fun-

cionament una finca pilot per a l'ús de les aigües resi
duals. Com deia ab<lns, aixo va ser, si no record m"da· 
ment, va ser una qi.iestió, va scr una m<llcria, .. . 

EL SR. PRESIDENT: 
Pfnló, Sr. Diputat, percló. A mi em pareix, prec als 

Srs. Diputats, que j<l que pareix que és impossible dci
xar dc cOJ1\'crsar, pcr favor, conversin b<lix i prestin 
atenció al que intervé en aquests moments. 

EL SR. VALENCIANO 1 LóPEZ: 
Gracics, Sr. Pres ident. 
COl1l elei<l ab<lns, aixo va ser una qi.iest ió ,"otada, va 

se r una materia en la qual tots els Grups Polítics hi 
estavcn d'acord i precisament pcr aixo, si no recorel ma
lament, es va votar per unanimitat. 1 ara, que ha pas
sat aquí? Resulta que després ele clos mesos, no arriba 
bé a dos mesos, hi ha hagut un canvi el'opinió, jo, el 
que em deman és si amb aquests dos mesos, si és que 
hi ha hagut qualque qüestió, qualque cosa política, quin 
canvi hi ha hagut, em cleman jo, perque ele dos mesos 
a ara, que ha passat que hi hagi un canvi d'opinió, que 
abans una cosa que es creia important, que va ser \'0-

tada majoritariament per la seva importancia, resulta 
que ara es digui que no i que es voti en contra. Jo 
cree, sincerament, Srs. Diputats, que per una mica de 
coherencia haurien de reconsiderar la seva posició, hau
ríen de reconsiderar que és el que han dit fins ara 
perque, sincerament, i ho dic amb sinceritat, crec que 
no s'hi ha pensat del tot bé. 

1 per que és important, per que creu el Grup Par
lamentari Socialista que és important tenir una finca 
pilot per a l'ús de les aigües residuals? Aquí s'ha par
lat que l'agricultura és conservadora, efectivament, l'a
gricultura neolítica és conservadora, pero també hi ha 
una agricultura que mira cap al futur, Srs. Diputats, 
hí ha Ulla agricultura que mira cap al dema, jo voldria 
fer memoria i rememorar coses j recordar qüestions als 
Srs. Diputats. Els cultius sobre aigües residuals no són 
una cosa que sigui tradicional a l'agricultura, ni el'a
questes ílles ni de cap illa, ni de cap territori, perque 
és una qüestió bastant novedosa, i tots sabem que, així 
com hi ha matcries on la investigació és una cosa bas
tant rapida, i que es pot fer, amb un any es pot apro
fundir molt amb les qüestions el'agricultura, les inves
tigacions requereixen més temps, i són coses més len
tes, són coses a més Ilarg termini. En aquests moments, 
jo crec que podem dir, hi ha només, l'estat que té 
investigacíons més avant;ades en la qüestió d'aigües re
sieluals, és Israel, i hi ha una realitat, hi ha una inves
tigació, pero també hem de elir que aquesta investiga
ció no és complerta, no es coneix exactament tot el món 
deIs cultius, totes les possibilitats que tenen els cultius 
de les aigües residuals. 

Per una altra banda, jo voldria fer una altra con
síderació, i cree que tots els Diputats d'aquest Parla
ment hi estaran el'acord, i és que les aigües no són 
les mateixes, encara que la fórmula química, d'H20 si
gui la mateixa, l'aigua conté aItres saIs minerals, conté 
aItres materials , que no són els mateixos, els d'aquestes 
illes no són els materxos que els d'Israel, no són els 
mateixos que eIs de CataIunya ni d'un altre lloc, encara 
que a un lloc s'hi pareguin més que no a un altre. 
Per tant, la investigació d'aigües residuaIs, també ha de 
ser específica i també s'ha de concretar aquí, a aques
tes illes, interessa aquí, concretament, investigar sobre 
aquesta qüestió, perque aquí és important, i perque aquí, 
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també, tenim especificitats que són diferents d'altres 
!locs. Jo voldria que aixo ha tenguessin els Srs. Dipu
tats en compte. 

Pero, a part d'aquesta qüestió sobre investigació, 
que és una qi.iestió important, també bi ha una altra 
vessant que crec que és tant o més important que aques
ta. Jo voldria recordar, ja que avui és aquí el President 
de la Comunitat Autonoma, voldria recordar unes pa
raules que va dir quan es va ter la inauguració de Son 
Mesquidassa, voste va dir, el pagesos sou caparruts, per 
creure les coses, les heu de tocar amb les mans, no sé 
si ho recorda el Sr. President, jo me'n record perfecta
ment, a l'estiu, el mes d'agost, a la inauguració ele Son 
Mesquidassa, voste va dir aixo. Ido jo crec que esta bé, 
aixo, jo crec que hem d'anar per aquest camí. Es im
portant tenir una finca pilot, perque el pag'3s ha ele 
poder anar alla, ha ele poder veure c1irectament amb cls 
seus ulls aquesta investigació, l'ha de poder tocar, pero 
que així ho crcura, perque així temlra gent que el po
cl:'a assessorar, i aixo és important, Sr. President, és 
important que el pages ho vegi i ho toqui amb les mans, 
i la dotació que posa la Conselleria d'Agricultul'a, que 
n'hi té una, Sr. Pascual, 4.200.000 PIs. si no vaig equi
vocat, jo crec que pcr mantenir una finca amb -l.200.000, 
comprar-la i dotar-la, Sr. President, aixo fa ganes de 
dure. 

Per tant, jo el que demanaria, Sr. President, és que 
reconsideren aquesta posició, nosal tres ja vam davallar 
la partida, que inicialm.':!nt la posavem en 20 milions 
(~e pessetes, la vam posar a 15, jo crec que és una xifra 
assequible i hi ha properes esmenes, a ies quals hi ha 
esmenes de reducció que es poden votar, i és una qües
tió prou important, que si realment es vol donar una 
ma al sector agrícola, una manera de donar-la, és que 
el pages pugui veure directament amb els seus ulIs, pu
gui anar alla i tengui tecnics que l'ajudin i que el diri
geixin, que l'orientin, que li donin una sortida al que 
podran ser els seus productes. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Srs. Portaveus que volen intervenir? 
Per part del Grup Unió Mallorquina, té la paraula 

el Sr. Miquel Pascual. 

EL SR. PASCUAL I AMORáS: 

Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Una ele les ca
racleri I ique del rup So iali ' la és el' ure, de vega
des qu e ls úl1 ic q le lenen id' ón ell , i re ulta que 
n()~ ILr~ lefensam que no hcm de regar amb aigi.ie 
re Idual , que 1 s 11 m de (irar a la mar i no sé que 
mé . Jo li va ldria d ir al Sr. Va lenciano, que s'ha de 
demanar inform:<lc i ' , qlJe no 1:<1 (~ , si hagtlés (ingut cura 
de demalHlI- la informa 'ió, tal vega da n ha lr ia dit e l 
que ha dit en aquesta tribuna, jo li he ele dir que el 
Cap eI'Obres d'IRYDA, el Sr. Ricarelo Segura, ha ven
gut dues vegacles a Ciutat, que ha estat amb el Conse
l!er, que ha estat amb p;~rsonal d'EMA YA, i que s'es
tudia fer una finca pilot. 1 li he de dir que esta en 
marxa un convcni ¡que aqucsta e mpra d'aquesl::l fin , 
~, 111 II po .iblcrn nt la far, I'IRYDA, a no . ; qu vas. 

te no \TLdgU I Il que I l' ei. I'[RYDA, nosallres pcnsam, 
per conscgi:ie~l, que Is 4 mili n ele p s eles que hi 
ha a la partida prcs llpost~ria són absolutament su
ficients j si no, ja vcurem com, qua n més enclavant 
estiguin les coses retes, tal \'egada elins l'any 1989, ja 

ho veurem. Per consegüent, jo li he de dir que nos
aItres votarem en contra, per les raons que he dit. 

EL SR. PRESIDENT: 
Per part del Grup Parlamentari AP-PL, té la paraula 

el Sr. Miquel Capó. 

EL SR. CAPO I GALMÉS: 
Moltes gracies, Sr. Presielent. Sres. i Srs. Diputats. 

Pcr contestar·li al Sr. Valenciano molt puntualment. 
Vostc ha dit que ¡'agricultura conservadora era la neo
lítica, i que n'hi ha una altra que mira al futur, tam
bé pot ser conservadora la que mira al futur, Sr. Va
knci :mo, cree que l'agricultura americana mira al futur 
i és liberal·conservadora. Més li diré, l'agricultura rusa, 
que te¿lricament no és conservadora, que són e!s "colho· 
ses», han hagut de canviar a una política agraria con
servadora i liberal de mercat, amb una superfície d'un 
10 % del "colhoses» deixats als que els cultiven perqu?~ 
puguin comercialitzar directament els seus produetes, 
perque es demostrava que aquella no funcionava. 
I aleshores, la productora deIs "colhoses» russos, 
aquesta d'ecollomia liberal és la que produeix, en 
aque~ls momen~s que va comenc;:ar com una broma i 
vo comenc;:at- ccm un present als que cultivaven alla, 
la q:'le produeix el 60% ele la producció russa actual
ment. 

Eis "kibuts» israelis que teoricament no són eon
servaclors, els mateixos israelites han canviat a un altre 
model, que es eliu el «mosah», no sé si ho sap, que són 
teoric<lnwnt inversos als "kibuts», i amb aixo s'ha ele
ñ10strat que treuen molt més rendiment que amb l'aI
treo 

És a dir, quan jo he elit que l'agricultura era con
servadora, és perque, si és liberal-conservadora, és quan 
funciona de veritat. 

Bé, quant l'esmena aquesta, que és la de les aigües 
resieluals, jo li he ele dir que aquí, a San t J ordi, els 
israelites, fa una serie d'anys, varen venir a copiar-nos, 
a veure com feiem el reguiu amb aigües resieluals, per
que som pioners davant els israelites. Ara pareix que 
alla, els israelites ens ho tenen tot inventat, quan real
ment ells vengueren a copiar-ho. De Canaries vengueren 
a copiar-ho, aquí fa molts d'anys que s'experimenta amb 
aigües residuals a través de l'IRYDA, fa molts eI'anys, . 

,i s'han tret molts ele resuItats. Aixo que diu q-ue 
l'"hache», o l'hac dos o, en mallorquí, jo sempre li ha
via dir «hache» dos o, és diferent si és israelita o si és 
el'aquí, jo també li vulI dir que els tecnics ten en capaci
tat per interpretar d'una forma o de ¡'altra, de la ma
teixa manera que unes analisis d'orina d'una persona 
americana que s'estudien i s'analitzen, també sen'eixen 
p~r als metges israelites, i jo m'imagin que les aigües 
résiduals eleuen sortir totes, més o manco, d'aIla ma· 
teix. 

Per tant, cree que és innecessari comprar aquesta 
finca, perque la poelria comprar molt bé l'IRYDA, eom 
s'ha dit, i no tenim per que posar una despesa e:draor
dinaria, elins aquest pressupost nostre. Per tant, jo, 
en nom del nostre Grup, li votarem en contra aquesta 
esmena. 

EL SR. PRESIDENT: 
El Sr. Valenciano, té la paraula. Curtet si pot ser. 

EL SR. VALENCIANO I LÚPEZ: 
Molt breument, Sr. President. Jo estic realment es· 
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pantat per les darreres paraules que s'han dit, perque, 
efectivament, en aquest Parlament, en el debat de la 
Cumunil8t, vam ap¡-ovar precisament aixo, aquesta es
mcnzl va dirigida que aixo es compleixi. En segun lIoc, 
lle' ck dir que la Conselleria e1'Agricultura, a Comissió, 
ya dir que hi tenia una dotació pressupostaria, ara eliuen 
que resulta qu e no hi és, jo no sé si el Sr. Consellcr 
diu una cosa i el Sr. Capó cm eliu una altra o no, pcru 
hi havia una dO lació, almanco se'ns va dir aila, ele 
4 .200.000 que nosaltres consideram, aquest Grup Parla
mcntari considera insuficient. 

Pcr lma alt ra banda, havia de dir qu e supos que el 
Sr. Capó sap que les aigLles de les mes tenen un major 
contingut de cale;: que a aJtres 1I0cs, el que fa que ten
gui una cspecificitat distinta, no parlam de fórmula 
química, pero sí que hi ha la composició quant a re
sidus que queden, supos que sap que té una eluresa 
diferent, etc., etc., no fa falta saber-ne molt, Sr. Capó, 
per entendre aquestes coses. 

Finalmeni Ji voldria dir que quan jo he parlat del 
neolític, li he dit que hi havia una agricultura conser
vadora que era neolítica, jo no dic que no n'hi hagués 
d'aItra, pero jo li dic que nosaItres estam per una agri
cultura moderna tecnologicament. 

EL SR. PRESIDENT: 
A votació, ido, l'esmena núm. 25, del Grup Parla

mentari Socialista. 
Sres. i Srs . Diputats que voten a favor, es volen 

aixecar drets? 
Moltes gracies. 
Sres . i Srs. Diputats que voten en contra, es volen 

aixecar drets? 
Gracics. 
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? 
R esultat de la votació: vots a favor, 23; vots en 

contra, 28; abstencions, 5. queda, ido, rebutjaela l'es
mena que acabam de sotmetre a votació . 

Es mantenen, per part deIs Grups Parlamentaris 
UM i AP-PL, quatre vots particulars? 

Sí, Sr. Pascual. 

EL SR. PASCUAL 1 AMOROS: 
Reti ram tots els vots particulars que hi ha en aques

ta Secció. 
Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Pascual. 
Procedeix, ido, votar la Secció 15, del Projecte de 

Llei Pressuposts. 
Sres. i Srs. Diputats que voten a favor, es volen 

aixecar drets? 
Moltes gracies. 
Sres. i Srs. Diputats que voten en contra, es volen 

aixecar drets? 
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen, es volen aixe

car drets? 
Gracies. 
Resultat de la votació: vots a favor, 33; vots en 

contra, cap; abstencions 23. Queda, ido, aprovada la Sec
ció 15 d'aquest Projecte de Llei de Pressuposts. 

Passam a debatre la Secció 16, Funció Pública. Per 
part del Grup Parlamentari PSM-Entesa de l'Esquerra 
de Menorca, queda mantenguda per a aquest PIe l'es
mena núm. 5. Per defensar-la, té la parauIa el Portaveu 
Sr. Joan Francesc López i Casasnovas. 

EL SR. LOPEZ 1 CASASNOVAS: 
Pcrmeti, Sr. President, que aques ta esmena la de

fensi el Sr. Sebastia Serra, que és el que va ser ponent, 
<: n aqllcs l tema. 

EL SR. SERRA 1 BUSQUETS: 
GrÜcics. Dcsprés del debat de to ta la transacció so

bre IIUI nlalització lingüí:::.tica que s 'ha anat 1'cnt i que 
ha qllt:dat rclalivamellt sa tisfacloria, per parL de les 
nustres p retens ions, almanco amb el que afecta el que 
és una lle i de pressuposts, varem es tar dubtosos ele s i 
ser ia oportú deixar ele banda aquesta esmena que es 
rekrci .\ a fom en lar la normalització lingüística clins 
l'Administració Pública el e la Comunilat Autónoma de 
les lJks Balc~lrs i que per aixo s 'hi des tinassin 3 miliol1s , 
que no són cl'augment, jo ja voldria clarifica r que a ixú 
no té res a veure amb fer que quaclrin o no quadrin 
eJs pressuposts, senziilament és afectar una partida de 
3 milions previs ta, ele c1 esp eses ele promació i estucli s , 
afectar-la, preci sament, a aquest foment ele la norma
li lzació lingüística dins l'Administració Pública. 

Deia que estarem c1ubtosos de si aques ta esmena 
tenia una certa lógica o no, després de tot el discutit i 
aprovat de normalització lingüística, a partir de la polí
tica prevista a la Conselleria de Cultura. Pero, hem fet 
una r eflexió i hem estat analitzant aquests dies un poc 
la realitat, en dos aspectes concrets de l'Administració 
Autonomica, un, la realitat de la utilitwció de la nos
tra llengua dins l'Administració, Conselleria per Conse
lleria, a les qüestions ordinaries, no només als cursos 
per aprendre la nostra llengua funcionaris de les Conse
lleries, sinó també en la llengua vehicular que existeix 
dins les diverses Conselleries, i, per altra banda, el flux 
entre Consclleries i el públic i els ciutaelans d'aquestes 
illes, en tots els aspectes. I és a partir e1'aquesta ana
lisi, quan ens h em decidit a mantenir aques ta esmena i 
afectar promoció i estuelis ele la Conseller ia de Funció 
Pública, afectar-ha a aques ta problematica precisa, que 
és la normalització, pero no des e1'un punt de vista de 
cursets, que aixo ja ho fara la Conselleria de Cultura 
amb els 4 milions i mig ele que elisposa, sinó que és, 
senzillament, una via administrativa, una via de funcio
nament interno 

1 per que ho situam a la Conselleria de Funció 
Pública i no ho situam a una altra banda? Ho situam 
a la Conselleria de Funció Pública i no a una altra 
banda, precisament perque nosaltres creim que la nor
malització lingüística no s'ha de deixar només dins 
Cultura, perque, en aquest cas, faríem, creim nosaltres 
que faríem una certa discriminació entre ConselJeries 
i, al mateix temps, tendríem una concepció exclusiva
ment de corralet aplicada a la qüestió ele la norma
lització lingüística . En aquest sentit, nosaltres creim 
que la ConselJeria de Funció Pública, té unes funcions 
prou importants de regulació, de coordina ció, ele tot 
el que és , i direcció de tot el que és funció pública, 
i, per aixo, creim que afectar unes despeses de prom 0-

ció i estudis previstes a un subprograma concret, afec
tar-ho a aquest objectiu de normalització interna de 
tota l'administració autonomica i, al mateix temps, cap 
als ciutadans, deIs vehicles cap las ciutadans que siguin 
facilitats, creim que és un objectiu coherent i que, al 
mateix temps no desdiu en absolut que Cultura orga
nitzi pel procediment que ens va anunciar dins Ponen
cia la Consellera, organitzi els cursets que, per cert, cal 
dir que a hores d'ara, cap Conselleria, segons els nos tres 
coneixements, no fa cap tipus d'actuació concreta a 
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hores d'ara, esperem que el 88 en facin, cal dir que hi 
ha una contradicció important entre el que es diu i el 
que es fa, pero creim que, en aquests moments, Funció 
Pública, seria molt bo que comenc;as una serie d'actua
cions, ja deim, de tipus vehicular entre les mateixes 
Conselleries i la seva propia i cap als ciutadans. 

Per tant, creim que aquesta esmena queda prou 
explicada, i és la realitat del que són les Conselleries, 
els papers, la paperassa de tot tipus de comunicacions 
que ens ha fet mantenir i defensar l'esmena. 

EL SR. PRESIDENT: 
Srs. Portaveus que vulguin intervenir? 
Per part del Grup Parlamentari Socialista, té la pa

raula el Sr. Damia Pons. 

EL SR. PONS I PONS (Damia): 
Sr. Pres ident, Sres. i Srs. Diputats. Crec que dins 

aquest Parlamcnt quan s'arriba a un acord, a un con
sens sobre una materia, haurÍem de procurar atendre
nos-hi. Record perJ'ectament, jo era present a la Po
nencia en aquells moments, quan es va arribar al con
sens en matc¡-ia de normalització lingüística, i el Grup 
Socialista va elemanar expressament per mantenir al
guna de les esmenes, que no eren incorporaeles, preci
sament, al programa transaccionat. 1 la Consellera va 
elir, expressament, que si no hi havia acord de tots els 
Grups, no hi havia consens entorn a la normalització 
lingüística. Aix0 va provocar que el Grup Socialista, que 
tenia, no només esmenes, sinó un plantejament global, 
a través d'una Direcció General de Política Lingüística, 
nosaltres creim que la política lingüística no és un 
corralet cultural, pero és, hauria de ser, objecte el'una 
d'una acció energica a través d'una Direcció General 
que anas fent un seguiment puntual de tots els aspec
tes de la normalització, vehiculars, normalització admi
nistrativa, comercial, etc., etc., pero, en vista que s'arri
baya a aquest consens, nosaltres varem retirar tates les 
esmenes, i cree que va ser un resultat positiu. Per tant, 
a nosaltres ens pareix que no és convenient, una vegada 
que s'ha arribat a un consens, manten ir una esmena, al 
marge d'aquest consens, jo diria que cree que hi ha una 
mica de vulneració ele l'esperit el'aquest acorel, i venir 
al Plenari amb una esmena ele normalització lingüística, 
una vegaela que s'ha obtingut aquest consens general de 
tots els Grups. 

Pero, i em permetra el Sr. President, no m'allarga
ré molt, crec que hem de ser conscients que la normalit
zació lingüística, afortunaelament, ha deixat de ser b,m
dera de cap grup polític i de cap ideologia d'aquestes 
illes. Cree que hem de ser conscients que avui, la nor
malització lingüística, amb nivells diferents, pero esta 
asumida per part de tots els Grups. Cree, per tant, que 
l'hora en que la !lengua va ser, per raons el'una disfun
ció historica, bandera d'unes determinades formacions, 
primer formacions cultur;:¡ls, sensibilitzadcs enlorn a 
aquest tema, i després per formacions polítiques que en 
varen fcr bande¡-a, ele la normalitzac ió, sortosament ha 
passat, i a\'ui s'ha arrihat a un consens, nosaltrcs el 
respectam, i cree que la missió deIs grups ele I'oposició, 
és vigilar qUe el COJlscns a que s'ha arribat entorn a 
la nOrmalilz:1ció lingüística es compleixi cstrictamcnt 
per part del Govcrn. Per tant, nosaltres creim que 
aquesta esmena no s'bauria de sotmetre a vOlació i si 
s'hi sOlmet, COJl1 que entenem que vulnera un consens, 
votarem en con tra. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Per part del Grup Pa rlamentari AP-PL, té la parau

la el Diputa t Sr. Na rcís Tudurí. 

EL SR. TUDURt 1 MARt: 
Gracies, Sr. President. Srs. Diputats. Ser el darrer 

té aquests avantatges, el Portaveu del Grup Socialista 
ha donat prou raons per dir que nosaltres rebutjarem 
també aquesta esmena, perque considera m que, per una 
vegada que s'aconsegueix un programa conjunt, total
ment consensuat, és obvi que ho hem de tirar enrera, 
el del PSM. Res més. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies. 
Acabat el debat ... 
Per dir si manté l'esmena o si no la manté, eh?, res 

més. 
Té la paraula el Sr. Serra. 

EL SR. SERRA I BUSQUETS: 
No, no, er;:¡ per un;:¡ possible contradicció amb el 

Grup Socialista. 

EL SR. PRESIDENT: 
No hi ha contracticcions, Sr. Serra, em sap molt de 

greu. 

EL SR. SERRA I BUSQUETS: 
lelo si no hi ha contradiccions, es manté l~esmena . 

EL SR. PRESIDENT: 
No hi ha aHusions, no hi ha contradiccions. 
Passam a la votació, ido, de l'esmena núm. 5 del 

Grup Parlamentari PSM-Entesa de l'Esquerra de Me
norca. 

Sres. i Srs. Diputats que voten a favor, es volen 
aixecar drets? 

MoItes gracies. 
Sres. i Srs. Diputats que voten en contra, es valen 

aixecar drets? 
Gracies. 
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? 
Resultat de la votació: vots a favor, 4; vots en con

tra, 49; abstencions 5. Queda ido rebutjada l'esmena 
núm. 5 que hem sotmes a votació. 

Per par del Gmp Parlamentari, també hi ha una 
esmena mantenguda, la núm. 3. Per defensar-la, té la 
paraula el Diputat Sr. José Luis Martín i Peregrín. 

EL SR. MARTtN I PEREGRtN: 
Sras. y Sres. Diputados. Yo creo que todos los 

miembros ele esta Cámara, los ciudadanos, por supuesto, 
coincidimos en que una de las misiones fundamental es 
ele toela administración es acercarse al ciudadano y ofre
cer unos servicios que satisfagan las necesidades de 
éste, con la mayor efi cacia y con la mayor agilidad po
sible. Tan conscienles somos en este Parlamento, que 
hace poco tiempo se aprobó una resolución parlamen
taria, por la que se indicaba al Gobierno la neCes idad 
ele crear o ele promover la ventanilla única dentro ele 
la Administración Autónoma. Y cree el Gmpo Soci:1-
lisla qlle el funcionami ento de una oficina ele estr~ tipo 
es , ciii.éndonos a esta Comunic.lad, posible y, má s que 
posible. faclible. Porque los sistemas modernos il1f()nn~'t 

ticos, hoy en día permiten que el sistema de funciona
miento de ventanilla única no sea una utopía o una qui-
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mera, sino que sea una cIe las alternativas que la Admi
nistración puede ofrecer al ciucbcIano para mejorar los 
servicios. Nosotros creemos que es imprescindible que 
una administración moderna, una administración que 
mira hacia el siglo XXI, y no hacia atrás, debe de in
centivar y de promover todo tipo de actuaciones que 
acercándola al ciudadano la hagan eficaz y ágil. 

Hoy en día, hablar de ventanilla única, como antes 
he dicho, no es ninguna utopía, y creemos que aquí, en 
Baleares, por la extensión, por el tamaño de la Comu
nidad y por las posibilidades financieras que tiene esta 
propia Comunidad, podría ser una de las comunidades 
de avanzadilla de este tipo de experimento iIlédito en 
España. Creemos que racionalizar la administración, 
concen trar servicios en edificios o departamentos úni
cos, informar al ciudadano de los derechos y deberes 
que le corresponden en relación a la administración, 
suprimir trabas y trámites, es una obligación ineludible 
de una administración moderna. 

Creemos que es un compromiso social que no debe 
de dejarse para un futuro, ni siquiera mediato, sino que 
debe ya implantarse. Y estimamos que ahora es el mo
mento oportuno, en esta Comunidad, para iniciar una 
medida de este tipo. 

Es lamentable, y a la vez instructivo, que tengamos 
que leer que un Concejal, que durante cuatro años tra
bajó en el Departamento de Cultura del Ayuntamiento 
de Zaragoza, haya tenido que escribir un libro que de
nomina «El Expediente», y que dice que está dedicado 
a los sufridores de la ventanilla, a casi todos los fun
cionarios y a usted mismo, que sufre la burocracia. Y 
es que en verdad, es que es verdad, es que estamos 
hablando de derechos constitucionales, estamos hablan
do de sociedades avanzadas, estamos hablando de tantas 
cosas que, a la hora de la verdad, tienen absolutamente 
confundido al ciudadano. Y es incalificable que- hoy en 
día, en cualquier administración, el ciudadano se pierda 
entre papeles y trámites burocráticos, es inadmisible 
que una sociedad que se dice democrática, todavía, lo 
que haga, en referencia al ciudadano, sea ponerle tra
bas e inconvenientes burocráticos, en vez de facilitarle 
su tramitación, en vez de darle los servicios adecuados 
de acuerdo con las prestaciones y con los tributos que 
el ciudadano paga. 

Por tanto, creemos que esto no es una propuesta 
a tener en cuenta y ya veremos cuando, sino que es una 
propuesta que tiene que tener una aplicación inmediata. 
y en este sentido es por lo que hemos mantenido la 
enmienda, porque, a pesar que en Comisión se dijera 
que por trámites o por cuestiones presupuestarias ten
dríamos que estar a resultas de, o que por otras cues
tiones de estudio, también habría que aplazar la medida 
o de reestructuración de la propia Comunidad, pensa
mos que esta es la primera medida que empieza de ver
dad a reestructurar la Comunidad en relación al ser
vicio al ciudadano, en relación a una administración efi
caz, rápida y democrática respecto de este ciudano. 

Muchas gracias. 

EL SR. PRESIDENT: 
Srs. Portaveus que vulguin intervenir? 
Té la paraula el Vice-president del Govern, Sr. Joan 

Ruguet. 

EL SR. VICE-PRESIDENT (Joan Ruguet i Rotger): 
Gracies, Sr. President. Procuraré ser molt breu. Co

men<;ar, potser, per la part final del Portaveu del Grup 

.--------~~~~~-------

Socialista, i elir-li que cree que tots els que som aquí, 
a aquesta Cambra, coincidim que, ele cada dia, hcm 
el'anar a mili orar els sistemes que "recten directamenl 
cls nu~trcs aelministrats, per fer aquesta administració 
molt més agil, cIia a cIia. Dir-Jj també que i aquí surto 
com a Govern, no com a Diputat, es perque el lema 
de la fineslreta única, amb lIenguatge figurat o no tan 
figurat, no afecta únicament i exc1usivament a una Con
sederia, sinó que afecta totes les Conselleries en gene
ral, i s'ha ele basar en un estudi molt seriós de tots i 
cadasclln deIs processos administratius que hi ha dins 
cClcb Conselkria. Dc tates mancres, \lOS te aquí ha donat 
una dada que jo cree que és important, i aquesta clélda, 
que consider que és important, ha de ser objectivada, 
després d'un estudi rigorós, per veure si hi ha la ne
cessitat o no necessitat de crear una oficina única per 
implantar aBa aquesta fines treta única, no ha sabem 
a a<;o, encara, i 3<;:0 ha podrem saber, com ha han fet 
aItres administracions, d'una manera molt modesta, ha 
sabrem quan tinguem, primer ele tot, que ja ho estam 
elaborant a través de diverses reunions amb els Secre
taris Generals, un estudi de documentació o, si voste 
vol dir, d'expecIients que es tramiten a diferents Con
scllcries, una simplificació de tot aquest procés d'ex
pedient al maxim, perque l'administrat estigui perfecta
ment orientat i que no se li presen ti un paper tan en
gorrós que moltes vegades és molt mal d'interpretar 
per un ciutada normal i corrent que, en definitiva, és 
qui ha de menester uns serveis agils i que vagin desti
nats a ells. Per altra banda, quan tinguem tot aixo, hi 
ha d'haver una homologació de documents necessaria 
dins tota administració, quan hagim fet aquest procés, 
també, sabrem les necessitats reals que té la nostra 
Comunitat Autonoma. Sabrem elesprés, en base a aques
tes necessitats, quins són els objectius a cobrir, s'hau
ran rle prioritzar aquests objectius i, finalment, s'haura 
e1'actuar, tot aquest procés, estic conven<;:ut que voste 
mateix firmaria avui sobre un paper en blanc, que tot 
aguest procés es pogués realitzar dins l'any 1988, per
que, a finals del 88, principis elel 89, tenguem tOl aquest 
procés resoIt, i aquesta és la volun ta t ele I'Executiu. Si 
en aquest moment hi ha aquesta vOluntat, i que pot
ser que fossin necessaris aquests 20 milions de pes se
tes, ho seran necessaris quan tinguem totes aquestes 
actuacions fetes, no són necessaris ara, en aquest mo
ment, ni cIerna ni a partir d'l ele gener del 88, per una 
raó molt senzilla, perque falta fel' a<;:o, que ja s'esta co
men<;:ant, que ja hi ha aquest procés de simplificació, 
que hi ha un procés a tenir en compte que són els di
ferents expedients que s'han de tramitar per una au
torització, i van a diferents Conselleries, fent també 
aquesta homologació, i per aixo, no és res més que un 
estudi que han de fer tates i cadascuna de les Conse
lleries, coordinades, aixo sí, per treure el resultat final 
d'aquesta finestreta única. I posar, en aquest moment, 
20 milions és, sota el nostre criteri, congelar 20 milions 
ele pessetes, pel'que no es podra actuar, no es podra fer 
aquesta oficina, en tant no estigui fet aixo, perque, tal 
vegada resultaria, ja ha vaig dir ahir, en aquest cas, 
també concret, que seria pitjor la medecina que la ma
laltia, per tant, actuem quan tinguem tots aquests es
tudis fets, actuem quan hi hagi aquesta homologació 
feta, actuem quan tenguem aquesta priorització feta, i 
després, potser, no és que pugui ser, després es fara 
necessaria aquesta actuació. Ara basta amb el personal 
que tenen les diferents Conselleries, amb la direcció 
que ha d'implantar cadascun deIs Consellers al seu per-
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sonal més directe, de Secretaris Generals i Directors 
Generals perque facin tota aquesta feina que jo a voste 
li he exposat. 

És a dir que coincidim 21mb aquesta filosofia, é5 al
[una cosa que dúiem dins el nostre programa, no nos
altres, no el nos're, tots el., Grups Polítics van coinci
dir en els programes amb la simplificació ele la buro
cracia a les nostres administracions, és una cosa que el 
ncstn: President va exposar aquí, al seu Discurs d'In
vcs!ic1ura, és una cosa que tan1bé va exposar el Conse
!ler d'Economia i Hisenda, C0111 una necessitat iJT1lJres
cinclible a Ilaver el'enfrontar, pero, en aquest moment, 
Ji puc dir que nosaltres fcim reina ~obre aquesiél ma
t,eria i quc, possiblcment, e'i'arem C'1 disposició, avan
{fat I'any, cle poder dir quina és la necessitat real, quins 
criteris hem seguit, i no l1i ha cap inconvenient per 
dur-l:.o al Parlament a explicar-ho. 

1\10 !tes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Té la parau1a el Dipute't, Sr. M::u-tín Peregrin o 

EL SR. l'vlARTíN 1 PEREGRfN: 
Bien, puesto que ha\' pedidas oiras palabras, pre

fiero contes'ar posteriormenle a todos los intervmen
tes. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gr~lcies. 

Srs. Diputats? 
Pel" pOT~ del G;·up PSM-Entesa de l'Esquerra de 

Menorca, té la paraula el Sr. Seb3stia Serra. 

EL SR. SERRA I BUSQUETS: 
Sí, gracies, S1". President. Bé, cstam davant un tema 

de gran importancia administrativa, i és més que evi
elent que pareix, almanco de paraula que tots els Grups 
tenim la mateixa voluntat que l'administració funcioni 
millor, i aixD parteix c\'una anaJisi de que és el que fun
ciona malament. Alcshores . estam clavant una propos
ta en positiu, del Grup Parlamentari Socialista, de do
tar el'una partic\a pressupostaria, la possible realització 
ma~erial de la finestreta única. 

Bé, nosaltres creim que és justifical que un Grup 
Parlamentari la quantifiqui i ens la dugui aquí quanti
ficada, pcl fet que el Govern, fins ara, no ha eomplit 
els manamcnts parlamentaris, perque no només hi ha 
programes electorals i discursos que ho han dit, sinó 
que hi ha, previament, a la passada Legislatura, un de
bat on es va aprovar la política de fines treta única per 
facilitar la eoordinació intema ele l'Administració i, so
bretot, beneficiar l'administrat. Aleshores, ens trabam 
que hi ha hagut una no rcalització, no concreció per 
part elel Govern o, alm<lnco. no con creció suficient de 
la política necessária, imprescindible, de fine,tret<l úni
ca, per altra banda ens trobam que el Grup Socialista 
diu, no, no, ara vos proposam una partida pressuposla
ria perque, per llei, no ja per manament parlamentari, 
via moció, sinó per llei, ho hagueu ele fer, ho hauueu 
ele complir. És a elir que ens trobam mnb un grau d'o
bligatorietat que el S1". Martín i Peregrín ha exposat 
aquí, i nosa1 1 res creim que és correcle. Ara bé, a nos
altres ens agrada fiar-nos, en fi, dins una mesura rao
nabIe, i fins que ens demostrin que no ens en podem 
fiar del tal, fiar-nos deis membres elel Govern, vul! dir, 
aquí tall1bé enlr,llll en aquesta qües 1 ió. I és ver que el 
Sr. Huguet, dins Ponencia, Comissió i avui, amb tota 

energia ha fet una defensa d'aquest tema raonable, ales
hores, nosaltres aquí ens a!revivÍem a proposar una 
transaeció política que seria que aquest tema figuras 
a la Llei de Pressuposts amb una partida oberla pres
supostaria. En aquest cas, queda obligat per llei i, al 
mateix temps, al moment que es neeessiti que hi hagi 
un capital per aques~a finalitat, ::llishores es podria si
tU2r ~quc:sLt partida. 

Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Pcr part del Grup Parlamentari CDS, té la paraula 

el Sr. Francesc Quetglas. 

EL SR. QUETGLAS I ROSANES: 
j\,'Ioltes gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. 

Ens lrobam amb una esmena que ens diu, Capítol VI, 
fineslrela única, 20 milions de pessc~es. 1 és una es
mena que jo no li trobo explicaeió. Ho die sincerament, 
perqu2 del primer que hauríem de parlar és qLle ente
nelTl per finestreta única . Perque es podria tnmsmetre 
la idea que per fineslreta única tenim la idea Dllr~\

menl física d'obrir una finestra que posi Comunital Au
! (moma de les Illes Balear:;, i tolhom afer CU8 i alla 
s~ li <llTeglaran 'ots els problemes, és una caricatura, 
c':ic1entment, no és així. De que parlam quan parbm 
de finestrcta única? Bé, que les relacions entre l'admi
nistrat i l'adminislració que es produeixin a qualsevol 
pun t de l'aelministració tenguin valiclesa a la resta ele 
l'Administració, és a dir, que l'aclminis~ració tengui 
cUDrd inació interna, q uc no es proclueixi el cas (]ue un 
senyor hagi d'acreeli1ar una situació administrativa 
d'una Conselleria davant una altra, sinó que aquesta co
ll1unicació es faei entre Conselleries, que funcloni una 
inrormatica rapida, que permeti que una siluació de 
dret, economica o de fel, acreditada clavant ]'adminis
tració, en qualsevol eircumstancia, serveixi també en 
Ulla altra cireumstáncia. És a elir, parlam, ni més ni 
manco, que de la reforma administrativa. AixD és el 
que vol dir la finestreta única, tal com jo ho entenc. 

I, amb aquest sentit, ja que el Sr. Martín i Pere
grín ens ha recomanat un llibre, jo n'hi recoman aré un 
altre que sens clubte coneix. que és el llibre del profes
sor Alejandro Nieto, que es titula «La organización des
de el Gobierno», que, com a analisi i com a diagnosi 
eI'aBo que no ha ele ser una administració pública i la
menlablement són totes les administracions pübliclUes 
del país, és absolutament perfecta; arriba a la carica
tura, pero és que l'administració pública és practica
ment caricaturesca. El que jo em deman és si cal po
sar una sola pesseta a aquest Capítol VI per fer aixo, 
i jo cree que no, perque el que fa falta per posar en 
marxa aquesta reforma administrativa, és la voluntat 
polí,ic<l de posar elÍ mana Ulla reforma adminislrati
va, i mentre es continuen produint Decrets, i perdonin 
senyors del Govern, perque ara vaig ]Jer vostes, mentre 
es continuln proeluint Decrets que diuen que per oble
nir talo qual autorització o llicencia s'han d'acreditar 
qüestions que estan acreelitades a la Conselleria elel cos
tat o al servei el'abaix ele la mateixa Conselleria, i és 
el ciutadiJ qui té la cárrega de la prava, no camillam 
cap a la fines treta única, sinó que estam caminant ell 
direeció contraria, perdoni, i aquesls Decrets surten 
caela elia al Butlletí Oficial de la Comunitat Autonoma, 
cada elia, perque per acreditar la siluació, per exemple, 
la situació jurídica el'uns terrenys clavant la Conselleria 
d'Indústria, fa falta un certificat de la Conselleria d'O-
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breo, Públiqucs, i és el mateix ciutada que I'ha eI'anar 
~1 ('c¡'car, pe¡- posar 11n exemple. 1 n'hi ha a ccnlenars, 
i r,'bi ha a ll;¡lct-s, c\'exclllp1co;. Alcshorcs, ~\qllc5t tem,!, 
cd final elel scgle XX, sincerallll:nt, no ,é preo;en'ació. 

PerCJ, insistesc, jo crec que aquí b intenci{) de I'es
l1l~'n~':H kl esta! clur aquest ckbat pulític , prellint com 
a excusa una esmena economica ljue, la veritat, no té 
,:) ¡r,,':, J¡-,i¡linl ::l'11[i;, P,'¡qL'l: 20 milion" ele I,,-'~~;c:l's ~L 

Capí'ol VI, ni 20, ni 100, ni 0, ni les ] ,000 Pts. que 
r:rc;pc;~' ~'::1 ara el Sr, SehZl.sti~l Scrl'Zl, no cr~~~~ oue sigui 
~lc:;¡c'sla b lllaWTa el'abor,J;n' la re'ei'ma ad!llinistrati
'.:l , b ref"onTla ac1miniQ rati\'a s'ha d':\lJorclclr ele, el'una 
acció ele gUVt.'lll pctl1!anenl, que p,lrleix el'un3 2L'Ció, ck 
l'c:ceió lq;isJativa, que els dccrets estiguin ,'igilCits, que 
hi hagi una acció posi1iva de cara a la simrlificZ\ció, 
que hi hagi informalització i, sobretot, jo vull fer una 
rel'lexió, cree que helll fe! lllés per la reforma aclminis
trativa, per la finestl-cta única i pcr l'increment de pro
ducti\'itat, com deia jo ahír, reduint el Capílol 1 i JI 
cl'aquest Pressupost, que amb 20 miliol1s de pessetes a 
C,rpíto1 VI, perque aix6 els obligará, obligara Cil Govern 
a plan tejar-se seriosalllent un increment de productivi
lat que caminara ine]ucliblement CCiD a aquestCi refor
ma administrativa. J si ai:d ho fa, aquesta Cambra, se
nyors del Govern, els 110 reconeixera, i si no ho fa, els 
ho demandara. 

Moltes gracies, Sr. Presiden 1. 

EL SR. PRESIDENT: 
Té la paraula el Dipu1at Sr. José Luis Martín Pe

regrín. 

EL SR. J\tIARTíN 1 PEREGR1N: 
Sr. Presidente, Sras. y Sres. Diputados. Empezare

mos respondiendo a la intervención del Sr. Vicepresi
dente del Gobierno, :Y manifestar de nuestra parte que 
nes congratula saber que el Gobierno, efectivamente, 
tiene un interés en proceder o al n,enos a iniciar un 
proceso que le lleve a una conclusión respecto a lo que 
supone el establecimiento de un procedimiento de ven
tanilJa únic8. y después, cuando conteste al Sr. Quet
glas le explicaré lo que nosotros entendemos por ven
taniila única y, que de esta forma la administración, 
comu deCÍamos al principio de nuestra intervención se 
acel'q ue más al ciudadano y el ciucbc1ano sienta que los 
servicios se le están prestando como corresponde. 

Pero es que el Sr. Serra muy atin2damente ha dado 
en el clavo, como decimos en AndaluCÍCi, el problema no 
es un problema de intenciones, no es un problema de 
buenas intenciones, de hacer estudios para ver qué 
pasa, a ver lo que nos elicen, yo ,:reo que ya es indu~ 
dable, y en muchos paises mucho más avanzados que 
el nuestro, algo tenemos que aprender de los que van 
delante, este sistema ya está en funcionamiento, está 
en funcionamiento y funciona bien, porque se han pues
to los medios técnicos necesarios que, tal como tam
bién indiqué antes, están en nuestras manos, ya, no es 
que creamos que va a venir una máquina que nos va 
a facilitar, es que ya tenemos los medios tecnológicos 
necesarios para que este sistema funcione y efectiva
mente coordine la administración, en beneficio del ciu
dadano. Por tanto, no es una cuestión de a ver qué 
pasa, sino de empezar, de empezar a ponerla en prác
tica. y cuando nosotros decíamos una partida concre
ta, pues sí, es verdad, podría haberse dicho otra canti
dad, creíamos estimable que. para empezar, 20 millones 
de pessetas era una cantidad significativa, y que podría 

permitir poner medios m:ls o menos, de carácter técni, 
co suriciente par a q1.1e esle inicio tuviera una realidad 
palp:\llJe. 

,°:;1' o~ra p;¡rk, \' recogiendo el hilo de lz\ interven
CiÓll ckl Se ~eIT:¡ .. l'S t'\ 'ill,'nte q\W o:í al Gobierno, ,\1 
ql1c' ,S~:l, no se le mare:1 una p'1I.Ila lk G1r8C rer lcg:l1 , 
cs,an'mo:, ell lo que desgraciadamente ocurre CIcla \ C' 

l]l¡~ _L' =lj'rUL'bélI1 L111a~ CUiiL'l¡bioll("_~ o Ullas l'~soliJL'iunL's 

qUl', po )' ],2che o por b, después no "e cumplen, vo nu 
\'0', a entrar ahora en redil' resDon<;abilic1acles porque 
cslL' no e:; el mOJllC'nto, y !él \'en1:tc1 es que, como ha 
c1iL-h(l el Sr. OLlC';)!aS, ('"tu ps tan "crio, l~m :;erio que 
afLol·!:l (ola una filos()lb ello ti rl'lOnl1a ;lc1minic;iraliva, 
y nosutros creemos que es Ilnu ele l()s pUJ~ros de inicio, 
fundal11enlales \' esenciales ele esta reforma administra, 
tiva, porque, si no, facilitamos b trami tCición, si llO 
agil izamos la tramitación, si no la racionalizmllos, cual
quier clase de reforma ,lclministra'iva que h8.gamos está 
cundellada al m8s absoluto fracaso. 

Admitimos y recojelTl05 la propuesta del PSM-En
tesa de J'Esquerra, de que sea una par1iela abierta, y 
que el Gobierno no quede encorsetJ.::1o en una c<lntidael 
x, lo q;¡e nos interesa sobre todo es una voluntad po
lítica por parte elel Gobierno y una expresión de tipo 
legal en relación a esa voluntad polí~ica, 

Por último, Sr. Quelgla,~, efectiv:1mente, la ventani
lla única no es abrir un chiringui10 y decir, aquí todo 
el mundo :Y a poner los papeles. La ventanilla única, yo 
an tes hablaba de una racionalización ele la 8.clministra
ción .-y supresión ele trámites corno primer punto ele 
una concentración de servicios departamen!ales, en edi
ficios únicos, de una información de los derecho,> v de
beres del ciudadano en relación a estos servicios y de 
una supresión de datos que multip1iqueB los que ya la 
administración tiene. Es un conjunto homogeneo, que 
no se puede desperdigar, pero, al fin y al cabo, un con
junto, y que efectivamente hCibrá '-11<1S ventanilbs que 
esa ventanilla única, que el vulgo puede entender, por
que tiene que haber más ventanillas, Pero ya eliie que 
la tecnología hoy nes permite que, aunque haya diver
sos departamentos, establecimientos de recepción de 
documentos, en realidad, lecnológicamente hablando, 
exista una sola ventanilla, porque, de inmedia1.o el pro
ceso ele elatos va a concentrar toda la información en 
un conjunto único. 

y usted ha tocado una cosa gue ya la hablaremos 
en su momento, y que es importante, aunoue ~'O no 
creo que su argumentación sea Drecisamen te exacta. 
Usted cree que éen el aumento de productividad de los 
funcionarios, que es necesario, que es, casi, diríamos, 
de carácter obligatorio que se haga, este problema po
dría paliarse tanto en cuanto tuviéramos 105 datos ne
cesarios para poder llevar a cabo el sistema de ventani
lla única. Yo creo que una cosa no tiene que ver con 
la otra. El problema de la productividad en el funcio
nario es toda una filosofía, también, empezando por la 
cuestión ideológica y después yendo al plano estricta
mente material, y, desde luego, incentivar al ciudada
no que su primera obligación es producir, penión, al 
ciudadano, no, al funcionario, que su primera obliga
ción es producir y generar servicios, de acuerdo con las 
obligaciones que como funcionario tiene, es una labor, 
que yo no quiero ser ni pecar de ingenuo, harto difí
cil, para cualquier clase de administración, y, desde lue
go, el Gobierno tiene una difícil labor, y le apoyaremos 
en cualquier momento que empiece y se mueva en esa 
dirección. Tiene nuestro total y .'lbsoluto apoyo, pero 
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no hay que confundir una cosa con la otra. Yo creo 
que el problema de la ventanilla única puede tener una 
independencia y una objetivación perfectamente difec 
renciada de lo que es el problema de la productividad; 

Muchas gracias. 

EL SR. 1·1<.ESIDENT: 
Acabat el debat, passam a la votació de l'esmena 

núm. 3 del Grup Parlamentari Socialista. 
Sres. i Srs. Diputats que votin a favor d'aquesta 

esmena, es valen aixecar drets? 
Mol tes gracies. 
Sres. i Srs. Diputats que voten en contra, es valen 

aixecar drets? 
Abs lencions? 
Resultat de la votaci6: vots a favor, 25; vots en con

tra, 34, no hi ha abstcncions. Queda, ido, rcbutjada l'es
mena núm. 3 elel Grup Parlamentari Socialista . 

Proceeleix sotmetre a votació la Secció 16, de Fun
ció Pública. 

Sres. i Srs. Diputats que voten a favor, es valen ai
xecar drcts? 

Sres. i Srs. Diputals que valen en contra, es valen 
posar drcls 'J 

Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen, es volen po
sar drets? 

Gracies. 
Resultat de la votació: vots a favor, 34; vots en 

contra, no n'hi ha; 25 abstencions. Queda, ido, aprova
da la Secció 16, Funció Pública el'aquest Projecte ele 
Llci dé Pressuposts. 

Sres. i Srs. Diputats, suspenelrem la Sessió, i vul! 
notificar que queden tots caovidats a brinelRr aquí, a 
la Sala, em pareix que m'ha dit el Sr. Vice-president, 
que seria la aJa d'Ambaixadors, la que hi ha aquí abaix, 
nova, que no té traducciú simultania, a aquesta hem d'a
nar, si volen venir, per brindar, fora de la formalitat 
d'aquesta Cambra, perque tenguem un any 88 venturós 
per a tots. 

Se sus pe n la sessió que recom·.::n¡;ara a les cinc en 
punt del capvespre. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sres . i Srs. Diputats . Bones tardes. RecomeTIl;a la 

Sessió, i entram a debatre la Secció 17, Obres Públi
ques i Ordenació del Territori. A aquesta Secció hi ha 
mantenguda una es mena a la totalitat pel Grup Parla
mentari Socialista. 

Té la paraula el Diputat Sr. Jaume Carbonero . 

EL SR. CARBONERO I MALBERT1: 
Gracies, Sr. President. Aquesta es mena a la totali

lat, pels mateixos motius que a d'altres Seccions, la re
tirarcm, ates l'alt grau ele consens al qual s'ha arribat 
a la majoria d'esmenes que hem presentat a la Secciú 
17, eI'Obres Públiques. Per consegüent, es retira aquesta 
csrncna. 

EL SR. PRESIDENT: 
Mall'S g ri\ 'i $, es elóna pcr r~ (ir"d • . 
Passam, idú, a el brt!re les cSlllcnc' n1¡:onf c l1 !! u les 

pe l Crup Parlam 'ntari PS /1-En1o,!, el' I'E -qu 'rl:a de 
i\lel orca. l\:!I' dd¿D ;,'Ir J'c$ lI1cna núm. 3 o si en vol nuru
par alguna allra, tl.! la Pé \-;:1111;,1 e l Dip~ll;ll r. Mavol. 

EL SR. MA YOL 1 SERRA: 
Grac!es, Sr. Presiden!. Defensaré les esmcncs con-

juntament, encara que dernan votació separada, perque 
moltes d'elles tenen el mateix esperit. 

Naturalment, l'esmena núm. 5 queda retiraela per 
coherencia del PSM-Entesa de l'Esquerra de Menorca, 
vist el debat eI'avui matí. 

L'altre conjunt d'esmenes, en poden fer una elife
renciació en dos grans grups: un3, l'esmena economi
cament més important, és la núm. 4 que proposa una 
reducció de la partida prevista per a la construcció de 
viari eI'un 13 D/CJ • D'aixó en feim una elistinció en dos 
blocs, un, mig punt, que és destinat a estudis d'impac
te ambiental als quals entraré després, i 12 Dunts i 
mig, és a dir, la resta per pura i ~ imple confi~n<;a en 
la capacital democratica de! Govern, i amb un princi
pi d'higienica cconomia. Creim sincermnent que el Go
vern no té la capacitat inversora j)er a aquesta eles pe
sa, per a aquest volum complet de despesa. Hi ha dos 
mo~ius fonamentals, pels quals el PSM té aquesta creen
cia, i un és que pensam que la Moció aprovada recent
men~ a aquest Parlament, per fon;:a ha ele suposar un 
canvi de la política vi!:tria elel Govern. Indubtablement 
110 és una moció paralitzac\ora, i :1ixo es va veure a la 
compareixen<;a clel Conseller, pero <;Í és una moció re
lantitzaelora. Pensam que indubtablemenl el trZlmit que 
hem afegit a la qüestió ele nous trac;ats viaris, suposa 
un pas per al Parlament, su posa un tennini ele temps 
inevitable per al seu estueli, debat i aprovació, si s'es
cau, a la Carnbra, i que significa relantitzar el procés 
d'inversió de la Conselleria. Pensam que un mes i mig 
de relanlització és raonab1c pensar que existcix. i, per 
tant, proporcionalment de!reure -un tant per cent prO
porcional a aquest mes i mig ele la partida esta justi
ficat. Pero, a més a més, i jo diria que de manera més 
important, estam conven<;uts que si el Govern accep
ta, com va acceptar, ates que la ma ¡oria el'aquesta Cam
bra així ho Va decidir, aques ~a Moció, recorc\em que dei
xava una via oberta a la construcció de noves carrete
res, peró esperam que aquesta vía no és tan ampla 
com si no existís cap tipus ele moció. És a dir, qll~ si 
la moció implicava que no es fessin carreteres sense 
un pla i si se n'havia de fel" qual::una eI'urgent, havia 
de passar pel Parlament, no han de venir al Parlament 
totes les que havia pensat fel' e l Govern sen se pla ele 
carretcres, alguna en cleixara per al pla de carreteres, 
confiam. Pcr tant, pareix lógic que es puguin detreure 
unes pes se tes d'aquesta partida. I es puguin eletreure, 
sobretot, i lament que no hi hagi el Sr. Míquel Pascual, 
ara, perque no haguem ele sentir més que ens a¡rraela
ria aprovar una o altra moció, o una o altra es~ena, 
pel'eló, ele qualsevol elels p~lrtits ele l'oposició, pero que 
no bi ha possibilitals ele quaclral' economicament aques
tes esmencs que es propasen. 

Tenim encara en reserva una serie c\'esm enes, r en-'· 
cienes de !'ordrc elel día un;} shie ll'esmenes d'inversió 
que serien possibles si aqucsta eSlllcna fos accenlaela. 

Quanl a la resta d'CSmftles. millor dil, la r~sta de 
l'esmena núm. 4 i les esmenes 3, 6, 7, 8 i 9, suposen, en 
conjunt una sola cosa i es tan, indubtablemcl ' l eouili
br3cles. Es (nIeta ele c10tar a b Direc;,:ió General cle l\1eeli 
Ambien l. d'una paJ'liela, en to~a! 20.667.000 Pts. per lal 
que pugui alendre les ill'\'ersions nccessaries en mat:':
ria (i'a,"aluaeió el'irn¡Xlcte amhiental ele les obres oúbli
ques de la Comunital ele les Illes Dalears. Pcr fe¡ ])OS

sible aquestes aV~lluacions e1'ulla mélnera correcta; el 
nuslre Gru]) prorosa cktreure una fTlitjana del O'Ó7 qiJ 
de les partic1es previstes per a inVel"sio~s en carre~crcs, 
port i liloral, nelejal1lcl1t ele! liloral i obres a torrcnts. 
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El primer motiu, evídentment, és que aqucst tipus 
cl'obres públiques suposen, i esper que ningú no s'es
cancblitzi per aquesta afirmaeió, un fort impacte am
biental sobre molts diversos eIements del medí ambient 
i del medi natural afec~ades per aquestes, a nivell cl'as
falt, a nivcll potencíalment cl'aqüífers, a nivell dc mol
tes especies naturals, a nivcll de contaminació física, 
química i sonorZl, a ni"\'ell d';:l1lcrnZlció físicZl i paisatgís
tiCZl i a nivel] d'al1eració de l'ordenació del territorio 
Per tant, aixo justificZl la necessitat el'una serie d'cstu
dis, el'una informació basica general amplia i detallada 
que f8ci possible els estudis eoncrets per a cada una 
d'ac¡lL(stej obres públiques. 

Recordem que la Comunitat ele !es Illes Balears, en 
Decret del Consell de Govern exigeix avaluacions d'im
pacte ambiental a moltes activitats privades, i, per tant, 
esta totalment justificat que les avaluacions d'impacte 
ambiental del mateix Govcrn siguin ahsolutament exem
plars en aquest sentit, i lamentam haver de dir QUC no 
és així, i ja és a aquest Parlament el pla de l'autopis
ta i el pla del túnel, i no podem dir que aquestes ava
luacions d'impacte ambiental que con1enen aquests pro
jectes siguin fruit cl'un treball multi-disciplinari ni si· 
guin [ruit, realment, d'un esludi detallat i complet. 

Per tant, el que proposam seria fon;:ar a llné\ col
laboració real en!:re les diverses Dircccions Generals de 
la Conselleria d'Obres Públiques, de manera que els tec
nics de medi ambient no es limitin a constatar lél qua
litat del treball que executin altres tecnics. Pensam que 
és igualment erroni, igualment absllrd confiar que el 
tractament medioambiental deIs possibles impactes ge
nerats per una autovia estaran ben es!uclials ])els tec
nics ele carreteres, com seria el cas contrari, . ~uposar 
que les carreteres poden ser estueliaeles únicament pels 
tccn:cs en medi ambient. 

Naturalment, no ens conformam amb una suposa
da bona disposició de collaboració, sinó que volem un 
compromís legal i economic perque aquesta coHabora
ció sigui fon;:ada, i aquest compromís legal i economic 
es pot obtenir via Llei ele Pressuposts. Aquesta, per tant, 
és una esmena totalment ambientalista, no, en absolut, 
radical ni inassumible per a ningú, ni tan soIs per a 
la dretZl, ni un intent ele fermar curt el Govern, és la 
manera que consideram més logica que el medi am
bien t sigui realment pres en consideració per la Con
seIleria i que la Direcció General del Medi Ambient es
tigui implicada en els projectes importants, que no si
gui un apendix poc funcional ni una oficina de rela
cions públiques per regalar banderes europees a les 
platges balearitzades. 

Entenem que aquests estudis d'impacte ambiental 
són o haurien de ser la principal missió de la Direc
ció General de Medi Ambient sobre les obres públiques. 
Estudiar, dins la Conselleria, les alternatives amb una 
visió ambientalista, definir costs ambientals, per veure 
com disminuir els impactes, avaluar-los amb precisió i 
aportar o aconseguir la informació necessaria per tot el 
que comentam. 

Avui, encara, per acció o omissió, les obres públi
que s figuren entre les grans agressores del medi am
bient de les Balears, amb aquesta esmena, francament, 
no crec que hi posem remei, pero, com a mínim, acos
tarem la consciencia que aixo passa als tecnics, i po
dem evitar que aquesta trista i lamentable situació 
sigui així per molts d'anys. 

Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sí, Sr. Mayal, l'esmena núm. S esta retiradél, no?, i 

s'han debatut tates les alLres que després es votaran 
com voste ... 

Té la parelUla el Sr. Conselle!- d'Orclenació del Ter
ritori, Sr. Jeroni Saiz. 

EL SR. CONSELLER D'OBR ES PúBLIQUES 1 
ORDENACIO DEL TERRITORI 
(J eroni Saiz i Gomila): 

Muchas gracias, Sr. Presidente. Sras. y Sres. Dipu
tados, pcrmítanme una breve intervención para expo
ner el criterio elel Gobiemo respecto a este grupo ele 
enmiendas presentadas por el Grupo Entesa ele l'Es
querra ele Menorca-PSM. 

Yo no creo que tenga nada que ver que se acep
ten o no se acepten estas enmiendas con el carácter 
ambientalista que deben de JIevar los proyectos de 
Obras Públicas que, efectivamente, como tales obras, 
per se, pueden ser agresoras elel paisaje o, por lo me
nos, pueden afectar al medio ambiente, no tiene porqué 
ser negativamente, pero lo pueden afectar. Y, efectiva
mente, en el Decreto de Implantación de los estudios 
de impacto ambiental, está prevista la necesidad de que 
cuenten con este estudio. Lo que en el propio decreto 
se contempla es que la misión de la Dirección General 
de Medio Ambiente, a través ele su comité especializado, 
no es precisamente realizar los estudios de impacto am
biental, ni de las obras públicas ni de ninguna otra clase 
de obras, el equipo técnico pluri-disciplinar de que está 
dotada la Dirección General de Medio Ambiente, está 
precisamente para juzgar, sobre los estudios que ha
yan presentado, y no quiere decir que en el caso de 
una carretera, o en el caso de una depuradora o de 
un arreglo de un puerto, de cualquier cosa, tengan que 
ser precisamente los Jécnicos especialistas en puertos 
o en carreteras, los que elcsanollen el estudio ele eva
luación de impacto ambiental, sino que ellos pueden 
acudir a unas asistencias técnicas, como de hecho se 
acuele en muchísimos ele los proyectos a contratar fue
ra, asistencia técnica ele especialistas en distintas ma
terias, en las que evidentemente no están formados los 
propios técnicos de la ConselIeria en sus distintos ser
vicios. Pero, en cualquier caso, la responsabilidad, y así 
lo tenemos organizado, la responsabilidad de la redac
ción ele este estuelio recae en los servicios y en la Di
rección General ele Medio Ambiente está el juzgarlos, 
parecería un absurdo o así yo lo pienso, al menos, que 
el mismo que tiene que juzgarlos los realizase, creo que 
no actuaría con absoluta objetividad e imparcialidad, 
y e mucho más p ráctico que sean dos organismos dis
tin to, por lo menos, en lo que respecta a los proyec
tos prop ios de Obra Públicas, la Ley General de Con
tratos d Obl'as Púb licas, la Ley de Obras Públicas, 
prevé que la supervisión de proyectos, por ejemplo, for
zosamente tenga que ser hecha por una oficina super
visora que tiene que ser, repito, forzosamente distinta 
de la redactora del proyecto. Y, en el caso del estudio 
y evaluación de'l impa to ambien ta l, parece que así 
tendría q ue ser y enlonces, e l criterio no es ele refor
zar posibíliclacle económicas de inversión en la Direc
ción de MecHo Ambiente, s ino que cada uno de los ser
vicios que redactan proyectos son los que, con cargo a 
los costos de redacción de este proyecto, deben de re
cabar la ayuda necesaria en caso que así 10 sea, para 
poder redactar un estudio de impacto ambiental correc
to y adecuado a la normativa que tenemos vigente o 
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digamos que a las mejores prácticas de la mejor re
dacción de este tipo de estudios. En cualquier caso, 
también quisiera, a título de comentario, añadir la sor
presa respecto de los porcentajes distintos aplicados a 
las distintas partidas, donde, por ejemplo, a los pro
yectos de conservación y mantenimiento de puertos, que 
lógicamente es reparación de asfaltado, de farolas, de 
muelles, etc., lógicam::nte los menores proyectos que se 
pueden realizar, sean los que lleven mayor porcentaje, 
h::lsta un 10 % del costo de la obra, para redacción ele 
estudios de impacto ambiental, lo cual parece absolu
tamente desproporcionado. En cualquier caso, el fondo 
sigue siendo el mismo, para todas ellas. 

Y, en cuanto a la reducción de la partida presupues
taria para carreteras, bien, yo tendría que decir que per
sonalmente me alegra ver que por fin , el PSM haya re
conocido que la enmienda que se aprobó en el Parla
mento referida a las obras de carreteras, de alguna ma
nera retrasaba o paralizaba alguna cosa, en cualquier 
caso, como tuve ocasión de decir en Comisión, y creo 
que Jo hc repetido, incluso cn este sa lón de Sesiones, 
la prctensión del Gobierno es cumplir escrupulosamen
te con la moción aprobada, y así lo ha hecho, presen
tando los adecuados provec tos, pero hacer lo posible. 
Y así consta además el cOlllpromiso de otros Grupos 
que, a salvo del PSM, sostenían que no se pretendía 
paralizar, sino que sc pretcnelía ejercer una acción de 
control elel Parlamento, que esa acción de control se 
ejerza lo rigurosamente que se quiera, sin que tenga 
necesidad de retrasar la ejecución dc las obras. Así lo 
ha entendido el Gobi e rno, y por eso mantiene los mis-

- mos programas ele inversión, porque entendemos que 
en tre todos, nosotros presentando los proyectos, y los 
Grupos Parlamentarios estudiándolos, vamos a hacer 
este esfuerzo para que, efectivamente, no suponga nin
gún retraso. Por eso el Gobierno mantiene absoluta
mente el mismo programa de inversiones, programa 
que, por otra parte, tuve ocasión en el informe que 
dí en Comisión, de explicar todos y cada uno de los 
proyectos de obras, y se deduce que ninguno de ellos, 
por los menos los que estaban presentados para este 
año, ninguno de ellos, en principio, pretendemos que 
sufra retraso, todos ellos los consideramos suficiente
mente urgentes para darles la tramitación que prevé 
esta moción en casos de urgencia. 

Muchas gracias. 

EL SR. PRESIDENT: 
Srs. Portaveus que volen intervenir? 
Pel Grup Parlamentari CDS, té la paraula el Sr. 

Francesc Quetglas. 

EL SR. QUETGLAS I ROSANES: 
Mol tes gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. 

Sr. Saiz, també in'alegra sentir que voste reconeix quc 
aquesta moció no paralitza absolutament res de les 
carrcteres, voste ho acaba de dir, vos te acaba de reco
neixer que, amb la seva acció, amb la seva planificació 
d'obres de carrcteres, es manté inalterada per a l'any 
88, perque confia de la seva propia Conselleria i d'a
quest Parlamcnt, que no hi haura el més mínim re
tal-d, per mor que s'hagi accentuat el control parla
mentari a ]'acció de la scva ConseIleria. 1 és moll im
portant que vos te ho hagi rcconegut aquí, al PIe, i que, 
efectivament, s'hagi, d'una vegada, clarificat una con
fusió que em pareix que plancjava per damunt l'orinió 
pública. Efcctivament, la moció no retrassa, no para-

litza, i, si de cas ha prodult qualque retard, cosa que 
jo personalment dubto, en qualsevol cas s'hauria pro
duit l'any 87, i a l'any 88 ja entravem sense cap retard 
acumulat. Estic bastant content que voste ho hagi re-

oncgul, Sr, aiz. 1 és per a ixo, pe ' aquesla ra ' , per 
la qual n en tencm que lengui entiL !'esmena del PSM 
-n aq ucst enl iL. ~. a die probablemen t la incidcnci 
que tenen güeslions a lea lor ies, com puguin ser la cli-
1Tl:llologia o pugu in er di fi<.:ullats o ntrebanc le li
pus ju.-iclic o de l ipus risi q u e · l robin a I'cxe 1I ió 
el'una o rn púb lica, de carr t · re. , en concreto és inri
nitament superior al rctard d'una setmana o quinze 
dies que es pugui produir en la tramitació de l'expe
dient, en la tramitació del projcctc. Per tant, parlam 
en termes de difícil mesurabilitat i molt menys de de
tcrminació d'un percentatge tan elevat com el que vos
te li aplica. En conscqür~ncia, és una esmena carent de 
sentit, al nostre judici, quan esta perfectament justifi
cat, per parl de la Conselleria d'Obres Públíques, 3ixí 
110 va [el' en tramit de Ponencia, en una compareixen
c;a que va fer e l ConseIler Saiz, justificant les im'er
siolls en carretercs que, naturalment, ten en distints ni
vells ele cOll'promís_ Hi ha, elins aquella partida, gran 
parlida, cl'inversions en infraestructura nova de carre
leres . hi ha obres que tenen compromissos, perque són 
a!lualitats el'obres ja cOl1lenr,:acles, fjns apures progra
macions que són unes quantitats que després, a l'hora 
ele la rcaJitat, solen agaFar un volum bastant distint clel 
programat, com és logic. perque l'estadi de programa
ció encara esta mol t enclarreri t. 

Jo, de totes maneres, superat aquest tema que ja 
és teJiós illsistil--hi. padem una mica elel sentit de la 
seva esmena, voste, Sr. Mayol, hem tengut temps de 
discutir-la suficientment a Ponencia i a Comissió, i hern 
discrepat profunelament de la metodologia. Miri, jo 
crec que els estudis d'impacte ambiental, voste en sap 
molt més que no jo, d'aquest tema, és molt més expert 
en la qüestió, pero voste sap perfeetament que els es
tudis d'impacte ambiental, és molt difícil separar-los 
de la propia elaboració del projecte, pei-que n'han ele 
formar part d'ell, perque un estudi eI'impacte ambiental, 
i no voldria perelre'm en una discussió t!~cnica sobre l'as
sumpte, és una qüestió que s'ha de tenir en compte, 
ha el'estar present abans, durant i elesprés ele la redac
ció elel projecte, i no es pot separa de la mateixa re
dacció del projecte. Abans, perque s'han d'equilibrar els 
impactes de les distintes alternatives possibles, durant, 
perque algunes de Ics decisions que es prenen com a 
redactors elel projecte, al llarg de la seva redacció, po
den venir mediatitzades per raons el'impacte ambiental, 
i després, perque cal avaluar quin és, finalment, I'im
pacte global que ba tengut el projecte redactat, per 
tant, és impossible separar físicament l'equip redactor 
de l'equip que fa l'estudi el'impacte ambiental. Una al
tra qüestió distinta, amb la qU3l jo coincidesc amb \'os
te, és en la qualita! i en el gr3u de conscienciació que 
ten en els actuals reelactors de projectes en el tema 
eI'impacte ambiental, i en 3ixo estarem absolutarncllt 
cI'a cord que la sen sibilitat és molt escassa i que els es
tudis d'impacte ambiental incOI-porats als projectes són 
bastan t deficicn ts. Estam absolutamen t el'acord_ Per:J 
aquí, el debat, jo entenc que no es pot resoldre sobre 
la base ele forr;:ar una estructuració administrativa que, 
en definitiva, vendria a produir una di s to¡-sió addicio
na!. M'explic, cree que el que realment posam en tela 
de .iudici, i és un dcbat que aquest sí que s'escapa, un 
debat pressupostari, és a la mítica figura de l'autor del 
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pl"Ojecte com a responsable únic i excJusiu d'un,1 re
cbcció, i aques! .ia és un tema que naturalmcnl xoca 
eles ele amb interessos corporativistes fjns a traelicions 
que, realm ent seran molt clitícils de desanelar-, peru 
que la mocl crni tat exigeix que, G,da vegada mc:s, siguil! 
cqlt ips ml.rltidi sciplinars els que reda ctin el projecte i 
els que faein els estudis amb toles les se\TS vessants, 
b medi-ZlmbientZll iJJcJosa, és una qüestió inclcJug ib le 
si volem que la nosll·a aelminislració, les noslrcs obres 
públiques estiguin elins una modernitat, per parlar en 
termes ampulosos o simpJ emcnt estiguin a l'altura del 
conlext curopeu pCl· parlar en termes més casobns. 

Per tant, jo cree que b sol ueió que \ oste proposa , 
absoIutament ben intenciona da , d'altra banda, és una 
solució ele elistorsió ele la manera e0111 s'han de resol
tire aquests problemes i, en eonseqücncia, lógicament, 
entenem que no és correc le que, pcr resoldre una si
tmrció valorada negativam ent, haguem d'introduir una 
solució que, en definitiva, no solament no ho resolclra 
sinó que possiblement empitjoraria el sistema, perque 
inlroduiria un element ele elistorsió que ja s'instaHaria 
de manera permanent. Crec que la via ha de ser, ha 
ele continuar essent la menlalització i la nlptura d'a
quest esquema, i aixo és un treball lent, un (rebal! en 
el qual el Parlament té una responsabilitat molt im
portant, i l'exercirem, pero que no entenem que trobi 
la seva solució en les esmenes proposades pel PSM-En
tesa de l'Esquerra. 

Moltes gracies, Sr. Prcsident. 

EL SR. PRESIDENT: 
Pel Grup Parlamentari Socialista, té la paraula el 

Diputat Sr. Jaume Carbonero_ 

EL SR. CARBONERO 1 MALBERT1: 
Gracies, Sr. President .• Pel que fa referencia a les 

esmenes del PSM-Entesa ele l'Esquerra, la nostra po
sició sera diferent a cadascuna d'elles, i l'aniré expli-
cant. 

L'esmena núm. 4 que es refereix a una reducció a 
la partida corresponent de carreteres, la posició del 
Grup Parlamentari Socialista, la que aquest Grup ha 
mantingut a Comissió i a Ponencia, ha estat d'arribar 
a un consens, amb les altres forces , amb els altres 
Grups Parlamentaris, a fi i efectes de poder mantenir 
la vigencia del conveni que es va firmar amb el Minis
teri el'Obres Públiques i que aquest conveni es pugui 
dur a terme. Ens sembla que la redacció que ha que
dat reflecteix, de manera estricta el contingut del con
veni i, per consegüent no estarem d'acord amb aques
ta reducció que proposa, via esmena, el Partit Socia
lista de Mallorca-Entesa de l' Esquerra de Menorca. 

D'altres tipus d'esmenes que fan referencia d'una 
manera o altra als estudis d'impacte ambiental, po
dríem comenc;:ar per la darrera, per la núm, 9, que sol
licita que es ere! una partida per a estudis el'impacte 
ambiental que es puguin redactar de manera indepen
dent als projectes d'obres que es facin. Nosaltres, amb 
aquesta proposta hi estam d'acord_ 1 hi estam d'acord 
perque hem vist, massa vegades, que els projectes que 
es redacten, ja siguin d'obres, ja siguin d'urbanitza
cions duen estudis paisatgístics, estudis d'impacte que 
reflecteixen, d'una manera massa freqüent, els interes
sos deIs promotors que els han encarregats. Jo encara 
record com el Pla Parcial de Sa Dragonera duia un es
tudi paisatgístic encarregat als mateixos tecnics o a 
uns tecnics d'alt prestigi que demostrava, de manera 

irrdutable que la urbanització que es pretcnia de fcr 
a Sa Dragonera no impZlctava en absolut i, a més a 
m ';s, v:1Iorava paisatgíslicament J'illa, L's a dir, e ra una 
l.l rbanització e1'aqu cstcs que ara es volen clir ecológi
que s. Per conscgi.ienl, la idea que té el PSM que siguin 
tt:cnics inelepenclents cls que puguin fer aqucsts es tu
c1is cl'imn~\ete 21mbiental, i el n~sultat que es c!oni Zlmh 
~Iqllesl cstueli millOl-i Ü ]1l1gui mill'.'rar o pugui le r call
viar el projecte que s'hagi rcd;:¡ cl;:¡l , ens pareix bona, i 
votZlrcm que sí a la núm. 9. 

Ens abstenclrem a la núm. 3, perqu~, en definitiva, 
continu8 la makixa filosofi;:¡ i l"Cp l·esenta un 0'5 % de 
les c\espcses previstes ;:¡ abZlstitllt:nl, SZltlejalllcnt i aCOll

c1icionaITlcnt ele torrents , que són obres importants i 
que, efectivament, hi pot llaver cn la Seva execució, 
problem es el'impactes que s'hZln d'estudiar i ens pareix 
aelient aquesta proposieió que fZl ele elestinar un 0'5 % 
de la tot zIlitat de la particlLl a Zlqucsts estudi s. 

1 haurem elc votar en contra ele les esmenes núms. 
6, 7 i 8, que fan referencia a aquests mateixos estudis 
el'impacte ambiental, pero rcf,::rils , com ja ha dit bé el 
Conseller d'Obres Públiques, re[erits a les tres esmenes, . 
a obres que moltes vegades no necessiten ni projecte, 
són obres, la majoria ele vegades, de manteniment, ja 
sigui mantenimen t de la xarxa hiclrüuliea, conservació 
de ports i litorals, fins i tot planejamcnt ele litoral, pla
nejament que no té una referencia directa amb lms 
projectes , sinó que és un pla i que, en principi, per 
consegüent no té per que tenir destinat un percentat
ge alt, en aquest cas ja no és el 0'5, ja és el ID, en el 
CZlS ele l'esmena núm. 6, i més del 10 % en el cas de 
les al tres dues esmenes, de doblers destinats directa
ment a obres ,aquests 10 % clestinats afer estudis d'im
pacte ambiental per a obres que, com ja he intentat 
explicar, no sembla que ho hagin de menester. 

Aquesta és la nostra postura . Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Per part elel Grup Parlamentari AP-PL, té la parau

la el Diputat Sr. Narcís Tudurí i Marí. 

EL SR. TUDURl 1 MAR1: 
Sí, Sr. Presielent. Moltes grac¡es. Srs. Diputats, 

d'una mZlnera molt rapida, volem dir que votarem, 10-
gicament, en contra ele totes aquestes esmenes. No obs
tant aixo aquí, el que cree que es debat és una dife
rent filosofia de com fer el projecte d'obres amb les 
clistintes esmenes que s'estan tocant aquí, quant a l'im
pacte ambiental. És dar que el projecte, i el Sr. Quet
glas que és un bon entes del tema, ja ho ha dit, el pro
jecte ha eI'estar integrant ja tots els conceptes ambien
tals, si volem separar aquest concepte del projeetista, 
passar el projeete, tornar, retirar, etc., etc., tal vegada 
hauríem de pensar en una fines treta única d'aquestes 
ele les quals parlavem avui matí, pero per a projectes. 
De totes maneres, el cost que calculava el PSM per a 
tots aquests impactes ambientals, tal vegada seria su
perior, fins i tot, al cost elels projectes en si, de molts 
deIs projectes que estan planejats per a l'any que ve. 

Res més, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
Té la paraula el Sr. Joan Mayal. 

EL SR. MA YOL 1 SERRA: 
Moltes gracies, Sr. President. Molt breument, per 

repassar una miqueta els arguments que se m'han do-
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nat i, almanco, ja que perdré totes les esmenes, que
dar-me amb el gust de poder-les debatre. 

La primera seria la qüestió que la Moció no para
litza o la Moció no atura. Si la Moció de carreteres, 
que exigia un pIa de carrete res abans de noves carre
teres i deixava una via per a excepcions, no canvia ni 
un sol deIs projectes de carrete res que hi havia per a 
rany que ve, la Moció va ser ben inútil. Ens en podem 
felicitar, i jo, tanmateix, vull que ens vegem a la li
quidació deIs pressuposts. Primera. 

Segona, la qüestió que la Direcció General de Medi 
Ambient és la que jutja la quaJitat deIs estudis d'im
pacte ambiental, jo tenia entes, per la lectura del De
cret i altres qüestions, que hi havia un comite especí
fic de la Comissió Balear de Medi Ambient, que era el 
que jutjava la qualitat d'aquests estudis, no la Direc
ció General de Medi Ambient, encara que mo!ts de 
membres de la Direcció General de Medi Ambienl esti
guin en aquest comite, pero formalment són organs 
distints i, per tant, no hi hauria una coincidencia com
pleta. 

Vull insistir que els estuc\is el'impacte ambi~ntal 
tenen un cost economic, i aixo és el que voldríem dei
xar reflectit avui horabaixa aquÍ, i que és necessari des
tinar unes partieles específiques a obtenir aquesta in
[ormació, per utilitzar-la, bé directament per la Direc
ció General del Medi Ambient, bé per allres tecnics 
d'altres Conselleries, fins i tot, pero que sigui una ma
nera segura que aquests estudis siguin ben fets. 

1, finalment, vull dir que un debat pressupostari o 
qllalsevol altre debat és considerat un moment oportú, 
per al PSM per remetre contra el corporativisme o 
qualsevol altra remora reaccionaria que esta atosigant 
aquesta Comunitat Autónoma. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Del curs del debat, aquesta Presidencia entén, vos te 

m'ho confirmi" o m'ho rectifiqui, Sr. Mayol, que poelem 
sotmetre a votació la núm. 3 individual, la 4, la 6, 7 i 
8 conjuntament, i la 9, també, per separat. 

Esta bé? 
Passam, ido, a la votació de l'esmena núm. 3, del 

Grup Parlamentari PSM-Entesa de l'Esquerra de Me
norca. 

Sres. i Srs. Diputats que voten a favor, es volen 
posar elrets? 

Moltes gracies. 
Sres. i Srs. Diputats que voten en contra, es vol en 

posar drets? 
Gracies. 
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? 
Moltes gracies. 
Resultat de la volació: vots a favor, 4; vols en con

tra, 34; absteneions, 21. 
Queda, ido, rebutjada l'esmena núm. 3 que hem 

sotmes a volació. 
Passam a votar l'esmena núm. 4. 
Sres. i Srs. Diputats que voten a favor, es volen 

vasar drets? 
Gracies. 
Sres. i Srs. Diputats que voten en contra, es volen 

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

drets? 
Resultat de la votació: vots a favor, 4; vots en con

tra, 50; abstencions, 5. 

Queda, idó, rebutjada l'esmena núm. 4 que hem 
sotmes a votació_ 

Passam a votar les esmenes 6, 7 i 8_ 
Sres. i Srs. Diputats que voten a favor, es volen 

posar drets? 
Gracies. 
Sres. i Srs. Diputats que voten en contra, es valen 

posar drets? 
Moltes gracies. 
Abstencions? 
Resultat ele la votació: vots a favor, 4; vots en con

tra, 55; abstencions, cap. 
Queden, ido, lambé rebutjades les esmenes 6, 7 i 

8 que acabam de solmetre a votació. 
I passam a votar l'esmena núm. 9. 
Sres. i Srs. Diputats que voten a favor, es valen 

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

posar drets? 
Abstencions? 
Resultat de la votació: \'ots a favor, 25; vots en con

tra, 34; abstencions, no n'hi ha. 
Queda, ido, també, rebutjada l'esmena núm. 9 que 

acabam de votar. 
Passam a debatre les es menes mantengueles pel 

Grup Parlamentari Socialista. Per defensar l'esmena 
núm. 4 o, si en vol agrupar qualcuna, també ho pot fer, 
té la paraula el Diputat Sr. Antoni Costa. 

EL SR. COSTA I COSTA: 
Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. L'esme

na que em du a aquesta tribuna, és una esmena que fa 
refel-~ncia a una de les carreteres amb més transit de 
les lIles Balears, una Carretera que, sobretot en la tem
porada d'estiu, té aglomeracions, té un coIl de botella, 
com es denomina vulgarment que elur retardaments a 
l'entrada ele Sant Antoni i de la badia en general i a 
la sortiela d'Eivissa, de fins a 20 i 30 i 40 minuts a una 
i!la que, per les seves elimensions, aquests retards són 
bastants greus. He ele dir que, en la tramitació d'a
quests Pressuposts, hi ha hagut una confusió elins la 
Comissió, que jo esper que queeli aclarida avui a aquest 
Plenari, i és que es va dir, inicialment, que aquesta es
mena del Grup Socialista era un projecte o una esme
na que va fer l'any passat el mateix Grup Socialista i 
que no va ser acceptaela i que sí estava inclosa ja dins 
el projecte de pressuposts presentat pel Govern de les 
Illes Balears per al 1988. He d'aclarir que no és el ma
teix, que, per una part, hi ha l'aglomerat asfaltic de la 
carretera que va d'Eivissa a Sant Josep i que continua 
després fins a Sant Antoni, i que aquesta desviació fa 
referencia a unir la c¡:¡rretera que va des d'Eivissa a 
Sant Antoni, i la que ya de Sant Antoni a Sant Josep, 
és a dir, que és una obra ele nova creació, una obra, 
per tanto ele creació d'infraestructura propiament. Per a 
aquesta obra, proposam que venglli determinada, dins 
els pressllposts de la Comunitat Autónoma, una quan
titat de 85 milions ele pessetcs que possibilitaria dur-la 
a terme en el seu conjunto 

Jo no crec que faci Pal ta explicar mo lt la necessi ta t 
el'aquesta obra. perquc crec que, en el conjunt de tots 
els Grups Parlamentaris, hi ha unanimitat quant a 
aquesta necessitat i quant a la conveniencia de dur-la 
a terme, és una desviació prevista als plans generals 
d'ordenació ele Sant Antoni, és una desviació que és ne
cessaria per la importancia de les carreteres que uneix 
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i per al trimsit que hi ha a aquestes carreteres, i jo no
més he ele lamentar una qiiestió a J'llOLl el'elaborar el 
Pla de Carreteres que s'ha fet, eJe comú acord entre 
tots els Grups Parlarnentaris, per aquesta falta cI'ent.:
nilJlell(, aquesta quedas [ora, ja que elins aquesta pre
Yi~ió que hi 11:\ per a I'an}' 1988, hi ha caneteres qu!:~ 

nu són. ni de IllOIt tan illlportants com aquesta, qu,; 
no hi ha la necessitat lan important i que, a més, amb 
la inversió per a cZlrrderes a les ilJeo; Pitiiises, tOrIl a 
insisti¡- en aquest lema, la previsió pressupostaria que 
11i h~\ és molt retita, per no dir quasi nuHa, nornés 11i 
h~l\'i~l previst l'asbltat, clotar el'una cap::t asf~ltica bon:\ 
la canetera cl'Eivj~sa a Sont Josep, no hi 11zn'ia altra 
obra prevista en els pressuposts del 1988, en el Projecte 
ele Llei presentat pel Govern. 

Crec que res més i esperar, de tots els Grups Par
lamentaris que donin suport a aquesta esmena. 

Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Sí, té la p arau la el Conselle r d'Ordenació del Terri
tori , Sr. J eroni Saiz. 

EL SR. CONSELLER D'OBRES PUBLIQUES 
1 ORDENACI6 DEL TE RRITORI 
(J eroni Saiz i Gornila) : 

S r. Presidente, Sras . y Sres. Diputados . E fectivamen
te, yo creo que ha habido alguna pequeña confusión en 
la presentación o en la interpretación de es ta enmienda , 
en cuanto a su tí Lulo , San Antonio-Ibiza-San José, y 
es que, ciertamente, el añ o pasado se había presen tado 
la misma enmiend a pidiendo la r ep avimentación de esta 
carretera, que es lo que es tá presupuestado para es te 
año. Y es cierto, pero claro, ya , bueno, formará parte 
de la m isma carre tera, lógicamente lo que se está pi
d iend o y es t á con templado en el Plan Gener al de San 
Antonio , aproba do, precisamente con el informe favora
ble del Servicio de Carre teras. Quiere decir que es un a 
previ sión del Servicio de Carreter as , es su primir la tra
ves ía de carretera, del último tramo ele esta carreter a, 
y su stitu ir lo por otra ex ter ior, pa ra que es ta p ase a 
incorpor arse al casco urbano como una calle. 

En definitiva, es el m ismo p royecto o se trata del 
mismo program a de actuación en la misma carrete ra, 
pero en dos fases, claram ente diferenciadas , una, es lo 
primero, de r epavimentación, do tación de una capa de 
firme asfáltico para lo que previamente se ha es tado 
prepar a ndo, ensanchando obras de fábri ca , etc., duran
te el transcurso de este año, y la segunda fase es la 
supresión de est a travesía, que lógicamente tenía que 
estar supeditada a la aprobación del Plan General, que 
va a ser el que va a p osibilita r la correspondiente expro
piación de terrenos, etc. 

Yo tengo que decir sinceramente, porque quisiera 
que el Sr. Costa estuvi er a convencido de que nosotros 
tambi én somos conscientes de la neces idad de reali
zar estas obras y de la urgencia que ellas tienen, pero 
sobre es to quisiera decir tres puntos. Primero, da do el 
estado de no r edacción del proyecto, tod avía, esa es 
la verdad sincera, es muy difícil que pueda gastarse di
nero este año, yo, lo que sí puedo asumir el compro
miso, en nombre de la Conselleria, y en est e sentido yo 
le agra decería que para evitar confusiones r etirase esta 
enmienda, con el compromiso que hay que este año sí 
se .. a a proceder a la r edacción del proyecto y posible
mente a iniciar los trámites de expropiación y, por lo 

tanto, habrá que invertir en los depósitos previos a la 
expl"Opiación. Lo que es materialmente imposible es que 
este :tiio se inviertan 85 millones, ya en ejecución de 
obras, sería un dinero CJue quedaría colapsado. Este 
año, la inversión que se va a hacer es la C]ue estú en e l 
prcgrama y le'S la que habían pedido usled<?s el año pa
s::do, que er,\ la repavimentación. 

En segundo lugar, qu;; haya otra s mús urgentes C]ue 
ésta, bueno, esto es muy difícil medir la urgencia de 
un~l<; obras 1I otras, lo que pas8 es qlH' en la larga re
bci(JI1 (l:.:- las Gbr~1S que estún contempladas y que han 
c¡uL'dado l'efl,~iadas en el Dictamen, en la enmienda n," 5 
de su P,lltido, las obras, o una ele do:" o s,-!n obras que 
cs:<Ín conlemp!adas en el convenio de caneteras y, C0l110 

se ha explicado antes tenemos obligación de efectuar 
este ai10 para cumplir el compromiso elel convenio con 
el Ministerio, o son las qUe cst:'ín al final, las últimas 
ele la relación, son resto ele obras ya iniciadas en ejecu
ción, no está previsto el inicio de ninguna obra nueva, 
menos la segunda ronda, vamos, la ampliación ele la 
rancla cle Ibia, la segunda calzaela en la ronda ele Ibiza, 
no hay prevista ninguna obra nueva, aparle de las que 
ya estún iniciadas o las que están en el convenio suscri
to con el Ministerio de Obras Públicas. 

Y, en tercer lugar, en cuan to a lo disminuidas que 
son las inversiones en materia de carreteras en Ibiza, 
para este año, es posible que tenga usted razón, pero 
tenga en cuenta que no todos los años puede hacerse un 
reparto exacto de los porcentajes de inversión, son obras 
distintas y de carácter plurianual, la mayoría, concre
tamente el año pasado, Ibiza, se llevó un porcentaje 
muy importante en la inversión de carreteras, bueno, 
Ibiza-Formentera, entre las obras que estamos realizan
do en Formentera, y el acondicionamiento de algunas 
obras, alguna es tan espectacular como el. acceso, por 
ejemplo, a Cala Portinatx. Lo que pasa es que, claro, 
estas obras se van arrastrando un ai10 para otro, y no 
todos los ai10s es posible mantener los mismos por
centajes de inversión. 

En su conjunto, yo no quisiera alargar repitiendo lo 
que ya he dicho muchas veces, cuál es el grado, el 
estado, el porcentaje de calidad de los pavimentos y 
de las carreteras de las distintas islas, y lo que sí pue
den tener la seguridael, y los que viven lo saben per
fectamente, que Ibiza no es precisamente la peor ele las 
cuatro islas. 

Muchas gracias. 

EL SR. PRESIDENT: 
Srs . Portaveus que valen intervenir? 
Per part del Grup Parlamentari CDS, té la paraula 

el Sr. Quetglas. 

E L SR. QUETGLAS 1 ROSANES: 

Moltes gra cies, Sr. Presielent. NosaItres ens h em 
abstes al llarg de la trami tació el'aquesta esmena, per
qué també hi ha hagut aquesta confusió. Per un mo
m ent h em cregut , varem creure que estava inclosa din';. 
la relació el 'obres , crec que l'explicació que ens ha don<H 
el ConseIler d'Obres Públiques en aquest moment és 
suficientment diafana i cla ra, jo, p er part del nostre 
Grup en prenc nota i p er p art nostr a, crec que assumit 
aquest compromís de la ConseIleria, realment I'esmena 
e s faci necessaria. M'agrad aria saber, en qualsevol cas, 
si el Grup Parlamentari la retira, p ero, si no la r e tir a, 
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el sentit del vot del nostre Grup continuaria essent el 
mateix, d'abstenció. Ara, esper saber si el Grup la re
tira. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
El Sr. Costa té la paraula. Sí. 

EL SR. COSTA 1 COSTA: 
Gracies, Sr. President. Només per fer unes puntua

litzacions. Jo crec que el reconeixement per part del 
Conseller d'Obres Públiques, que, efectivament aquesta 
obra no estava inclosa j el seu compromís d'assumir 
l'inici d'expropiacions i fer el projecte durant 1'any 88, 
crec que és un pas prou important perque el nostre 
Grup retiri aquesta esmena. Jo vull agrair-li i vull dir 
que, a més, continuu considerant que és fluixa la in
versió en carreteres, no obtant, també he de reconeixer 
que, no des de la Conselleria, sinó en els darrers anys, 
en els c\auers deu anys a Eivissa s'han produi:t inver
sions importans en carreteres, que hi ha una gran part 
de la xarxa que és en bon estat i que és la que falta 
de competencia de la Comunitat Autonoma que, per es
tar en bon estat, és precisament la que, a través d'es
menes del Grup Socialista, com la ronda d' Eivissa i 
aquesta mateixa que voste acaba d'assumir el compro
mís i la que l'any passat havia demanat el Grup So
cialista i vos te ha inclos en el Projecte de Llei de Pres
supost, es completaria una xarxa amb un bon estat i 
perfectament assumiblc, jo crec que per a tots els ciu
tadans ele les iUes Pitiüses cosa que tendra en compte. 
Pet tant, jo retir aquesta esmena, agafam el seu com
promís i agrair-li que aquest compromís es dugui a 
terme amb la maxima, amb el mínim de temps possi
ble, és a dir, que efectivament es facin les expropia
cions durant l'any 88, perque a rany 89, a l'inici de 
l'any 89 es pugui comenc;:ar l'execució d'aquesta carre
tera que, com he dit, és important per completar la 
xarxa de carreteres d'Eivissa i Formentera. 

Moltes gracies. 

EL ~R. PRESIDENT: 
Moltes gracies. Retirada l'esmena núm. 4, passam a 

elebatre l'esmena núm. 10. 
Per defensar aquesta esmena, té la paraula, pel 

Grup Parlamentari Socialista, el seu Portaveu, Sr. Fran
cesc Triay. 

EL SR. TRIA Y I LLOPIS: 
Gracies, Sr. President. Sres . i Srs. Diputats . Amb 

la maxima economia de paraules, degut a les limitacions 
vocals amb que cm trabo, elefensaré conjuntament les 
es menes 10 i 11. relatives a residus solids. 

En primer lloc, vull dir que aquestes ducs esmenes 
tenen un doble cadlcter justificat perque eluim aquÍ, 
elins la Secció ele la Conselleria el'Obres Públiqucs, 
aquestes qüeslions. Tenen U11 doble caracter p er una 
part de voluntat i de reflcx¡ó, altra vegada, sobre la ne
ccssilat el'una reol-ganització a I'admini stració aulon6-
Jllica, de cerC8r la maXil118 eficacia i de no eluplicar o 
dispersar serveis parcguts, i en a<;:o coin cid im amb ÍIC

mes j8 tractats o que es tract;:¡ran avui en relació 3mh 
la política d'ai gücs, ele temes tractats, si no engu;:¡nv, 
altres anvs, Cn relació ;:¡mb el patrimoni arquitecl6nic, 
entre cultura i obres públiqu(~s, i 3mb la política d'cs
pais naturals, de gestió que també ha Cst8t objecte d'es
menes, per pZlrt cJ'altrcs Grups. Aquesta és una part, i 

a¡xo és el que justifica precisament que dins aquesta 
Secció nosaltres tractem i duguem les esmenes de resi
dus solids. 

Pero la part més subtancial, entenc jo, políticament 
més important d'aquestes dues esmenes, és la política 
específica, pressupostaria i d'objectius en materia de 
resielus solids. 1, en aquest sentit, incidim, per una part, 
en la planificació de residus solids i, per ['altra, en la 
quantificació precisa més amplia de les inversions ne
cessaries. 

Quant a la planificació de residus solids, cal recor
elar que des que a 1980, el ConseIl General Interinsular 
va encarregar a l'empresa nacional ADARO la confecció 
d'un pla de residus solids, i posteriorment aquest pla es 
va elaborar i amb una serie d'alternatives obertes, ens 
ha servit per anal', intentant elonar snlució aIs problemes 
de residus solids, la rcaJitat és que amb aquests set 
anys transcorreguts, no ha millorat en absolut la so
lució d'aquests problcl11cs , que avui és una gran assig
natura pendent, la del [cms, les escombraries, els resi
dus solids les IHes Balears que s'ha anat agreujant a 
cadascuna de lcs IIles i a cadascuna ele les comarques 
el(= Mallorca, i que ha arribat el moment ele donar C0111-
pliment a una nova legislació, sorgida l'any 86, que, 
com tots vos tes sabran, el Govern de la Nació, el Go
vern de l'Estat va aprovar un Reial Decret legislatiu, 
com a conseqüencia el'una directiva europea, a l'any 75, 
per la qual, en aquest Reial Decret, que té la categoria 
de Llei, s'estableix clara111ent que correspon a les Co
lllunitats Autonomes formular et-s plans de gestió de 
residus del seu ambit territorial, i diu a continuació, 
una casa de suma importancia, perque és la que pot 
ser la solució de tots els problemes que fins ara han 
estat insolubles, i és, aquests plans seran d'obligat com
pliment per les entitats públiques i privaeles. Aixo és el 
q ue diu la Ll i , Re ial Decrel lcgi latiu del 1986. Aquesl 
és 1 moL iu , precisamcnt, que nt>sallre esliguem pro
fun lamenl in t re sa l que el prcssu post posi en man 
d 1 ovem una partida pres upo ta ría suficien t p crque, 
en ba e a l e lucli xistenls, en base als avam;:os de 
e nsens in stitucional que 11 h i ha c1uble que han mi· 
11 .-al le darreres cLmanes, i q ue tot aixo e conver
l ¡xi en un docurnent lID ie, en un do ument aprovat pel 
Gove m , n un documel1t públ ic, conegu t , i que r ea lment 
sigLl i aq ue t document, aql.l t ,pla de ge tió de re iñu 
olids que, d'acord amb la I1 i, ha el ser ob ligatori e l 

s·u ol11plimenl per les cntitats pLlbliques i privades, 
el' manera que pugucm sup rar la .jluélció actual. real. 
ment penosa que, a l'ilIa ele Mallorca, en particular, 
a pesar que els municipis importants en població, com 
Palma i la seva comarca, com Cal vi a, siguin els que ten
guin cls tractaments més con-ectes, a pesar d'aixo,. en
cara hi hagi més de 100.000 tones any ele fems, ele 're
siclus soliels, sen se tractamcnt mínimament acceptable. 
Aquest és un problema grcll que es repeteix a Menorca 
amb les c1ificultats que semblcn impossibles ele superar, 
per dur enelavant el tractament únic elel fcms ele tata 
l'illa, a Eivissa, 011 hi ha greus problcmes per la con
timútat elel seu abocador, elc. 

Per tant, aquest és un problema general i que cal 
donar-li immediat;:¡ment so]ució. No podem continuar 
més amb més (lo? 14 aboCildors inconlro]z¡ts a I'jlla de 
Maílorca, considerant aquclls de C;Jri1cter municipal i 
més import8nt, al marge ele pClilS abocac\ors molt més 
incontrolats encara, que s6n L111 perill sanitari i que 
són, r ea lment, negatius i nocius des del punt ele vista 
ambiental. 
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Les mancomunitats han demostrat la seva dificul
tat per donar solució al tractamen t del s residus, no així 
a les recollidcs, sembJa que és de molt més facil so· 
lució mancomunar aqucsls esfon;:os, i rcalment, avui 
per avui, cree que !lO hi ha ja aJtra fórmula que la 
Conselleria, que el Govern realment exerceixi aquesta 
obligació que té, que realment no se Ji pot dir, aquesta 
abligació que realment tenia de sempre, perú que és 
expIícitament establerta a la llei des de fa un any, d'ela
borar un pla elefinitiu, un pla per a cadascuna ele les 
illes, logicament, ele gestió d'aquests residus. 

Nosaltres, en aClllC'st sen tit, proposaríem, per faci
litar precisament que hi hagi aquesl compromís recollit 
als pressuposts, que, potser la xifra de 10 milions de 
pessetes, que és la que establia la nostra esmena, pugui 
ser excessiva i innecessaria, que realment tenint en 
compLe que hi ha un fons de documentació com és 
l'estudi-pla el'ADARO del 1980, que els municipis com el 
de Palma o el de Calvia tenen un control bastant exae
te de la quantia, dels volums, dels tonantges del fems 
que recullen caela elia i, per tant, anualment, que, per 
tant, es poden contrastar tota una serie de qüestions 
que en aquell moment eren bastant voluntaristes a la 
seva avaluació, i tenint en compte també aquesta favo
rable convergencia que hi ha hagut entre les diverses 
institucions .................. , logicament s'ha de desenvo-
Jupar encara molt amb mol tes fórmules operatives, per 
anar cap a una resolució integral, unitaria deIs residus 
solids de Mallorca, que és aquí on el problema té la 
seva virulencia, la seva extensió major, nosaltres pro
posadem que, en base a aquestes consicÍeracions, es 
limitas a 3 milions de pessetes, la partida destinada a 
aquesta actualització, nova redacció i aprovació formal, 
per primera vegada, d'un pla de residus solids de les 
Illes Balears. z 

L'altra esmena és una esmena ja de quantificació 
d'inversions. Nosaltres creim que 40 milions ele pesse
tes, a pesar que un any rera I'altre sabem que no s'han 
gastat o que s'han gastat amb molt petita quantitat les 
partieles destinad es a residus soliels, que s'han aprovat 
pel Parlament i no s'han gastat precisament per aques
ta manca de planificacio vinculant, precisament per 
aquesta manca de direcció del procés de gestió de re
sidus solids, cleixant que fossin les iniciatives locals, 
les iniciatives mancomunades les que oferissin jo. so
lucions, i que la labor del Govern de la Comunitat fos 
simpJement subvencionar parcialment aquestes obres, 
aquestes instaHacions, pero, de fet, si realment aquest 
pla de residus soJids que aquí proposam i que voldríem 
veure aprovada aquesta esmena transaccional, si tots 
eJs Grups hi vénen d'acord, si realment aixo resultas 
aprovat, cree que s'obriria una nova dinamica, realment, 
la resolució el'aquest problema, una nova dinamica per 
la qual 40 milions de pessetes, realment seran molt in
suf'icients. Per aixo, aquí la nostra esmena suposa un 
increment a 100 milions de pessetes, quantitat realment 
també insuficient davant la quantia del que suposa col
I"borar amb uns percentatges variables, pero que po
dríem estimar un 50 %, d'aeord amb els eriteris que el 
Govern ha mantengut fins ara, coHaborar amb un 50 % 
amb aquestes instaHacions que a Mallorca, que a Me
norca i que a Eivissa, principalment, són necessaries, 
t"mbé 100 milions de pessetes serien insuficients, pero, 
com a mínim, donarien molt més joc per poder, dins 
I'any 88, resoldre al maxim un problema que, com die, 
és avui per avui, jo cree que des del punt de vista in
fraestructural i des del punt de vista ambiental, una de 

les gran assignatures, de les grans accions penclents 
d'aquest Govern. Cal reconeixer que en materia de trac
tamenl d'aigües residuals es fa un gran esforc;:, que pot 
ser encara la planificació no és sulicient, pero les in" 
versions hi són, que tot aixo millorara amb aquesta 
iniciativa incorporada en els pressuposts de la creació 
ele l'empresa pública ele tractament i gestió de plantes 
de tractament el'aigLies resiclllal s , pero, així com hem de 
reconeixer amb els ~eus termes i amb les seves limita
cions que hi ha hagut una empenta, que hi ha hagut 
una acceJeració amb la voluntat de resoldre el problema 
de les aigües residuals, realment. amb 4 anys i amb 7 
anys, pergue ens poc1em anal" él h1 consLitllció del Con
seU 'General Interinsular quan per primera vega da es 
planteja aquest problema realmen t no hem passat dels 
papers, no hem passat de les declaracions, i si llevam 
els gran municipis que ten en capacitat economica per 
poder-los resoldre directamen t i alllaelamen t, t01s els 
altres municipis que requereixen una acció de coope
ració, una acció supramunicipal, continuam amb la ma
teixa problematica ele l'any 80, incrementada, logica
ment, amb tot l'increment que, tot, increment de pobla
ció turística i de població estable suposa. Jo cree que 
aquesta és una qüestió important i insistesc, tractar-ho 
aquí, dins la Conselleria d'Obres Públiques, es simple
ment per expressar aquesta voluntat que, encara que 
avui no es faci realitat, ho pugui ser dins l'any pressu
postari que aquesta Llei de Pressuposts vincula, que hi 
hagi aquesta reorganitació administrativa, que posi cada 
cosa al seu lIoc, que realment no dispersi les compe
tencies medi-ambientals, que realment unifiqui per cer
car la maxima eficacia. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Srs. Portaveus que voLen intervenir? 
Per part del Grup Parlamentari PSM-Entesa de rEs

querar de Menorca, té la pamula el Diputat Sr. Joan 
Mayo!. 

EL SR. MA YOL I SERRA: 
Gracies, Sr. President. Simplement per anunciar el 

noslre vot positiu a aquestes esmcnes, encara que, de 
\'egadcs, un dubta si amb aquestes solucions puntuals 
o solucions, encara que siguin amb intenció de resoldre 
elefinitivament el problema, no estam accelerant més un 
problema moIt greu, i és la utililzació, cada vega da més, 
de materials no recicJables, de materials pHIstics, lJau
nes, etc., etc. De vega des un pensa que si els abocadors 
estiguessin realment incontrolats i arribassim a tenir 
la brutar damunt les orelles, deixaríem de ser tan bruts 
i d'utilitzar, en aquesta civilització nostra, tanta qües
tió desperdiciablc, com estam fent ara. Pero com que 
no, la possibilitat de resoldre aixo no esta en la Llei 
de Pressuposts, aquesta sí que és ver que no és aquí, 
votarem afirmativament, esperant que aquest Pla de 
Residus S6lids inclogui, com a mínim, una petita part 
per educació deIs ciutacJans a la millor gestió dels ma
terials que utilitzam cada dia. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Per part del Grup ParIamentari CDS. té la paraula 

el Sr. Francesc Quetglas. 

EL SR. QUETGLAS I ROSANES: 
Moltes gracies, Sr. President. Sres. Srs. Diputats . 
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Molt breument per anunciar el nostre vot favorable a 
la redacció del Pla de Residus Solids de la Comunitat 
Autonoma. 1 aixo, era una d'aquestes esmenes que ja 
hem anunciat que, el sentit de la nostra abstenció no 
era limitatiu de la despesa, sinó un poc a l'espera de 
veure si podíem encaixar aquestes quantitats en el to
tal del Pressupost i amb els arguments exposats pe! 
Portaveu Socialista i més tenint en compte aquest es
fon; de rebaixar la quantitat de l'esmena, nosaltres do
nZ,lTm suport a aquesta quantitat de 3 milions de pes
setes, per la gestió del Pla que ve imposat, efectiva
ment, per una normativa i que aquesta Comunitat Au
tonoma se'n ve urO. substancialment beneficiada. A la 
reSta d'csmenes anunciad,~s, el Grup Parlamentari del 
CDS s'abstendra. 

Moltes grácies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
Per part del Gmp Parlamentari AP-PL, té la parau

la el Sr. Narcís Tudurí. 

EL SR. TUDURí 1 MAR!: 
Sí, Sr. P1Tsident. Moltes gracies. Srs. Diputats, nos

altres acceptam aquesta moclificació ele l'esmena, pas
sant-la a 3 miliolls, ens semblaria molt bé. L'únic que 
cls agrairíem, que pogués estar consignaela elins la Con
sclleria d'lndústria. Quanl al tema ele les ajueles a Cor
poracions Locals, bé, el que no entem~m és que hi ha, 
per exemple, qualque planta de compost prevista, amb 
eloblcrs prcvists, també, dins una Conselleria d'Indús
nia i que no ha anat enelavant, aleshores, Sr. Triay, no 
és només el tema deis doblers, ele vegacfes hi ha altres 
temes que voste coneix perfectament. Res més. 

EL SR. PRESIDENT: 
Aquesta Presidencia demana als Srs. Portaveus si 

accepten l'esmena transaccional que s'ha proposada, 
per part del Grup Socialista. 

EL SR. PASCUAL 1 AMOROS: 
Sr. President, sí, en cas que aixo es faci a través 

de la COl1selIcria el'Indústria, sí. 

EL SR. PRESIDENT: 
Jo deman si acceptem la que ha proposat el Partit 

Socialista, no em posi condicions. Sí o no. 

EL SR. PASCUAL 1 AMOROS: 
N, així com esta, no. 

EL SR. PRESIDENT: 
Té la paraula el Portaveu del Grup Socialista, el 

Sr. Francesc Triay. 

EL SR. TRIA Y 1 LLOPIS: 
S1, vull complementar l'esmena transaccional, en el 

sentit que siguin 3 milions, dins la Conselleria d'Indús
tria. 

EL SR. PRESIDENT: 
Mol tes gracies. 
S 'acccpta a III b aquestes condicions? 
lelo, després del debat, entenc que hem de votar 

per separat les dues esmenes que s'han debatut con
juntament. Per tant, Sres. i Srs. Diputats que votin a 
favor de l'esmena núm. 10, del Grup Parlamentari So
cialista, es volen posar drets? 

Gracies. 

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

Gracies. 
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? 
Resultat de la votació: vots a favor, 25; vots en 

contra, 29; abstencions, 5. Queda, ido, rebutjada, l'es
mena núm. 10 que hem sotmes a votació. 

Passam a votar l'esmena núm. 11, amb els termes 
que s'ha admes la transaccional. 

Sres. i Srs. Diputais que votin a favor, es volen ai-
xecar drets? 

En contra? 
Abstencions? 
Queda aprovada per unanimitat. 
Passam a debatrc I'esmena núm. 15, del Grup Par

Jamentari Socialista. Pcr defensar l'esmena, té la parau
la el Diputat Sr. Jaume Carbonero. 

EL SR. CARBONERO 1 MALBERTí: 
Gracies, Sr. Presiden!. Sres. i Srs. Diputats. Aques

ta es mena es rcfereix a la proposta ele redacció el'un 
estudi sobre necessilats ele vivenda pública. El tema de 
"ivenda és un tema que, eles ele l'anterior Legislatura, 
ha elut a aquesta tribuna, ele manera sovint, el nostre 
Grup Parlamentari, per sol'licitar una major racionali
tat respecte de la políLiea que la Conselleria d'Obres 
Públiques duia en aquest tema. 

No cal dir que la vi"emla, l'habitatge és un tema 
importantíssim ele les c\iferents arees que abarca la 
Conselleria d'Obres Públiqucs i és imporlantissim per
que afecta directament la manera de viure, la forma de 
viure, la qualitat de vida ele la totalitat deIs ciutadans 
de les nostres illes. Pero, si és important per a la to
talitat deIs ciutadans, molt més, com vos tes poden com
prendre, ho és per a aguell sector de ciutadans que no 
tenen recursos per poder acceelir a una vivenda priva
ela, gue no tenen capacitat economica per poder com
pra'r o per poder llogar una "ivencla i, per consegüent, 
l'Estat, en aguest cas la Comunitat Autonoma, ha de 
fer els esfon;:os necessaris per complir el que és una 
obligació constitucional, el que és un elret constitucio
nal, i és que els ciutadans puguin tenir al seu abast, 
una vivenda digna. En aguest aspecte s'han fet pro
gressos i s'han fet avanc;os, i a nosaltres ens complau 
reconcixer-ho, deIs diferents eixos que conformaven les 
intervencions, les diferents intervencions del Grup Par
lamentari Socialista respecte el'aguest tema, bi ha ha
gut gualque aspecle que ha anat millorant i, en qual
que aspecte, la millora ha estat important. Nosaltres 
havíem demanat, des de ja fa temps, que es gestionas 
el tema de vivenda a través d'un organisme, amb ca
pacitat legal autonoma, que pogués gestionar de mane
ra el'icac; el tema d'habitatge, i, de fet, la Conselleria, 
el Govern de la COl11unitat Autonoma, va crear l'Insti
tut Balear ele la Vivenda, li va clonar unes certes com
petcncies, i és un organisme que en aquests moments 
funciona, i nosaltres creim que és un organisme amb 
futur i que pot tenir una importancia, una presencia 
important elins aquesl camp elins !es nostl'es illes. 

També, i a la compareixenc;a del gerent, de la per
sona cncarregada de l'Instilut, a Comissió, se'ns va ex
plicar que es fara un Ixogral1lQ, que era un deIs altres 
eixos que mantenia el nostre Grup, que es farO. un pro
grama, que no s'actuara ele manera inelividualitzada, 
sinó que s'estudiará la possibilitat ele programar, per 
un ter11l1l1l llarg, per un termini de quatre anys, per 
un termini mitjá, ele programar les invcrsions en ma-
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tcria el'habitatge. Pero, i aqUl es on ve la nostra esme
na , aquesl programa que es proposa tenir fer per al 
mes el'Llbril, I'IBAVI, aquest progrLlma no es basa, eles
~raciadamcnl, amb un eslucli rigorós de les neccssitats 
de vivencia púhlica. Aqllest cstucli estü sense kr, i 
aqLlcsl va ser un dcls altres eixos que el noslr.:: Grup 
)¡~1 rnLlntellgut, la necessitat, corn l1;:¡n fet a allrC's Co
tl'unitats Aut~norncs, b necessitat el'estudiar, ele rnanc
ri¡ rigorosa, les nc'ccssitats que c.\istcixen a la nostra 
CCl11unitat, de "ivenda pública. 

Evic1entrncnt, L;S necessari fer un eslucli p enluc el 
pmgrama el 'actuació pugui ser rigorós, si esliguéssim 
Farbnt amb al1rcs termes, scriLl un cstueli d'oferta i 
tl["manda, en aquest cas, l'oferlLl, més o manco la po
dCJl1 quantiticar, b (!cmé'll1cla ha estat qllantificada ele 
manera massa freqüent, de forma irregular. Ha estat 
q LlaD tificada la necessi ta t, per exemple, per part deIs 
responsables de la Consell eriLl d'Obres Públiqucs, res
ponsables d'hahitatge, ha estat quantificada la necessi
tal de 3.000 habitatges públics a Cintat de Pa lma, des
prés s'ha explicat que no eren tants, i que es referien 
a Mallorca, hi ha hagut una dispersió respecte el'aques
tes informacions que fan veure ele manera clara que 
no existeix un eslllCij rigorós que ens pugui elur que el 
programa de vivenela que es faci, sigui un programa 
aplicat, de manera directa, a les necessitats , precisa
ment d'aquelles persones, d'aquelles famílies que man
co tenen i que mé5 necessitades estan. 

1 si no sabem ILl qULln titat de viven des que són ne, 
cessarÍes, no esta quantificat, tampoc no sabem on són 
necessaries, evidentment a Ciutat ele Palma són neces
saries viven des públiques, quantes?, no ho sabem. A 
al tres pobles de la nostra illa, a altres pobles i ciutats 
ele les nostre5 ¡)]es no existeix tampoc una quantifica
ció. Per consegi.ient, aquest estueli és u n es tudi am b una 
eloble vessant, en primer 1I0c, s'hauria de saber la quan
titat. ele<viveneles ]111bliques necessaries i, en segon lloc, 
s'11auria de sLlber on són més necessaries, perque el 
programa pogués prioritzar actuacions a diferents 1I0cs. 

Aquest és fonamenta lment el sentit de la nostra es
mena, Nosaltres creim que els avanc;:os que s'estan Llcon
seguint amb aquest tema, amb el tema de vivenda són 
uns avanc;:os que poden quedar coixos , si no es basen, 
ele manera estricta, amb un estudi ele vivenda pública, 
que és el qu e nosaltres reclamam. 

Moltes gracies . 

EL SR. PRESIDENT: 
Sí, té la paraula el Conseller d'Ordenació del Ter

ritori, Sr. Jeroni Saiz . 

EL SR. CONSELLER D'OBRES PúBLIQUES 
1 ORDENACIO DEL TERRITORI 
(J eroni Saiz i Gomila): 

Sí, moltes gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Dipu
tats. Aquí s'ha tocat un punt, que jo cree que no és 
estrictament pressupostari, pero que, de totes formes, 
volia fer, abans que se sotmeti a votació o a eonside
ració deIs distints Grups Parlamentaris, un petit comen
tari sobre les possibilitats de fer aquest estudi de les 
necessitats de vivendes. 1 el Portaveu del Grup Socia
lista ha dit, i és ver, que amb distintes oportunitats 
s'han manejat xifres bastant distintes, el que passa és 
que hi ha una dificultat moIt greu de fer un estudi ob
jectiu de les necessitats de viven des de prom oció pú
blica. 1 és molt difícil, perque s'han de conjuntar fac-

tors molts elistints, ele caracter molt subjectiu i, en con
seqücnci::1, clonen resulLats diferents, segons com es plan
tegi aquesl estudi o És a d ir, de veg::1des un pensa que 
iJi ha unes necessilats, i després e~ convoca un concurs, 
per a acljudicació el'uncs viven eles, i es presenten mol
les manco dc les que esta,,;:n pensad es o,segons les 
condicions o les característiqucs de les vivenelcs, se'n 
presenten molles més, i c\illen, ah', si nosaltres ens ha
gu¿ssim pcJ1sal que lOl en aqucstcs \'ivendes, ens 11 au
ríem presentat, pero amb la gent que hem vist, no in
lcressa, deixa c!'inlcressélr, és a dir, la nccessitat ob
jccliva el'una vivencia, hi ha qualque cas que esta molt 
clara, que són lés \'ivende::. que, bé, que no sún viven
eJes, no són infr:wil'cmle:-" pCIJ a aJ[¡-es casos, possibi
Jilal que una persona clestini una part important elels 
seu s ingressos, perque la vivencia ele promoció pública, 
de toles formes, les vivend~s que van destinades repre
senten una quantitat important dels seus ingressos, els 
que vulguin dedicar aquesta part o no dels sellS ingres
sos a l'aclqu isició d'una no\'a vivencia , depen de moltes 
circumstancies subjectives. En conseqi.iencia, jo voldria 
dir, i aixo ho he dit mol tes vegades, i per aixo vull jus
lificm- simp lement amb aquestes paraules, que es ma
negin xifres bastant dispars . 

En conseqi.iencia, aquest estudi objectiu, jo entenc 
que volia dir el Sr. Carbonero, és m olt difícil, per no 
dir impossible de fer, es poden amplir molts de pa
pers, pero aquest estudi, mai no tendra una fiabilitat 
sen cera ni completa. E n qualsevol cas, el que sí vol
dría deixar ben cIar als efectes de manteniment o vo
tació d'aquesta esmena, és que aixo és una funció que 
corres pon a l'Institut BLllear ele la Vivenda i que aquest 
Institut, amb la seriositat que crec que demostra amb 
la seva actu ació, als pocs mesos que clu actuant, aga
fara ILl informació necessaria perque el pla, aquesta pro
g¡-amació quatriennal que ha de preparar sigui el més 
correcta i el més adeqll acla possible a les necessitats 
reals ele vivencia. En lot cas, aquest estudi, amb el que 
pugui fer-se, ho fara l'Institut Balear de la Vivenda i 
no la propia Conselleria elirectament. 

Moltes gracies. 

E L SR. PRESIDENT: 
Srs . Portaveus que vol en inter venir? 
Sí, té la paraula , per part del Grup AP-PL, el Sr. 

Narcís Tudurí. 

EL SR. TUDURf 1 MAR1: 
Sr. President. Només per fixar la postura nostra, 

logicament, votarem en contra, d'acord amb la filoso
fia que acaba de dir el ConselJer. 

Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Passam a votar l'esmena núm. 15 del Grup Parla

m entari Socialista. 
Sres. i Srs . Diputats que votin a favor, es volen 

posar drets? 
Gracies. 
Sres. i Srs. Diputats que votin en contra, es volen 

posar drets? 
Sres. i Srs . Diputats que s'abstenen, es vol en po

sar drets? 
Gracies. 
Resultat de la votació: vots a favor, 25; vots en 

contra, 29; abstencions, 5. Queda, ielo, rebutjada l'es
mena núm. 15 que acabam de sotmetre a votació. 
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Passam al debat de l'esmena núm. 17, del Grup 
Parlamentari Socialista, i per defensar·la, té la paraula 
el Diputat Sr. Jaume Carbonero. 
EL SR. CARBONERO I MALBERT1: 

Gracies, Sr. President. De manera molt sintetica. 
Aquesta és una esmcna que pretén reconduir el con ve· 
ni que la Conselleria d'Indústria té amb IGME, recon· 
duir-lo per motius d'eficacia i per motius que ja ha ex
plicat el nostre Portaveu quan es referia a residus so
lids, a la Conselleria d'Obres Públiques, a la secció d'o
bres hidrauliques. Per consegüent, no és una es mena 
que prelengui llevar ni posar res, sinó que du aquesta 
actuació que pensam que tendra més eficacia, vist des 
d'un punt de vista d'obres hidrauliques, dur-la a la 
Conselleria d'Obres Públiques. 

EL SR. PRESIDENT: 
Srs. Portaveus que vulguin intervenir? 
Té la paraula, pel Grup AP·PL, el Diputat Sr. Nar

cís Tudurí. 

EL SR. TUDURl 1 MAR!: 
Sí, Sr. President. Per 13 nos tra part , logicament no 

estam c1'acorcl, perque el que hem de fer és continuar 
signant, p e r parl de la Conselleria d'Indústria, amb 
l'IGME, amb l'Institut Geologic Miner d'Espanya, els 
convenis que s'estan fixant en anys anteriors. Res més. 

EL SR. PRESIDENT: 
Passam a la volació ele l'esmena núm. 17, del Grup 

Parlamentari Socialista. 
Sres. i Srs. Diputats que voten a favor, es volen 

posar drets? 
Moltes gracies. 
Sres. i Srs. Diputats que voten en contra, es volen 

posar drets? 
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? 
Gracies. 
Resultats de la votació: vots a favor, 20; vots en 

contra, 29; abstencions, 7. Queda, ido, rebutjada, l'es
mena núm. 17 que acabam ele votar. 

Passam al debat de l'esmena núm. 18, del Grup 
Parlamentari Socialista, i per elefensar·la, té la paraula 
el Diputat Sr. Jaume Carbonero. 

EL SR. CARBONERO 1 MALBERT1: 
Sr. President. Retiram la 18 i la núm. 20. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Diputat. 
Retirades la 18 i la 20, ens queda debatre els vots 

particulars que hi ha prescntats pels Grups Parlamen
taris AP·PL i UM, que són 8. 

Té la paraula el Dipulal Sr. Miquel Pascual. 

EL SR. PASCUAL 1 AMOROS: 
Sí, Sr. President. És per anunciar que retira m els 

vals particulars a les segi.ients esmenes o transaccions, 
1<1 núm. 13, 14, 19 i la lransacció 23, també totes del 
Grup Socialista, la 65 del CDS i també la 62 del CDS. 

EL SR , PRESIDENT: 
O sigui es manté el vol particul a r a l'esmena núm. 

1 del Grup Socialista, el vot particular a l'esmena núm. 
6 del Grup Socialista i 13 del PSM-tntesa de I'Esquerra 
de Menorca, i el de I'esmena 22 del Grup Socialista. En 
queelen tres, no? 

Ido, per defensar l'esmena, per defensar el vot par
ticular a l'esmena núm. 1 del Grup Socialista, té la pa
raula, per part del Grup AP-PL, el Diputat Sr. Narcís 
Tudurí. 

EL SR. TUDUR! I MAR!: 
Sí, Sr. President. Bé, no entenem exactament per 

que hem de planejar per a un ajuntament determinat, 
per a una corporació local determinada, part d'un pres
supost que esta destinat a totes les corporacions locals, 
com que aquest sentit no s'acaba de veure, nosaltres 
volem mantenir el vot. Res més. 

EL SR. PRESIDENT: 
Altres Portaveus que vulguin intervenir? 
Té la paraula el Diputat, per part del Grup Socia

lista, el Sr. Antoni Costa. 

EL SR. COSTA 1 COSTA: 
Gracies, Sr. President. És en contra, evidentment, 

el'aquest vot particular, i seré molt breu, per quina raó 
aquest planejament a un ajunlament cOl1cret?, doncs 
perquc aquest ajuntamenl está elisposat a dur a terme 
aquest planejament, té un pla general que no esta adap· 
tat a la Llei elel Sol en aquests moments, té la inten
ció política ferma de dul' enclavant aquest planejament, 
i crcim que és neccssari que tots els ajuntaments es 
clotin eI'aquest planejament i creim també que és im
portant que s'afectin partides amb el coneixement que 
aquestes es gastaran, que no esta fet sense el c.onsenti
ment d'aquest ajuntament, per tant, aquesta és la raó 
i no altra d'haver presentat aquesta esmena, i per aques
ta raó va tenil' el suport majoritari deIs Grups Polítics 
d'aquest Parlament. 

EL SR. PRESIDENT: 
Té la paraula el Conseller d'Ordenació del Territo

ri, Sr. J eroni Saiz. 

EL SR. CONSELLER D'OBRES PÚBLIQUES 
I ORDENACIO DEL TERRITORI 
(J eroni Saiz i Gomila): 

Moltes gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats, 
m'agradaria que em permetessin incidir una miqueta 
més sobre aquesta esmena, per manifestar que jo tam
poc no l'entenc i, francament, m'agradaria que reconsi. 
derassin el manteniment d'aquesta esmena. 

Per una banda, no és només l'únic l'ajuntament de 
Sant Joan, d'Eivissa que no té adaptat el seu planeja
ment a la vigent Llei del Sol, per exemple, a Eivissa 
mateix, el pla de Santa Eulalia tampoc no el té, tam
bé n'hi ha eI'altres a Mallorca que es troben amb la 
mateixa situació. Aleshores, havent-hi una partida gene
ral pe r a ajucles a aquests ajuntaments, a mi em pareix 
inad'~quat que es presenti, no sé, crec que és un trac
te cliscriminatori en relaeió amb la resta d'Ajuntamellt s 
que per a un, en concret, es fixi una quantitat i s'obli
din de la resta. Aixo, per una banda. 

Pero és que ]Jer él I'altra, a més, resulta que la pro· 
posta és que es posi a Capítol VI, per una inversió di
recta, 13 qual cosa voldría dir que seria la Conselleria 
la que [aci aquest planejamcnt, qua u els criteris que 
té la Conselleria és que es donin ajucles 31s ajuntaments 
per rcalitzar el seu planejament, pero que sigui n e ll s 
mateixos, llosa][rcs varem renunciar eles del princil'i ele
l'anterior Legislatura vare m renunciar que fos la pro
pia Conselleria que contractas i efectuas el planejalllent, 
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perguc ereiem que alxú era una iniciativa una prcr
rogaliv;l que havi n. d . cr municipal. 

En conscqü' ncia, són ducs raons que a mi em fan 
demuDar qu · s reconsidcri ¡'oportullillll de mantcnir 
aque. la esmcna, qui hagi U tornar a 1<1 onscl lcria a 
f 'l' el planejamcnl I unicipaJ tIllan hnvien ja rCnun i l, 
a <¡ualrc anys, a aquesta ~illlnci' i pcnsavCn que aques

la illiciat iva COl'l"C. p nia al ajl1n tamcn ls . i l10saltre no
mes l1S limilavem a donar una ajucla cconornica, i so
gón, el lracte disc l'iminalori que r'pr sen la p r u la 
re 1<1 del ajunlamenl qLIC lampoe no tcnen adapt 1 

ls sel1S plan jam .nl , és que només es fixi amb ca
racte .. finalisla, partida per un concret sen e clonar ap 
ruó que fa c i oblid. l"-se deis altres ajunlaments:.lli ha 
una partida qlle és de cara ter gen cric, a mi cm parci
xeria moJt bé que dios la parLida generica s'incr men
L ~ls amb 5 mili ns el pe se Les roés, pe)" exemple, si és 
que cs considera que és jnsuficient, pero donar un ca
rael r exc lu i is ra , únicamcnt per a un ajunLament sin-
eramcnL, j no hu cntcnc j cree que crea una dislor

s ió n el funcionamem de la Consellelia en aquesta ma
teria. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sí, té la paraula el Diputat Sr. Antoni Costa. 

EL SR. COSTA I COSTA: 
Grades, Sr. President. 10 no veig contraclicció que 

bi hagi una partida arectada a un ajuntament, aquest 
ajunlament, com he clit abans, hi ha la seguretat que 
vol fer aquesta adaptació del planejament que' té en 
aquesLs momenls vigents, j que, com tothom sap, esta 
fel amb la vella Ilei i, per tant, hi ha necessitat d'a
questa adaptació. No he vist aquesta voluntat a aItres 
ajuntamenls com el de Santa Eulalia, a l'illa d'Eivissa, 
i a altres que no conee, que tal vegada algun sí té aques
ta voluntat i al tres no. Els que tcnguin aquesta volun
tat sempre tendran la partida aquesta que voste diu 
que esta oberta de la ConselIeria per anar-hi, com que 
nosaltres tenim la seguretat que el ele Sant loan vol 
anal' a aquest planejament, creim que és important que 
s'afecti una partida en aquest sentit. 

No tendríem cap inconveníent que en lloc cle ser 
una partida específica que vagi dins la partida de pla
nejament general que té la Conselleria, sempre i quan 
s'afecti aquesta quantilat per al planejament a l'ajun
tament de Sant loan, no tenim inconvenient que aixo 
es faci així, i dir-li que efectivament, nosaltres teníem 
previst que aixc, es fes a través de conveni, que cap al 
Capítol VI, i que no hi veig contradicció. Hi .ha aques
ta necessitat, hi ha la voluntat d'aquest IDunicipi de 
dur enclavant aquest planejament, no veig contTadicció 
qu.'! esLigui afectada una partida, per la mateixa ra6 
que . e n'arecten molt altres, amb molte coses, j creim 
quc és bo que s 'afectin partides sempre i qua n aques
tes partid s afectades, s igui possible la seva realització. 
En aquesl cas, jo sé que és possible la seva realització 
i, a més, cree en la volun1at del Sr. Conseller d'Obres 
Públiqu i Ordenació de l Territori, que també té la 
voluntat que hi hagi p lanejament urbanístic adequat a 
tots els munjcjpis de les Ules Balears, i concretament 
a Eivissa va fer unes declaracions que jo cree que eren 
molt correctes, amb la necessitat que s'adaptassin dos 
els l11unicipis que quedassin pendents a la Llei del Sol, 
que és el de Santa Eulalia, del qual jo evidentment no 
puc respondre, i que fa molts anys que el nostre Grup 
demana que s'adaptí el seu pla general a la nova Llei, 

pero que pareix que no hi ha massa in lcri:s él f r-ho, i 
hi ha el ele Sant loan, que sí té aque la oll1l1 tat. En 
aquesl cas, ho hem fct amb el de nnt J onn, pcrqul', 
com he dit abans, hi ha aquesta volunlal i no VCilll cap 
contraclicció pressupostaria quc aixo es mantengui aixi. 

EL SR. PRESIDENT: 
A votació, ido, el vot particular a l'csmena núm. 

del Grup Socialista. 
Sres. i Srs. Diputats que vOten a favor del vot par

ticular, es valen aixecar drets? 
Gr~lcies. 

Sres. i Srs. Diputats que voten en contra, es volen 
aixcC;:\l' drets? 

Moltes gracies. 
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen, es volen aixe

car drets? 
Resullat d'aquesta votació: VOIS a favor, 29; valS 

en cOlllra, 26; abslenci n. , 4. Qu da, ido, apr val, aquesl 
VOL purti ular a l'c mena núm. I d 1 Grup Sociali t . 

Pa. sam a deba tre e l Ol p rti u lar a les esrncnes 
núms. 6 del Crup Socialista i 13 del P:lrlit Socialista 
de Mallorca-Entcsa de ¡'Esquerra de Menorca. Per de
fe! ar aqu~ l VOL panicular, té la paraula, per part elel 
Cmp AP-PL, el Dipulat Sr. Narcis Tudurí. 

EL SR. TUDUR! I MAR!: 
SI, Sr. Presiden!. rs. ipl.ltats. Moll ráp idamelll, 

"ull d i)" que jo, que he participat a qua i I les le po
nencies i tOl el procés d'aqlles ts Pressupo ls, he vise ' 
que Cns estaD 11 vanl sempre, d'una manera sistemati· 
ca, tots els parlils ele I'oposició, subvellcions, reallllent, 
ara, no comprenem per que en aquesL cas ens han de 
posar 10 mílions per a entitats sense f i el lucre, que 
rcalment sabem, creim que sabem l te , qu ines són, 
per (ractar teme de la na tura, creim que té nom i 
llinaLges~ realment. En aque t sentit, volem ser cohe
rcnt$ amb I'op s ició, i volem que rebutgin aq uestes es
menes. Per part nostra, el mantenim. 

' 1" SR. PRESIDENT: 
Srs. Portaveus que volen intervenir? 
Pel Grup PSM-Entesa de l'Esquerra de Menorca, té 

la paraula el Diputat Sr. loan Mayol. 

EL SR. MAYOL I SERRA: 
MoHes gracie , Sr. PI" ident. Bé, aq uesta e mena 

és una CSn1ena (Tadicional en el Dostre Crup, i inclub
tablell1cnt, creim que lots oro e nscienl que hi ha 
un papel" social innegable per pat' t el'aquestes organit
zac,ions de defensa ele la nalura lesa i defensa del medi 
ambient a les IlIe Balears, i fins i tol jo eliria qu hi 
ha un cert deule, pero no es tracta ele pagar dcutes, 
sinó el'aconseguir jnver ¡ons, en ara que no siguin a l 
capíto l d'invcTsion , inve.rsiOll en reneliment socia l, i 
estarn segurs qu·_ aque t ubvencions poden g · nerar 
verladerament una inFormaci6 i un rendiment s cial in
negabk per pan el la Cambra i, per tanl, naluralment, 
. pcr<:m que igu i rebutjat aquest vot partlculal·. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies. 
Per part del Grup Parlamentari Socialista, té la pa

raula el Diputat Sr. laume Carbonero. 

EL SR. CARBONERO 1 BALBERTt: 
Gracies, Sr. President. La presencia i l'activitat dins 
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la vida pública d'entitats que tenen com a finalitats so
cials la defensa de la naturalesa, és evident i és inne
gable. Entitats d'altres tipus, que també tenen presen
cia dins la vida pública, ja sigui de caire cultural, ja 
sigui de caire científic, etc., mereixen, de manera re
petida, subvencions i ajudes per part de les entitats 
públiques, per part d'aquesta Comunitat Autónoma, 
fins i tot alguna que no té un caire científic tan de
mostrat, com podria ser "Mallorca Pro-vida», té una 
subvenció, com ha quedat demostrat fa poc a la prem
sa, per part de la Comunitat Autonoma. 

Amb aixo vui] dir que aquestes subvencions a en
titats que vertebren la nostra societat, que no esta abso
lutament vertebrada exclusivament per partits polítics, 
sinó per altres tipus cl'entitats i associacions que tenen 
una pres~ncia, que tenen una vida important, aquestes 
subvencions són importants, fonamentalment, perquc 
permeten que aquestes entilats puguin viure i es pugum 
desenvolupar i puguin ajudar a tot el desenvolupament 
d .. ~ la nostra Comunitat. Vul! dir que ara estam tots 
molts contents perque s'ha salvat Sa Dragonera, i estam 
contents perque s'ha salvat Es Trenc, i, en qualsevol 
cas, ia ha dit el Diputat Mayo! que no es tracta ele pa
gar deutes, pero sí es tracta el e recordar quines són les 
entitats, quines són les agrupacions que, amb la seva 
vida, amb el seu estímul, amb la seva presencia, han 
fet possible, han ajudat moltíssim que aquestes indrets 
de les nos tres illes no s'hagin perduts de manera irre
versible. També a tots en agradaria que no s'hagués 
perclut el vel! marí i a tols ens encantaria que es recu
peras, i per a tot aquest tipus d'activitats, fan falta ne
cessariament doblers, fan falta subvencions, perque, si 
no, es poden desenvolupar d'una manera molt dificulto
sa en aquestes epoques. 

Per consegüent, aquesta també és una esmena tra
dicional del Grup Parlamentari Socialista, i en aquest 
cas, jo crec que tots ens sentim molt satisfets, perque 
a la fi, pareix que s'aprovara. 

Moltes gracics. 

EL SR. PRESIDENT: 
A votació, ido, el vot particular a l'esmena núm. 6 

del Grup Socialista i 13 del Grup Parlamentari PSM
Entesa de l'Esquerra' de Menorca. 

Sres. i Srs. Diputats que votin a Pavor d'aquest vot 
particular, es volen aixecar drets? 

Moltes gracies. 
Sres. i Srs. Diputats que voten en contra, es volen 

posar drets? 
Gracies. 
Abstencions? 
Resultat de la votació: vots a favor, 29; vots en con

tra, 30; abstencions, no n'hi ha. Queda, ido, rebutjat el 
vot particular que acabam de sotmetre a votació. 

Passam a debatre el vot particular a l'esmena núm. 
22 del Grup Parbmentari Socblista . Per defensar, té la 
paraula el Conseller d'Ordenació del Territori, Sr. Je
roni Saiz. 

EL SR. CONSELLER D'OBRES PúBLIQUES 
1 ORDENACIú DEL TERRITORI 
(Jeroni Saiz i Gomila): 

Sí, muchas gracias, Sr. Presidente. Quisiera, perso
nalmente, como responsable del Departamento, justifi
cur cl por qué del mantenimiento del programa del 
presupuesto presentado por el Gobierno. Me llama la 

atención, sinceramente, que se haya llegado a la con
clusión de destinar una partida, aunque sea una parti
da abierta, simbólica, precisamente a la construcción o 
equipamiento de un laboratorio de la calidad de la 
construcción en Mahón, cuando, recientemente, hace 
muy poco, se acaba de firmar un convenio con la PI_o 
MEM, de Menorca, para poder desarrollar un laborato
rio de similares características en Menorca, no en Ma
hón, evidentemente, pero sí en Menorca. Yo nunca hu
biera creido que los pseudo-localismos, y perdónenme, 
no lo digo en sentido peyorativo, pudiescn llegar a este 
extremo, de no aceptar como laboratorio de Menorca, 
porque no está situado en Mahón, y, en cambio, se 
olvidan de que la isla de Ibiza no tiene ningún labora
torio. EvidentelTlente, yo creo que sería mucho más 
lógico que la partida abierta fuese para equipamiento 
de l"borC\torios ele calidad ele la edificación sin desti
narla finalistamente a Mahón, sino que quede abierta, 
porque si tenemos disponibilidades para equipar un 
nuevo laboratorio, disponiendo ya de uno en Mallorca 
y otro en Menorca, lógicamente el próximo va a se¡- el 
ele Ibiza, no el ele Mahón, m e extr;:\I1C1 que el Sr. Costa 
no lo haya entendido así. 

EL SR. PRESIDENT: 

Srs. Portaveus que volen intervenir? 

Té la paraula el Sr. Benjamí Carreras, per part del 
Grup Socialista. 

EL SR. CARRERAS 1 FONT: 

Sí, Sr. President. Srs. Diputats. Nosaltres hem pre
sentat aquesta es mena per una raó molt senzilla i molt 
comprensible. Resulta que l'any 79 van comen¡;;:a¡- les 
gestions per construir un laboratori de qualitat d'eeli
ficació a Maó, per a Menorca, per a l'i!la de Menorca. 
Aquest laboratori, les obres varen comen<;ar l'any 82, 
damunt un solar que va cedir l'ajuntament de Maó. 
L'any 1984 en vlrtut del Decret de Transferencies de 
competencies d'arquitectura, vivenda i qualitat d'edifi
cació, aquest laboratori va passar a titularitat ele la 
Comunitat Autonoma, annex II del Decret de Transfe
rencies. Per tant, tenint la Comunitat Autónoma, des 
de l'any 84, un laboratori propi per a control ele la 
qualitat d'eelificació, resulta sorpresiu i incomprensi
ble que el Consell de Govcrn, aquest mateix mes de 
desembre dediqui una partida de 10 milions de pesse
tes a un laboratori de qualitat d'edificació privat, que 
no és del Govern. I aquí ens trobam amb una situació, 
que és que el Gover de la Comunitat Autónoma té un 
laboratori de qualitat d'edificació a Menorca, en pro
pietat, i el té sense equipament, en un solar que va 
cedir I'ajuntament de Maó, aquí passara una cosa, si 
aquest laboratori no s'equipa, l'ajuntame nt ele Maó for
<;osament haur3 de elemanar la recessió _ el'aquest so];:¡r 
al SicU favor amb l'edificació que hi ha alla damunt, 
el logic és quc si lenim un laboratori, que aquest Iabo
ratori sigui el ele la Comunitat Autonoma i el que cs 
posi en funcionament i s'equipi tant de material hllma 
com de malerial tecnic_ 

Precisamcnt, 01 eliari d'ahir, a la premsa locol ele 
Menorca, apareix un comunicat del Col'l egi d'Aparel1a
dors, que és un col-lectiu que no sol Per gaires protes
tes, i mostra la scva estranyesa elavant aquesta situació 
que, sense cap dubte és molt atípica i jo cree que in
correcte, i que bem el'anar a intentor, per tots els mit
jans possibles, corregir. És lotalment necessar:i equipar 

f .~ .' • • .~. ¡o~ 'l'. ~_-
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aquesl 13boratori, perque donam una imalgc d'una m:.t
la administració que hCIll de corregir a tota costa. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESlDENT: 
Té la panlula el COllsdler d'Onlenació del Territori 

i Obres Públiques, el Sl-. Jeroni Saiz. 

EL SR. CONSELLER D'OBRES PúBLIQUES 
T ORDENACló DEL TERRITORI 
(Jcroni Saiz i Gomila): 

Sí. muchas ¡>racias, Sr Presidente. Yo lamento, en 
el última momc;;to, tener que des'viar la atención llacia 
un tema que no es estrictamente presupuestario, pero 
el Sr. Carreras me lleva a ello. Si tenemos que hablar 
de situaciones atípicas y de sorpresa, yo tengo que 
ch:cir que la sorpresa ha sido la J1l.1Cstra. Nosotros no 
disponemos de un laboratorio en Mahón, no dispone
mos de un laboratorio, porque toclavía no nos ha sido 
en 1 regado, a pesar que, según el Decreto cle Transfe
rencias, desde el ai10 84 tendría que haber sido entre
gado este edificio, todavía no ha sido entregado. Reite
radamente, ailo tras año, hemos tenido que ir ponien
do, en el presupuesto, una partida para poder equipar 
este laboratorio, confiando que se entregaría y no ha 
sido entregado. Curiosamente, en el momento que en
conlramos una solución, porque, Sr. Carreras, lo que 
es urgente para Menorca, no es que se equipe un edi
ficio determinado, lo que es urgf:n te es que exista un 
laboratorio, esté donde esté, y que hay laboratorios pri
vados concertados con el INCE para poder realizar es
tos ensayos, estos están en tocla España. Y si realmen
te se puede llegar a un acuerdo, con un laboratorio pri
vado, relativamente privado, si es que la PIMEM puecle 
entenderse como privada, pero es- igual, en Palma,_por
ejemplo, existen otros laboratorios privados, homolo· 
gados, que están realizando exactamente los mismos 
ensayos y con las mismas garantías, ese es un tema que 
está previsto perfectamente, nosotros creemos en los 
privados, desde luego, quizás usted no cree en absolu
to, nosotros sí creemos, cabe la posibilidad. Y eviden
temente, dentro de una economía, y creo que tocios, 
aquí se ha dicho que hemos de reducir el gasto, etc., 
nos resulta mucho más económico el convenio que he
mos suscrito que no precisamente tener que mantener 
un laboratorio nuestro. El equipamiento vale exacta
mente lo mismo, las tasas que se van a cobrar a los 
particulares van a ser las mismas y, en cambio, no 
vamos a tener ningún costo de mantenimiento. Conse
cuentemente, para la economía general de la Comuni
dad, resulta mejor la solución adoptada. Pero, en cual
quier caso, se ha adoptado porque no nos ha quedado 
más remedio, porque después de tres años, no había
mos conseguido todo este edificio. Y, sorprendentemen
te, como dice usted, sorprendentemente, en el momento 
en que anunciamos que vamos a firmar este convenio, 
rapidísimamente, se desplazan todos los técnicos de 
Madrid para hacer la revisión del edificio y ver si nos 
lo entregan de una vez. Pero tampoco esta vez nos lo 
han podido entregar, porque sigue sin reunir los re
quisitos mínimos de calidad de la construcción, es cu
rioso, un laboratorio de calidad de la edificación que 
no puede ser entregado, porque no reúne requisitos 
mínimos de calidad, y nuevamente, el arquitecto des
plazado de Madrid, tuvo que volverse otra vez, y a ver 
si hay suerte y el mes que viene lo pueden entregar o 

no lo pueden entregar. De modo que no disponemos de 
uno. 

e Ou~ va a pasar) Que algún día nos lo van a en
tregar, c\'iclcntementc, y que intentaremos darle un uso 
él cste edil icio, natllr~\lmcnte que le vamos a dar un 
u~(), no ,:stamos tan sobrados como para no darle un 
U"O, lo Cjue no \'~\mos es a duplicar en Menorca, se lo 
d;~o ,;i!lL'Cr:LIllenlc, me: par . .'ce que sel ía un absurdo pre
tenc!er duplicar en Menorca laboDlorios de control de 
calidad ele la edificación, mientras que en Ibiza, por 
L'!cmp lo. no tencmos ninguno. Es en este sentido que 
; () "llgie¡'() que si tiene quc quec!Z\r5e la partieb Z\hiert:\, 
"e' C¡llec!c a11ierla, pero par;} equipar nuevos laboralo
tius, no pnxisamente en Mahón, porque, repito, en Me
norc;} ya hay' un laboratorio, y las distancias no son 
tan grandes como para que no pucela utilizarse el otro. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sí, tt~ b paraula el Sr. Bcnjamí Carreras . 

EL SR. CARRERAS I FONT: 
Jo cree que en aquests moments, aquí, el que suc

cecix és que hi ha hagut un;} seriosa patinaela elel Go
v ;~ rn, a<;:o realment és el que succeeix. Perque si I'an)' 
84. amb un Decret cle Transferencies, no tenc el Deeret 
8.quí perque als menorquins sempre ens resulta molt 
elifícil dur tata la documentació, a l'Annex II es des
tina un laboratori de quaJitat d'edificació al Govern 
ele les Illes Balears. A partir del 84, el Cansell Insular 
de Menorca aprova una moció a ple, amb el vot favora
ble ele 10ts els Grups Polítics, i una altra al 85, reque
rint al Govern que gestioni la trans[~rcncia d'aquest la
boratori de la qualitat d'edificació, s'han fet dues mo
cions e1el ConseIl Insular de Menorca aprovades per tots 
els Grups Polities. Posteriorment, el mes de novembre 
d'aquest any, el Diputat que els parla presenta una 
pJ oposició no de !lei, el mes de novc:mbre, soHicilant 
oue el Govern equipi el laboratori de la qualitat d'edi
ficació de Maó, i també l'equipi de dolació humana. El 
primer Consell de Govern que es fa el mes de desem
bre aprova, amb presses i litemlment copiat de la prem
sa local, que «con carácter de urg~ncia» -segons la 
premsa loc:¡]-, Ulla clotació ele 10 milions de pessetes 
per al laboratori de Ciutadclla. 

En definitiva, aquí ens trobam que el Govem no 
ha gestionat, no s'ha preocupat, e} volian tallar i men
trestant elesapareix, clesapareix l'INCE, els arquitectes 
responsables ja passan a altres seccions, i el Govern no 
s'ocupa ni es preocupa que es faci la transferencia eI'a
quest laboratorio Tenim un laboratori que esta constrult, 
i si en el moment d'anar a fer la recepció que es va 
fer aquest mateix mes de desembre, es van trobar al
gunes deficiencies, aquestes van ser per no emprar J'ecli
fici durant dos anys, perque ningú no s'ha preocupat 
que es fes aquesta transferencia, i, en definitiva, el que 
hi havia era qualque porta que no s'obria, qualque vi
dre romput, a causa del temps que ha transcorregut, 
sense que aIlo estigués habitat. 

Ens trobam en una situació realment kafkiaIla, 
molt preocupant. O sigui que el Govern, en aquest mo
ment, sembla que renuncia a un laboratori de qualitat 
de l'edificació que té de titularitat pública, en favor 
d'una empresa que ha fet pressions, d'una associació 
que ha fet pressions sobre el Govern, aixo és ben cons
tatable, a la vista de les dec1aracions que s'han fet per 
premsa, i, en aquests moments ens trobam en una si
tuació que realment jo cree que l'hem de corregir for-
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~osament, és que és impensable que aixo pugui funcio
nar d'aquesta manera, si Ú!nim un laboratori propi i 
no el posam en marxa, correm el risc que l'ajuntament 
de Maó, que va desqualificar una parceHa destinarla, 
uns m esas, perque es fes aquest laboratori de qualitat 
de l'edificació, i aquí hi ha testimonis, em sembIa, per
que em pareix que el Sr. Miquel Pascual va ser un deIs 
promotors d'aquest laboratori, o ha era en temps 
d'UCD, l'any 79 fins al 82. 

Dins la seva propia Conselleria i tot, aquesta si
tuació ha creat malestar, perque hi ha eIs enginyers 
promotors d'aquest laborat ri que van cons iderar la 
necessitat de posar en ma t-xa aques ta instaBa ió . O si
gui que, cm sembla, que és e l moment d'aplicar mesu
res conectores, cree qu e hi ha hngut una p tinada de 
malta consideració, nosaltres estam disposats a donar
los la nostra maxima coHaboració, per posar en marxa 
aquest laboratori, que fa prou bona falta. 

Gr<'lcies. 

EL SR. PRESIDENT: 
El Consellcr d'Ordenació dd Territori, té la paraula. 

EL SR. CONSELLER D'OBRES PúBLIQUES 
1 ORDENACIó DEL TERRITORI 
(Jeroni Saiz i Gomila): 

Gracias , Sr. Presidente, y voy a terminar, porque 
esto parece un diálogo de sordos, y entonces no vamos 
a ninguna parte . Pero yo no puedo admitir, en absolu
to, ningún patinazo. Creo _ que he explicado perfecta
mente clara cuál ha sido la génesis, y lo único que me 
falta por añadir, para contar la historia completa es 
que del convenio con la PIMEM se viene hablando des
de el mes de agosto, es decir, desde mucho antes que 
se presentase cualquier moción en este Parlamento re
lativa a l tema. Que nosotros hemos reclamado del Mi
nisterio de Obras Públicas la entrega, no de este labo
ratorio, de este edificio, quiero rectificar, del edificio, 
no clel laboratorio , lo hemos venido reiterando desde 
el año 84, lo que pasa es que el Ministerio no nos lo 
podía entregar, porque tampoco lo tenía el Ministerio, 
porque todavía era titularidad del contratista, porque 
han tenido problemas, y yo en esto no he querido en
trar, porque creo que no es nuestro tema, han tenido 
problemas entre la Administración y el contratista, y, 
como no lo tenía el Estado, no nos lo podía tranferir, 
y el que figurase en un anexo, bueno, figuraba que se 
nos entregaba una cosa que no existía. En consecuen
cia, no lo hemos podido emplear durante tres años, por
que no tenía asistencia jurídica, era un edificio con s
tn.IÍdo por el contratista, en litigio entre contratista y 
administración y que no sabemos como estaba y que 
no ha sido en tregado todavía, es decir, qqe la cosa 
está clara. El patinazo es que ahí está un edificio cons
tru ido por la Administración del E stado , con fondos 
públicos, sobre un solar cedido por el a juntam iento, 
pero que ha estado parado durante tres años por pro
blemas internos, ele lo cual la Comunidad no es res
ponsable . El hechu cierto es que en Menorca no había, 
y lo quc han venido reclamando todos los profesiona
les, todos los contratistas.: han venido reclamando, no 
e l equipamiento ele un edificio, han venido reclamando 
la existe ncia de un laboratorio, y esto es lo que hemos 
hecho nosotros y lo que naturalmente no nos vamos a 
echar para atrás, porque entendemos que es la meior 
solución qu e podríamos hacer, y por eso la hemos he
cho, en cu a lquier caso, si queda una partida abierta de 

1.000 . P:ts., pues va a quedar una partida de 1.000 Pts., 
realmente e_stamos discutiendo una cantidad simbólica, 
pero creo que por una cuestión de principios, con la 
más estricta justicia, como reclamaba antes en relación 
con las ayudas a planeamiento de los distintos ayunta
mientos, me parece que es absolutamente injusto dejar 
una partida, aunque sea simbólica, para duplicar una 
instalación en Menorca, mientras en Ibiza no existe nin
guna instalación. Consecuentemente, esta es toda la si-

·u9~::len¡ 

Lo que tiene de kafkiano, tiene de kafkiano que se 
transfiera un edificio que no existe jurídicamente, es to 
sí que es kafkiano, pero, por lo demás, este edificio, 
no lo hemos tenido nunca, nunca nos ha sido entrega
do, en ninguna de las actas, porque usted sabe perfec
tam ente, parece ser que ha leido el Decreto de Trans
ferencias en algún momento, sabe usted que después 
se va a plasmar esta transferencia en unas actas, en las 
que se van concretando todos los bienes e instalaciones 
que se transfieren, actas suscritas por la Administra
ción del Estado y por la Administración Autonómica, 
y este edificio no ha sido in cluido en ningún acta, por
qu e el Estado no nos podía transferir lo que no tenía, 
aunque figurase como anexo, Sr. Carreras, las cosas son 
así, no era del Estado, no nos lo podía dar y no nos 
lo ha ciado. Consecuentemente, cuando estamos hablan
do de equipar un laboratorio en Menorca en cualquier 
caso estamos hablando de un laboratorio, no este, y un 
laboratorio ya lo vamos a equipar. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sí, el Sr. Miquel Pascual; per aHusions. Cantes ti l'al

lusió exclusivament. 

EL SR. PASCUAL I AMORÓS: 
No, al Sr. Carreras li h e de dir, amb tot respecte 

i, ni per bé ni per mal, o sigui que senzillament, jo no 
vaig reoir mai cap inlervenció re pecl'e de l laboratorio 
de qualilal d'edi(icació de Maó, eo~re allres co es, per
que l'INCE no cstava transfe rit , i el Con ell General 
lme r insular. durant el m eu temps, no va intervenir en 
absoluto 

EL SR. PRESIDENT: 
Passam a votar, ido, 
El debat esta tancat, Sr. Quetglas. 
Ha passat el torn, no m'ha demanat la paraula, i el 

debat esta tancat. 

EL SR. QUETGLAS I ROSANES: 
Per una qüestió d'ordre, Sr. President. Si ha vol 

interpretar així. Es tracta que hi ha hagut una pro
posta, i jo no sé si es pot formalitz.ar aquesta proposta 
que aques ta partida oberta no s'afectas a un laboratori 
en concret, sinó a equipament de laboratoris de quali
tat de l'edificació, i si aixo ha estat, aquesta proposta, 
més o manco efectuada, i si hi venien a bé tots els 
Grups, tal vega da seria per tenir en compte . 

EL SR. PRESIDENT: 
Jo li agraesc la seva intervenció , pero .lo no l'he 

sentida, aquesta proposta. La proposta és del que fa 
l'esmena, i jo el que ha fet l'esmena, no he vist que 
fe s aquesta proposta. 

EL SR. QUETGLAS I ROSANES: 
Perdó, pero qui defensa va el vot particular, sí que 

.. , • " r : '.\ .. ~ ~. • : ~ .. - , •• , ""'. ~~ ~". 
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l'ha feto., a la proposta . l, en aquest cas, el que votam 
és un vot particular, no és una esmena. f:s el vot par
tinllar el que es votara. 

EL SR. PRESIDENT: 
El vol particular és a l'esmena. No obs tant, no, no, 

no es preocupi, jo no ho aturaré. Sr. Narcís Tudurí, faci 
la pro pos tao 

EL SR. TUDURt l MAR!: 
Sí, «nunco. es tarde cuando llega», diuen en caste

lla. Per part nos tra, ens pensavem que estava feta la 
proposta, per parl del Conseller, de totes maneres , la 
faig formalment en aquest moment. Deixo.r oberta una 
partida per a laboratoris de conslrucció, sense fixar 
destí concret. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. Portaveus accepten la proposta de modificació? 
No s'accepta la proposta. 
Per tant, passam a votació, tal com esta en aquest 

moment l'esmena presentada. 
Sres. i Srs. Diputats que voten a favor del vot par

ticular, es vol en, s'aixequin drets, per favor? 
Gracies. 
Sres. i Srs. Diputats que voten en contra del vot 

particular, es vol en posar drets? 
Moltes gracies. 
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen, es valen posar 

drets? 
Resultat de la votació: vots a favar, 29; vots en 

contra, 25; abstencions, 5. 
Queda aprovat, ido, el vot particular que acabam 

de sotmetre a votació. 
En aquesta Presidencia, a aquesta Mesa li han fet 

arrib-ar una esmena el'aeldició, firmada per tots els Por
taveus deIs Grups Parlélmentaris, per tant, és reglamen
tariament correcta, que diu, Secció 17, subprograma 
17.06.01, subconcepte 78.10, transferencies de capital a 
famílies, pla quatriennal, 1 milió de pessetes, vivendes 
del MOPU. Per tant, cree que la podem sotmetre direc
tament a votació, perque ve ... 

Sí, Srs. Portaveus que vulguin intervenir? 

EL SR. TRIA Y I LLOPIS: 
Sr. President, no, no vuIl intervenir. SimpJement, 

de la lectura es dedueix que no esta molt correctament 
escrit, i el títol és Pla Quatriennal de Vivendes del 
MOPU. 

EL SR. PRESIDENT: 
Transfer·::ncies de capital a famílies, pla qua trien

nal de Viven eles del MOPU, 1 milió de pessetes. 
Aleshores, podem sotmetre a vota ció directament 

aquesta esmena el'aeldició? 
Sres. i Srs. Diputats que votin a favor, es valen 

aixecar drets? 
En contra? 
Abstencions? 
Queda aprovada per unanimitat. 
Acabat eJ debat, procedeix sotmetre a votació la 

Secció 17, Obres Públiques i Ordenació del Territori. 
Sres. i Srs. Diputats que votin a favor de la Sec

ció 17, es valen posar drets, per favor? 
S'es. i Srs. Diputats que voten en contra, es va

len posar drets? 
Gracies. 

Sres. i Srs. Dipulats que s'abstenen, es volen po
sar clrels? 

Gracies. 
Resultat de la votació: vots a favor, 34; vots en 

contra, 4; abstencions, 21. Queela, ido, aprovada, la Sec
ció 17, Obres Públiqucs i Ordenació del Territori. 

Passam al debat de la Secc!ó 18, Sanitat. 
Sí, té la paraula el Sr. Francesc Tria)'. 

EL SR. TRIAY 1 LLOPIS: 
Sr. President, demanaríem, SI es possible, un des

can's de 5 minuts per resoldre tccn icament una qüestió 
r elativa a la Sccció ele Sanilat. 

EL SR. PRESIDENT: 
Si és per resoldre i per facilitar el debat, amb 

molt de gust. Se suspen aquesta sessió per cinc mi
nuls. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sres . i Srs. Diputats, recomen<;a la SCSSIO. 

Jo comprenc que és un poc tard, pero deman als 
Srs. Diputats que m'ajudin a continuar endavant tan 
aviat com sigui possible. 

1 passam a debatre la Secció 18, Sanitat i Segu
retat Social. 

Comen<;am per debatre l'esmena mantenguda núm. 
7, del Grup Parlamentari PSM-Entesa de l'Esquena de 
Menorca. Per defensar aquesta esmena, per part del 
Grup Parlamentari esmentat, té la paraula el Sr. Se
bastia Sena. 

EL SR. SERRA 1 BUSQUETS: 
Sí, gracies, Sr. President. L'esmena que elefensa

rem, la núm. 7, a aquesta Conselleria, és la que fa re
ferencia a la xarxa pública, a crear una xarxa públi
ca el'escoles d'infants a la Comunitat Autonoma de les 
IlJes Ba]ears. Nosaltres pensam que un deIs deficits a 
la nostra societat, més importants, deficits educatiu i 
social és el de la inexistencia de les suficients escoles 
d'infants, escoles públiques el'infants a]a Comunitat 
Autonoma. Aleshores, analitzant una mica J'ambit com
petencial que té el Govern de la Comunitat, i analit
zant també una política ja coneguda, eJe les famoses 
guarderies labarals, jo. coneguda de fa molts d'anys, és 
quan ens hem decidit a plantejar aquesta iniciativa, 
precisament dins I'ambit de l'acció social. Perque, en 
primer 110c, existeix competencia i, en segon lloc, exis
teix ja una practica ele guarderies laborals, pero que 
aquest tema de les guarderies laboral s són profunda
ment insuficient donada la elemanda i donaela la rea
litat ele les escoles d'infants a la Comunitat Autonoma. 

Nosaltres creim que avui per avui, el tema el'esco
les d'infants, tots sabem que és un deIs problemes que 
afect·~n cada dia més, atesa la carestia que existeix i 
ates el problema que significa per a totes les classes 
popuJars d'aquestes illes el que costen els infants me
nuts quan han d'anar a aquest tipus d'escoles . Es per 
aixo que creim que el Govern de la Comunitat no pot 
estar d'esquena a aquesta reaJitat i no es pot confor
mar tampoc amb la gestió el'aquestes guarderies que 
hem comentat, Iabarals, transferides per I'Administra
ció de l'Estat. 1 és per aixo que volem oferir a aquest 
2uto-govern una iniciativa, una iniciativa política, una 
iniciativa social, una iniciativa educativa prou impor
tant, i és comen<;ar aquesta xarxa pública el'escoles 
d'infants. 
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Per que dotar-la amb 125 milions de pessetes? Do
tar-la, aquesta partida, amb 125 milions de pessetes és 
per a un objcctiu, per a una concreció, nosaltres pen
sam que amb aquests doblers es podrien comenc;:ar al
manco a cada illa, una escala d'aquestes característi
ques, escala d'infanls, amb la característica d'escola 
pública. I pensam que al mateix temps, el Govcrn, a 
partir d'aquesta realitat podria, amb convenis, podria 
aconseguir el'altres inst itucions públiques, una reacti
vació cl'aqucst tipus d'activitat i fin s i tot nosaltres 
ens atreviríem a dir que quan existeixi la llci pertinent 
d'eclucació cl'infants, es podria, d'alguna manera, col
laborar, ja dic amb altres inslitucions i amb altres en
titaLs per tal de comenc;ar a [el' realitat la solució a 
Ull deIs problemes més grossos que.:: té la gent treba
lladora, la gent de classe popular, que és guarderies 
n,olt cares, privaeles, que no permeten que en aquests 
momcnLs aquests temes estiguin resolts. 

Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Srs. Portaveus que volen interv~~nir? 
Té la paraLlla, [lcr pa¡-t elel Grup AP-PL, el Dipu

tat Sr. Narcís Tuduri. 

EL SR. TUDURl I MARÍ: 
Sí, Sr. President, Srs. Diputats. Bé, el primer ele 

tot és que, per tema ja competencial, creim que aixQ 
és un tema, com acaba ele elir el Sr. Serra, ele compe
L~llcia total ele l'Estat. Segona, sabem que el Govern 

- CeiíLral en aquests moments esta en confecció el'una 
11ei general sobre aquest tema d'escoles infantils, al 
Ministeri d'Educació. En tercer lloc, abordar una xar
xa d'aquest estil a les Illes, que podríem posar deu o 
quinze centres, pensi voste que aixo representa apro
xímadament dos-cents emplac;aments. És a dir, els mi
lions són molts, pero són molt pocs si ho volem fer 
bé, i per fer-ho malament, millor que no facem i es
perem que ens vengui la competencia o que vengui ja 
la iniciació de competencia, i, en aquest sentit, sí que 
ho podríem continuar. En tal sentit, votarem en con
tra. 

Gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
Passam a la vota ció de I'esmena núm. 7 del Grup 

PSM-Entesa de I'Esquerra ele Menorca. Per tant, jo 
deman als Srs. Diputats: 

Sres. i Srs. Diputats que votin a favor, es volen 
posar drets? 

Gracies. 
Sres. Srs_ que voten en contra, es volen posar 

drets? 
Sres. 1 Srs. DipÚtats que s'abslenen, es volen po

sar drets? 
Resultat de la votació: vols a favor, 4; vots en 

con tra, 29; a bs Lencions, 26. Queda, ido, rebutjada, ]'es
mena núm. 7 que acabam de sotmetre a votació . 

Per part del Grup Parlamentari Socialista, també 
es manté per debaLre al Plenari l'esmena núm. 9. Per 
de[ensar aquesta esmena, té la paraula el Diputat Sr. 
MiCjuel Oliver i Massutí. 

EL SR. OLIVER I MASSUT!: 
Grácies, Sr. President. Aquesta esmena la mante

nim perque, a pesar que ens trobam en aquest mo
ment, que és difícil en funció deIs pressuposts qua-

drats, perqué quan discutírern la creació o la construc
ció de l'Hospital de Llevant, de la Comarca de Llevant, 
va quedar manifest que hi havia una falta de llits, i 
falta d'ubicació hospitalaria a Palma, en concreto Nos
altres, en aque11 moment, varem suggerir una junta téc
nica ele coordina ció i d'utilització de tot el que tenim 
a Balears, en aguest moment, en el sentit de poder fer 
lota la forc,:a damunt Madrid, dient que, utilitzat tot 
el que tenim coordinat adequadament, teníem una ne
ce:ósitat x i poder for¡;:ar a la construcció d'aquest hospi
tal que creim que en aquest moment és necessari a 
Palma, a més del que ja s'ha aprovat per a LlevanL 

En aquestes circumstáncies, nosaltres presentarem 
Ulla esmena, perqu,:; es eledicas una quanLitat de elo
blcrs a la posada en servei cle l'ala del J oan March, de 
J'hospital Joan March que en aquest moment esta sen
se utilització, nosaltres creim que hi ha tota una ala 
allü que permetria un centenar de llits aproximacla
ment, i seria una demostrLlció que amb el nostre es
fer:; intenlam resoldre aquest problema. Aixo ens clo
Ilell-ia, per una parL, unes possibilitats d'anar resolent 
sobre la manca, els problcmes que en aquest mOl11c:nt 
\cnim, coordinanL totes ks possibilitats hospitalaries, 
i conrdinal aix:J rer [orc;a. COl11 ja he dit, de cara a 
Madrid per acabar de resolclre totall11ent aquesl pro
blema. 

En aquestes circumstiLncies, nosaltres mantenim 
aquesta esmena, perque la creim important de cara a 
la sulució el'un problema tan transcendent per a les 
Illes, com és el ele la ubicació hospilalaria. 

Molles gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
Té la paraula el Conseller de Sanitat, Sr. Gabriel 

Oliver. 

EL SR. CONSELLER DE SANITAT 
I SEGURETAT SOCIAL (Gabriel Oliver i Capó): 

Gracies, Sr. President. Jo estic totalment el'acorel 
amb el meu hom6nim Diputat Socialista en la falta ele 
lIits, com ho hem expressat, jo cree que reiteradament, 
i, a més a més, ho varem dur al Parlament amb el Pla 
el'Ordenació Sanitaria, aprovat per aquest Parlament. 
Per altra banela, efectivament, crcim que s'haurien ele 
posar en marx a aquests cent 11its que falten a I'Hos
pital Joan March. El que passa és que aquests llits els 
ha d'usar INSALUD, com és lógico Nosaltres hem fet 
una proposta al Ministeri, que si ells ens posen aquests 
100 llits, els doten, amb unes, nosaltres calculam que 
amb uns 175 milions ele pessetes estarien a punt, nos
altres ens comprometem aleshores a dotar-los ele per
sonal i a posar-los al servei d'INSALUD. 

Hem ele lenir en compte que si nosaltres, a més 
arnés, posal11 Llquests 175 milions, .ia aleshores INSA
LUD, practicament no pag::ll-;'¡ res, perque avui en dia, 
per uns Hits qll'2 ens costen a nosaltres 11.000 Pts. 
llit/clia, INSALUD ens en paga 2.500 només, si a més 
a més li constru'im 100 1Iits l11és i a més a més els do
tam de personal i con linuam cobran t 2_500 Pts. perquc 
no hi ha manera que ens vl1lgui pujar, jo crec que és 
cxcessiu el que es elemana a la nostra Comunitat Au
tanoma, tenint en compte que hi dedicam molta assis
tencia sanitaria, per exemple, aquestes 8.000 Pts. llit/dia 
que estam dedicant al Joan March, pel- exempIe, lots 
els centres sanitaris que hem fet per a assistencia pri
maria i per a ús, sobretot d'INSALUD. Jo crec que és 
més convenient que l'EstLlt es clecideixi, que pare ix que 
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c;s possible que es decicleixi, afer Zlquests 100 llits, i 
Ilavurs sí que jo demanZlré, si no ens basten els do
blers, clemanLlI é ZI aquesl Parlamenl perque puguel11, 
Ilosaltres, fer ironl a les clespeses que ens SUpOSZll"élll, 
pcrque sabem que INSALUD no pZlgarü el que coslin. 
.r o crcc que és més conecte. 

Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Srs. Portaveus que "ulguin in tervenir? 
El Sr. Miquel Oli\er té la paraula. 

EL SR ... OLIVER 1 MASSUTÍ: 
Molles gracies, Sr. Presiclent. Una petita in ler\"Cn

ció. Estam el'acord, com bé ha dit el Conseller, en la 
problematica de la falta ele llits hospitalaris. Ara bé, 
hi ha una petita inversió en el plantejZlment. Nosaltres 
creim que l'Hospital 10Zlll March, és un hospital ele la 
Comunilat, que l'hospital que necessitam és un hospi
tal més gran, sera ele 200, sera de 300, sera de 400 llits 
ubicat a Palma mateix, per resoldre definitivament el 
problema sanitario 1 nosaltres creim que, en lloc de 
clemanar, cosa més complicada, perque hauria ele ser 
amb un conveni, que l'Administraeió Central, a través 
d'INSALUD inverteixi a la posada en servei del loan 
March, que aixo ho faeem nosaltres, i seria una de
mostració i una fon;a que hem fet tot el possible per 
resoldre el problema, pero que tenim una manca que 
l'han ele resoldre des de Madrid, i aquesta manca és 
el tercer hospital del qual jo estic parlant. Si nosaltres 
li demanam, a l'Administració Central que ens munti 
uns 100 llits al loan March, perdem tota la fon;a de 
cara a aeonseguir el que realment necessitam que és 
el tercer hospital. O sigui que el nostre plantejament 
és una demostració d'esfon,:, fins i tot per damunt del 
pnssible, nosZlltres no demanavem cloblers per fer to
tZllment la posZlcla en servei de sala, sinó que demana
vem una quantitat que era la que teníem disponible 
en aquel! moment, en el Pressupost, era, com he dit, 
unZl demostració d'acció, una demostraeió el'esfon;, i, 
en conseqüencia, una exigencia de cara a Maelrid per 
resoldre defini livZlment el problema sanitari de les Ba
lears. 

Moltes gri\cies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sí, el Conseller de Sanitat té la paraula. 

EL SR. CONSELLER DE' SANITAT 
1 SEGURETAT SOCIAL (Gabriel Oliver i Capó): 

Gracies, Sr. President. Bé, és que nosaltres, per a 
aquest tercer hospital, el que compta dins Balears és 
el Pla d'Ordenació Sanitaria aprovat per aquest Parla
ment, que parla de tres hospitals, que són el de Ma
nacor, el d'Inea i el de Palma. INSALUD diu que amb 
un bastava, pero, realment, el que esta aeceptat és aixo. 
Pero és que nosaltres, per a aquest tercer hospital de 
Palma, ens varem comprometre amb el Subdirector 
General d'Assistencia Social, a participar afer aquest 
tercer hospital de Palma, ens varem comprometre, tant 
el Consell Insular com nosaltres. Bé, aleshores, amb 
una competencia que no tenim, en absolut, transferi
da, nosaltres estam disposats i ho hem demostrat a 
Madrid, a donar molt, pero és que ja els ho donarem 
tot abans que ens transfereixin res, esperem que ens 
transfereixin INSALUD, que ells facin el gest, també, 

pcrque nosZlltres n'hem fcts molts, fins ara, INSA
LUD, li Zlssegur que n'ha [ets poes, ele gestos, per a 
BZllears. 

EL SR. PRESIDENT: 
Passam a yotació, idó, l'esmenZl núm. 9 del Grup 

Parlamen tari Socialista. 
Sl-es. i Sl ·S. Diputats que volen a [Zlvor, es valen 

pusar elrels? 
Iv!O!teS gracies. 
Sres. i Srs. Diputats que voten en contra, es volen 

posar elrets? 
Sres. i Srs. Diputats que s'abslenen, es volen po

sar dre ts? 
Resultats ele la votació: vots a favor, 25; vots en 

cuntra, 29; abstencions, 5. Queda, ielo, rebutjaela I'es
m:~na núm. 9 que acabam ele sotmetre a votació. 

Per pmt dels Grups Parlamentaris Unió Mallorqui
na i AP-PL, es mantenen vots particulars, un vot pZlr
licular a l'esmenZl núm. 3 elel PSM-Entesa ele I'Esquer
ra ele Menorca, núm. 69 elel Grup Parlamentari CDS, 
núm. 1 del Grup Parlamentari Socialista. El vot parti
cular a l'esmena núm. 5, un altre al núm. 6, un altre 
al núm. 9, un altre al núm. 10, del Grup Parlamentari 
PSM-Entesa de l'Esquerra de Menorca, i una altra a 
I'esmena núm. 7 elel Grup Parlamentari Socialista. 

Sí, el Diputat Sr. Tudurí té la parauIa. 

EL SR. TUDUR! I MAR!: 
Sí, Sr. President. Volíem anunciar la retirada del 

nostre vot particular a la núm. 3 del PSM, núm. 1 del 
PSOE, núm. 69 del CDS, núm. 6 i 9 i 10 del PSM, 
mantenim les restants. 

EL SR. PRESIDENT: 
Dos vots parliculars, no? 

EL SR. TUDURt 1 MAR!: 
Dos vots particulars. A la núm. 5 del PSM a la 

núm. 7 del Partit Socialista. 

EL SR. PRESIDENT: 
]\1'escolti que invertirem els termes. 
Per defensar el vot particular a I'esmena núm. 7 

cL~l Grup Parlamentari Socialista, té la paraula, per 
pZlrt del Grup Parlamentari AP-PL, no sé qui. Qui? De
man que em clemani la paraula qualcú. 

El Sr. Conseller no sera pel Grup Parlamentari 
AP-PL, ha de ser com a Govern, és que no ... 

EL SR. TUDUR! I MARí: 
Sí, aquest tema és de medicines 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. TudurÍ, voste o el Sr. Conseller. 

EL SR. TUDURí 1 MAR!: 
No, el Sr. Conseller, agra'im, el Grup, que el Sr. 

Conseller parli en nom nostre, perque podra parlar 
amb més precisió. 

EL SR. PRESIDENT: 
Ido, el Sr. Conseller que em demani la paraula, 

jo li donaré, amb molt de gusto 
Té la paraula el Sr. Conseller de Sanitat. 
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EL SR. CONSELLER DE SANITAT 
I SEGURETAT SOCIAL (Gabriel Oliver Capó): 

És sobre el banc de sang ... 

EL SR. PRESIDENT: 
Com a Govern senzillament, no? 
Srs. Diputats, el President dóna la paraula al Con

seller de Sanitat. Té la paraula, Sr. Conseller. 

EL SR. CONSELLER DE SANITAT 
1 SEGURETAT SOCIAL (Gabriel Oliver i Capó): 

L'esmena núm. 7 és la supressió deIs doblers de
dicats al banc de sango Jo crec que aquí hi ha bagut 
un malentes, perque realment nosaltres estam per com
plir un Decret del Govern Central, on es diu que les 
Comunitats Autonomes o han de fer un banc comuni
tari o han ele nomenar un deis bancs existents com a 
banc comunitari, el qual banc coordinara totes les fun
cions el'hemo·donació i derivats de la sang, dins la Co
mllllitat, dins el territori de la Comllllita t Autonoma. 
Nús<l llrcs fa a prop de dos "lO s que es léllU n ' onver
ses amb ' reu Roja , i h 111 de lenír '11 comp le que la 
Crc\J R ja. amb 1 cO llvcni que té arnb I'E tut Espa
" yol, I'Es tal li r COl1l!ix que té expe riencia i dOla i .n 
suficienLs pcr a lcndrc el probl.ema etc I' bemo don ció 
en parlicular a l nos Lre ll:!rri Lorí , él tol e l te rri lori. n3-
c'onnl. aleshof' ... s, hell1 l ' ngul empre el problema que 
INSALUD no es volía adberir a aques t conveni que te
nim nosaItres ja acordat, sense firmar, i l'haguéssim 
tengut firmar si no s'hagQés mort l'antjc President, 
amb Creu Roja. Nosaltres creim que hem de noinenar 
el banc de la Creu Roja, com a banc comunitari, la 
qual cosa vol dir que des d'aquest banc es coordinara 
tata I'hemo-donació de les I\les Balears. I. a més a 
més, la unió de les germantats o associaeions de do
nants que passaran a tenir una tarjeta única, com diu 
també aquest Decret. 

El banc d'INSALUD, de la residencia de Son Du
reta quedara, aleshores, com un banc hospitalari, per
que així ho diu el Decret, ara, per nosaltres potenciar 
rcalment aqucst banc de Creu Roja, necessita inver
sions fort es , no hem pogut obtenir de Madrid, de I'Ad
ministració Central, ajudes per a aquest banc, perque 
la normativa qu e vare m posar a Madrid, era que hi 
havia ajudes, i fortes, per a aquests bancs comunita
ri.s, bé sigui per a nova creació, bé per a potenciació 
deis existents, pero només a Comunitats supcriors a 1 
milió d'habitants, per la qual cosa, Balears i La Rioja 
val ' n quedar fo ra el'aques ta reparl ició de dob lers. Per 
aixu, jo ereia que, a pe ár que insist im a Madrid per
que -í ns dOl1 i l1 dobler I el' poc" nciar aque l banc, 
I 'una vegada, hcm d/ul1ifi c::I1- le associacions que cs

tan dlsposncl a fer-ho des de l mom nI que es ereY e l 
1 :l11e com unital·i, i . a més a m 's, p I ~n i1lr un IXIn 
que no sigui h ospitala r i, p erque els bancs hospitala
ri s o vulgucm o no, i jo l'he viscut, al de Son Duret;:¡, 
;:¡tén, C0111 a primera mesura, les necessitats eI'aquel! 
hospital, i clcsprés pensa en la resta. El banc de la 
Cr'~ l.I Roja no és un baile hospita lar i, és un banc que 
plT ara esta , té experi':::ncia a repartir sang a totes les 
clíniqucs ele Mal lo rca. i, per tant, crcim que és el que 
rcu neix les condícions més idanees. Nosaltres 11'~1l1 par
Iat c\'aixó amb e l Vice-president nac ional, esta d'acord 
a polenciar aquest bane de Creu Roj a, a cedir els scus 
10cals i només ens falta la firma d'INSALUD. Na lu l·<.¡]
m en t, si en s ll even tots aques ts doblcrs, tendrem un 
banc més pctit o I'anirem fent tira a tira. Ara bé, nos-

aItres creim que aquest bane s'ha de potenciar perque 
a Balears estam a la meitat d'hemo-donacions, per 
exemple, de Navarra. I ens fan falta moltes més do
nacions. 

Per tant, nosaltres, que volem resoldre un proble
ma d'assistencia sanitaria, social, al mateix temps, que 
nosaltres demanam als donants una donació gratuIta i 
altruista per a tota la població, creim que els hem de 
dedicar un banc i unes condicions perque siguin les 
idonees i les corresponents a la nostra Comunitat, pero, 
si la majoria no ha vol, ho farem més tira a tira. 

Moltes graeies. 

EL SR. PRESIDENT: 
S'obre tom incidental. Per tant, Srs. Portaveus que 

vulguin intervenit-, ho poden fer en aquest moment. 
El Sr. Miquel Oliver, per part del Grup Socialista, 

té la paraula. 

EL SR. OLIVER 1 MASSUTí: 
Gracies, Sr. President. Aixo sembla que més que 

una defensa e1'una rescn :a de vot que havia e1'h ave!" {ct 
un Grup Parlamentari, és una eliscussió amb el Canse
\l er i amb el Govern, una COsa que surt un poc e1el 
plantcjament d'una elaboració de pressuposts. 

De totes formes, sí vul! contestar, perque elel plan
tejament del Sr. Conseller sembla que els grups que 
hem donat suport a aquest punt, no volíem un banc 
de sang comunitari, la qual cosa és un error, p erqu2:!, 
a l'esmena núm. 8 posarem Ulla quanlitat, precisament, 
per al banc comunitari de sango s'ubicas on s'ubicas, 
nosaltres no varem parlar ni de Son Dureta ni de la 
Creu Roja, ens era igual, pero banc de sang que uti
litzas tot el que en aquell moment tenim aquí. No es 
pot ignorar que el banc de sang de Son Dureta, jun
tament amb la germantat de elonants, en aquest mo
ment, obté el 85 % del que s'obté a Balears quant a 
sang, la Creu Roja, el 25 %. EIs dos coordinats, se
gons les dades del Ministeri de Sanitat, es traben en 
4t lloc, quant a globuls i en Ir Uoe quant a plasma. 

Per altra part, també li he de dir que les dona
cíons a Balears estan en el 27 pero 1.000, quan el que 
es necessita per a una població CO!ll la nostra és bas
tant manco del 24, o sigui que, en aquest moment, es
tan cobertes les necessitats de sang, el que es necess i
ta és millorar una coorelinació de cara al que tenim. 
No és poss·iule ni es pot consentir que s'espenvin sa
quets d'aquests de sang, i que, per altra part, s'impor
ti ele Navarra, aixo és una falta de coordinaciÓ. Ben 
bé em poden dir que cls sacs que no s'utilitzen, és 
perqu~ són d/una categoria A o B o C o el que sigui, 
i que, per l'altra part, el que es necessitava era el que 
en ~quell mom ent no hi havia al banc ele Son DlIreta 
i que, per lant s'havía e1'importar. Una vegac\a més he 
ele dir que aixc> és falta ele coonlinació, perque si te
llim les organitzacions ck donants, que no hi ha club· 
te que hem de traetar amb !llalla cura aixo, aqllestes 
lWr~()nes que clonen S31l ¡I, són unes persones total ment 
solidüries amb la poblaeió perque [an una don uc ió i 
;) iUc\Cll els possibles malalts que puguin venir, per tant, 
l1em d'anar amb molta cura amb el tractament e1'a
questes coses, j amb la lItílil zac íú c\'aquest esfor;; ckls 
nCSfres c iut3Clans, solidariament amb els malalts de la 
nostra ciutat. 

Aleshores, nosaltres el que li demanam, Conseller, 
no es que no erei el banc de sang de la Comunitat, 
nosaltres volem que crcl el banc de la Comunitat, pero 
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que el crel utilitzant tol el qu e té en aquest moment, 
no és ver que es pugui desestimar tot el que hi ha a 
Son Dureta, i també estam eI'acord que el banc de sang 
no ha ele ser hospitalari, estigui ubicat o no dins un 
eclifici el'hospital, ha de fun cionar inelcpcndentment 
elel fUllcionam en t ele l'hospital, perque ha d'estar, un 
ballC ele sang, al servei ele totes les n ecessitats que hi 
hagi, pero sempre resguardant que no es pugui utilit
zar aquesta sang d'una forma no correcta, i no dic que 
mai s'hi hagi utililzat, pero s'ha ele tenir molt d'es
menl en aquest tema. 

Per tant, nosaltres, Sr. ConselIer, el que creim és 
que li c.1estillam Ulla p<1I tida que és a l 'esmena núm. 
8, suficicnt, en aquest momenl per, dins l'any 88, co
Ol'dinar el que tenim i crear el banc de sang, si hi ha
gllés més necessi tats, que no ho creim, en aquest mo
ment, ja entrariem en aquest tema. També creim que 
és summamen t important i esta en aquesta línia, jo 
crec que la Conselleria esta, que les dues organitza
cions reuneixin tot el seu esfor¡;, que es crel una or
ganització de donants de Mallorca, que hi hagi un con
trol molt fort que elugui aquest banc ele sang comuni
tari, en el sentit que si hi ha manca d'una qualitat de 
sang, es procuri anal' en aquest sentit miJIorant-]o, en 
evitaeió d'haver ele despreciar, per un 1I0c, una cosa i 
per ]'altra, importar l'altra. Jo cree que una bona co
ordinació entre e] de Menorca, Eivissa o Eivissa i For
mentera i, per aItra part , les dues coses que tenim 
aquí, amb el capitol que li destinam, voste podra fer 
una gran labor i poelra iniciar el banc de sang que la 
nostra Comunitat necessita i, a més, aconseguir una 
coorelinació perfecta entre tot el que tenim de cara al 
futur. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sí, té la paraula el Sr. Conseller de Sanitat. 

EL SR. CONSELLER DE SANITAT 
1 SEGURETAT SOCIAL (Gabriel Oliver i Capó): 

Gracies, Sr. President, jo crec que estam d'acord 
en tot, en aques ta coordinació, només ens fa falta que 
INSALUD digui que sí i firmi, que és l'únic que falta 
per a aquesta coordina ció, i només no es tam cl'acorcl 
que la quantitat, nosaltres creim que és insuficient per
que almanco e l projecte que ja ens ha presentat Creu 
Roja, només el'obres, se'n va a 32 milions de pesse tes. 
Pero bé, el farem més petit. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sí, Sr. Oliver, té ]a paraula. 

EL SR. OLIVER I MASSUTt: 
Gracies, Sr. President. És un petit aclariment. Jo 

no comprenc, Conseller, perque voste esta tant contra 
IN ALUD, jo compren qu e IN A UD, voste digui que 
no ha coordinat, pero no podem desprecia r e l que hi 
'ha cI'lNSALUD aquí, j les coses s 'aconsegueixen llui
(an t. i INSALUD fi ns a ra, falta saber per 0n 'ha pe 'r
duL la ca rdinació, no pOdcm donar la falla d'cnLeni
ment en h-e persone i en Lre rganismes, no es pot clo
nar la culpa al 100 % él una el'elles. una en lendra més, 
j'allr, ' n tendra m a nco, pero aqui hi ha hagut una des
coordinació i falla d'entenjment. Facem un esfor~ per 
part de les dues parLs, no allres ajudarem amb aque t 
concepte, qui faci més esfor~, s'apuntara , almanco, ha
ver fet una cosa que necess i Lam de cara a la n.ostra 

nccessitat, pero no eliguem quc INSALUD no ha volgut, 
que JNSALUD no pot, que INSALUD I'hem de eleixar 
tUl sol, s i té unes instaUacions i son aquí, les hem eI'a
profitar eles erara, ja, en el futur, ens seran transferi
eles. Seria una barbarita t quc dcixassim perelre aixl> i 
no ho utilitzassim en la mesura, jo Ji deman que [;:¡ci 
un esfon;: de car;:¡ a INSALUD, i nosaltres li ajudarem 
tot el que puguem en aguest sentit. 

Gracies . 

EL SR. PRESIDENT: 
Passam a votació .. . 
Vol tornar a intervenir, Sr. Consell er? 

EL SR . CONSELLER DE SANITAT 
I SEGURETAT SOCIAL 
(Gabriel Olive1' i Capó): 

Gracies, Sr. Presielent. Jo no estic contra INSALUD, 
jo aquí tene I'csb rany, acceptat per Creu Roja i per 
nosaltres i falta acccpla r per INSALUD. Jo crec que 
s'ha d 'aprofitnr, natura lment que s'ha eI'aprofitar, pero 
el que voldría és que es volgués coordinar d'una ve
gada, i fins ara tots els que han tractat aquest tema, 
saben que ha estat mo]t difícil aconseguir-ho. Jo con
tinuaré lluitant, per aixo die que faig comptes crear 
aquest banc ele sang, i naturalment amb la coHaboració 
d 'INSALUD. 

EL SR. PRESIDENT: 
Si, pareix que aquí s'ba obert un tom incidental i 

hi ha molta gent que vol intervenir. 
Sr. Sebastia Serra, té la paraula, si és possible, molt 

curto 

EL SR. SERRA I BUSQUETS: 
Sí, seré molt curt, Ens preocupa molt al nostre 

Grup Parlamenta r i, en aqucsts moments, que cedes 
opinions donades pel Conseller del Govern estan en
trant, per:J molt, en contradicció amb actuacions de les 
associacions o de la gran associació de elonants de sang 
que tant d'esfon;:os ha aconseguit, de tant de milers de 
persones en aquestes illes i que, en aquests moments, 
fa la impressió que el Govern va per una via paraH e]a, 
creant possibJem ent dins I'opinió un cert confusionis
me. Demanaríem al Govern que vagi molt alerta amb 
aquest tema, perque un tema que ha de ser tan impor
tant i hi ha d'haver tanta unanimitat, potser que el 
Govem, en qualque tipus d'afirmacions púb]iques i 
actuacions, segons com siguin, no facin que hi hagi 
divisió i contradiccions dins I'opinió. 

EL SR. PRESIDENT: 
Passam, ido, a votació, el vot particular a l'esme

na núm. 7 del Grup Parlamentari Socialista. 
Sres . i Srs. Diputats que votin a favor, es vo]en 

aixecar drets? 
Gracies. 
Sres . i Srs. Diputats que votin en contra, es vo]en 

aixecar drets? 
Gracies. 
A bstencions? 
Resultat de la votació: vots a favor, 29; vots en 

contra, 30; abstencions, no n'hi ha. Queda, ido, rebut
jat el vot particular que acabam de sotmetre a vota
ció. 

Passam a debatre el vot particular a l'esmena núm. 
5 del Grup Parlamentari PSM-Entesa de I'Esquerra de 
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Menorca. Per defensar aquesta esmena, té la paraula 
el Diputat Sr. Joan Ruguet, perque diu que ha fara 
com a Diputat. 

EL SR. RUGUET 1 ROTGER: 
Sí. Gracies, Sr. President. Tant és la intervenció 

aqu sla com '1 m emb r > del ,"Úvern que ha participat 
a ponenci i a omissi6, com a Dipulal, perquc sim· 
plen'len t, i s'lIa demanaL Lln reces és per arribar a un 
acord global obre aque ' la smcna núm. 5, que nu . 
a ltres m antcndrícm el vol parlicular, pelo després vo· 
tar positivament la I rans'lcció ro que s'ha 8ITib' lt. ·s 
a dir que, prime r s'ha ele volar aquesl vot particu lar, 
<.1 I qual no ('cim clerensa, ~mb la qu a! cosa el cone p
( . quedaria c1espré.<¡, quant a dis lribució amb aqu", la 
csmcna lrail saccionacJ a que el ¡,lOSLre Grup Lall1b~ vo' 
tara favorablement. 

Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Srs. Porlaveus que vulguin intervenir? 
T(·; 1<1 paraula el Sl-. Josep Alfonso , per p<1rt del 

Crup Parlamentari Sociali s ta. 

EL SR. ALFONSO 1 VILLANUEVA: 
Sr. President. Jo no intentaré esmenar el que ha 

dit el Sr. Vice-president, pen'l tal vcgada ha quedat 
confús. Del que es tracta ara, segons l'acord a que 
11-.:m arribat abans, és votar favorablement, tots els 
Grups el vot particular, perque hi ha un acorc\ ele re
clistribució de 31 milions del vot particular en al tres 
partides, també d'assistencia social. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Alfonso. Si aixo és aIXI, no im

porta fer intervencions. Si qualcú vol intervenir, 16gi
cament, ho pot fer. 

Sotmetem, ido, a votació el vot particular a l'es
mena núm. 5 del Grup Parlamentari PSM-Entesa de 
l'Esqu~rra de Menorca. 

Sres. i Srs. Diputats que votin a favor, es volen 
aixecar drets? 

Vots en contra? 
Abstencions? 
Queda aprovat per unanimitat. 
S'ha fet arribar a aquesta Presidencia i a aquesta 

Mesa, una es mena de transacció a la Secció 18, Sani
tat i Seguretat Social, que jo prec al nostre Secretari 
Primer que tengui la bondat de fer-ne lectura, ja que, 
en aquest d ebat , encara, no havia fet lectura de cap 
document. 

EL SR. SECRETARI PRIMER: 
Comem;:arem, ido, Sr. President. 
"Transacció a la Sccció 18, Sanitat i Segurctat So

cial. Queden redistribults els 3\ milions de pessetes 
d'increment prevists a l' esmena núm. 5 del Grup Par
lamentari PSM-Entesa ele l'Esquerra de Menorca, de 
la manera següent: Subprograma 18.03.01 i nova par
tida 29.01, dotac\a amb 10 milion s ele pcssetes, pcr tal 
de millorar el menjador social i centre d'acollida del 
carrer Patronat Obrer ele Ciutat. Subprograma 18.06.01 
i creació del programa 18.06 , Pla d'Erradicació de les 
borses de pobresa a les IIles Balcars , 36 milions de 
pessctes, esmena núm . 6 del Grup Parlamentari PSM
Entesa de l'Esquerr<1 de Menorca. Subprograma 
18.03 .01, la nova partida del Capítol IV, destinada a 
I'as sis ten cia el'urgencia per manca de viven da , queda 

amb 25 milions de pessetes, es mena núm. 8 del Grup 
Parlamentari PSM-Entesa de l'Esquerra de Menorca. 
Palma, a 29 de desembre del 87. Firmat per tots els 
Grups, per tots els Portaveus deIs Grups Parlamenta
ris». 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Secretario 
Portaveus que vulguin intervenir? 
Qüestió d'ordre. Té la paraula el Sr. Quetglas. 

EL SR. QUETGLAS 1 ROSANES: 
Sí, moltes gracies, Sr. Prcsident. O hi ha hagut un 

error a la redacció o hi ha hagut un error a la lectu
ra. És a dir, el pla d'erradicació de les borses de po
bresa queda incrementat en 6 milions de pesse tes, amb 
la qual cosa, el total és 31, perque si no, no redistri
buríem 31 mi lions, sinó molts més. O sigui, són 6 mi
li o ll s ele pesseles més . M'explic. 

L'esmen<1 núm. 6 elel PSM que esta incorporada té 
25 milion s de pesse tes a aquest pla, i ara, deIs 31 pro
\' illenLs de l' e!' mella núm. 7, se n'hi adjudiquen 6, amb 
la qual cosa queden 31, pero aqucsts 31 no són com 
él resu ltat (runa c\istribució de 31, o sigui 36 111ilions 
no poden ser com a resultat d'una distribució de 31, 
és a dir, simplement és aquesta matisació per preci
sar, no sigui cosa que c\esprés, el text que surti d'aquí 
es tigui ambla quanti t<1 t exagerada. 

EL SR. PRESIDENT: 
Té la paraula el Diputat Sr. Serra.. 

EL SR. SERRA 1 BUSQUETS: 
Sí, a mi em pareix que la raó, en aquest cas, la 

té el Secretari Primer, quan ha Ilegit. 1 explicaré per 
que. En aqu . I momcllt en trobam que e ls 3 1 mi li on , 
i pcntura l1l'cquivoc malemaLicament, el. 31 mi lions 
quedari n r~dist:ribu'its dI:! la eglient manera: l Oa la 
partid, prime ra, a la el I m njador, 10; 10 d'increment 
a I'e m na, al que era la no tra cs mena núm . 8, que 
era sobre as i teocia d' urgencia per manca de viv · n· 
da, que e ren 15, i n' hi p sa m 10, 25, per tant, en duirn 
20, i fins ti 31, de 20 a 3 1, són 11. que a n irien prc i· 
samenl a l pla d' rradicac ió el bOl' c de pobresa i. per 
1. nL, 25 qu n'hi havia més onze, en fan 36. 

Em pareix que és a ixí. la suma, s i no m'he equi
vocaL 

EL SR. PRESIDENT: 
Aquesta PI-esid ' ne ia vol dir que, bé, imputar la 

culpa tI! Sccr ' lari, " ha limitat a llegir un document 
que han e laborat c ls Portaveus i 1'han passat a la 
Mesa, i '1 ,'ecre lnri diu que ha llegit correctament el 
que diu el papel'. '. 

E L SR. SERRA 1 BUSQUETS : 
Perdó, Sr. Pres ident. Re dit que té la raó, la ra6. 

EL SR. PRESIDENT: 
Jo hayi a enl~s la culpa. 

EL SR. SERRA r BUSQUETS: 
No, no, la raó, la raó, el que passa és que un pro

Iluncia la erra aquesta un poc ... 

EL SR. PRESIDENT: 
Molt bé, com que la Mesa és solidaria, jo cree que 

el Sr. Secrctari ha llegit correctament, perqu~, és m és, 
abans ho ba assejat. 

.. . ~.... ~~""':!Il~,"i' ,''''';' .".~ - ~,.'f ... • • , . . ,1 I ...::-1r· .. '. """d_ ~ ," .' " ;- . . 
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EL SR. SECRETARI PRIMER: 
Sr. Preside_'nt, que quedi ciar que he llegit perfee

taJllt'nt i ebrament el que deia el text que m'han fet 
arrihar. 

EL SR. PRESIDENT: 
Aleó,horcs, t'm vol deixar el paper, Sr. Secrelari. A 

vcure si ha 8clarim. 
O sigui, el subprograma 18.03.01, nova partida 29.01, 

dutada amb 10 milions, va bé? 
El subprograma 18.06.01 i creació del programa 

J 806, pl8 d'elTac\ic8ció de les hor5Es de pohresa elE' les 
liles B,dcars, 36 111ilions. D'aeord? 

1 subprograma 18.03.01, la nova partida elel Capi-
101 41, destinada a ]'assistencia d'urg~ncia per manca 
de vivencia queda amb 25 milions, es mena núm. 8 del 
Grup Parlamentari PSM-Entesa de l'Esquerra de Me
norca, esta el'acorcl? 

Esla el'aeore! aixo així? lelo, aixo és el que eliu 
aquest paper. 

El Sr. Alfonso té la paraula, Sí. 

EL SR. ALFONSO 1 VILLANUEVA: 
Sí, Sr. President. Jo cree que esta bé, el que, una 

vegaela retirats tots els vots p articulars, aquest aeord 
es fa abans deIs vots particulars, per tant, no sé sap 
que passara . Una vegada retirats, l'esmena exacta o la 
proposta exacta hauria de ser el que voste ha dit: 10 
milions al centre d'acollida de partida nova, 10 milions 
d'increment a l'esmena 8 i 11 milion s d'increment a 
les borses de pobresa. Pero els Portaveus acorden 
aquest paper abans que el Grup Parlamentari d'AP-PL, 
UM, retiras els vots particulars, per tant, no sabíem 
com queda ven els vots particulars. 

E L SR. PRESIDENT: 
Bé, és que jo em pensava que a la negociació tam

bé hi entrava la retirada deIs vots particulars. Es ne
gocia tot. Bé, aleshores, em diguin que és que hem d'a
provar, en aquest moment, tal com estam. 

EL SR. ALFONSO 1 VILLANUEVA : 
Perdó, centre d'acolliela nou programa, 10 milions 

de pessetes. Aixo és nou. L'esmena 8 del PSM que era 
dotació per a assistencia d'urgencia per manca ele vi
venda, passa a 25, és a dir, 10 miJions de pessetes, in
crement, 10 milions de pessetes d'increment, n'hi ha
via 15 i són 10 d'incremcnt. I borses de pobresa, in
crement d'll milions de pessetes, 11 milions de pes
setes. 

EL SR . PRESIDENT: 
Hi esta d'acord? Aleshores, tornarem fer lectura, 

perque no ens hauríem de confondre, que són massa 
milions. 

Subprograma 18.03.01 -Sr. Alfonso, cm vol escol
tar per poder-me dir després sí o no ?-, subprograma 
18.03.01 i nova partida 29.01, dotada amb 10 milions de 
pessetes, per tal de millorar el menjador social i cen
tre d'aeollida del carrer Patronat Obrer de Ciutat. El 
subprograma 18.06.01 i creació del programa 18.06, pla 
d'erradicació de les borses de pobresa a les IHes Ba
lears, esmena núm. 6 del Grup Parlamentari PSM-En
tesa de l'Esquerra de Menorca, queda incrementat 
amb 11 rnilions de pessetes. No. 

EL SR. ALFONSO 1 VILLANUEVA: 
r~s a dir, al lnt, .ia el lexl e1el pressupost, que diu, 

dc:"icits assistcncia elomiciliüria, assisteneia eI'urg¿'ncia 
per a manca de vivencln, que ja és, en aquest moment, 
[ext elel prcssupost, increment ele 10 milions ele pes
,;(:Ies. És que en Qquest moment, ai,,;> ja és el lL'xl del 
pressupost. 

1::1_ SR. PRESIDENT: 
Sr. Alfonso, jo em referia a ¡'alu"a, a les borses ele 

pohrcsa, que \'e ... 

E L SR. ALrONSO 1 VILLANGEVA: 
'. Exactamcnl igual, borses ele pu!Jl<csa, que ja cxis-

leix, perqu;~ estü aprovat, incremcnt ele 10 mil ion s de 
pessetes, 11 milions de pessetes, és igual, 11 milions ele 
pessetes. 

EL SR. PRESIDENT: 
Aix6 és el que ha acabat de lIegir jo, increment d'!] 

milions ele pessetes. 

EL SR. ALFONSO 1 VILLANUEVA: 
Exacte, pero no com a nou programa, perque ja 

existeix, sinó el'increment, aquest és el problema. In
crement sobre una partida ja aprovada. 

EL SR. PRESIDENT: 
A mi m'agradaria ... 

EL SR. ALFONSO I VILLANUEVA: 
Si vol el President, ho redactam. 

EL SR. PRESIDENT: 
No, pero és que jo no he parlat de nou programa, 

_h e parlat de nova partida als menjaelors, aquí he dit: 
subprograma 18.0.6.01- i creació del programa 18.06, ... 

E L SR. ALFONSO 1 VILLANUEVA: 
Aixo ja no, perque .i a es ta creat. 

EL SR. PRESIDENT: 
Ido l'esmena núm . 6, elel Grup Parlamentari PSM

E EM, queda incrementada amb 11 milions? 
1 I'esmena núm. 8, del Grup Parlamentari PSM-

EEM queda incrementada amb 10 milions. 
Aixo és? 
Ho podem sotmetre a votació en aquest sentit? 
Srs. Lletrats, han pres nota? 
Ido, sotmetem a votació el que aeabam de llegir, 

p er no tornar-ho a llegir, no sigui cosa que ens tornem 
a equivocar. 

Sres. i Srs. Diputats que voten a favor, es vol en 
aixecar drets? 

Vots en contra? 
Abstencions? 
Queda aprovat per unanimitat. 
Acabat el debat a la Secció 18, procedim a la vota

ció de la Secció en la seva totalitat. 
Sres. i Srs. Diputats que votin a favor de la Secció 

núm. 18, es volen posar drets? 
Vots en contra? 
Abstencions? 
Queda aprovada per unanimitat. 
Sres. i Srs. Diputats, fent un calcul estimatiu del 

temps que ens falta per acabar el debat, aquesta Presi
dencia ereu que en un temps d'hora i mitja, podem 
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acabar el debat. Jo deman als Sr8. Portaveus si valen 
que descansem fins a les nou i continuem, sembla que 
sí, '" 

Sr. Portaveu del Grup PSM-Entesa de l'Esquerra 
de Menorca? 

EL SR. LOPEZ I CASASNOVAS: 
Pel nostre Grup petit, modest, pero decidit a con

tinuar. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. Portaveu d'Unió Mallorquina? 

EL SR. PASCUAL I AMOROS: 
Sí, continuar. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. Portaveu del CDS? 

EL SR. QUETGLAS I ROSAN ES: 
Una vegada més, suborclinam la nostra postura per

sonal al consens, i elecielim continuar, encara que ens 
agradaría un descanso Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. Portaveu elel Grup Socialista? 

EL SR. TRIA Y 1 LLOPIS: 
Ens conformaríem amb un descans d'un quart. 

EL SR. PRESIDENT: 
Un quart. 
Sr. Portaveu d'AP-PL? 

EL SR. GONZALEZ IORTEA: 
Sí, en principio nosotros preferimos continuar, pero 

vamos, de todas maneras, un descanso de un cuarto de 
hora no se lo vamos a negar al Grupo Socialista. 

EL SR. PRESIDENT: 
Aquesta Presidencia, per no rompre el consens de

creta una suspensió per espai de catorze minuts. 
Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sres. i SI'S. Diputats, recomem;:a la sessió. 
Entram al debat de la Secció 19, Treball i Trans

porls, i a aquesta Secció, el Grup Parlamentari PSM-
'nle a de l'Esquerra d M norca manlé les esmenes 

núms. 2, 4 i 5. Per tant , pe r la defensa de I'esmena núm. 
2, ü si pensa agrupar-les, totes de copo té la parau la. pel 
Crup Parlamenlari PSM-Entesa de l'Esquerra de Me-
norca, el Diputat r. cba Lia Sen-a, '. 

EL SR. SERRA 1 BUSQUETS: 
Si, grac ic , r. Presiden!. L'esmcna núm. 2 del nos-

1 r rup P rlal1'l,_nlari a la Scceiú ele TI' ball j Tran -
pOrl.$ C - l ~l <-h.! slinnda a, realmeni , omen~ar n ('el' una 
:1 ' ió política '11 c. t11p de l Ir ball <.l < questa muniL;ill 

utonomo, que l'aelual I gis Jaeió ho perme , i é prc
cisamcnt en materia d'impulsar el cooperativisme, es
pecialment dins 1'3mbit de la població jove i les perso
nes (ituraeles. Nosaltres creim que la nova !lei de coope
r(itives i, (k fet, el funcíonament i la normativa de la 
Comunltat Eeonomica Europea, ens exigeixen, ele fet, 
que actuem en aquesta línia. 1 hem ele dir que el nos
tre Grup Parlamentari, que ha presentat esmenes de 

reducció i en presenta a distintes Conselleries, del que 
són subvencions a empreses privades, en canvi, tenim 
la pretensió qu el Govern acluI i, de ret, di po i d'un 
capital imporlaol per al "oment del eooperativismc eli.os 
el que realment pen am que hauda de ser la linia d'ac
tuació en els mom nls actua ls de l.'Europa Comw) i
taria. 

No oblidem que, quan parlam de tots els ambits 
d 'actuació economica, les distintes Conselleries defen
sen un tipus de política molt concreta, que ja l'hem 
deba tuda bastant aquests dies, pero realment ens que
da sempre ¡'interrogant de l'ambit del treball, de l'am
bit laboral. Nosaltres no posam en dubte que un día o 
l'altre arribaran o han d'arribar transferencies en ma
teria de treball, ja sabem que no n'existeixen, pero, en 
canvi, sí que tenim un Estatut eI'Autonomia que en 
cooperativisme diu coses i, a la vegaela, una llei de 
cooperatives aprovada a l'Estat Espanyol, que ens per
met precisament un tipus eI'actuació. l, com molt bé 
va reconeixer a la seva compareixen¡;:a el Conseller i 
la Secretaria General Tecnica ele la seva Conselleria, el 
tema elel cooperativisme és un tema de eloblers, em 
pareix que queelava basicamcnt establert amb aquestes 
dimensions. 

Nosaltres pensam que aquesta postura, aquesta po
lítica eI'incentivar i potenciar la creació de cooperatives 
és clarament elins un capítol VII deIs Pressuposts que 
ha ele figurar, í creim que, avui per avui, aquest ter
reny a les Illes Balears esta practicament verja, sobre
tot d'actuació eles de l'Administració Autonomica. En 
conseqüencia, en aquests moments, nosaltres que creim 
amb l'autogovern, que creim en l'autonomía i que creim 
en una política social avan¡;:ada, logicament pensam que 
és per aquí, d'aquí ve una esmena forta, una esmena 
de 99'5 milions per a aquest objectiu. 

EL SR. PRESIDENT: 
Srs. Portaveus que valen intervenir? 
Té la paraula el Conseller de Transports Treball 

del Govern. 

EL SR. CONSELLER DE TREBALL I TRANSPORTS 
(Pio Tur i Mayans): 

Gracies, Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Com 
ia ha dit el Sr. Serra, nosaltres estam d'acord en una 
idea social ele foment elel cooperativisme, en principi, 
pero realment aquesta quantitat de 99 milions ele pes
setes, per ser absorbida per la nostra Conselleria i ges
tionada eI'una manera adient, he de fer present que té 
l'inconvenient que no tenim suficient personal per aten
elre una despesa, una distribució, una quantitat de di
ners d'aquesta entitat. Nosaltres cstam d'acorel a co
men¡;:ar el'una manera moderada dins les nos tres pos
sibilitats, pero he d'insis tit- que, a part que aquest Con
seller té absoluta confian¡;:a en el suport que [Jer a ells 
suposa 'actituel solidaria i de coopcració entre els elife
rents n1embres del Govern, en aquest moment, no ens 
considerarn amb capacitació suficient per gestionar 
aquesta quantitat, que ja comprencn vosU~s que té mol
tes implicacions, un treball vcr taderament ele declica
ció d'un personal que, en aquests moments, no tenim. 
Aprofit l'avinentesa per assenyalar que, en ser reelui"t en 
14 milions el pressupost ele Capítol 1 de la nostra Con
selleria, dones no podrem, ele moment, sense alguna 
opera ció de credit extraordinari o altres maniobres eco
nomiques pressupostaries aelients, no [loclem nome-
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nar un Director General de Treball i un Técnic Supe
rior i un Auxiliar que teníem previst inicialment en els 
Pressuposts. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Per part del Grup Parlamentari Socialista, té la pa
raula el Sr. J osep Alfonso. 

EL SR. ALFONSO 1 VILLANUEVA: 

Sí, Sr. President. ]0 m'oblielaré ele les darreres pa
raules del Consel!er, perquc crec que no estaven d'a
cord amb el tema. Li hem d'agrair al Conseller la seva 
sinceritat, que és habitual, dir que no pot gestionar un 
Conseller per falta de personal o de Capítol II o del 
que sigui, és una posició molt sincera, i li hem ele dir 
al Sr. President, que li posi mitjans al proxim pressu
post, no per crecli t extraorclinari, perque el Sr. Conse-
11er pugui gestionar accions que aquest Parlament li pu
gui proposar. 

El PSM-Entesa de l'Esquerra proposa' una acció a 
cooperatives ele 99'5 milions de pessetes, que nosaItres, 
sense quantitat, havíem proposat a un programa global, 
i que, de fet, havia estat rebutjat pel Parlament i, per 
tant, nosaltres som solidaris amb el que ha decidit el 
Parlament. Pero, al mateix temps, havíem proposat una 
esmena, que es va aprovar, de 20 milions ele pessetes 
per a promoció i desenvolupament de societats i acti
vitats relacionades amb l'economia social. Una manera 
m~s ampla de parlar del món cooperatiu, el món de so
cietats laborals, etc., que esperam que, aprovada, com 
esta aprovada, pugui ser gestionada. 

Respecte de l'esmena del PSM, sí que hem de dir 
que aquesta vegada, i enguany, nosaltres no Ji dona
rel]1 suport, i ens abstendrem, perque estam d'acord 

- amb l'objectiu ele l'esmena, pero no estam d'acord amb 
la quantitat ara de l'esmena, pero sí que voldríem veure, 
en el proxim pressupost, una accló molt més decidida, 
una proposta molt més decidicla el'aquest foment elel 
trebal! associat, perque, en elefinitiva, un elels camins 
de millora ele l'atur juvenil, etc., és precisament aquest, 
el del trebal! associat, i incrementar l'acció d'aquesta 
ConselIeria ele Treball i Transports que, de moment, 
com diu el mateix Conseller, té poca benzina, per ca
minar. 

EL SR. PRESIDENT: 

Per part d,~l Grup Parlamentari AP-PL, té la paraula 
el Diputat Sr. Miquel Capó. 

EL SR. CAPO 1 GALMÉS: 

Moltes gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Conseller, 
Diputats. La meya intervenció només és per fixar la 
postura del vot del Grup AP-PL. Efectivament, nosaltres 
tampoc no li podem donar suport, si bé el fons, efec
tivament el fons de l'esmena és bo, el fons de les aju
des al cooperativisme és un bon assumpte, pero tam
bé pensam que, ja que no estan transferieles les com
petencies de la Direcció General de Cooperatives, 
activitats com el Fons Social Europeu, que s'ocupen 
d'aquests temes i l'Administració Central n'és insensi
ble, nosaltres, en aquests moments, és molt difícil, és 
molt difícil poder actuar amb un prcssupost tan ele
val. Si bé, pot quedar per anys sllccessius, pero ja en 
parlaríem quan teguem els mitjans tecnics i economlcs 
suficients. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Capó. 
Sí, el Diputat Sr. Sena té la paraula. 

EL SR. SERRA I BUSQUETS: 
Sí, molt breument en aquest tom final de replica. 

Bé, aquÍ hi ha dues parts, la primera és sobre l'ambit 
de competcncies, nosaltres creim que a través d'un Ca
pítol VII i d'acord amb la Llei de Cooperatives, es pot 
actual-, no és com fa dos anys, Sr. Capó, només breu
ment és que la gestió cooperativista creim que en 
aquests moments és possible, amb l'EstCltut actual, 
creim que sí. 

1 ara ve la segona part al Sr. Conseller. Bé, nosal
tres li dirÍem en aquest moment, Sr. Conseller, que si 
voste volgués coordinar una política d'aquesta natura
lesa i, de fet, hi ha 20 milions aprovats, cal dir-ho, del 
Grup Socialista, i que creim que la intenció és ele coope
ratives, no és d'una aItra cosa, si bé redactat pot donar 
lloc a interpretacions molt diverses, pero nosaltres l'en
tenem en aquest sentit, creim que si vos te, i societats 
laborals, Sr. Martín, sí, si voste, Sr. Conseller, volgués 
realment coordinar esfon;:os, creim que trobaria, efec
tivament dins l'ambit deIs Consells Insulars, sobretot 
a les Illes menors, dins el ambits deis ajuntaments més 
importants el'aquestes illes, hi ha uns ajuntaments que 
ja tenen també departaments al respecte, centrals sin
dicals i, per que no elir-ho?, almanco el nostre Grup 
Parlamentari, si bé no anam sobrats de temps, estam 
segurs que sense dietes estarien ben disposats a venir 
a ajudar per una tasca d'aquesta naturalesa. 

EL SR. PRESIDENT: 
Passam a votació ... 

EL SR. CONSELLER DE TREBALL 1 TRANSPORTS 
. (Pid Tur i Mayans): 

Gracies, Sr. President. Jo entenc que en cap mo
ment no he negat la nostra bona intenció el'iniciar un 
camí cap a l'ajut al cooperativisme, en el qual creim, 
el que estic assenyalant són les dificultats d'assumir 
una quantitat amb els mitjans de que disposam, per 
tant, no es pot dir que la Conselleria es negui afer 
aixo, afer aques1a iniciativa, ara bé, tot comenc;ament 
d'una acció impor1ant, s'ha de fer dins els termes 
adients que siguin equiparables als mitjans de que es 
disposa. Aquestes ofertes les agraesc moJt i les conside
rarem, pero, en aquest moment, no puc assumir un 
compromís superior al que és la realitat, que esta con
templada també amb les aprovacions que es van reflec
tint deIs pressuposts d'aquest exercici que iniciarem. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sotmeten a votació, ido, l'esmena núm. 2 del Grup 

Parlamentari PSM-Entesa de l' Esquerra de Menorca. 1 
deman a les Sres. i als Srs. Diputats que votin a favor 
si es volen posar drets. 

Moltes gracies. 
Sres. i Srs. Diputats que voten en contra, es volen 

posar drets? 
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? 
Resultat d'aquesta votació, vots a favor, 4; vots en 

contra, 29; abstencions, 26. Queda rebutjada l'esmena 
que acabam de sotmetre a votació, 

Passam a debatre l'esmena núm. 4 del Grup Parla
mentari PSM-Entesa de l'Esquerra de Menorca, i per 
defensar-la, té la paraula el Diputat Sr. Sebastia Serra. 
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EL SR. SERRA I BUSQUETS: 
Gracies, Sr. President. En aquestes illes, tots aquests 

Diputats som ben conscients que existeixen uns proble
mes grossos, duivats del desenvolupament economic i 
social que hi ha hagut en aquestes ilIes, i que han 
desembocat en una societat excessivament consumista, 
amb moIts d'aspectes. Sempre que defensam, en aquest 
Parlament, la defensa d'espais naturals, sempre, de fet, 
hi ha un ampli debat i, de fet, en el fans hi estam 
d'acord, p.~r6 hi ha un tema que practicament no ens 
hem atrevit mai a tractal', i és que ates que l'espai fí, 
sic de les ilIes, de cadascuna d'elles, i d'elles en el COll
junt, fa que, no només haguem de parlar de deknsa 
d'espais natural s, sinó també ele clFfensa de l'espai vi
tal coHectiu i és per aixo que pensam que .ia és ben 
hora que es facin campanyes '2n defensa del transport 
públic, ele les bicicletes, de la peatonització a Ciutat i 
a pobles. Creim que la sensibilítat social que ha aven
c;:at, en certs temes, durant aquesta democracia i clu
rant aquesta aulonomia que tenim, nosaltres amb aixa 
som optimismes, no som pessimistes, pensam, pero que, 
en alguns aspcctcs, en abolul la sensibilitat social ha 
avanc;at. I és p :c r aixJ que, en aquests moments, en te
mes que creim que hi ha d¿Jil'it ele sensibilitat social, 
és en temes que precisament nosaltres sempre propos8-
rem al Govern que Paci campanyes públiques ele cons
cienciació, i recorcl~rem que a la passada legislatura ho 
féren'., [Jer exemple, en favor dcl consum de la llet 
fresca, ho férem, per exemple, en defensa del consum 
deis procluctes alltCJctons ele les Illes Balears. I creim 
que han estat campanyes positives, i creim que, de fet, 
en aquest momenl en qu~ nosaltres proposam que el 
Govcrn faci campanyes a favor de la utilització dels 
transports públics, ele bicicletcs i de la peatonització 
a Ciutat i a pobles, estam fent un favor a la salut fí
sica i mcntal de lots els ciutaelans el'aquestes illes. 

En conseqüencia, creim que aquesta sensibilitat so
cial ha eI'existir creim que hem ele elonar un cert exem
pie i una manera de fer-ho, és comenc;ar afer campa
nyes al respecte. Sabem que el Covern vol transf:erl~l1 -
cies en 1Tens, ben elotades, obviament, nosaltres crcim 
en el tren com a un transport públic útil, nosaltres 
creim també en línies eI'aul"obllsos com a transport pú
blic, també, obviament, i d'ai\:':J, quan poclem, en do
nam exemple, creim en la peatonització i creim en la 
utilització de la bicicleta, com a vehicle, no només eI'es
port, sinó també vehicle habilual de comunicació. 

En conseqücncia, aquesta es mena nostra és que es 
dediquin d'una partiela fins a 3 milions ele pessetes en 
campanyes ele sensibílitat ciutadana, a favor de trans
ports públics, bicicletes i peatonització a Ciutat i a 
poblcs. 

Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Srs. Portaveus que vulguin inten'enir? 
El Sr. Miquel Capó, pel Grup AP-PL, té la paraula. 
Sí, no, el Sr. Josep Alfonso, jo els demanaria que 

aixecassin el brae,: amb <lntelació, i jo cls ,·curé. 
El Sr. Josep Alfonso té la raraula pel Grup Parla

mentari Socialista. 

EL SR. ALFONSO 1 VILLANUEVA: 
Sí. creim que: la proposla que ha fet el PSM,Entesa 

de I'Esqucrra és una proposta positiva, poc\ríem dir 
molt positiva, per comenr;ar. Creim que aquest tipus 
d'actuacions, que no han de ser campanyes flublicita-

ries i ho hem el'explicar aquí, sinó que han ele ser basi
cament campanyes d'informació i de conscieneiació ciu
tadana, molt més que campanyes de posar quatre car
telIs que eliguin «utilice el transporte público» o «vagi 
en bicicleta» o «es passegi per Palma caminant», més 
que aixo, crec que ha de ser una campanya educacio
nal i el'informació al ciutada, ele quins itineraris a Palma 
lli ha que són molt agradables, que n'hi ha molts, de 
com es pot utilitzar els transport públic a la resta de 
les i\les, a caela una ele les iIles, excloent Palma, en 
aquest cas, etc., etc., i per aixó, per comell-:;:ar, 3 milions 
de pessetes, en pareix una quantitat absolutament rao
nable. 

Voldria llegir-Ios, supos qUe molts de vos tes l'han 
llegit, pero, un paragraf ele "El País», d'avui, curiosa
ment d'avui, supos que «El País» no tenia idea que 
s'havia de debatre una esmena d'aquest tipus, pero 
eleia, respecte al paroxisme ele la gran ciutat, i aixó és 
important, deia que encara que resulti utopie pensar 
l'expulsió de vehicle privat ele la ciutat, s'hauran d'a
deplar mesures nccess~lries perquc cü\1\'isquin, clins la 
ciul~1t, la \'clocital del que passeja i la del coneluclOl
el'automobil. 1 afegeix, és cüm intentar invental' dos 
1ipus ele ciutal, ulla per al que camina, i una altra per 
al que va en colxe. Aixo, que estú molt ben dit, ens 
vol di\' que hem ele pensar, COlll ha pensat Europa, que 
la ciulat no és patrimoni només eI'aquells senyors, ele 
tots nosaItres, que allam en cotxe, sinó que és patrimo · 
n; elel senyor que camina, és patrimoni ele tots els ciu, 
tac\é1!lS i que, per aix:J, és imprescindible tant el trans
port ele bicicleta, COll1 el transport públic, COl't1 eE itine
raris peatonitzats o no que hi pugui haver dins ciutats 
i pobles per mi110rar aixo que tots en parlam, pero que 
ningú no posa les fites necessaries, i és la quaJitat ele 
vida. A posta el nostre Crup esta absolutament d'acord 
amb aquesta proposta, que consideram com un ll1ICI 

el'actuació, i elemanaríem a la resta ele Grups que tam
bé li donassin suporto 

Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Per part ehl Crup AP-PL, té la paraula el Diputat 

Sr. Miquel Capó. 

EL SR. CAPO 1 CALMÉS: 
Moltes gracies, Sr. Presielent. Sres. i Srs. Diputats. 

Bé, jo quan parlava el Sr. Sena el'aquesta esmena, no 
la trobava, he hagllt de comcnc;:ar a cercar-la un parell 
ele vegades, perque tenia la sensació que em parlava 
d'espais natllrals i em parlava ele naluralesa, i fins i 
tot, m'ha parlat de campanyes ele llet fresca, i no sé 
que, i jo que sabia que anava de bicicletes, anava boig 
cercilnt el tema [Jer aquí, pero, al final, he trobat i he 
"ist que, efectivamellt, qllan ha élJlomenat les bieicletcs, 
sí que és aquesta. b ele les biciclctes. 

Aleshores, bé. nosallres proposaria, el Crup AP-PL 
propus~u'ia una transaeció a aquesta esmena, i sí que 
li dülnrícIll suport, en el sentit que, si en 1I0c de -"el' 
3 llliliolls ele pe.~.~etes, fos 1,!í34.000, perque així ellS 
ajuclaria a quadrar un poc més el pressupost. És una 
transacció que proposilria, per si va bé, per que, més 
o manco ens ajuebra a equilibrar un poc més el tema. 

Realment, la idea és bOlla, el foment, com molt bé 
ha explicat el Sr. Al Fonso, que en aixo és un especialis
ta, efectivamente, llosaltres li donaríem suport pero en 
aquest sentit, si els grups hi vénen abé. 

Molles gracies. 
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EL SR. PRESIDENT: 
Srs. Portavcus, per dir si o no vénen a bé a la 

transacciunal, desrr~s demanarem si vusti:s l'accepta. 
Si? Si? Si? 
Té la paraula el Sr. Sebastia Sena, per dir si l'ac· 

cepta o no, no pe!" a replica. 

EL SR. SERRA I BUSQUETS: 
Sí, sí, l'acceptam amb una gran satis[acció i creim 

que és una d'aquestes esmenes amb un esperit ecológic 
]Jusi 1 ives. 

EL SR. PRESIDENT: 
Multes gracies. 
Passam, ido, a votació l'esmena transaccional, tal 

com ha estat proposada, de reeluir els 3 milions a 
1.634.000. 

Sres. i Srs. Diputats, es posin drets, perquc tots 
votaran a favor. 

Moltes gracies. 
Vots en contra? 
Abstencions? 
Queda aprovada l'esmena que hem sotmesa a vo

tació. 
Passam a clebatre l'esmena núm. 5 del Grup Parla

mentari PSM-Entesa de l'Esquerra de Menorca, i per 
elefensar-la, té la paraula el Diputat Sr. Sebastia Serra. 

EL SR. SERRA 1 BUSQUETS: 
Sí, Sr. Presiden!. Estam clavant una esmena de dis

minució. Nosaltres en aixo sí que tenim clar que par
tides les poclem augmentar i partides hem de dema
nar que davallin. Aquesta sí que hem de demanar que 
es davalli, estam elavant una partiela pressuposU\ria 
amb 9.400.000 Pts., de transferencies corrents a empre
ses privades, un tema que segur no n'han sentit a par
lar els Diputats i Diputacles d'aquest Parlament, segur 
que és Ulla noveta!. En conseqüencia, com que tots els 
arguments donats a la Conselleria d'Economia i Hisen
da, a la d'Agricultura, a la d'Indústria, cl'aquí una es
tOlla, els clonara, en fi, ja els donarem, i ara els tenim 
a Transports, certament pensam que 9.400.000 Pts. per 
con tin llar a m b unes actuacions de subvencionar em
preses privacles ele transports, pensam que és una quan
titat eXélgerada. Nosaltres parlam de disminuir 8 mi
lions, cleixar-ne 1.400.000, perque, si hi hagués qualque 
emergencia, es pogués cobrir i, al mateix temps, es ten
gués la partida oberta, que sempre creim que pot ser 
positiu, és a dir, no parlam de reduir-ho tot, sinó, o de 
suprimir-ho tot, sinó de deixar una porta oberta, pero, 
sí que aquests 8 milions serien bons, per exemple, per 
augmentar les partides cooperativistes o el que sigui. 

EL SR. PRESIDENT: 
Srs. Portaveus que vulguin intervenir? 
Té la paraula, pel Grup Parlamentari Socialista, el 

Diputat Sr. Josep Alfonso. 

EL SR. ALFONSO 1 VILLANUEVA: 
Sí. Com que el tema esta suficientment debatut, 

nosaltres només direm una cosa, aixo esta indos, su
posam, dins aquest pressupost d'interessos de que ah ir 
ens parlava el Conseller d'Economia i que tan bé ens 
va explicar. Bé, nosaltres no estam d'acord amb el pres
supost d'interessos i esperam que l'any que ve hi hagi 
un pressupost de posicions, que també són paraules ci
tades pel Conseller. Nosaltres estam absolutament d'a-

cord a n'tirar aquestes particlcs, perqu~, en b nostra 
OplIllO, ho hem dit moltes vegaeles, ho con tinuarem re
retint, no serveixcll absoJutament per a rL'S. 1 si ej Con
seller no té capacitat ele gestionar coopcratjves, CITlm 
que la Cons~lleria no té nece"sitat, no capacitat, ele ges
tionar ~lquest tipus de subvencions. 

EL SR . PRESIDENT: 
PC'l Grup Parl~lJ1,entari AP-PL, té la paraula el Sr. 

Miquel CélpÓ. 

EL SR CAPó 1 GALMES: 
Í\,¡(,ltcs gt·Ztcies, Sr. Prcsident. Bé, el Grup AP-PL 

s'oposaril a aquesta es mena i volara en contra, perquc 
la partielél que hi ha, el pressupost que hi ha, recluir-lo 
en 8 mil ions de pessetes, i cleixar-Io en 1.400.000 per a 
actuacions si es volen fer, en materia de lransports o 
aixo, crec que no es pot fer res, a part que 9 milions i 
busques de pessetes, aquí tampoc no plantejavem com
prar una companyia charter, vull elir, 9 milions dins un 
programa ele funcionament ordinario Per lant, nosaltres 
ens oposarem a aquesta esmena. 

A votació, ido, I'esmena núm. 5 elel Grup Parlamen
tari PSM-Entesa ele I'Esquerra ele Menorca. 

Sres. i Srs. Diputats que voten a favor, es vol en 
posar drets? 

Gracies. 
Sres. i Srs. Diputats que voten en contra, es volen 

posar drets? 
Gracies. 
SI-es. i Srs. Diputats que s'abslenen? 
Moltes gracies. 
Resultat ele la votació: vots a favor, 25; vots en con

tra, 29; abstencions, 5. Quecla, ido, rebutjada, l'esmena 
núm. 5 que aeabam de sotmetre a votació. 

Els ~lrt-UPS Parlamentaris AP-PL i Unió Mallorqui
na, tenen un vot particular a I'esmena núm. 3 del Grup 
Parlamentari Socialista. Té la paraula el Sr. Miquel 
Capó. 

EL SR. CAPó 1 GALMES: 
Sí, Sr. Presiden!. El Grup Parlamentari AP.-PL reti· 

ra e ¡ seu vot particular. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Diputat. 
Procec1eix, ido, sotmetre a votació la Secció 19, Tre

ball i Transports. Per aixo, deman als Srs. Parlamen
taris i a les Sres. Parlamentaries que votin a favor, SI 

es volen posar drets. 
Sres. i Srs. Parlamentaris que votin en contra? 
Srs. Diputats que s'abstenen? 
Moltes gracies. 
Resultat de la votació: vots a favor, 55; vots en 

contra, no n'hi ha; i 4 abstencions. 
Queda, ido, aprovada, la Secció 19, Treball i Trans

ports. 
Passam a debatre, seguidament, la Secció 20, on el 

Grup Parlamentari Socialista manté una esmena a la 
totalita1. Per defensar aquesta esmena, té la paraula el 
Diputat Sr. LIorenc; Rus i Jaume. 

EL SR. RUS 1 JAUME: 
Sr. Presiclen1. Nosaltres, aquí, a aquesta esmena, hi 

agruparem les esmenes 1, 2, 4, 11, 12 i 16. 1 així farem 
més curta aquesta llarga tarda. 
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EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Diputat. 

EL SR. RUS I JAUME: 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Ja a la memo

ria alternativa, que fou presentada com a esmena a la 
totalitat, Ji recordavem unes dades que de la combina
ció entre les importacions i les exportacions donava res
p ecte de l'exercici del 86, un augment del deficit de 
l'ordre del 12'40 %, per la qual cosa, la balan¡;:a comer
cial de les lIles donava un deficit de 330.040 milions de 
pesscles. Ai xo com a dada. El Sr. Conseller d'lndústria 
i Come n; manifcs lava al mes de febrer d'aquest any, 
d'el1guany, de l 7, que po. al' ia en marxa el pla de rein
dus l rialilzaci6, télcsprés, ja se sap, arriba Pasqua, les 
eleccions, formació de nou Govern, les vacances d'estiu, 
i gairebé quasi arribam a la discussió d'aquests pres
suposts. 

Si, a més, r eCOrd3111 les paraules del Sr. President, 
a 1 seu discurs d'lnvestidura de dia 15 i 17 de juliol 
p¡;ssat, on ens deia textualment: «A la política comer
cial i industrial, l'il11port~l!lt ha de sel- desplegar el pla 
de r industrialil7.éI ieJ, aprc>vilt en aqueo la a111b rfl " ; tal 
aixb, i pel res ult<lI S que crcim no s'ha tet gairehé res 
d nal el temps lranscorre!!ut, no ve.im que ls pri;'s lI , 

posls el'aquesta Con. el! da t n¡,ruin una inl encionalitnt 
eI 'aclivar les mesures, ja, que les parLides proposades 
gl balm nt, no veil11, r pe te. e, que tcnguiJl una finali
la! (¡lIC lugui él un Tcixeme nl de la indúslria j e l co
Ill ' r!; él le no!>lrc iJl esr veim, rep Lcse, l'exi , l ~ 11 ia 
el'un naLl cli sscn avan«;:at, compet iljll i gene rado r d\ma 
políticn industrial que, a 111és del Que h em dilo tengui 
lal11bé un punt fonamental que creim importanl, que 
ajudi a la er ació ele 1l0US 1I0cs ele lreba ll, ereim que 
é important que tarnbé , 'ajud i a la seva política ele 
d'aquesta Conselleria. 

Tenim elubtes, Sr. Conseller, quan llegim tan tes i 
tantes vegades, a aquests pressuposts partides de no
minació ele transferencies de capital a les empreses 
privades, tenim dubtes, dic, que sigui una política par
ticularitzadora, quan, el Grup Socialista, i voste ho sap 
bé. s mprc considera que ha d el' per a tot el con
'unl de la illclúslria i e l eomerr,. sobreLot per a la pe, 
tila ¡ m iljana empresa. o hem d'oblidar que a m's del 
rellal1<;amcnl, estam obligals, fin s i tot per la on li
tució, artic1 130, a ixi en' ho diu , enlr altres me ures, 
l'artesania, per exemple. la propia indústria també té 
l'oblümeió de donar satisfacció a les necessitats ele la 
societat, i del seu més nombrós component, els treba
lladors, que són, creim. la part important i, a la vegada, 
creim, la part 111és debil d'aquesta indústria. Dubtes, 
renetesc, davant l'estudi realitzat, sobretot, de l'estat 
d'execució deIs pressufJosts. em recorda ·crec. en data 
27.10. aquí on contemplávem partides de eredit dispo
nible encara, jo crec que aixo demostra una certa o una 
m:lnCil de capacitat d'iniciativQ a l'execució, ele totes 
maneres, no volem entrar ara a aquest tema, esperarem 
a la liquic1ació d'aquests pressuposts. 

Respecle al s prescnté\ts. rlUrtides poe concretes, 
creim que sí, particles !:!Qirebé renelides, partid;:<; roc 
coord i nades en 1 re les diferen ts Consé'lleries, ia s'ha d it 
ebans, em sal' greu ser repctitiu, Direecions Gcnerals 
repeticles o amb duplicitat de funcions. Tot aix¿¡, al
manco, a nosaltres . ens fa vcure . amb un cert recel cle
terminacles particles pressupostaries, qu~ pu!:!uín clur 
a terrne les télsaues propies que són encoman3c1es a 
aquesta Consellcría. 

Seriosament, Sr. Conseller, per a nosaltres, e1s so
cialistes, de vegades, i així ha estat reeonegut per al
tres eompanys seus de Govern, no és tan important 
l'increment o disminució quantitativa de les partides 
pressupostaries, sinó del canvi o afegitó del eoncepte 
pel qual queden afeetades aquestes i, per tant, són d'o
bligat compliment la seva aplicació i execució per part 
del Govern. 

Per tot aixo, nosaltres mantendrem o mantenim 
aquesta esmena a la totalita1. 

Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Té la paraula el Conseller d'Indústria 

Sr. Gaspar Oliver. 
Comen,:, 

EL SR. CONSELLER D'INDúSTRIA I COMERe;; 
(Gaspar Oliver i Mut): 

Gracics, Sr. Presiclent. Primerament, demanaria un 
aclariment, maldament el Sr. Diputat no hagi entrat a 
les es menes, cree que ha dit que englobava, amb aques
ta esmena a la totalilal, les. esmenes 1, 2, 4, 11 i 12, 
no me n'he eleixaela cap? 

Gracies. 
Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputals. Sr. 

Rus. Jo aniré directament a la seva exposició, i deixa
ré ele banda la memoria alternativa que em presenta, 
ja que entrava dins seguretat industrial, ho deixaré ele 
banda, a no ser que elesprés voste hi vulgui entrar, i 
aniré més coneretament ::d ten1:1 que ha tocat, que és 
el pla de reindustrialització. 

Bé, jo, en principi, li he de demanar que no em 
faci judicis de valor, que no digui que nosaltres no 
serem capac;os de dur enclavant aquest pla de reindus
trialització, perque jo sí que li podria dir que, amb les 
esmenes que voste ha presentat, sí que és ben segur 
que si aquestes esmenes prosperassin, és segur que no 
el podríem dur enclavan1. Record, Sr. Rus, que jo li 
vaig !liurar un pla de reindustrialització, pero em tem 
que, per a mi, no el degué llegir molt bé, perque em 
diu que hi ha unes partides injustificades, unes parti
des poc concretes, i jo ti he de recordar que aquests 
pressuposts ele la Conselleria de Comen; i Indústria, 
coneretament al programa 02, a I'OPIB, pla de rein
dustrialització, són un fidel reflex del pla de reindus- . 
trialització que va ser aprovat per unanimitat dins 
aquesta Cambra, quant a tots els subprogrames, dis
seny, moda, promoció comercial, captació de noves in
elústries o noves tecnologies. 

Em diu que aquest prcssupost no té una finalitat 
per al creixement industrial, jo em permet rebatre-Ii 
amb tota roiunditat les seves afirmacions, jo crec que, 
efectivament, aquest pressupost, aquest pla de reindus
trialització és I'eina més apropiada per poder tirar en
davant amb aquest creixement industrial, pero voste 
ha fet una afirmació, per una part, i clesprés, per una al
tra, que m'ha confús, m'ha confús totalment. M'ha dit 
o ha c1it que Ji preocupava molt tot aquest Capítol IV 
i aquest Capítol VI, per, acte seguit, passar a afirmar 
que vos tes, el que volen, és que hi hagi particles per 
a la petita empresa, p:~rqLle l'esglaia no sé que, pero 
que vol particles per a la petita empresa. Sr. Rus, si 
no lenc Capítols IV i VII ja em dira com puc donar 
doblers a la petita i mitiana empresa. 

Jo el que crec, Sr. Rus, és que voste ha ten.~ut 

una tasca, cr·-:c que difícil, perque s'han vist amb 1'0-
bJigació ele presentar unes esmenes que d'un ventaH 
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lleven 300 milions a la Conselleria, per dur-los a la 
Conselleria el'Economia, aqueixa macro-Conselleria que 
el Sr. Alfonso, any rera any, intenta, via esm ena, per 
poder-se muntar el esprés aquí el número, i que l 'any 
que ve ho torna r~\ a 1'er, que és una filosofia seva, que 
jo entenc i admet, i clar, vostc s'ha vist amb aquesta 
obligaeió, i ara, en aquests moments, veu que amb 
aquestes esmenes s'estan earn'gant el pla ele reinclus
trialització, aixo és el que vell, i clar, en aquest mo
ment, voste ha de fer equilibris, ha de fer equilibris, 
i és clar, quan un perd l'equilibri, em cregui que, cle 
vegades, el que ha ele fer són cucaveles, i em cregui 
que fel' les cuca\'eles, de vegacJes, el resultat no és tot 
el satisfactori, crec que la prova la té voste a la meya 
espatla. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. Rus, si Ji pareix b é, tencJra un tom de replica 

al final i podra contestar a tolhom. Jo crec que li con
vé més poder-ho fer al final. D'acord. 

Srs. Portaveus que vplen in tervenir? 
Per part del Grup Parlamentari CDS, té la parau

la el Sr. Quetglas. 

EL SR. QUETGLAS I ROSANES: 
Sí, moltes gracies, Sr. President. Jo crec que aques

ta Conselleria és una d'aquelles, aquesta Secció Pressu
postaria, per parlar amb m és precisió, és una d'aque
lIes que, en tramit de Ponencia i Comissió han estat 
més profundament afectades i jo diria que més pro
fundament alterades en la seva estructura, i molts deis 
defectes als quals ha aHudit el Diputat Sr. Rus, a la 
seva intervenció, han estat severament corregits, diria 
jo, en tramit de Ponencia i Comissió, i les raons que 
varen .. dur- al Grup Socialista él presentar aquesta es
mena a la totalitat, avui en día es tan, si més no, moJt 
debilitades . Hem de recordar que hi ha, parlo de me
moria, crec que són més de 100 milions de pessetes 
que h an passat de Capítols IV i VII a Capítol VI, 
dins aquesta Conselleria, és a dir, que, d'alguna ma
nera, hem introchút una dinami ca distinta, que hem fet 
que una Conselleria passi de ser una petita repartido
ra, passa a ser una Conselleria que fa la feina per ella 
mateixa o mitjaJl(;ant convenis, pero, en qualsevol cas, 
a través d'una inversió directa de l'execució de la pro
pia Conselleria. 

1 jo crec que aquesta tasca que s'ha fet en Ponen
cia i en Comissió, i a la qual el Sr. Rus ha tengut una 
participació notable, invalida, en certa mesura, o, si 
m és no, debilita, insistesc, la seva argumentació. Per 
aquesta raó, el Grup Parlamentari del CDS, tenint en 
compte que les esmenes del nostre Grup Parlamentari 
han estat incorporades a la Ponencia i, a més, amb el 
vot el el Partit Socialista, que una vegada ha perdut en 
tramit ele Ponencia i de Comissió la seva esmena a la 
totalitat, s'ha sumat a les esmenes del CDS, jo crec 
que queda, de manera bastant potable, i, en conseqi.ien
cia el nostre Grup, logicament s'abstendra a aquesta 
esmena a la totali1at que si bé tenia un sentit en r e
lació al text del projecte, deixa de tenir .. l0 en relació 
al Dictamen de la Comissió. 

Moltes gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 

El Diputat Sr. Llorenc;: Rus, té la paraula. 

EL SR. RUS I JAUME : 
Gracies, Sr. Presidenl. La "eritat, Sr. Conseller, jo 

elel que sí estic segur és que el que nosaltres tenim, 
crec, és una política totalment diferent de la seva, i li 
ruc dir, i em sap greu dir-ho amb rotunditat, coordi
nada, almanco, entre tots els companys que tenen cura 
de les altres arees, li puc garantir a aixo. Dir-li que s i 
voste l11'anomeniJ cls CiJpÍlols IV i VII, quan \'oste sap 
que d'aquí es davallaren 100 mílions de pessetes, es 
passaren a Capitol VI, aixo ho ha dit el Sr. Quetglas, 
que t;:¡mbé va fer una gran tasca a la Ponencia d'Eco
nomia i Hisenda, vostc va votar a favor, no em digui 
tampoc que ara no hi esta c1'acorel, si hi est;:¡va abans, 
crec que hi esta ara. 

Miri, Sr. Conseller, jo no he posat en dubte, jo he 
dit que tenia uns dubtes, perque havia analitzat la fei
na transcorreguda, jo som nou, voste ho sap, voste és 
nou en aquesta Legislatura, si es té en compte que es 
comenc;:a des elel julio!, pero hi va ser aban s, i hi ha 
uns resuItats, i jo m'he permcs, dins la modestia d'una 
persona que comenc;:a, donar-li uns consells, cap aquí 
on nosaltres creiem que hauríem d'anar o hauria el'a
nar la política de la seva Conselleria. Només he apun
tat que gaírebé em pareixia que podría ser parti cula
ritzadora, tant de bo que no ho sigui, sera, en bona 
mesura, que ha acceptat, dins el possible i dins el que 
li permeti la resta o els components del seu Govern, 
les nostres propostes. 

Mol tes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Té la paraula el Sr. Conseller d'Indústria Co-

men;. 

EL SR. CONSELLER D'INDúSTRIA I COMERe; 
(Gaspar Oliver i Mut): 

Sí, molt breument , Sr. President. Miri, Sr. Rus, 
no sé, a mi em molesta p arlar sempre de coordinació, 
sembla que aquí, els únics que estan coordinats són 
vostes, i que nosaltres, el Govern no estam coordinats. 
Perque hi hagi competencies, no compartides, sinó com
petencies repartides, pero ben delimitades, no vol dir 
que no hi hagi coordinació dins el Govern. A mi, el 
el'aques ta coordinació seva, a mi em queda coixa, per
que aquest pla economic que han muntat dins la Con
selleria d'Economia i Hisenda, després, el que no veig 
és una relació amb el pla de reindustrialització, p er
que si se 'n duen els doblers de la Secció 20, i van a 
Hisenda, i dins aquest pla economic després es diu 
com es desenvolupara la política per dur a terme el 
pla de reindustrialització, sí que ho entendria. No em 
parli de coordinació. 

EL SR. PRESIDENT: 
Passam a votació, Sr. Rus, vol que votem les es

m enes conjuntament o vol votació separada d'alguna 
d'elles. 

EL SR. RUS I JAUME: 
Perdoni, Sr. President. No, les que hem agrupades 

en aquesta esmena, es poden votar conjuntament. Gra
cies. 

EL SR. PRESIDENT: 
O sigui votaríem, primer l'esmena a la totali1at, i 

després, les esmenes conjuntes, 1, 2, 4, 11, 12 i 16, no? 
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Passam a votació, ido, l'esmena a la totalitat de 
la Secció 20 d'Indústria i Comer~, presentada pel Grup 
Parlamen tari Socialis tao 

Sres. i Srs. Dipulats que votin a favor, es valen 
posar drets? 

Mol tes gracies, 
Sres. i Srs. Diputats que voten en contra, es volen 

posar drets? 
Gracies. 
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? 
Moltes gracies. 
Resultal de la votació: vots a favor, 25; vots en 

contra, 29; abstenciol1s, 5. Queda, ido, rebutjada, I'es· 
mena a la totalitat que s'acaba ele sotmetre a votació. 

Passam a votar seguidament les esmenes núms. 1. 
2, 4, 11, 12 i 16. 

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

GL'acies. 
Sres. i Srs. Diputats que voten en contra? 
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? 
Gracies. 
Res ultal ele la volació: vots a favor, 25; vats en 

contra, 29; abstencions, 5. Queden rebutjades, ielo, les 
esmenes que aeabam ele sotmetre a votació. 

Scgons se m'ha fet arribar es pot elebatre conjul1' 
tament les esmencs núms. 7 i 8. 

Pcr fer la defensa d'aquestes esmenes, té la parau
la el Diputat Sr. Lloren(( Rus i Jaume. 

EL SR. RUS 1 JAUME: 
Gracies, Sr. Presielent. Aquestes esmenes ja varen 

ser debatudes profunelament a Comissió, la veritat és 
que nosaltres les mantenim, perque no veim que ten
guin una efectivitat cap al que s'ha argumentat i aIs 
conceples esmentats, per tant, amb els mateixos argu
menls que nosaltres a Comissió varem elir, varem de
mostrar, les rñantenim i volelríem que els altres Grups 
les votassin a favor. 

Mol tes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. Conseller d'Inelústria i Comen;:, té la paraula. 

EL SR. CONSELLER D'INDúSTRIA 1 COMER<; 
(Gaspar Oliver i Mut): 

Gracies, Sr. Presielent. Tal vegada haurÍem el'expli
car una mica, pero crec que no és el moment, i tal 
vega da seria més aelient un elia parlar en profunelitat, 
tenir un debat sobre el pla de reindustrialització i so
bre tots els sectors i subsectors, per entendre quina 
és la política i la filosofia que dur a terme aquest Go
vern, Jo cree, SL Rus, que en aquest moment si par
lam d'un creixemcJ1t economic i que la inclústria crei
xi, el seclor inJustrial, hi ha dos sublJl'ogrames que 
són basics, un és el programa de promoció comerci;:¡l 
que, dit de passaela, vostes el bn ben net, aquÍ ha fet 
molt dc vent i ha bufat ele tramuntana, de 110 milions 
de pessetes, vostes el se caneguen, eI'acare!, és l'eS111C· 
na que ja hem volat, pero ho venc a dir perque aquest 
és un programa basic, i després també el programa cle 
disscny. En aqucsts rnornents, i per posar-los un exem
pIe, el sector del cal¡;;at que esta únieament en un 65 % 
de lo. seva capacital ele proc\ucció, quan té una ampli 
tud el'un 35 % ele fabrica, no hem el'anar, al sector eal
¡;;at concretament, amb noves tecnologies, esta clarÍs
sim que aquí s'11;:¡ de fer un esforc;: importantíssim, 

quant a la venda, perque aquestes empreses vagin ar
ribant al seu llindar de proelucció. 1 aixo només es 
pot aconseguir ele dues mancres, que és, precisament, 
introciuir disseny, com a suport ele moda i com a su
port ele marca, i afegir-hi promoció comercial. M'ex
plic o no m'explic? Entén voste per que serveix el dis
seny? 

Gracies. 

EL SR. RUS 1 JAUME: 
Sr. President, gracies. No, molt breument. Sr. Con

seller, jo cree que sí sabem el que és el disseny, pero 
jo el que voldria que entengués és que nosaltres creim 
que després, i em sap greu repetir-ho, perque ja ha 
he dil abans, després de tota una tasca duta a terme, 
creim que no tenen una aplicació concreta i en les me
sures que voste, de vega des diu, pero que elesprés no 
fa, cosa que ens preocupa, per tant, nosaltres con ti
nuam manlenint aquestes esmenes, hi ha aquest club
le, S LO. Conseller. 

Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sí, Sr. Conseíler o Sr. Diputat, té la paraula. 

EL SR. CONSELLER D'INDúSTRIA 1 COMERC;: 
(Gaspar Olivcr i Mut): 

Sí, molt breument. Gracies, Sr. President. Miri, te
nim uns decrets aprovats, com voste sap, i hi ha dos 
c\ecrcls concretamclll que fJn rcfcrcnciél a disseny, un 
per a contractació de disscnyaelors, -les empreses que 
els conlracLin per fer-los una ajuela, que és fins a un 
50 %, i elesprés també per a aquelles empreses que en 
lloc ele contractar un elissenyador, vulguin contractar 
una línia d,~ disseny a un gabinet. Escolti, Sr. Rus, en 
disseny, elel pressupost, hi ha 66 milions ele pessetes, 
voste mc'n lleva 40. 

EL SR. PRESIDENT: 
Passam, ielo, a votació, les esmenes 7 i 8 del Grup 

Parbmentari Socialista. 
Sres. i Srs. Diputats que voten a favor, es valen 

posa r clrets? 
Gracies. 
Sres. i Srs. Diputats que voten en contra, es volen 

posar elrets? 
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? 
Gracies. 
Resultat de la votació: vals a favor, 25; vots en 

contra, 29, abslencions, 5. Queden rebutjades, ielo, les 
esmenes 7 i 8 que acabam ele sotmetre a votació. 

Seguiclament es debatran, també conjuntament, 
les esmene5 9 i lO, del Grup Parlamentari Socialista. 
Pe,- defensar les eSlllcnes, té 1::1 paraula el Diput'at Sr. 
Lloren(( Rus. 

EL SR. RUS 1 JAUME: 
Sr. Prcsident, g¡-acies. Aquí voldríem canviar, en 

\loc de l'esmena núm. 9, ser de supressió, sigui de subs
titució 3mb Ulla elismillució de 10 milions de pessetcs, 
per favOL En un principi esL't a 30, la voldrícm pas
sal' a 20. 

EL SR. PRESIDENT: 
Srs. Portaveus dcls Gnlps Parlamcntaris, s'accep

ta aquest canvi, aquesta disminució? 

., 
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EL SR. RUS 1 JAUME: 

Perdó, ... 

EL SR. PRESIDENT: 

Digui. 

EL SR. RUS 1 JAUME: 
És la 10. 

EL SR . PRESIDENT: 
Aleshores, puc1ricll1 fer, Sr. Rus. PcrqLl'~ no hi 

hagués confusions, defcnsi, malgrat sigui curta, la 9, i 
ila\'ors parlarem ele la 10. No les clefcnsi conjuntZ\menl. 
Si és la 10 aquesta que eanvia, facem la 9 ara, eh? 

EL SR. RUS 1 JAUME: 
És igual. Miri, tant si és la 9 com la 10, són de 

30 milions toLes dues, vull dir, que m'és igual que els 
posin a un lloe o a l'altre, pero la meya proposta era 
que a la 9 hi hagués aquesta substitució amb una dis
minució de 10 milions de pessetes, i quedas en 20 mi
lions, que en principi era el que havia proposat als al
tres Portaveus deIs altres Grups. 

EL SR. PRESIDENT: 
La proposta concreta del Sr. Rus és que a la 9 es 

rebaixin 10 milions de pessetes. 

EL SR. RUS 1 JAUME: 
Efectivament. 

EL SR. PRESIDENT: 
Srs. Portaveus, s'accepta? 

EL SR. RUS 1 JAUME: 
Sr. Presielenl, si em p ermet, una pe tita matisació, 

si és tan amable. Jo voldria deixar clar que aquesta 
disminució proposam que passi a serveis comuns i que 
quedi afectada per destinar a l'Orquestra Ciutat de Pal
ma, si no hi tenen inconveni en t els altres Grups. 

EL SR . PRESIDENT: 
Srs. Portaveus? 

EL SR. CONSELLER D'INDúSTRIA 1 COMERe,: 
(Gaspar Oliver i Mut): 

Gracies , Sr. President. Acceptarem la transacció, 
no, que es transaccioni. 

EL SR. PRESIDENT: 
Acceptaran que es transaccioni. 
Srs . Portaveus d'Unió Mallorquina, accepten que es 

transaccioni? 
Vos tes també? Els faig la proposta . Si? 
Sí, Sr. Quetglas. 

EL SR. QUETGLAS 1 ROSANES: 
Sr. President, per aclarir. La proposta és disminu

ció de l'esmena de 30 a 20 o de 30 a ID? És a dir, és 
que no queda clara la proposta, i jo crec que la Mesa 
tampoc no la hi té, perque jo, així com s'ha expressat 
no ho tenc clar. Jo crec que el tema transaccionat és 
que es redueix en 10 milions de pessetes la quantitat 
existent a la partida. Aixo és el que s'entén, no? 

Molt bé. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Quetglas, pero la Mesa i el Pre

sidenl ho tenien clar, era rcbaixar en lO milions de pcs
se tes, no a 10 milions de pcsscles, en lO milions de pes
sett's. 

Alcshorcs, pot defensi1r. Sr. Rus, l'esmena núm . 9, 
en i1C)Llcsl sentil. 

EL SR. RUS 1 MUME: 
Grücies, Sr. Presiden!. Miri, exactament, jo el que 

Ji vuldria dir és qllC m'h~1 ele permclre el Sr. Conseller 
qLl'~ continui manteninl tota la serie c1'argumenls que 
li \'~ll'em donar ~l Comissió. perquc cree que eren mas
sa elevades aquestes quantitats, per tant, aquesta, di
guem, supressió, no era una intencionalitat ele coarlar 
la se va actuació, sinó que entenÍem que per al concep
te a la qual estaven clestinades, eren partides massa 
elevades, i com que ells scmpre diuen que no hi ha 
cloblcrs, que ens trobam que no, clones miri, era una 
inteneió c1'afavorir, d'afavorir que poguessin no gastar 
tanto 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sí, el Dipu tat Sr. Oliver, té la paraula. 

EL SR. OLIVER 1 MUT: 
Gracies, Sr. President. Sr. Rus, som el mateix, no 

perquc estigui el'acard amb que es tramiti la transac
ció, vol dir que hagi canvii1t, fan molta falta aquests 
doblcrs per a imatge, pero si admet aquesta transac
ció, o, millor dit, que es tramiti aquesta transaeció, 
que .ia anuneiam que votarem en contra, és precisa
ment per continuar amb aquesta c1inamica que s'ha 
clut aquests clies en els pressuposts, i als efectes que 
tots tenim clin~ el cap, 110 a efec tes de quadrar pres
supo~ts. No és re" més. Enl sap molt greu. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sres. i Srs. DipuLats, 
Sí, el Sr. Rus té la paraula. 

EL SR. RUS 1 JAUME: 
Només una qüestió d'orclre, m'agradaria que es vo

tassin per separat les dues esmenes, si és tan amable. 
Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sotmetem a votació l'esmena transaccionada núm. 

9. 
Sres. i Srs. Diputats que votin a favor, es valen 

aixecar drets? 
Gracies. 
Sres. i Srs. Diputats que votin en contra, es volen 

posar clrets? 
Sres . i Srs. Diputats que s'abstenen, es volen po

sar clrets? 
No n'hi ha? 
Resultat de la votació: vots a favor, 30; vots en 

contra, 29; abstencions, no n'hi ha. Queda aprovada 
l'esmena tal com ha estat transaccionada. 

Sotmetem a votació l'esmena núm. 10. 
Sres. i Srs. Diputats que voten a favor, es volen 

posar drets? 
Gracies. 
Sres. i Srs. Diputats que voten en contra, es valen 

posar drets? 
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Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen, es volen po-
sal' drets? 

Gracies. 
Resultat ele la votació: vots a favor, 25; vots en 

contra, 29; abstencions, 5. Queda, ido, rebutjada, l'es
mena núm. 10 elel Grup Parlamentari Socialista. 

Passam al debat de l'esmena núm . 13, del Grup 
Parlamentari Socialista, per defensar l'esmena, té la 
paraula el Diputat Sr. Lloren<; Rus. 

EL SR. RUS I JAUMB: 
Gracies , Sr. President. És per comunicar-li que 

¡'esmena núm. 13 és retirada. 
Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
MoItes gracies, Sr. Diputat. 
Passam, ielo, a la defensa de l'esmena núm. 14, té 

la paraula el Diputat Sr. Rus. 

EL SR. RUS 1 JAUME: 
Grácies. L'esmena nLlJ11. 14 també ha estat retira

da per haver traciat els temes a aItres partides. 
Grácies. 

EL SR. PR ESIDENT: 
Molte$ grácies, Sr. Diputat. 
El Grup Parlamentari PSM-Entesa de l'Esquerra 

ele Menorca, manté les esmenes núms. 4 i 6. Per defen
sar l'esmena núm. 4 o la 4 i la 6, s i ha vol fer con
juntament, té la parauta el Diputat Sr. Seb~stia Serra. 

EL SR. SERRA 1 BUSQUETS: 
Sí, grácies. Les defensarem plegades, les pocIem 

votar plegad·~s i, com que tots ens entenem, em pareix 
que será ben rapid. Nosaltres, només dir una cosa, no 
demanam reduccions dei s Capítols IV i VII per dema
nar-Ies, aixo no és així, nosaItres, el que haguéssim vol
gut a aquesta Legislatura, el que clemanam que sigui 
possible el 88, 89, 90, etc., és que hi hagi una actuació in
dustrial autonoma, autoctona que, de fet, no ens tro
bem només amb un conjunt d'actuacions deslligades i 
que siguin fruit el'un pla economic propi d'aquestes 
IlIes Balears, i, de fet, seguint un poc l'esperit del que 
s'ha dit moltes ele vegades als programes de distints 
grups polítics aquí representats. Sr. Cañellas, vos te en 
va parlar, i nosaltres hi estam d'acord, el Conseller d'A
gricultura n'ha parlat, el d'lndústria n'ha parlat, el d'E
conomia no n'ha parlat tant, pero qualque dia supos 
que també en parlara. En definitiva, volem una indus
trialització, una potenciació, pero no amb un conjunt 
d'accions amaeles i per aixo creim que és molt millor 
reduir els Capítols IV i VII i reactivar aItres tipus d'i
niciatives economiques i socia ls, en favor, ta-mbé de la 
indústri::l, p ero ::1mb una actuació molt més decidida . 
Nosaltres creim amb s incerita t i amb claredat que s i 
féssim un balanc; de la polílica industrial, certament 
hi ha hagut activitat, fires, etc., no es pot dir que no 
s'hagin fet coses, aixo sí que és ver, se n'han fet, p ero 
no trobam que hi hagi un augment de la indústria de 
les IIles Balcars, sinó que més bé encara traba m mas
sa crisi i massa problemes sense resoldre. Per a ixo 
creim que conti nuar fom cntant uns Capítols IV i VII, 
no és la manera millar ele fer política industrial. 

EL SR. PR ESIDENT: 
Sí, el Consellcr cl'Indús tria, Sr. Oliver, té la pa

rau la. 

EL SR. CONSELLER D'INDúSTRIA I COMER<; 
(Gaspar Oliver i Mut): 

Moltes gracies, Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. 
Sr. Sebastia Serra, em cregui que realment no l'entenc 
quan em parla que el pla de reindustrialització són 
unes accions ai:llades, si voste ha creu així, el que vos
te hauria de fer, és treure a debat el pla de reindus
trialització. El pla de reindustrialització esta aprovat 
per unanimitat, hi ha tota una serie de subprogrames, 
i escolti, el pressupost fa referencia, exclusivament al 
pla de reindustrialització, i li puc llegir, li puc llegir. 
Per al 88 hi havia 462 milions de pessetes, 50 a cap
tació, que hi són; 27 a formació i organització, que hi 
són; 20 a Ilormalització i homologació, que hi són; 
exactament, promoció comercial, 110, i n'hi ha 102. 
Exaetament, Sr. Serra, no em digui, per favor, que són 
unes aceions allIades. després hi ha uns Decrets quc 
emparen tot5 aquests program es. Jo, realment, Sr. 
Sena, no ha entenc. Ara bé, voste ha estat molt hábil 
i fa una reclucció a Capílol VII, el-eC recordar de 116 
milions, molt bé, no em diu d'on, doncs una de dues, 
o les llevo del pla de reindustrialilzació o els llevo de 
la línia de ucdit, o a un 50 %, no em digui, per tant, 
que sí al pla de reindustrialització, pero que són ac
cions a"j]lades. En definitiva, Sr. Sena, 200 milions el e 
p esse tes que lleva elel pla ele reinelustrialització, i jo 
crec que s'ha cle comenc;ar a parlar clar, el que passa 
és que pentura hi ha altres actuaeions que pel seu 
Grup són més importants, i ho hem de dir el'aqueixa 
manera. A Capítol IV que redueix 47 milions, cloncs 
tot, practicament tot. 

EL SR. PRESIDENT: 
Srs . Portaveus que volen intervenir? 
No, Sr. Serra, voste ... 
El Sr. Quetglas té la paraula. 

EL SR. QUETGLAS I ROSANES: 
Moltes gracies, Sr. Presielent. Si no formalment, jo 

crec que sí de fet, les esmenes, aquestes dues es menes 
que tractam del PSM estan practicament transacciona
des amb les esmenes de reelucció de Capítol VII i IV 
del CDS que sí estan incorporades a la Comissió per 
haver estat acceptades unanimement, i ja les hem co
mentades, de reducció de 110 milions de p es se tes a in
crement de Capítol VI, per tant, el nostre Grup s'ha 
d'abstendre, logicament, perque esta d'acord amb la 
filosofia, així s'ha defensat, així esta incorporat a la 
Comissió, pero ara suposaria una redundancia sobre 
les es menes ja aprovacles, o sigui que entenc que o bé 
convidaria al Grup a retirar-les, pero entenc que les nos
tres cobreixen perfectament aquesta demanda o, si no, 
li prec quc entengui la nostra abstenció, encara que 
estam absolutament d'acord amb la fil osofia com j::l esta 
recollit al Dictamen. 

Moltes grácies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sí, el Diputat Sr. Rus té la paraula. 

EL SR. RUS 1 JAUME: 
Gracies, Sr. President. No, per dir-Ii que el nostre 

Grup donara suport a aquesta esmena presentada pel 
Gmp PSM-Entesa ele l'Esquerra de Menorca, perque 
creim que, efectivament, ha dit la paraula, no hi ha, 
no acaben de cloure, i no vulI dir que no tenguin la 
intencionalitat, Sr. Consellcr, jo crec que sí que la te-
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nen, pero no sé per quines traves, que de vegades des
coneixem, tal vegada qua n "aste sigui més explícit i 
més obert i ens conti e"actamen t la seva intencionalila t 
de ver, pentura pocIríem clonar s uport a les scves idees, 
el que passa és que no es ducn a terme, no veim una 
realització practica, no se solucionen els problemes, per 
tant, crcim que \'oste té l'in st mment, pero el que pen
sa m és que no el sap aplicar. Per tan!, nosalt r es vota
rcm a favor d'aqw:sta esmena p)·esentacla pel Grup 
esmenant. 

Gdlcies. 

EL SR. PR ESIDE NT: 
El Sr. Serra té la paraul<l , pero hem d'esper<lr que 

entri la gent . 

EL SR. SERRA 1 BUSQUETS: 
Cracies. Sr. Oliver, només una cosa. Nosaltres 

creim, només una, només Ji volem reite rar, nosaltres 
creim que el pla de reindustri<llització no es pot limitar 
a subvencions a emprescs privacIes, ara el Sr. Rus anava 
per aquí, i en tot el debat a la totalitat, que no haví~m 
intervengut, precisament era per aixo, nosaltres creim 
en una potenciació de I'activi tat industrial, pero en ca
mins un poc més diversificats deIs que utilitza la Con
selleria, i li pos un cxemple, i l'agafi en positiu . No hi 
ha res de negatiu a cap exposició. Quan el Sr. Quetglas 
en Ponencia ens va plan tejar passar de capítol IV i VII, 
cosa que votarem, el nostre Crup, com tots, perque ho 
vatarem per unanimitat, em sembla, després de bastants 
hores de debatre aquesta qüestió, es va plantejar un 
problema tecnic, i era, a quines qüestions de Capítol. 
VI hi podíem passar una serie de milions de Capítols 
IV i VIL Per a nosaltres, o per a aquest ponent en 
aqueIl moment, la perplexitat era grossa. En conseqüen
cia aixo vol dir que, o bé no acabam de concebre el 
que és _el Capítol VI , cosa que ja veurem en el desen
volupament d'aquesta llei pressupostaria, com es fa, 
o bé ens trobam que els camins d'actuació industrial de 
la ConselIeria són limitadíssims, i la problematica in
dustrial, moIt més ampla. Com que és un interrogant, 
mantenim una postura dialecticament de crítica ama
ble, pero també rotunda. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sí, el Sr. Conseller d'Indústra, té la paraula. 

EL SR. CONSELLER D'INDúSTRIA I COMER<; 
(Caspar Oliver i Mut): 

Graeies, Sr. PresidenL Cree que no usaré ni un mi
nuL A quin es empreses? Crec que es deuen oblidar que 
s'han creat recentment l'empresa de foment industrial i 
també l'lnstitut de Disseny. 

EL SR. PRESIDENT: 
Acabat el debat, sotmetem a votació les esmenes 4 

i 6 del Grup Parlamentari PSM-Entesa de l'Esquerra de 
Menorca. 

Sres. i Srs. Diputats que votin a favor, es volen 
posar dF~ts? 

Moltes gracies 
Sres. i Srs. Diputats que votin en contra, es volen 

posar dn~ts? 
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? 
Moltes gracies 
Resultat de la votaeió: vots a favor, 25; vots en 

contra, 29; abstencions, 5. Queden rebutjades les esme
nes 4 i 6 que s'han sotmeses a votació. 

Acabat el debat el'aquesta Secció, procecle ix sotme
trc a vo !aeió la Secció 20, Inclúst ria i Comen;. 

Sres. i Srs. Diputats que vot en a favor, es vol en 
aixccar drcts? 

Sres. i Srs. Diputats que voten en contra, es volen 
aixcca r c1rets? 

Gracies. 
Sres. i Srs. Diputats que s 'abstenen? 
Moll es gracies 
R esultat de la votació: vots a favor, 34; vots en 

contra, 21; absten cions, 4. Queda aproyada, ielo, la Sec
ció 20 d'Indústria i Comen;:. 

Passa m a debatn: la Secció 21, Adjunta a Presiden
cia . Din s aquesta Secció, el Crup Parlamentari Socia
lista, manté les esmenes núms. 1 i 3. Per defensar I'es
mena núm. 1, o la 1 i la 3, queda en mans del Sr. Dipu
tat, té la paraula el Diputat Sr. Anloni Costa. 

EL SR. COSTA 1 COSTA: 
Gracies, Sr. PresidenL L'csm cna núm . 1 és una es

mena de canviar la denomina ció de la partida, hi ha 
als Pressuposts una quantitat de 25 milions per a cor
poracions locals, i el que proposam nosaItres és que 
sigui p er a Cases Consistorials. El sentit d'aquesta es
mena es tracta d'afectar-la a una cosa més concreta 
i que no sigui aquella repartidora o aquella sobrassa
da que es penjava a una crossa, que es va fer famosa 
a l'anterior Legislatura. Tal com esta ara, aquesta par
tiela, no esta afectada per res, i la Conselleria, per tant, 
pot anar distribuint-la a Corporacions Locals, a qual
sevol efecte de subvenció que vulgui donar a aquestes 
Corporacions Locals. Nosaltres creim que especialment 
per a municipis petits, per a municipis de manco de 
5.000 habitants, especialment a zones rurals, tendria un 
sentit cIar que aques ta partiela estas afectada per re
novació de Casas Consistorials. En aquest sentit va 
aquesta esmena, i no volem insistir-hi més, perque creim 
que queda cIar, p er a tots el s Grups Parlamentaris, és 
una esmena que no afecta quantitats, sinó que afecta 
denominacions de partida i que el que fa és fermar més 
els 25 milions aquests, de Corporacions Locals que es
tan en aquesta Conselleria ele Presidencia, i que nos
aItres creim que no hi ha raó de ser que estiguin a 
Iliure c1isposició ele la Conselleria , per anar repartint 
als municipis, creim que és molt més corree te la deno
minació que proposa el nostre Grup. 

Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Srs. Diputats que vulguin intervenir? 
Té la paraula el ConselIer Adjunt a Presidencia, 

Sr. Cilet. 

EL SR. CONSELLER ADJUNT A PRESID:B.NCIA 
(Francesc Cilet i Girart): 

Cracies, Sr. President. Jo Ji he de dir, Sr. Costa, 
que no és la intenció d'aquesta partida ni del Con se-
1Ier que li parla anar fer, ni de sobrassada ni de re
partidora. Jo li admetria, en tot cas, per concretar un 
poe més, la seva esmena amb una transaccional, afe
gint-hi una rúbrica que no és als Pressuposts, i és ex
clusivament infraes tructura municipal. 

EL SR. PRESIDENT: 
Srs. Portaveus que vulguin intervenir? 
Té la paraula, pel Crup PSM-Entesa de l 'Esquerra 

de Menorca, el Sr. Francesc Casasnovas, López i Casas
novas. 



DIARI DE SESSIONS / Núm. 16/ 28 i 29 desembre 1987 645 

EL SR. LÚPEZ 1 CASASNOVAS: 
Gracies, President. El nostre Grup entén que a tra

vés de la Conselleria de Cultura, de vegades, en fan 
accions de reforma i mi llora de l'edifici, edificis d'in
teres arquitectonic que ubiquen Cases Consistorials, 
pero també entenem que la feina que es pot fer des 
de la Conselleria Adjunta a Presidencia, de cara a do
nar suport a infraestructures d'Ajuntaments, hauria de 
tenir un caracter finalista, pero no graciable. 1 en aquest 
sentit, nosaltres veuríem bé que el grup proponent 
acceptés la proposta transaccional que proposa el Con
seller. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. Conseller, vol fer la proposta concreta trans

accional? 

EL SR. CONSELLER ADJUNT A PRESID~NCIA 
(Francesc Gilet i Girart): 

Sí, Sr. Pres ident, jo crec que l'he feta. tS a dir, 
la mateixa partida 761, Corporacions Locals: afegir la 
rúbrica, infraest ructura municipal. Aixo és toL 

EL SR. PRESIDENT: 
El Sr. Quetglas té la paraula . 

EL SR. QUETGLAS 1 ROSANES: 
Sí, Sr. President. Moltes gracies. Sres . i Srs. Dipu

tats. Miri, Sr. Costa, a nosaltres ens sembla tan arbitó'a
ri la elenominació que venia al projecte com aquesta 
altra, per a Cases Consistorials. Es més, no hi ha una 
raó de pes específica, i, si el que es volía era retallar 
la discreccionalitat, tant es podia efectuar la discrec
cionalitat amb aquesta denominació, com l'altra, l'únic 
que passava és que es delimitava el fi conceptual, pero 
de cap manera la discreccionalitat perque no hi havia 
cap mena d'afectació, era per a Cases Consitorials, la 
qual cosa era tan arbitraria com qualsevol altra. A mi, 
sincerament, em pareix molt més correcta l'oferta que 
ha fet el Conseller, perque aquesta sí és una delimitació 
que a més de conceptual significa una miJlora molt po
sitiva del text, també veuríem amb molts bons ulls 
que els autors de l'esmena acceptassin aquesta trans
acció i així la votaríem, perque, en cas contrari, con ti
nuaríem amb la nostra abstenciÓ. 

MoItes gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sí, el Sr. Costa té la paraula. 

EL SR. COSTA 1 COSTA: 
Bé, gracies, Sr. President. Per aclarir. Bé, en pri

mer 1I0c, jo no puc estar d'acord amb el Portaveu elel 
CDS, que aixo és igual, no és el mateix transfercncies 
a corporacions locals, que és tal com ve. actualment, 
en el pressupost que pe¡-met donar transferenci es per 
a qualsevol concepte i per a qualsevol motiu a una 
coqJoració loca l, que afectar la partida a Cases Con
sistorials, no és el m ate ix, en absolut. Perque p er a 
C<,ses Consistorials, és per a r enovació de la casa alla 
on hi ha el consistorio aixo és absolutament c]iferent. 
No obstant aixo i vist que el Sr. COllseller ele Presi
dencia té la "oluntat que \'agi a obres d'infraestructura, 
que .in és un grau de definicio majar, jo el que li de
manaria, a més, si és possible, que ell contragués el 
cOll1iJron~ís. clavant d'aCluest Plenari. que fos per a Ajun
taments de manco de 5.000 habitants. 1 diré per que. 

Perque els ajuntaments que realment no tenen mitjans 
de finan<;ament adequats, són els ajuntaments petits, i 
que aquests ajuntaments són els que realment necessi
ten d'una ajuda. En qualsevol cas, jo die que estic 
d'acord amb la transaccional, també, com han fet els 
altres grups i que, per tant, es pot passar a votació la 
transaccional, que jo insistesc, si és possible, que assu
meixi aquet compromís al Sr. Gilet. 

EL SR. PRESIDENT: 
Aquesta Presidencia entén que per part del CDS 

s'admet la transaccional, per par del Grup Socialista, 
també, pel PSM, també, per AP-PL I'ha feta el Sr. Con
seller, supos que també, i per Grup Unió Mallorquina, 
també. Aleshores, sotmetrem a votació la transaccional 
que en aquest moment s'ha fet a l'esmena núm. 1 del 
Grup Parlamentari Socialista. 

Sres. i Srs. Diputats que votin a favor d'aquesta 
esmena transaccional, es volen posar drets? 

Vots en contra. 
A bs tencions? 
Queda aprovada per unanimitat. 
I passam a debatre ]'esmena núm. 3, del Grup Par

lamentari Socialista, per defensar l'esmena, té la pa
raula el Diputat Sr. Antoni Costa. 

EL SR. COSTA I COSTA: 
Gdlcies, Sr. President. Al Portaveu accidental, en 

aquests moments, elel Grup Socialista, li encantaría que 
aquest pressupost de somrisos i llagrimes acabas amb 

_ un- s0111rÍ5 de tots, i poguéssim aprovar aquesta darrera 
esmena que fa refeíencia a un campament juvenil, una 
política important que ha de ser important dins la 
Comunitat Autonoma, perque afecta els que ja són, en 
alguns casos, ciutadans d'aquesta, ciutadans de pIe dret 
i, en qualsevol cas, els que tendran els designis futurs 
d'aquesta Comunitat. tS una esmena d'infraestructura 
per al campament juvenil de Calo Jondal, i, per tant, 
bé, jo crec que no fa falta que digui les condicions en 
que esta aquest campament, aquest campament és de 
nova adquisició per part de la Comunitat Autonoma, jo 
cree que és una adquisició, a més, molt útil per a la 
joventut d'aquestes illes, pero falta una infraestructura 
mínima que nosaltres creim que aquesta esmena no 
soluciona, sinó que paBia en part, seria molt agrada
ble, com ja he dit, poder acabar aquesta tramitació de 
la Llei de Pressuposts del 1988, amb l'aprovació d'a
questa partida que fa referencia a la joventut. 

EL SR. PRESIDENT: 
Srs . Portaveus, ... 
Sí, el Conseller Adjunt a Presidencia, té la paraula. 

EL SR. CONSELLER ADJUNT A PRESIDENCIA 
(Francesc GiJct í Giran): 

Sí, gracies, Sr. President. Efectivament, també és 
intenció d'aquest Conseller i de tots els Grups Parla
mentaris acabar aquest Pressupost, aquesta tramitació 
pressupos taria amb una postura amable, agradable i 
de somrís, si és possible. Jo li demanaria, Sr. Costa, qu.:: 
a aques ts fins i efectes ret iras aquesta esmena, a canvi, 
jo adquircsc el comprolllÍs formal i clavant tots vostes 
ele, vista la situ<:!ció prcssupostaria de la Consclleria i 
concretament del Capítol n, d'atcndre aques tes necessi
tats que assumim i estam tots d'acord que existeixen, 
amb aquesta quantitat o amb una quantitaL supel ¡or. 
si fas possible. tS a dir, jo li deman a voste que la 
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r e tiJ-i i, a canvi, jo adquiresc aquest compromís de treu
re aquests doblers que realment hi són, en una part, 
per atendre les necessitats de Cala Jondal. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. Costa. Té la paraula. 

E L SR. COSTA 1 COSTA: 
Gracies , Sr. 1 J'cs ideIlL. 01116, pcr acceptar aques ta 

tran sacció que propc>s. el Sr. ilet, i, si em permet 
el Sr. President, amb el lram que he estat responsable 
el e dirigir els debats de la tramitació d'aquests Pressu
posts, agrair a tOt5 cls Portaveus, ja que aquesta és la 
elarrera esmena, les facilitats que han elonat per a la 
feina que s'ha fet, tant a Ponencia com a Comissió. 

Moltes de gracics . 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Costa. 
S'ha retirada, sí, sí, jo he entes que s'ha retirat. 
Procedeix, ido, sotmetre a votació la Secció 21, 

Adjunta a Presidencia i deman, Sres. i Srs. Diputats 
que votin a favor de la Secció 21, si es volen posar 
clrets. 

Vots en contra? 
A bstencions? 
Queda aprovada per unanimitat. 
A la Secció 31, Serveis Comuns, no hi ha esmenes 

ni vots particulars. Deman als Srs. Portaveus, no hi ha 
cap proposta afer? 

El Sr. Alfonso, té la paraula. 

EL SR. ALFONSO 1 VILLANUEVA: 
Sí, Sr. President. Nosaltres demanaríem cinc mi

nuts de recés, per, juntament amb la Secció 31, acabar 
d'ajustar el Pressupost, que qucdi quadrat i després ja 
podrem acabar el debat. 

EL SR. PRESIDENT: 
El Sr. Huguet té la paraula. 

EL SR. HUGUET I ROTGER: 
Sí, Sr. President. Efectivamcnt, segons se m'infor

ma, el que s'ha acorclat és la reducció d'aquests 10 
milions, que s'ha votat, i encara que el Conseller hagi 
elit que aixo havia cl'anar integrat a Serveis Comuns, 
am b clestí finalista, s'ha de votar ac;ó, perque quedi de
finitivament quadrat el Pressupost. Per tant, hi falta 
aquesta darrera votació. 

EL SR. PRESIDENT: 
Si jo m'he aturat, perque ningú no deia res, i que

daven 10 milions a l'aire. Aleshores, el Sr. Quetglas té 
la paraula. 

EL SR. QUETGLAS 1 ROSANES: 
Gracies. En qualsevol cas, crec que seria prudent i 

necessari fer aquesta reunió de cinc minuts per com
provar que tot esta quadrat i que no ha quedat absolu
tament cap qüestió sense quadrar, perque jo, sí, hi hau
ria solució, si no estigués quadrat. 

Abans de votar la Secció 31, és absolutament pos
sible quadrar-ho a través de la Secció 31, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
Perdoni, Sr. Quetglas, no die que no hi hagués so

lució per quadrar, no hi hauria solució per altres coses, 

ja m'cnl en. Per tant, no hi ha cap inconvenient que sus
p engucm per cinc minuts, i després so tmetrem a vo
tació, si hi ha la propos ta a Scrveis Comuns, i sotme
tre m a votació final els Pressupos ts . 

EL SR. PRESIDENT: 
Sres. i Srs . Diputats . Sra . Vice-president, .. . 
Sres . i Srs. Diputats, recomen c;a la sessió. 
S'ha fet arribar a la Mesa del Parlament un escrit 

firma! pcr tot s els Portaveus deIs Grups Parlamentaris, 
qu e és una propos ta d'esm en a , i que jo deman al Sr. 
Secret a ri que tengui la bonel a t de Ilegir-la, p er després 
somctre-Ia a debat, si és necessari a votació. 

'. 
EL SR. SECRETARI PRIMER: 

La llegiré en castella, que esta en castella. «A la 
Mesa del Parlamento. Los Portavoces de los distintos 
Grupos Parlamentaris existentes en el Parlamellt de les 
Illes Balears proponen la siguiente transacción: Sección 
31, subprograma 31.01.01, artículo 29, dotación servicios 
nuevos. Incrementar partida de nueva creación en 10 
millones de pesetas, afectándola a la Orquesta Sinfóni
ca de la Comunidad Autónoma, Ciudad de Palma. Pal
ma, 29 de diciembre de 1987. Firmado por todos los 
Portavoces de los Grupos Parlamentarios». 

EL SR. PRESIDENT: 
Sres. i Srs. Diputats, és l'escrit que ha arribat a la 

Mesa, i ja esta firmat, el debatrem, pero diu «incremen
tar partida de nueva creación», sera «dotar partida de 
nueva creación», perque si és de nova crea ció no s'in
crementa, pero ho donarem per bo, j ja corregirem 
l'error. Aleshores, llegida pel r. Secr tari, procedeix, si 
hi ha ganes de debat, donar la parau la a qui la vulgui 
i, si no, passaríem a sotmetre-Ia a votaci6. 

Sotmeten a votació, ido, l'esmena transaccional que 
s'ha passat a la Mesa, que és reglamenUlriament en for
ma i d'acord. 

Sres. i Srs. Diputats, que votin a favor d'aquesta 
esmena, es vol en aixecar clrets? 

Sres. i Srs. Diputats que voten en contra, es valen 
aixecar drets? 

Sres. i Srs. Diputats que s 'abstenen? 
Resultat de la votació: vots a favor, 30; vots en 

contra, 29; abstencions, no n'hi ha. Queda aprovaela 
aquesta csmena que hem sotmes a votació. 

Procedeix sotmetre a vota ció final, sí, té la paraula 
el Vice-president Sr. Huguet. 

- L SR. VICE-PRESIDE T (Jo~m Huguet i Rotger): 
racies, Sr. PresiclenL Només per aclarir que pol

ser que hi hagi hagut una certa c1esorienlaci6 que no 
és tal , i s'ha d'aclarir din el PIe, e l Conseller, quan ha 
intervengut i feia referencia a una esmena on, si la re
du'ida 10 milions de pe se les, ha dit que eH no volia 
impedir la lran acció, encara que no hi esUlVem d'a
cord. Per tant, perque aquesta transacció pogués anar 
a la Secció 31, tots els Grups Parlamentari~ I'havíem ele 
signar, i tots els Grups Parlamentaris l'hem signada, i 
han mantengut la coherencia de voto 

Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Molt bé, moltes gracies, Sr. Vice-president. 
Procedeix sotmetre a votació final el Projecte de 

Llei ele Pressupost, d'acord amb el que disposa l'article 
134.4. 
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Sres. i Srs. Diputats que votin a favor de la Llei 
de Pressuposts que hem debatut, es volen aixecar drets, 
per favor? 

Sres. i Srs. Diputats que voten en contra, es volen 
aixecar drets? 

Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? 
Moltes gracies. 
Sres. i Srs. Diputats, no donarem per feta aquesta 

votació, perque se'm fa ootar, i té raó, que no hem 
votat la Secció 31, Serveis Comuos. Tornaríem a sot
metre a votació la Secció 31, i llavors sotmetríem a 
votació els Pressuposts. 

Per tanl, sí, Sr. Quetglas. 

EL SR. QUETGLAS 1 ROSANES: 
Sr. Pres ident, no s'han de votar eIs ingressos, tam

bé? Perquc s'ban prodult unes variacions. 

EL SR. PRESIDENT: 
EIs ingressos, no, perque les xifres estan votades. 

EL SR. QUETGLAS 1 ROSANES: 
La xifra no ha queda t altcrLlda, pero alguns concep

tes d'ingressos han quedat altcrats, per exemple, com a 
conseqüencia de la supressió de 120 milions de pesse
tes de banc de sang, ha quedat alterada I'estructura 
dels ingressos, encara que no el número global, trans
accionadament, i jo entenc que aixo també s'ha de 
votar. 

Hi hagut \'ariacions en els ingressos. D'acord la 
transacció, la famosa lransacció del dia de Nitbona. 

A - la pagina 74 del Dictamen de la Comissió hi fi
guren aquestes variacions. 

EL SR. PRESIDENT: 
El que passa és que les xifres globals estan ~otades 

al debat de totalitat. 

EL SR. QUETGLAS I ROSANES: 
És que les xifres globals, Sr. President, sí em per

met, no queden afectades, són variacions a l'estructura 
deIs ingressos. 

EL SR. PRESIDENT: 
Votarem els ingressos, i així estarem més tranquils. 

EL SR. QUETGLAS 1 ROSANES: 
Gracies, Sr. President. 

EL SR_ PRESIDENT: 
Sotmetem a votació la Secció 31, Serveis Comuns, 

demao als Srs. i Sres. Diputats que votin a favor de la 
Secció 31, si es valen posar drets. 

Vots en contra? 
Abstencioos? 
Queda aprovada per unanimitat. 
Passam a votació l'estat d'augment d'ingressos, de 

canvi d'ingressos, perque augment no ho és, que figura 
a la pagina 74 del Dictamen de Comissió. 

Sres. i Srs. Diputats que votin a favor, es valen 
aixecar dre ts? 

Vots en contra? 
Abstencions? 
No n'hi ha. 
r passam, ido, a la votació final deIs Pressuposts, 

d'acord, com hem dit, amb el que disposa l'al'ticle 134.4 
elel nos tre Reglamcn t d'aques ta Cambra. 

Sres. i Srs. Dipulats que votin a favor, es volen 
aixecm- drets? 

Sres . i Srs. Diputats que votin en contra, es valen 
aixecar drets? 

Gracies. 
Sres_ i Srs. Dipulats que s'abstenen, es volen aixe-

cal' c1rets? 
El resultat ele la votació ha estat: vots a favor, 34; 

vots en contra, 21; abstencions, 4. 
r aquesta Presid:~ncia vol fer observar que s'ha 

complit l'apartat 4t de l'article 134 que la majoria esta
ra composada per parlamentaries elegits a illes dife
renls. 

Abans d'aixecar aquesta Secció, aquesta Presiden
cia vol agrair tota la coHaboració des del President de 
la Comiss ió d'Hisenda, als ponents, als membres ele la 
COlllissió, i a tots els parlamentaris, per haver pogllt 
complir el que diu la Llei de Finances. També, no puc 
escloure el personal, el Lletrat i gent que ha fet feina 
perque poguéssim, perque el Pal~lament pogués com~ 
plir la Llei que va aprovar de tenir els Pressuposts 
aprovats abans de dia 31 de desembre. Agrair també la 
col-Iaboració al Plenari, que ha fet que hagim pogut anal' 
avan~ant, perque hi ha hagut un autentic interes per 
part de tots els Diputats d'avan~ar i de poder complir 
aquests terminis. Pel' tant, jo, en nom de la Mesa, vull 
agrair, abans d'acabar aixo aquesta coHaboració de la 
Comissió, personal de la casa i tots vostes. 

Per acabar, dir que, per a les seves previsions, esta 
previst convocar Plenari per tal de debatre els temes 
que es troben en habilitació de terminis, dia 28 de 
gener. Ha dic pel terna deIs bitlles, que així es pugui 
tenir en compte. 

1 res més, sinó desitjar a tots vostes, encara que 
ja ho havÍem fet, desitjar-los un bon any 88, i logica
ment, acabar que els resultats de la votació donen per 
apl'ovada la Llei de Pressuposts de I'any 1988. 

Moltes gracies, s'aixeca la sessió. 

'. 
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