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EL SR. PRESIDENT. 
Srs. Portaveus deIs Grups Parlamentaris que vulguin in

tervenir? 
Per part del Grup Parlamentari PSM-EEM, té la pa

raula el Diputat Sr. Serra. 

EL SR. SERRA I BUSQUETS: 
Sí, gracies. 
En Ponencia i Comissió el nostre Grup s'havia abstes 

a una de les dues i a I'altra havíem volat artrmativament, 
pero sempre tenint un problema de metodologia. Nosaltres 
estam d'aeord que tant Cala Pedrera com es Pinaret necessi
len aquestes aetuacions de millora de les zones públiques, 
peró pensam que el que hauTÍem de demandar al Govern é 
una planHicació del que s'hauria de fcr per millorar aques
tes zones públiques de tipus turislicj a més, voste, Sr. Febrer, 
coneix pcrfeetamenl es Pinaret, sobretot, pero lambé Cala 
Pedrera pel que pareix, aleshores la nostra intervenció en 
aquests moments és per dir que sf, que votam que sí, peró 
al mateix temps demandar a tots els Grups, a nosaltres ma
teÍXos i sobretot al Govern, una planificació en aquest res
pecte, que dins el 89 tenguem una planificació del que fa 
falta fer a zones públiques de tipus turístico 

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

Diputat Sr. Capó. 

EL SR. CAPÓ I GALMES: 
Moltes gracies, Sr. President. 
Anava un poc en el mateix sentit, és a dir, que nosaltres 

votarem en contra de les due esmenes precisament per un 
problema de metodología, és a dic, si es demanan 10 milions 
de pessetes aquí i 10 mílions de pessetes allá, és igual si els 
ajuntaments siguien del color que siguin, no té res a veure 
que siguin socialí tes, peró si es demanen JO mílions alman
co que vengui e tudial, perque aquí 10 milions í el Sr. Serra 
diu i aixo que ho estudü el Govern, dones bé, cls pressu
po ts 5Ón del Govem. nosallres ens oposam a aquestes es
menes i supos que farem accion oportunes dins aquesL5 
temes. 

EL SR. PRESIDENT. 
Sr. Febrer, vol que es votin conjuntament o separada

ment les dues es menes? 

EL SR. FEBRER 1 GENER: 
Conjuntament. 

EL SR. PRESIDENT: 
Conjuntament? 

EL SR. PRESIDENT: 
Conjuntament. Posam a votació, ido, les esmenes 2408 

i 2409/88 del Grup Parlamentari SOCIALISTA. 
Sres. i Srs. Diputats que votin a favor, es valen posar 

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

drets? 
Abstencions? 
Resultat de la Votació: Vots a favor, 26. Vots en contra, 

30. No hi ha abstencions. Queden, ido, rebutjades les esme-

nes 2408 i 2409 que acabam de sotmetre a votació. 
Passam a debatre les esmenes 2410, 2401, 2403 i 2354/88 

del Grup Parlamentari SOCIALISTA. Per defensar aquestes 
esmenes té la paraula el Diputat Sr. loan Nadal. 

EL SR. NADAL 1 AGUIRRE: 
Sr. President, aquestes són tres esmenes per millorar les 

infraslructures de les zones turístiques, la 2403 és una addi
ci.ó de 50 milions de pessetes per fer un estudi d'un pla de 
rehabililació de zones turístiques per saber quines són les ne
cessitals de cada una d'aquestes zones i quines s6n les prio
ritalS amb que s'han d'atendre des del punt de vista de I aju
da del Govem de la Comunitat Autonoma als municipis 
turíslics. 

La 2401 lambé va a la mi 11 ora de la infrastructura de 
zones de municipis turístics, de concursos per millorar les zo
ne lUfÍ lique dirigits a ajuntaments que elaborin una pro
posta global de renovació d una zona és la pro posta que ja 
varem presentar quan varem fcr el Debat de la omuniat 
AUlonoma, creim que s'han de plamejar propostcs global 
a municipis lurístic , sobretot en determinarles zone que le
nen un delerioramenl profund en aque ts momenLS, i a I'al
tra partida també una altra addició de 50 mil ion de pesse
tes destinada a entilats locaJs per millora r la inrra tructura 
turística, per ajudar aL pre suposts d'aquesls ajuntaments lu
ríslics perque eH mateixos, no la onselleria, eH malei ' s 
d'acord amb els projecles que presentin puguin adequar la 
seva infrastructura a les necessitats d'aquests municipis com 
a destinacions turístiques. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sí, Sr. Nada!. 

EL SR. NADAL 1 AGUIRRE: 
Sr. President, havia deixat una altra esmena que hi ha

via, que era d'uns altres 25 milions de pessetes, que va unida 
a tots els discursos i a totes les postures que ha defensat el 
Grup SOCIALISTA en aquesta Cambra de creació de deu 
noves places d'inspectors turístics. Creim que les places que 
el Conseller ens va dir que havia posat al pressupost, que 
creim que eren sis noves places, no són suficients; el mateix 
Portaveu del Grup que dóna suport al Govern un dia va fer 
un cálcul de necessitats i les va calcular en un mínim de 18, 
nosaltres ja no arribarem a les 18, ens quedam amb 16, pero 
creim que la creació de noves places d'inspector turístic és 
tota!ment necessária per a la Comunitat Autónoma, sobre
tot pel retard que en aquests moments du la inspecció en 
temes turístics a la nostra Comunitat. 

EL SR. PRESlDENT: 
Srs. Portaveus deis Grups Parlamentaris que vulguin in

tervenir? 
No havent-hi intervencions, procedeix passar a votació. 

Deman al Sr. Nadal si podem votar conjuntament les quatre 
esmenes. 

Per tant, posam a votació les esmenes 2410, 2401, 2403 
i 2354, totes/88, del Grup Parlamentari SOCIALISTA. 

Sres. i Srs. Diputats que votin a favor, es volen posar 
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? 
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Resultat de la Votació: Vots a favor, 26. Vots en contra, 
30. No hi ha abstencions. Queden rebutjades, ido, les quatre 
es menes que acabam de sotmetre a votació. 

Passam a debatre l'esmena 2780/88 del Grup Parlamen
tari PSM-EEM. Per defensar-Ia té la paraula el Diputat Sr. 
Sebastia Serra. 

EL SR. SERRA 1 BUSQUETS: 
Gracies, Sr. President. 
Som davant una esmena de naturaJesa semblant a la que 

hem aprovat fa una estona per unaIÚmitat i és respecte del 
que s'entén per activitats generals de promoció turística. El 
Govern ens ho pressuposta a través de Capítol VI com a una 
activitat, per tant, inversora, són 374 milions de pessetes. El 
nostre Grup entén que aquestes activitats generals de pro
moció turística no són de naturalesa Capítol VI i ho hem 
dit aItres vegades, sinó que aixo hauria de ser Capítol lI, és 
a dir, activitat directa de la Conselleria, si bé seria discutible 
si qualque petita quantitat podria ser susceptible de ser Ca
pítol VI. 

Per aixo demanam, per a una adequada estructura pres
suposUlria, que passi de Capítol VI a Capítol 11; no dava
llam la quantitat a aquesta es mena ni la pujam, la deixam 
talment, ara bé, l'argument que nosaltres utilitzam avui no 
només és aquest argument racional o les normes del Govern 
que va dictar la Conselleria d'Economia a I'estiu de com s'ha
vien de presentar els pressuposts o com s'havien d'elaborar, 
més ben dit, sinó que volem cridar l'atenció a tots els Grups 
sobre el que han estat els debats de liquidació deIs pressu
posts de l'any 73 i del 74 en aquest Parlament i que les hem 
debatut, la del 73 a Comissió i Plenari i la del 74 a Comis
sió, ens han demostrat, perque ho diuen les recomanacions 
que ens han presentat al Parlament, que aquesta despesa no 
correspon a inversions reals, sinó que hauria de correspon
dre a altres subconceptes. 

Nosaltres, per tant, fent cas modestament a la comissió 
d'experts nomenada per aquest Parlament, creim que aques
ta quantitat de doblers ha d'anar a Capítol II; a tot estirar 
admetríem que una quantitat important anas a Capítol II 
i una petita quantitat quedas a Capítol VI per si hi ha coses 
susceptibles de ser Capítol VI directament. 

EL SR. PRESIDENT: 
Senyors ... 
Té la paraula el Conseller d'Economia Hisenda, Sr. 

Forcades. 

EL SR. CONSELLER D'ECONOMIA I HISENDA (Ale
xandre Forcades i Juan): 

No podem acceptar aquesta esmena per diverses raons. 
Primerament el 73 i 74 deuen ser el 83 i 84, ens hem de re
muntar en tot cas a un exercici liquidatori quan tengue m la 
Llei de Finances i tenint ja el Decret que permet aixó; nosal
tres imputam aixo al Capítol VI perque seguint les dírectrius 
de coherencia pressupostaria amb el Govern Central, ells tam
bé imputen a Capítol VI aquest tipus de promoció i en con
seqüencia volem d'acord amb una intervenció de comptes en 
aquest sentil. 

Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. Sena, si vol contestar al Sr. Conseller, té la paraula. 

EL SR. SERRA 1 BUSQUETS: 
Sí, molt breument. la no parlarem del Govern Central 

perque realment seria un poquet..., pero sí de les recomana
cions de la comissió d'experts que ha analitzat, les liquida
cions del 83 i del 84. Nosaltres creim que les recomanacions 
són cIares en aquest respecte i per altra banda sí, reconeixer 
que eren el 83 i el 84, un lapsus de deu anys. 

EL SR. PRESIDENT: 
Srs. Portaveus que vulguin interveIÚr? 
Passam a votació de l'esmena 2780/88 del Grup Parla

mentari PSM-EEM. 
Sres. í Srs. Diputats que votin a favor, es volen posar 

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

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

Moltes gracies. 
Resultat de la Votació: Vots a favor, 4. Vots en contra, 

30. Abstencions, 22. Queda, ido, rebutjada I'esmena que aca
bam de sotmetre a votació. 

Passam a debatre l'esmena 3015/ 88 del Grup Parlamen
tari PSM-EEM. Per defensar-la i per part d'aquest Grup té 
la paraula el Diputat Sr. Sebastia Serra. 

EL SR. SERRA I BUSQUETS: 
Sí. Propugnam una rebaixa substancial d'aquesta despe

sa prevista d'Activitats Generals de Promoció Turística, subs
tancial de fSO milions, ates q~e feiem comptes que aquests 
150 milions es gastassin, entre altres coses, en l'Escola d'Hos
taleria, pero hi ha una reflexió afer. Per que nosaltres vo
lem devallar de 374, fer una rebaixa de 150 milions? Ho di
rem cIarament, no és que ens pareixin molt 374 milions de 
Promoció Turística, no és aquest el tema, sinó que el tema 
és que nosaltres creim que en aquesta materia la Conselleria 
de Turisme hauria d'aconseguir una subvenció molt grossa 
o un suport molt gros de l'AdmiIÚstració Central. Nosaltres 
creim que si la Secretaria d'Estat de Thrisme, Ministeri de 
Transports, etc., s'han posat d'acord per fer un pla d'inver
sions tan gros a Balears -inversíons, per altra part, que en 
aquest moment no discutim i que suposam que són 
necessaries-amb un pacte amb els sectors empresarials, amb 
una intervenció del Govern de la Comunitat Autonoma, que 
ens sembla que ha intervengut d,una manera directa i indi
recta en les converses, també hauríem d'aconseguir que en 
materia de promoció turística la part de des pesa més impor
tant fos a carrec de l'Admínistració Central, seguint precisa
ment les directrius del que són els Pressuposts Generals de 
l'Estat i del que és precisament la política de la Secretaria 
General de Thrisme. '. 

Nosaltres pensam, per tant, que la Comunitat Autono
ma, que té un pressupost magre, no s'ha de moure amb 
aquestes perspectives, sinó que ha d,exigir de l'Administració 
de l'Estat que la promoció turística, si bé feta conjuntarnent, 
ha de ser més subvencionada de l'Estat que dels recursos pro
pis de la Comunitat. En segon lloc, nosaltres pensam que 
aquesta dialectica també es pot mantenir a partir del fet que 
no existeix competencia de promoció exterior del turisme; 
conseqüentment, pensam que seria un argument més per arra
bassar doblers al Govern de l'Estat per aquesta circumstim
cia i aixÍ com també sabem que el Govern de ¡'Estat no mi
llora la finanr,:acio de la Comunitat de Balears per a segons 
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que, per qüestió turística estam quasi segurs que ho hauría 
de fer perque la política és practicament la mateixa. 

EL SR. PRESIDENT: 
Té la paraula el Conseller de Turisme, Sr. Jaume Cladera. 

EL SR. CONSELLER DE TURISME (Jaume Cladera i 
C1adera): 

Sr. President. 
No és que firmi un conveni de fet amb I'Adrninistració 

Central, pero el que és cert és que al pressupost general de 
l'Administració Central es fa un acord amb la Comunitat 
Aulonoma i entre la disponibiliLat pressupostaria de 1" Co
munilat i una parL de pressupost de la Secretaria d'Estat de 
Thri me, e d ivideix per mercalS i la Comunitat fa les activi~ 
laLS a un delerminals mercats de Balears i la Secretaria Ge
neral de Turisme fa, a la resta deis mercats, l'activitat diguem 
en nom de Balears, és a dir, que de fet hi ha un conveni, 
encara que sigui un acord de bones intencions, pero aixo efec
tivament es fa des de fa quatre anys i dóna bastant de bon 
rendiment. 

EL SR. PRESIDENT: 
Srs. Portaveus deis Grups Parlamentaris que vulguin in

tervenir? 
Per part del Grup Parlamentari SOClALISTA té la pa

raula el Diputat Sr. Nada!. 

EL R. NADAL I AGU1RRE: 
J entenc, bé, que Madrid té la culpa de tot i que s'ha 

d'aprofiLar qualsc 01 momenl per fer una passada per Ma
drid. Jo eree que s'hauria d'anar a Madrid per a activitats 
més lúdiques i no només esmentar Madrid aquí per a aques
tes coses, sobretot en un tema que no crec que tengui res 
a dir la Conselleria del Govern de la Comunitat Autonoma 
de la col·laboració que l'Administració Central dóna en ma
teria turística, almanco mai no hem sentit crítiques per part 
de la Comunitat Autonoma en els temes turístics respecte de 
l'AdminiSlració Central. 

i vo te hagués argwnental aquesta reduceió en el en
lit que els titular de les empre e turístiques havien d'apor
tar aquesls 150 milion de pessetes deis seus benefici per 
promocionar les eves empreses i el seu sector, nosaltres Ji 
haguéssim donal suport; aixo de dir redu'im aqui i passem-
110 a Madrid ja que farem una volta per all¡\, aixo no té sen
tit, Sr. Serra. El sector tal vegada sí és prou rorl per atendre 
la seva propia projecció exterior, eom ha fan allres ectors 
de la indústria d aquesl país; ja sabcm que el sector turistic 
és un cetor privilegial pel proleeeioni me que lé, per d'aixó 
a red· lir-ho aquí per passar-ho per Madrid, creim que la seva 
proposició no té justificació. 

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

el Diputat Sr. Capó. 

EL SR. CAPO 1 GALMES: 
Molles gracies. r. Pre idenl. 
Efectivamelll jo e lic d'acord amb el Sr. Nadal, Madrid 

tampoc no té la. culpa de LOl, la té de quasi toL Pel que ha 
dit el Con cHer, en lUri me pareix que no, pero que sí que 
té molta part de culpa en moltes coses. 

De totes formes, tornant al tema de l'esmena del Sr. Se
rra, nosaltres no li podem donar suport perque és llevar 150 
milions de pessetes, que és gairebé més d'un 15070 del pressu
post de la Conselleria, a un capítol d'inversió i vista la vo
luntat inversora d'aquest Govern, no ens pareix adient haver 
de llevar la seva inversió a la Conselleria. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Acabat el debat, procedeix sotmetre a votació l'esmena 

3015/88 del Grup Parlamentari PSM-EEM. 
Sres. i Srs. Diputats que voten a favor, 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, es volen posar drets? 
Resultat de la Votació: Vots a favor, 4. Vots en contra, 

49. Abstencions 2. 'Queda, ido, rebutjada I'esmena que aca
bam de sotmetre a votació. 

Les esmenes 2286/88 del Grup Parlamentari CDS, 
2357/88 del Grup Parlamentari SOClALISTA van referides 
al Capítol 1I, per tan! s'ajorna la seva discussió, debat i vo
tació, aixÍ com de la 2373/88 del Grup Parlamentari SO
CIALISTA. 

Queda, ido, acabat el debat de la Secció 12 i passam 
a debatre les esmenes presentades a la Secció 14, que és Eco
nomia i Hisenda. 

Comen<;am per I'esmena 24)2188 del Grup Parlamenta
ri SOClALISTA, que és es mena a la totalitat d'aquesta Sec
ció. Per def~nsar aquesta esmena té la paraula, per part del 
Grup Parlamentari SOCIALISTA, el Diputat Sr. Josep 
Alfonso. 

EL SR. ALFONSO 1 VILLANUEVA: 
Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. 
Als Diputats que ja estan cansats de ser aquí dins jo 

els recoman que no se'n vagin molt enfora perque segura
mentno sera molt llarg aquest debat, per tant no fugin molt 
enfora, no sigui que es perdi l'esmena i seria absolutament 
greu. 

Per que defensam una esmena a totalitat a la Secció 14? 
Li ho puc dir amb molt poques paraules, perque de bones 
intencions n'esUt aparedat I'iofern i les seves bones intencions 
de control, d'eficacia, de millor funcionament del Govern, 
etc., etc., no es corresponen en absolut amb les seves previ
sions pressupostaries. 

Voste ens diu que s'ha d'inaugurar un control d'eficacia 
de l'Administració Pública i hi dedica 6 milions de pessetes, 
no arriben; bon control d'eficacia, sera molt efica<; aquest 
control -i perdoni el joc de paraules- si amb 5.800.000 pes
setes és capac; d'exercir de ver un inici, només un inicí del 
control d'eficacia de la despesa pública en aquesta Comuni
tat Autonoma. Aixo en primer Iloc com a acció positiva, voste 
ens predica una cosa, té molt bones intencions en aquests 
temes, en altres no hi entram, pero la realitat pressupostaria 
és que a voste no li deixen posar a les seves partides pressu
postaries els pressuposts que vol. 

Pero hi ha més, també per les mancances. No pareix 10-
gic, Sr. Conseller, no pareix logic que voste tengui un pro
grama d'assessorament d'Administracions Locals, pero que el 
gran nucli de les Administracions Locals, la gran repartidora 
de les Administracions Locals siguin devora voste, devora vos-
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te en aquests bancs, no evidentment devora voste a la Con
selleria. Aixo és, en primer lloc, poc coherent, administrati
vament no és recomanable i, evidentment, polít\c¡unent és 
millor no jutjar-ho. 

Pero té més mancances. Voste continua sense intentar 
aplicar una política economica, una política fmancera d'acord 
amb l'estructura eco no mica i la cojuntura de la Comunitat 
Autonoma, voste continua -exactament igual que el seu 
antecesor- amb un intent de política de subvencions, no no
rnés a la seva Conselleria, on hem de dir que s'ha redutt, 
sinó amb una política de subvencions a la resta de Conselle
ries. No ha pogut donar, si hi creia, la batalla d'aturar aques
tes subvencions o de dirigir aquestes subvencions a aquells 
sectors que realment necessiten subvencions d'interessos; o no 
ha tengut forc;a, o no ha tengut voluntat o no hi creu, peró 
jo crec que hi creu, perque precisament voste ha canviat i 
ha passat a intentar subvencionar els interessos deis ajunta
ments, deis prestecs als ajuntaments, que creim que no és 
una mala mesura i a posta no hem esmenat tota, completa
ment tota la partida, sinó que creim que és una mesura no 
estudiada en excés i sobretot perque no hem tengut una ex
plicació molt clara de quins tipus d'interes voste volia sub
vencionar als ajuntaments, si a aquells ajuntaments que no 
podien acudir per X al Banc de Credit Local o a aquells ajun
taments que els convenia més acudir a un altra tipus de ban
ca no oficial i llavors si que eren necessaris per diferenciar 
els interessos. 

Per tant, Sr. Conseller, nosaltres li hem fet una es mena 
de totalitat perque les seves intencions de millora de I'admi
nistració de la Comunitat Autónoma, de control d'aquesta 
administració, de control d'eficacia no s'han plasmat pressu
postariament, el programa molt bo, els doblers molt pocs o 
practicament inexistents. Segon, perque s'ha deixat llevar com
petencies que evidentment són seves o haurien de ser seves, 
tot el tema económic d'Administració Local no el pot deixar 
en mans d'Adjunt a Presidencia o no l'hauria de deixar en 
mans d'Adjunt a Presidencia si voste té l'assessorament és 10-
gic que també tengui l'ajuda a aquestes Corporacions Locals 
en el !loc que la necessitin. [ evidentment, en tercer I\oc, per
que continua amb una política económica i una política fi
nancera que any darrera any el Grup Parlamentari SOCIA
LISTA ha rebutjat, no ha acceptat, perque no té objectius, 
va dirigida con veiem, fins i tot Turisme, el sector que més 
beneficis dóna a I'empresa privada en aquest moment, s'in
tenta subvencionar perque no té objectius de millora de I'es
tructura económica, perque no té objectius de millora ni de 
la cojuntura económica. 

Per aquestes carencies i per la falta de pressupost en alló 
que voste ens predica cada vegada que pot, Sr. Conseller, no
saltres demanam que aquest Pressupost Ii ho tornin, el refa
ci i ens el dugui d'acord amb el programa i també d'acord 
amb una estructura administrativa de la Comunitat Autono
ma adequada al 1989. 

EL SR. PRESIDENT: 
Té la paraula el Conseller d'Economía Hisenda, Sr. 

Forcades. 

EL SR. CONSELLER O'ECONOMIA [ HISENOA (Ale
xandre Forcades i Juan): 

Jo li agrairé la seva concisió i el seu to d'avui vespre, 
intentant dir-li el que pens sobre el que voste ha dit i també 

intentant comprometre'm de cara al futuro Jo crec que quan 
s'és política, com diu Dal Darenhorf, es fa per intentar in
fluir en els esdeveniments, per analitzar el que passa i per 
comprometre la previsió. 

El control d'efidlcia. Que volem fer amb aixó? Natural
ment el programa únicament és per incorporar una persona. 
Que podem fer amb aquesta persona? Primerament intentar 
complir el que vos tes ja varen posar fa tres o quatre anys 
a la L1ei de Pressuposts, que no ho hem complit, i per altra 
part establir ja determinades fórmules de cost-benefici que 
ens seran de molta utilitat a l'hora de comparar els progra
mes. En conseqüencia, jo crec que el que intentam dins l'any 
1989 és incorporar una persona i aportar una serie d'estudis 
de determinades fórmules de cost-benefici que ens permetin 
fer unes comparacions. 

Aquí hem rebut crítiques molt constructives sobre el que 
voste ha dit per part del Grup MIXT i per part del COSo 
S'han acceptat, jo crec que enguany hem millorat, tal vega
da ens hem explicitat poc, pero també em compromet que 
l'any que ve es veura encara més ciar com de la política eco
nomica del Govern es passa als pressuposts. Enguany real
ment ha estat una primera passa i li vull dir que l'any passat 
ja cm vaig comprometre, com a Conseller -lIegint avui matí 
el debat de l'any passat ho he vist- a dues coses que he 
complit, el tema de la quantitat de despeses i el tema de mi
llorar un poc els pressuposts; l'any que ve millorarem encara 
un poc més I'execució deis pressuposts i realment intentare m 
perfilar millor, explicitar millar el pa.s de-Ia política econo
mica als pressuposts. 

Quant a Adjunta a Presidencia, té unes competencies 
que no són les meves. Jo tenc competencies d'assessorament 
economico-financer, no les pens amollar, les pens exercir i 
pens complir el que diu l'Estatut que tenc assignat. 1 quant 
a la política de subvencions, jo realment pens que sera una 
política que totes les Comunitats Autónomes deixaran de 
practicar l'any 1992; de moment, de cara als amplis catalegs 
de promocions i de subvencions i de primes que tenen totes 
les Comunitats, crec que seria col· locar les empreses de Ba
lears en una situació d'inferioritat si també no fessim alguna 
cosa en aquest sentit per, diguem, millorar un poc el dese
quilibri. 

Res més. Moltes gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
Té la paraula el Oiputat del Grup Parlamentari SOCIA

LISTA Sr. Josep Alfonso. 

EL SR. ALFONSO 1 VILLANUEVA: 
Sí, Sr. President. '. 
Sr. Conseller, si em permet la contestació comenr;aré per 

la darrera cosa que ha dit. Si voste esta convenc;ut que l'any 
92, aquest any quasi mític, les subvencions desapareixeran, 
jo crec que haurien de comenr;:ar a practicar una de les co
ses, no importa desapareixer, sinó sectorialitzar aquests sec
tors que aquesta subvenció els sigui necessaria per poder sortir 
del seu estroncament o per poder inicar un camÍ que els du
gui, el 1991, a poder competir amb les empreses de la resta 
d'Espanya i europees, pero és que les subvencions, com es 
practiquen en el conjunt del Govern, no són així, no van per 
aquest camí, no són prioritzades en aquells sectors en que 
aquesta subvenció és necessaria per fer el «take-off» o el «des
pegue», com vulgui dir-ho, m'és exactament igual. Primer 
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tema, per tant l'hem de criticar, comencin a practicar el que 
l'any 92 sera un fet, sectorialitzant aquestes subvencions, pri
mer tema. 

Segon tema, que és el primer tema que jo li he dit, creim, 
Sr. Conseller, que en absolut els hi podra comenc,:ar afer 
petits estudis de cost-eficacia, petits estudis, una persona voste 
sap que és molt poc per poder fer una analisi rrúnimament 
serios a del funcionament administratiu quant a control d'efi
cacia de la Comunitat Autonoma; del funcionament admi
nistratiu de la Comunitat Autonoma és absolutament impos
sible, perque el primer que hauria de fer és coneixer-lo i crec 
que no hi ha ningú per aquí que el conegui, inelos els mem
bres del Govern, que no coneixen el funcionament adminis
tratiu de ver de la Comunitat Autonoma, si em permet aques
ta expressió un poc col ·loquial, com és logic. 

1 en tercer lloc, és evident que vos te es limita a tenir 
les competencies que li dóna el President en la seva distribu
ció d'organigrama de Govern, pero no és aixó el que jo cri
tic; que no tengui les competencies que logicament hauria 
de tenir i que Ii han llevat per posar-les a una altfa ConselIe
ria que nosaltres creim que no hauria d'existir. 

EL SR. PRESIDENT: 
Té la paraula el Conseller d'Economia Hisenda, Sr. 

Forcades. 

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

Jo insistesc que el tema de les su5vencions és un tema 
que crec que desapareixera i el mantenim perque pensam que 
actualment seria posar en inferioritat de condicions les em
preses de Balears, primer. Segon, efectivament una persona 
de moment és poca cosa, pero no hi ha dubte que si esta
blim ja una certa metodologia, quan es presentin els pressu
posts, quan es presentin les inversions, ja es podra aplicar 
i sera un gran pas endavant. La veritat, jo no he deixat de 
fer res per falta de competencies, de manera que en tot cas 
li vull dir que si qualque cosa he deixat de fer és per falta 
de capacitat meya personal, no per falta de competencies. 

Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Srs. Portaveus deis Grups Parlamentaris que vulguin in

tervenir? 
Passam, ido, a votació I'esmena 2452/88 del Grup Par

lamentari SOCIALISTA. 
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? '. 
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen, es volen posar drets? 
Resultat de la Votació: Vots a favor, 20. Vots en contra, 

30. Abstencions, 6. 
Queda, ido, rebutjada l'esmena que acabam de sotme

tre a votació. 
Passam a debatre l'esmena 2455/ 88 també del Grup Par

lamentari SOCIALISTA. Per defensar aquesta esmena i per 
par! d'aquest Grup, té la paraula el Diputat Sr. Alfonso. 

EL SR. ALFONSO 1 VILLANUEVA: 
Sr. President, en el debat d'esmena a totalitat practica

ment hem defensat les nostres esmenes, perque en aquesta 

Secció nosaltres hem fet es menes globals, com a esmena glo
bal no podíem anar partida a partida ates que és una Con
selleria més de gestió que inversora. 

Per tant, per la nostra part, donam per defensada, si 
li pareix bé a la Cambra -si no li ho pareix la defensarem, 
no tenim cap problema- l'esmena 2455, que es refereix a 
subvencions als ajuntaments, esmentada a l'esmena a totali
tat, encara que ens agradaria que el Conseller ens contestas, 
que no ens ha contestat, si pot ser, que ens contestas quin 
tipus de credits, si són els credits oficials als ajuntaments o 
altre tipus de credits, si són els crectits oficials als ajunta
ments o altre tipus d'actuacions creditícies deis ajuntaments; 
només era aixo que voldríem que cns contestas. 

No podem dir res de les esmenes 2454 i 2453, perque 
són coincidents i van agrupades amb les d'altres grups polí
tics; per tant, quan els altres Grups les defensin, nosaltres 
les defensarem. I I'esmena 2392 i la 2393 són obviament la 
racionalització deis programes 'del Govern, passant progra
mes de la Consel!eria n~ 21 d'Adjunt a Presidencia a la Con
sel!eria d'Economia, que també hcm defensat i que el Con
sel!er logicament ni ha defensat ni ha deixat de defensar; el! 
ha dit que feia la seva feina i a llosaltres ens pareix molt 
bé que faci la seva feina, nosaltres voldríem que en fes més 
i que hi hagués qualcú que no en fes, no com a persona, 
evidentment. 

Per tant, creim que aquestes esmenes s'han defensat i 
deixaríem per a l'agrupació deis altres Grups la 2454 i la 2453. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sí, té la paraula el Vice-President del Govern, Sr. Joan 

Huguet. 

EL SR. VICE-PRESlDENT DEL GOVERN (loan Huguet 
i Rotger): 

SI; gracies, r. I re idenl i també fent un ús molt breu 
d'aquesta intervenció, dir - i amb aixo demanaria als Porta
veu del Grup Parlamentaris que ho prenguessin en el to 
que ho dic-que aquesta intervenció servira per anunciar que 
quant a la competéncia que dóna la Llei de Regim Jurídic 
de la Comunitat, correspon al President de la Comunitat 
Autonoma organitzat el Govern, organitzar l'Executiu, sem
pre que no s'excedeix d'un nombre que el mateix Estatut i 
la Llei de Regim Jurídic establei ·en quant a ConselIeries. 

Per tant, nosaltre no podem estar mai d'acord en la su
prc sió de on 'cllerie que propo en vo les moll habilment 
perquc voste fa un ublerfugi aq uí i és que buida de contln
gut economic la onselleria i se n'adona í diu, bé, e m que 
la competencia de nomenar o de ces ar els nsellers la té 
el Pre ident, dcíxaré onscllcrs; lOLalmcm buides les sevcs 

o n ellerie pero el sou del oll5el1er n el t earé perquc 
no el puc tocar, inó que sigui el Presiden! qu i el destílueixi. 
No és aquesl el lema, és a dir, el Pres idcl1l organitza el Go
vern en on elleries i en funció de les onsel1eri es nomen 
els Consellers; voste suprimeix les Conselleries i deixa els Con
sellers, perque voste mateix va veure que entrava dins un te
rreny que era de competencia total i absoluta que confercix 
l'Estatut d'Autonomia i la Llei de Regim Jurídic de la nostra 
Comunitat al President. Cúnica cosa que fa la Llei de Re
gim Juridic és que, en cas que existeixi una rcmodelació dins 
el overn per pan del President, el Presidenl en d I\ara 
complC al Parlamcl1l, pero és una facultat indiscutible que 
té lOL PresiclenL cl' Execllt iu i aquesta intervenció ervcix pcr 
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a tates aquelles es menes que fan referencia a la supressió de 
Conselleries. 

Moltes gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sí, té la paraula per part del Grup Parlamentari SO

CIALISTA el Diputat Sr. Josep Alfonso. 

EL SR. ALFONSO 1 VILLANUEVA: 
Sr. Vice-president, com pot suposar en cap moment el 

nostre Grup no ha volgut usurpar les funcions del President 
i ha hem deixat pales a les nostres esmenes, no és que me'n 
temés, ha sabia des del primer moment, el President nome
na i destitueix -encara no ha ha fet- Consellers; nosaltres 
no li volem es menar la plana. Per altra part, és claríssim que 
hi ha Conse\lers que no fan res, que no tenen cap compe
tencia; no passaria res -enguany n'hi ha un, a I'altra Legis
latura n'hi va arribar a haver devers tres o quatre- no pas
saria res si en quedassin un parell més, el tema és la 
racionalització administrativa, i nosaltres, els Consellers que 
es quedin amb el sou, és competencia del President, el que 
no sabem és quin temps els aguantaria així. 

EL SR. PRESIDENT: 
Srs. Portaveus deis Grups Parlamentaris que vulguin in

tervenir? 
Per part del Grup Parlamentari AP-PL té la paraula e.] 

Diputat, Sr. Planells. 

EL SR. PLANELLS 1 PLANELLS: 
També molt breument, pero per fixar la postura del nos

tre Grup Parlamentari; el Sr. Vice-president ha ha fet en 
aquesta Secció, nosaltres ja l'havíem deixat a la Secció 12 
dient que els canvis de programes i les supressions de Con
selleries eren una opinió del Partit Socialista, que nosaltres 
els votaríem en contra, l'havíem expressat quan tractavem la 
Secció l3, en les Seccions 14 i següents continuam mante
nint la mateixa postura, les votarem tates en contra. 

Gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
Passam a votació, ido, I'esmena 2455/88 del Grup Par

lamentari SOCIALISTA. 
Sres. i Srs. Diputats que votin a favor, es valen posar 

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

drets? Gracies. 
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen, es valen posar drets? 
Resultat de la Votació: Vots a favor 19. Vots en contra, 

30. Abstencions, 6. Queda, ido, rebutjada l'esmena que aca
bam de sotmetre a votació. 

Passam a debatre un grup d'esmenes, una de cada Grup 
Parlamentari, comenc;ant per la 2454/88 del Grup Parlamen
tari SOCIALISTA, que he entes que no la donava per de
fensada, dient que ha faria quan ha fessin els altres. Per 
defensar-la té la paraula el Diputat Sr. Josep Alfonso. 

EL SR. ALFONSO 1 VILLANUEVA: 
Sí, Sr. President. 
Dins l'esmena a totalitat jo he esmentat el tema de la 

rebaixa que propos, el que passa és que no volia incloure-les 
dins una votació perque eren agrupades amb altres Grups. 

Per tant, si els altres Grups la volen defensar, jo crec que 
l'he defensada. Res més. 

EL PRESIDENT: 
Per defensar l'esmena 2860/88 del Grup Parlamentari 

PSM-EEM, si la vol defensar té la paraula el Diputat Sr. Se
bastia Serra. 

EL SR. SERRA 1 BUSQUETS: 
Gracies, Sr. President. 
Per Capítol IV s'han pressupostat 10 milions de pesse

tes, si no ho varem entendre malament a la compareixenc;a 
del Sr. Conseller, de subvenció per ajudar a posar en marxa 
un «bolsÍ». Aquest «bolsí» en primer lloc no funciona, creim 
que no funcionara i per altra banda no creim que sigui ob
jecte del pressupost de la Comunitat Autonoma haver-ho de 
subvencion.ar. 

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

seu Portaveu també per defensar I'esmena 2301188, la part ... 

EL SR. QUETGLAS 1 ROSANES: 
La tercera línia, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
La part que correspon a aquesta Secció. 

EL SR. QUETGLAS 1 ROSANES: 
Sí; gracies, Sr. President. 
Es una esmena derivada d'una reiteradament apreciada 

injustificació de la partida en la compareixenc;a del Conse
\ler i per tant postulam la seva supressió. 

Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Srs. Portaveus deis Grups Parlamentaris que vulguin in

tervenir? 
Sí, té la paraula el Sr. Conseller d'Economia i Hisenda. 

EL SR. CONSELLER D'ECONOMIA [ HISENDA (Ale
xandre Forcades i Juan): 

Que no es tracta d'un «bolsí» sinó que es tracta d'in
tentar crear un segon mercat de valors, no pot funcionar per
que és previst per a I'any que ve i aleshores del que es tracta 
és de cara al 92 intentar que les empreses, quan no hi hagi 
subvencions, tenguin una potencia financera a base de re
cursos propis, a base de poder acudir a un mercat de valors 
de tipus local. Aleshores el que tractam és de sensibilitzar 
la gent, crear una empresa, crear una entitat, ajudar afer 
els estudis necessaris perque aquest tema es pugui fer, de ma
nera que aquesta és l'explicació. 

Gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
Passam a votació l'esmena 2454/88 del Grup Parlamen

tari 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 volen posar drets? 
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Resultat de la Votació: Vots a favor, 15. Vots en contra, 
30. No hi . ha abstencions. Queda rebutjada, ido, l'esmena 
2454/88. 

Sí, Sr. Quetglas; pareix que vol dir qualque cosa. 

EL SR. QUETGLAS 1 ROSANES: 
Sí, Sr. President. 
Cree que lractant-se de la mateixa esmena, supo s que 

hem votat les tres es menes, no? La 2454, la 2860 i la 2301; 
és una maleixa quantitat de baixa a la mateixa partida. 

E SR. PR SlO NT: 
Es poden considerar votades les tres esmenes ates que 

són la mateixa exmena. Moltes gdtcies, Sr. Quetglas. 
Passam a debalre I'esmena 2861/88 del Grup Parlamen

tari PSM-EEM. Per defensar-Ia té la paraula el Diputal Sr. 
Sebastia Serra. 

EL SR. SERRA 1 BUSQUETS: 
La defensa sera una pregunta. El Sr. Conseller podria 

explicar amb precisió aquests 14 milions prevists per Capítol 
VIII, per que són? 

EL SR. PRESIDENT: 
Té la paraula el Sr. ConselJer d'Economia i Hisenda. 

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

Es la nostra aportació al futur desembós d'accions de 
la Societat... 

EL SR. PRESIDENT: 
El Sr. Serra té la paraula. 

EL SR. SERRA 1 BUSQUETS: 
Gracies i en aquest cas mantenim l'esmena de reducció 

a la meitat, d'aquests 14 milions a 7. 

EL SR. PRESIDENT: 
La retira, Sr. Serra? Es que no he entes el que ha dit, 

perdoni, és que és molt tard ja. 

EL SR. SERRA 1 BUSQUETS: 
Perdó, Sr. President. Que mantenim l'esmena de reduc

ció de 14 a 7 mílions aquesta quantitat. 

EL SR. PRESIDENT: 
Perfecte. Srs. Portaveus deIs Grups Parlamentaris que 

vulguin intervenir? 
, Passam a votar, ido, l'esmena 2861. 

Sres. i Srs. Diputats que votin a favor, 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, es volen posar drets? 
Resultat de la Votació: Vots a favor, 4. Vots en contra, 

29. Abstencions, 22. Queda, ido, rebutjada l'esmena que aca
bam de sotmctre a votació. 

Le csmenes n. 2453/88 del Grup Parlamentad SO IA
LI STA i la 2301/88, la pan que correspon a aque [a Seeció 
ón iden Liques quam a quantÍlat i a m ¡vació. El Grup Par

lamentari SO IALI TA I'ha donada per derensada? El Sr. 

Portaveu del Grup CDS la vol defensar o ho passam a 
votació? 

EL SR. QUETGLAS 1 ROSANES: 
Pot passar a votació directament, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
Podem passar a votació. 
Passam a votació, ido, les es menes 2453/88 i 2301188. 
Per tant, Sres. i Srs. Diputats que votin a favor de les 

esmenes, 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? Gracies. 
Resultat de la Votació: Vots a favor, 21. Vots en contra, 

29. Abstencions, 5. Queden rebutjades, ido, les esmenes que 
acabam de sotmetre a votació. 

Passam a debatre I'esmena 2859/88 del Grup Parlamen
tari PSM-EEM. Té la paraula per defensar-Ia i per aquest 
Grup, el Diputat Sr. Sebastia Serra. 

EL SR. SERRA 1 BUSQUETS: 
Propugnam una rebaixa de 19 milions a una partida pres

supostaria que el Govern vol dedicar a contractar auditories 
e.xternes a aquest mateix Govern per a la gestió economica 
coj unLural de cada e.xercici pres uposlari. Hi ha una esmena 
aprovada complementaria a aquesta i era d'addició d'una 
quantilal pcrque la Conselleria formi personal propi en audi
LOries 'per .(al de poder fer aud iLories el matei ' p r nal de 
la· Conselleria. 

No allre pensam que entre aqueSt doblers, aquesta 
aponació en po itiu per formar personal de la ConseUeria 
per fer auditories i l'experiencia que ja lti ha d'autogovern 
d'aquesls sis any fa que sigui, ens pareix a nosaltres, mé 
que convenienl aquesta red ucció que propugnam, ja que I 
audiLories s'han de fer internament· una aJtra cosa és I exis
H:ncia d'institucions parlamentfuies o de tribunals de comp
tes de l'Estat que puguin estudiar, fer auditories externes, etc., 
pero pensam que el Govern ha de fer les seves propies audi
tories amb els eus propis funcionaris o amb el seu personal 
laboral. 

Per tant, creim que la baixa é més que justificada; aixo 
ta l vegada el primer any d'autogovern o el segon, hagués po
gut er realista pero no en aquest momenLs que no allres 
creim ja en un rodalge i una maduresa de les institucions 
d'autogovern. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sí, té la paraula el Conseller d'Economia i Hisenda, Sr. 

Forcades. 

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

Deixaria per a un altre debat amb més profunditat, un 
altre dia, a veure si en un termini s'ha de fer l'auditoria amb 
la totalitat de la plantilla de la Comunitat o d'una empresa 
o no. En aquest moment no tenim, no tenc el personal sufi
cient per fer les auditories i aleshores el que vaig explicar 
dins la Comissió de Finances s'ha perfeccionat, s'ha aclarit. 
D'aquests 24 milions n'hi haura 4 que es dedicaran a forma
ció de personal existent i 20 que es contractaran enguany per 
suplir la falta de personal. 
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EL SR. PRESIDENT: 
Srs. Portaveus que vulguin intervenir? 
Passam, ido, a votació I'esmena 2859/88. 
Sres. ¡Srs. Díputats que votin a favor, es vol en posar 

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

drets? Gracies. 
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? Gracies. 
Resultat de la Votació: Vots a favor, 23. Vots en contra, 

29. Abstencions, 3. Queda, ido, rebutjada I'esmena que aca
bam de sotmetre a votació. 

~esmena 2375 del Grup Parlamentari SOCIALISTA co
rrespon a Informatica i quedaria ajornada per ser defensada 
i votada al final. ~esmena 2359/88 és del Capítol l, per tant 
per defensar-Ia té la paraula el Sr. Valenciano, pel que vultui 
dir té la paraula el Sr. Valenciano. 

EL SR. VALENCIANO l LOPEZ: 
Gracies, Sr. President. 
Aquesta es mena queda aparcada conjuntament amb les 

de Capítol 1. 

EL SR. PRESIDENT: 
Té raó, Sr. Valentí. Hem quedat I, II i Informatica; queda 

aparcada. 
Passam a votació, ido, les esmenes 2392 i 2393/88. 
Sres. i Srs. Diputats que votin a favor d'aquestes dues 

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

drets? Moltes gracies. . 
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? Gracies. 
Resultat de la Votació: Vots a favor, 19. Vots en contra, 

30. Abstencions, 6. Queden rebutjades, ido les dues es menes 
que acabam de sotmetre a votació. 

En aquest punt queda acabat el debat d'esmenes pre
sentades, salvant les que queden ajornades per al final, de 
la Secció 14 deIs Pressuposts. 

Aquesta Presidencia demana als Srs. Diputats si valen 
continuar o si volen que ho ajornem fins dema. 

En vista que hi ha moltes ganes de continuar se suspen 
la Sessió i comen9ara dema a les deu. La primera votació 
es fara a les deu i quart, ho dic perque si hi ha qualcú que 
tengui son, tengui temps de venir. 

EL SR. PRESIDENT: 
Recomenya la Sessió entrant a tractar les esmenes que 

es mantenen vives a la Secció 15, Agricultura i Pesca. Co
menyam per debatre la primera, la n? 2456/88 del Grup Par
lamentari SOCIALISTA, a la totalitat de la Secció. Per de
fensar aquesta esmena i per pan d'aq'uest Grup, té la paraula 
el Diputat Sr. Valentí Valenciano. 

EL SR. VALENCIANO Y LOPEZ: 
Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. 
Com sempre, final d'any és el moment adequat per fer 

un exercici de reflexió, per tambar la vista enrera i valorar 
tot el que ha passat, tant per les coses bones com per les 
dolentes, i des de I'any passat en aquesta epoca, quan des 
d'aquesta mateixa tribuna debatÍem i tractavem els pressu
posts per al 1988, d'aquest any en curs, fins al dia d'avui, 
creim que és un període de temps optim per valorar el que 
pensam que s'hauria de fer, el que s'ha fet i de tot aixo, de! 

que s'hauría d'haver fet í del que s'ha fet, treure'n les con
clusions adients per al proper exercici del 1989, que és objec
te avui, ara i aquí, d'aquest debato 

A la mateixa votació del pressuposts de I'any 1988, a 
la Secció d'Agricultura, el Grup Parlamentari SOCIALISTA 
l'any passat es va abstenir, es va abstenir perque per una ban
da no eren els pressuposts optims, no eren els pressuposts 
millors que podien sortir d'aquesta Cambra, per a<;o no vam 
votar a favor, pero al mateix temps es van recollir tota una 
serie de suggerencies que nosaltres opinavem que eren posi
tives per al nostre camp i per aquest fet tampoc no varem 
votar en contra, varem valorar que I'abstenció reflectia per
fectament en aquells moments la nostra situació política quant 
a la Secció 15 es referia. 

En aquests moments, al cap d'un any, quan podem veure, 
quan podem palpar quines són les promeses que s'han com
plert, quan sabem d'una manera exacta que és el que s'ha 
fet i que és el que no s'ha fet, hem de fer constar des d'aques
ta tribuna que s'han complert poques promeses, que del que 
deien que farien, del que havien de fer a la realitat no hi 
ha hagut un abisme, aixo és veritat, no hi ha hagut un abis
me, pero sí que hi ha una distancia important, sí que hi ha 
unes bones passes. 

Seria molt facil ara, Srs. Diputats, [er una relació de to
tes les tasques a les quals la Conselleria havia de donar una 
sortida serios a, per aixo bastaria agafar únicament i exclusi
vament el conjunt d'esmenes que vam aprovar, que va apro
var aquesta Cambra, i constatar el seu grau d'execució; bas
taria agafar els objectius polítics que va dir que tenia la 
Conselleria I'any 1988 i veure que avui estam en una situació 
practicament similar, que els problemes de la nostra agricul
tura, Sr. President, continuen essent els mateixos de sempre, 
pero preferim no fer una llista llarga com la que coneixen 
vos tes, d'aquella llista famosa de fa dos anys i mig, no la 
farem, encara que la tenim, pero no la farem, perque creim 
que aquest carní en aquests moments no ens conduiria enlloc. 

~agricultura de les nostres illes, Srs. Diputats, esta ma
lament, ho hem dit i aquesta Cambra ho sap perfectament, 
es troba en una situació fins i tot podríem dir més difícil 
que els anys anteriors i ha passat un any i segons la nostra 
opinió no s'han afrontat directament els problemes i a més 
a més s'ha agreujat la delicada situació estructural que tenia 
el sector. Continuam tenint una ma d'obra envellida, conti
nuam tenint una inadequada dimensió de les explotacions, 
manca de canals de comercialització, manca de política d'or
denació del sector, etc., etc., etc. 

1 que ens proposa el Govern de la Comunitat Autono
ma en els pressuposts de l'any 1989? Quin camí pensa se
guir? Cap on es dirigeix? Cap on pensa anar? La res posta, 
Srs. Diputats, nosaltres creim que és clara i, arnés, ben pre
cisa: pensa fer el mateix de sempre, són e\s mateixos pressu
posts de sempre, sense uns objectius definits i si no, llegeixin 
vostes els objectius polítics que es troben al tom 1.B i ho 
comprovaran; no hi ha unes línies d'actuació clara, no hi ha 
una direcció, volem una direcció que ens indiqui una sorti
da, una porta oberta, una \lum, una esperan~a i veim que 
encara no aconseguim sotjar el final del túnel en e! qual es 
troba la nostra agricultura. 

EIs objectius polítics del pressupost de I'any 1989 són 
una fotocopia actualitzada deis del 1988 i aquests, al seu mo
ment, van ser una fotocopia actualitzada, com ja ho vam 
reOectir aquí, des del 1987. Hi ha hagut, Srs. Diputats, mol-
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tes crítiques -hi va haver fa un any i mig- de l'etapa ante
rior de la Conselleria; fa un any i mig tot el que s'havia fet 
anteriorment va ser dubtós, no havia existit una política, fa 
un any i mig el funcionament de la Conselleria no era satis
factori, fins i tot la ubicació de la Conselleria va ser inade
quada; es va arribar a parlar, Srs. Diputats, d'una revolució, 
una revolució que significa un canvi traumatie, un canvi trau
matic de les estructures existents, el que es va anomenar «la 
revolució verda», aquesta revolució que havia de canviar I'agri
cultura de les nostres illes i hem de dir, Srs. Diputats, que 
després d'un any i mig de revolució, vos tes mateixos ja ens 
diran que és el que ha canviat; el nostre camp, com he dit, 
es troba en una situació més ,o manco identica. 

Al pressupost d'enguany hi ha efectivament un increment 
important, un increment considerable de la dotació econo
mica per a la ConseIleria d'Agricultura, aixo és cert, pero 
aquest increment, també és cert i ho demostrarem, no ha ven
gut acompanyat de tota una serie de programes que justifi
quin aquesta des pesa. Tan cert és aixo, Srs. Diputats, que 
la corresponent comissió informativa, quan vam demanar jus
tificació, per exemple, d'una partida concreta de 210 milions 
de pessetes a Capítol VII de Serveis Generals, ni tan sois ens 
va contestar perque era aquesta partida, i fixin-se si és cert 
que el Grup Parlamentari UM ha hagut de fer tota una serie 
d'esmenes que han deixat aquesta partida a zero pessetes, de 
2\0 milions de Capítol VII ho han hagut de deixar a zero 
pessetes i ho han hagut de passar a altres coses que han ha
gut de proposar perque en aquells moments es va demostrar 
que aquella partida era totalment injustificada i aixo és un 
exemple cIar; perque si era improcedent en aquells moments, 
i ho hem de dir així, que el Capítol II de la Conselleria 
d'Agricultura augmentas un 51,80J0, és a dir, que passas de 
113 milions, I'any 1988, la Conselleria en proposi 172 i ~ra 
resulta que amb aquests canvis de partides que han fet ja 
no passam a 172 milions de Capítol Il, passam a més de 
300 milions al Capítol Il amb les es menes que ha aprovat 
la Comissió, és a dir, que del rpessupost de l'any 1988 al pres
supost de l'any 1989 el Capítol Il de la Conselleria d'Agri
cultura ha augmentat més d'un 250% i aixo sense que hi hagi 
hagut un augment de Capítol I; un exemple paradigmatic, 
un exemple cIar de com s'han elaborat, Srs. Diputats, els pres
suposts aquests anys. 

la no s'ha parlat més de Llibre Jiérd n de Llibre Blau 
tampoe, tampoc no s'ha parlat deIs 75 programes que es van 
prometre en una Comissió del mes d'abril que hi va haver 
aquí, que serien els programes que desenvoluparien el libre 
Verd, perque el Llibre Verd, com va quedar pales, era un lli
bre d'inconcrecions i necessitava unes concrecions ben cIares 
i definides. Tampoc no tenim aquests programes que havia 
de desenrotIlar el Llibre Verd, que introduirien, que havien 
d'introduir accions concretes, cIares i definides per al nostre 
campo 

On és l'ajut, en aquest pressupost, del germa gran al ger
ma petit? La veritat és que, fent un balanc;, molt poquetes 
coses; i el pagés, Srs. Diputats, continua desorientat, conti
nua necessitant ajuda, continua necessitant suport, i nosal
tres opinam que la Conselleiia ha d'assumir el paper que li 
correspon, ha de donar directrius, ha d'informar; no creim 
en la maxima que I'espavilat se salvi i que els altres s'enfon
sin; nosaltres, Srs. Diputats, aquesta maxima no la compar
timo Si la situado actual de l'agricultura és difícil, I'Admi
nistració AutonÓmica, que és la que té competencies en 

aquesta materia, ha de dirigir el procés a les nostres illes dins 
el marc de la política europea, dins el marc de la política 
estatal. 

On són, per exemple, les estadístiques actualitzades del 
sector que fa un any va demanar aquesta Cambra i va apro
var aquesta Cambra? On és la informació i la millor atenció 
al pages? Aquí, senyors del Govern, tenen un cami obert, 
un camí important que creim que haurien de comen~ar a 
aprofundir, perque aprofundir per aquest camí nosaltres pen
sam que donara els seus fruits. 

eany passat vam demanar actuacions en Sanitat Ani
mal que deien que serien assumides pel Govern de la Comu
nitat Autonoma. Es important- assegurar, per exemple que la 
carn que ve de fora vengui en condicions, que compet en 
igualtat de condicions amb la carn deis nos tres pagesos. Per 
aixo el Grup Parlamentari SOCIALISTA l'any passat, a Co
missió, va proposar dues actuacions concretes que van dir 
que serien recollides, no ho van ser, les presentam enguany. 

Quan solventaran el problema deis veterinaris, que tam
bé van dir que el resoldrien? Un problema irresolt. Com pen
sen introdurir els joves en el sector agrari? Amb els 15 mi
lions de pessetes que tenen dedicats a cooperatives creuen que 
n'hi ha prou per introduir els joves al sector agrari? Amb 
15 milions? Amb els set o vuit alumnes que hi ha a l'Escola 
d'Agricultura que es pensen dedicar a l'agricultura, perque 
els altres set o vuit no s'hi pensen dedicar, és la manera que 
creuen que nosaltres hem d'introduir la joventut en el sector 
agrari? Són les úniques propostes que hem vist. 

El Pla de Mallorca, tantes vegades q.lle hem parlat del 
Pla de Mallorca, comarca agrícola per excel·lencia, de parlar
ne n'hem parlat molt, pero on és el seu suporto No I'hem 
vist, dins aquest pressupost, i si hi és, dins quin subprogra
ma és? On es troba? Perque realment quan ho vam demanar 
a Comissió la resposta va ser nul·la. Política Forestal. Quan 
pensen actuar? Quan pensen fer una valoració rigorosa 
d'aquest sector? Etc., etc., etc. 

Sr. President, així podríem anar desgranant aquesta ma
grana gra a gra i trobaríem qualque subprograma amb que 
hi estaríem d'acord, com per exemple el del cooperativisme ... 

EL SR. PRESlDENT: 
Vagi acabant, Sr. Diputat. 

EL SR. VALENCIANO I LOPEZ: 
Vaig acabant, Sr. President, pero també hem de dir que 

hi ha molts de subprogrames amb que estam en desacord, 
com per exemple el d'industrialització agraria, que tota la 
política d'Indústries Agraries de la Conselleria sigui donar 
una ajuda únicament i exclusivament a una empresa, és a 
dir, a una empresa que és COINGA; zero ajudes per a Me
norca excepte COINGA, zero ajudes per a Mallorca, zero aju
des per a Eivissa, zero ajudes per a Formentera. No podem 
compartir aquesta política, i vostes supos que ho entenen per
fectament; azquests pressuposts, Sr. President, senyors del Go
vern, no pro posen cap revolució, no proposen cap reforma 
de I'agricultura, ni tan sois pro posen cap canvi, l'única dife
rencia és que enguany hi dediquen més diners, en un princi
pi eren a Capítol VII, ara han passat a Capitol Ir, pero real
ment creim que no hi ha una tasca perfectament programada. 
Per tot aixo, Sr. President, presentam aquesta es mena a la 
totalitat, perque no estam en absolut d'acord amb el pressu-

'. 
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post de la Conselleria d'Agricultura. 
Gracies. 

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

Morey. 

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

Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. 
Tant de bo, Sr. Valenciano, que no estiguem d'acord amb 

aquests pressuposts, tant de bo, em preocuparia moltíssim 
que estiguéssim d'acord. Em preocuparia que estiguéssim 
d'acord perque aixo significaria diverses coses, en primer Iloc 
que no els podria dir aixó que ara els diré, i és que els ob
jectius d'aquest pressupost, la finalitat d'aquest pressupost, 
el programa que hi ha darrera aquest pressupost són total
ment coincidents amb la filosofia deIs Pressuposts Generals 
de l'Estat, del Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació, 
i aixo, com he repetit tantes vegades, no és una cosa gratui
ta, no és una cosa gratuita. La particularitat d'aquesta Con
selleria que tenc la responsabilitat de dirigir, respecte de les 
altres Conselleries no s'ha recalcat mai a bastament, encara 
que moltes vegades s'ha repetit aquí. Ens trobam amb una 
Conselleria que practicament en un any i mig ha hagut de 
canviar la manera de fer les coses perque també ha canviat 
la manera de fer les coses a Europa i a Madrid. 

1 vos tes em diran: Voste que pertany a un partit clara
ment nacionalista i autonomista, com és possible que parli 
que la seva'política es vicaria de la política de Madrid? Dones, 
sí senyor, és una política vicaria perque les circumstancies ens 
hi han dut, i aquesta és la realitat. Ahir el Sr. Pons deia una 
Gosa que em va agradar, em va agradar; va dir que una cosa 
són les voluntats, les paraules, les idees i una altra la dura 
realitat deis números, i aixo és així, aixo és així. 1 també hi 
ha una serie de realitats que en aquesta Cambra no sempre 
s'han explicitat o almanco sembla que no es recorden per 
part del Grup que ha presentat l'esmena i és que aquesta Con
selleria, que en un moment determinat va rebre per l'Esta
tut, competencies definitives, competencies exclusives en ma
teria de I'ordenació de I'agricultura, la ramaderia i la pesca 
en aigües interiors i aqüicultura, de facto, de facto aquestes 
competencies practicament ja no existeixen i no existeixen des 
del moment que el Govern Espanyol, el Regne d'Espanya va 
signar el tractat d'adhesió a la Comunitat Economica Euro
pea; a partir d'aquest moment, en preus en política d'estruc
tures, en política d'ajudes, etc., etc., etc., estam al que digui 
Brussel·les i, per aquesta frase de l'Estatut d'Autonomia que 
diu «competencies exclusives dins l'ordenació general de l'eco
nomia de l'Estat», per la via de l'ordenació general de l'eco
nomia de l'Estat, el Ministeri d'Agricultura, via Ordre, la da
rrera Butlletí Oficial d'ahir matí, ni tan soIs ja per via de 
Decret, per via d'Ordre, ve regulant fins al més mínim detall 
tota la vida de l'agricultura, la ramaderia i la pesca. 

Per consegüent ens trobam en una situació difícil en la 
qual hem d'anar canviant la nostra mentalitat, no podem fer 
una política aliena a la política que es fa a Madrid i que 
es fa a Brussel·les, per aixo he dit que eren coincidents els 
objectius, i a més de tot aixó som en un moment de canvi, 
som en un moment de canvi perque l'Estat Espanyol, per 
imposició de Brussel·les ha hagut de posar en marxa regla
ments estructurals importantíssims, com és el Reglament 109.7 

de millora de les estructures agraries i ha hagut de posar en 
marxa I'abandó de tenes i ara haura de posar en marxa la 
jubilació anticipada. Tampoc no els agrada a ells, fer-ho, tam
poc no els agrada, pero ho han de fer, ho han de fer, igual 
que a mi tampoc no m'agrada pero ho he de fer. 

Ni tan sois la Comunitat Autonoma pot publicar al BO
CAIB un Decret en materia d'agricuItura, ramaderia i pesca 
sense I'homologació corresponent de la Comunitat Econo
mica Europea i aquesta és la realitat i aquí hem de centrar 
la situació nostra, en aquest context. Em ve a dir, Sr. Valen
ciano, miri, amb aquests pressuposts voste no pot dur enda
vant el pla estrategic que es va marcar, ja ho sé, amb aquest 
pressupost voste no podra resoldre els problemes del sector 
primario Si els problemes del sector primari es poguessin re
soldre amb 2.000 milions de pessetes, que és el muntant to
tal del meu pressupost, ben poes problemes hi hauria, ja ho 
sabem, pero aquí hi ha la diferencia i aquí hi ha l'explicació 
del que voste ha assenyalat que per que hem augmentat el 
Capítol II i del perque d'aquests 210 milions de pessetes. 

Nosaltres creim, tal vegada anam equivocats, que real
ment la inversió i l'ajuda, la part fonarnental, la part subs
tantiva, la part que realment pugui fer canviar la situació es
tructural del sector, aquests doblers no són a les IlIes Balears 
i nosaltres creim que hem de muntar una estructura perque 
aquests doblers puguin arribar i puguin afavorir els nostres 
pagesos. Aquests 210 milions de pessetes, Sr. Valenciano, eren 
les subvencions sectorials que historicament havien arribat a 
la Conselleria, amb els augments corresponents, que habi
tualment havien arribat al Ilarg deIs altres anys, pero resulta 
que, 'com voste sap molt bé, el mes d'octubre i després el 
mes de desembre ja es publica la reglamentació espanyola 
del Reglament 109.7, el Reial Decret 808 de millora de les 
estructures agraries, pel qual es diu que amb aquest nou sis
tema desapareixen les ajudes sectorials, es globalitzen a tra
vés de plans de millo res, etc., ho coneix perfectament, no el 
cansaré en aquest sentit, peró hi ha tema molt important que 
diu que Madrid pagara directarnent els benefíciaris de les aju
des. Per consegüent, aquests doblers, que nosaltres creim que 
seran molt superiors als 210 milions de pessetes, no passaran 
per la Comunitat AutonQma, no entraran a les arques de la 
Comunitat Autonoma com hi entraven abans, sinó que ani
ran directament del Banc d'Espanya al beneficiario Alesho
res del que sí ens hem adonat és que perque no passi el que 
voste acusa que el més viu sigui el qui se'n dugui més do
blers, nosaltres enguany hem de fer un esfon,: molt impor
tant quant a divulgació del nou sistema d'ajudes, no sois del 
808, sinó de tots els nous sistemes d'ajudes, i aixo significa 
poder comprar oficines mobils o Land-Rover o el que sigui 
per els agents d'extensió agraria, significa espeeialitzar els 
agenfs d'extensió agraria; l'Ordre Ministerial publicada ahir 
al Butlletí Oficial diu que els particulars tendran dret a de
manar a la Comunitat Autónoma que els faci el pla de mi
llores; totes les ajudes tecniques i economiques per omplir 
la sol· licitud, aixo ho ha d'aportar la Comunitat Autonoma, 
quelcom evidentment no previst quan es va calcular el valor 
efectiu deIs mitjans transferits. Qui pensava, al moment de 
les transferencies, que nosaltres hauriem de fer tots els plans 
de miloora? 1 estam disposats a fer-ho i per aixo hem fet 
els canvis que hem fet, aprofitant que aquests 210 milions 
de pessetes de des peses no es produiran, precisament per evitar 
que els espavilats se salvin. 

Nosaltres creim que aquests pressuposts han de tenir al-
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manco una capacitat, no sé com es diu en la nostra llengua, 
m'agradaria que persones doctes en la nostra llengua em po
guessin dir com es pot expressar el que diré, la nostra idea 
és que els pressuposts serveixin «para cebar la bomba», és 
a dir, perque unes inversions minimes possibilitin que ens arri
bin inversions molt superiors. Un exemple, avui matí, amb 
el correu d'avui matí ha arribat ja la pro posta de conveni 
definitiu IRYOA-Comunitat Autonoma per a l'any 1989; gra
cies que nosaltres en els nostres pressuposts posam «al vol
tant 200 milions de Capítol VI en zones desfavorides i mi
llores reguius», l'IRYDA posara 576 milions de pessetes, pero 
és perque nosaltres hem pogut posar aquesta quantitat. Un 
altre exemple: si nosaltres no tenim capacitat per fer projec
tes d'obres a iniciar en altres exercicis, no podrem acudir als 
programes d'acció comuna, que el primer que exigeixen són 
projectes fets per la Comunitat Autonoma. 

Per aixo aquestes partides, que tal vegada poden parei
xer exagerades, de redacció de projectes; si nosaltres no con
ram ara, no podrem recollir després, tan senziU com aixo, 
qui té projectes té capacitat i du inversió; si no lens projec
tes, no ho fas, i aixo és així perque tal vegada hi ha una 
altra particularitat d'aquesta Conselleria, que és que quan es 
varen transferir les competencies, com voste sap molt bé, no 
es varen transferir els capítols d'inversions i cada any s'ha 
de negociar, s'ha de convenir, s'ha d'acudir al Ministeri, i a 
mi no em cauen els anells en absolut de fer-ho, en absolut, 
pero en definitiva s'ha d'estar a les regles que es marquin; 
si vols pertanyer a un club, has de complir les regles que mar
qui, i les regles, avui per avui, no les marcam nosaltres. Que 
ens agradaria marcar-les, que ens agradaria fer com Catalu
nya, que prescindeix totalment de l'IRYDA i amb els seus 
fons propis fa el pla de reguius i declara zones d'interes na
cional? No és aquesta la nostra situació, malauradament. 

Voste ha tengut una virtut i m'ha demostrat, amb les 
seves esmenes, que al manco el seu partit funciona molt bé 
en un sentit, té una comunicació perfecta o quasi perfecta 
almanco amb un Ministeri, no si és amb el MAPA, pero sí 
amb el Ministeri d'Administracions Territorials, perque el que 
vostes em proposen moltes vegades en moltes d'esmenes -
Pla de Mallorca, túnel de fred, industrialització, etc. són plans 
lliurats, dins aquest esborrany de Pla Extraordinari d'Inver
sions, lliurats al Sr. Almunia. Nosaltes creim que tot aixo 
s'ha de fer, la prova és que hem proposat una cofinanl;ació 
al Govern, perque creim que s'ha de fer, creim que és abso
lutament imprescindible, pero també sabem que no es pot 
fer en uns pressuposts ordinaris, també ho sabem, perque -i 
jo estic segur que voste ho comprendra perfectament- un 
Govern no és una Conselleria, sinó que és una política que 
s'ha engalzar i les despeses han de tenir una relació biunívo
ca 3:mb els ingressos. A mi em costara molt dir avui que no 
a moltes de les esmenes que voste ha presenta!, perque són 
raonables i les hi accepto de bell antuvi, pero també ha de 
comprendre que els ingressos són els que són i ens agradaria 
que no fossin els que són, per aixo hem anat a Madrid, per 
aixo hem presenta! el PEl. 

Voste diu que en un any no hem fet la revolució, jo crec 
que ni Lenin va fer la revolució en un any, jo sincerament 
cree que una situació com la que voste coneix perfectament 
i en l'analisi i el diagnostic de la qual estam d'acord, una 
situació de deteriorament com el que hi ha ara és una situa
ció que no es pot canviar en un any. Es poden iniciar en 
un any, que és el que nosaltres pretenem, canvis importants, 

per exemple, en lloc d'una política subvencionadora, secto
rialista, teledirigida, sense cap tipus de res posta de cara al 
particular a un canvi d'estructures, no sois nosaltres, ho ac
cepto, no sois nosaItres, tot va a una política d'ajuda a aquell 
que s'ajuda a sí mateix, d'ajuda a aquell que inverteix per 
a canvi d'estructures. Crec que és un canvi important, per
que aquest canvi implica el més difícil de tot, i voste ho sap, 
que és el canvi de mentalitat del pages, implica el canvi que 
el pages es converteixi en un gestor de la seva mateixa em
presa agraria, i aixo és molt difícil i aixo no es fa en un 
any, tampoc no fa garrofes en un any un garrofer. Ni jo, 
ni cree que voste ni crec que ningú no voldríem que la refor
ma, una reforma de qualque manera empesa per les matei
xes circumstancies que abans he detallat, que aquesta refor
ma s'hagués de fer en els deu o dotze anys que tarda un 
garrofer afer garrofes, pero el que és ciar és que no es fara 
en un any i si jo els digués a vos tes que es podia fer en un 
any seria insultar la seva intel·ligencia. 

El tema d'estadística. Es comprensible que vostes desit
gin, i jo també seria el primer a desitjar que tenguem una 
millor estadística, pero per poder fer aixo no soIs és neces
sari bona voluntat, sinó que és necessari personal qualificat. 
No parlam d'una secció de capatassos agrícoles, d'una sec
ció de professionalitat més bé reduida, parlam de professio
nals qualificats. Vostes em varen posar al pressupost, I'any 
passat, millori l'estadística, faci una revista d'estadística, pero 
aixó sí, no augmenti el personal per ares; jo no sé com es 
fa aixo, simplement no sé com es fa i més quan s'han pro
dui"t una serie de vicissituds laborals en aquesta secció que 
fan que el cobriment de vacants no es pugui fer amb la rapi
desa que es podria fer en altres casos, atesa la professiona
lització del personal. Va dir els veterinaris estan arreglats, efec
tivament, els veterinaris, tot el tema de distribució de 
veterinaris entre la Conselleria de Sanitat i la Conselleria 
d'Agricultura, els Decrets, etc., tota la modificació de parti
des pressupostaries practicament és a la recta final i nos al
tres esperam que I'any 89 aquest tema sigui clarificat com 
ho és a la majoria de les Comunitats Autonomes. 

Vos te, en el tema deIs joves, és partidari de fer-los en
trar a closcades dins l'agricultura, n'hem parlat moltes vega
des. On són els doblers? 3.500 milions de pessetes dedicats 
a aixo? 3.500 de pessetes? Al jove li és igual que aquests 
doblers surtin de la caixa del Sr. Forcades o surtin de la cai
xa del Sr. Romero, els és igual, el que nosaltres hem de fer 
és fer arribar als joves la informació que tenen accés a aquests 
doblers, i aixo li puc garantir que s'ha fet, li puc demostrar 
que el Servei d'Extensió Agraria, a més arnés, amb infor
mes mensuals, explica com s'intenta promocionar aixo al ma
xim, pero també li diré que mentre els joves no tenguin ex
pectatives de rendibilitat sera difícil que accedeix.in, aquesta 
és la realitat, la dura realitat, que accedeixin a I'empresa 
agraria. 

Pla de Mallorca, no s'ha apuntat, ciar, voste ho sap per
fectament, és al Pla Extraordinari d'Inversions, s'ha lliurat 

"i~a1 Sr. Almunia. 
i·~ El tema d'industrialització. Curiosament, curiosament hi 

ha testimonis aquí de la conversa que varem tenir a Madrid 
en el Ministeri quan varem Iliurar el Pla d'Inversions, i jo 
vaig plantejar claríssimament al Ministre el tema d'una cofi
nan<;ació en el tema del foment de la indústria i el Ministre 
em va dir una cosa que és ver, una cosa que és ver i de que 
jo no m'havia adonat, em va dir miri, voste els pressuposts 
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del MAPA i veura com no hi ha Capítol VI a Indústries, 
tot és Capítol VII, via Reglament 355, Reial Decret 1350. Que 
significa aixó? Que Brussel·les i Madrid, almanco ells dos 
-tal vegada si el Sr. Valenciano fos el Conseller d'Agricul
tura trobaria la manera de fer-ho d'una manera diferent o 
més creativa que aquests dos grans organismes- creuen que 
la industrialització ha de venir per via de la subvenció a les 
inversions privades, no inversions propies d'organismes 
públics. 

Per acabar, si nosaltres poguéssim dir que sí a tota la 
llista d'augments representen les esmenes presentades pel seu 
Grup, significaria un avanc; important; jo esper que tates 
aquestes coses que proposa les recordi en el moment que el 
Govern presenti en aquesta Cambra un pla extraordinari d'in
versions per a Agricultura, Ramaderia i Pesca. 

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

EL SR. VALENCIANO 1 LOPEZ: 
Gracies, Sr. President. 
Efectivament, Sr. Morey, nosaltres som un partit orga~ 

nitzat, pero no deixi de tenir en compte una cosa respecte 
d'aquest pla d'inversions al qual voste fa referencia, no ha 
arribat a aquesta Cambra, i aquest Diputat no el té. Ha fet 
referencia voste, si no he comptat malament, a tres coses. 
Túnels de fred; túnels de fred, repassem les cintes de la Co
missió, si no record maYament, de dia 14 de novembre de 
I'any 87, quan voste va venir aquí a defensar els pressuposts 
d'Agricultura en una sessió informativa de la Cornissió d'Eco
nomia i Hisenda. El Grup Parlamentari SOCIALISTA, co
herentment amb el seu programa electoral amb el qual es va 
presentar a les eleccions, ja defensava aixo, ja defensava aixo. 

Pla de Mallorca, recent debat de la Comunitat Autono
ma 1988, Debat General, proposta d'UM acceptada per una
nimitat en aquesta Cambra i aquí mateix vaig emplac;ar el 
Grup Parlamentari d'UM que votas l'esmena que el Grup 
Parlamentari SOCIALISTA duria als pressuposts perque ja 
preveiem que vostes no hi farien res, repassem els Diaris de 
Sessions. 

Industrialització? Hem parlat d'industrialització també 
en aquest Parlament i ja ho hem dit i les esmenes nostres 
reflecteixen el que hem dit cada vegada. A part d'aixo, 
d'aquest pla d'inversions, Sr. Morey, jo no li puc dir res més 
perque no l'he vist; si hi és i vostes opinen el mateix, nosal
tres creim que amb aquests pressuposts, sense cap necessitat 
de fer cap financ;ació ni especial ni extraordinaria, la nostra 
opinió és que vostes ha poden fer aquí i ara mateix. 

Que la indústria va a Capítol VII? El problema no és 
que la indústria vagi a Capítol VII, el problema és que els 
90 milions que vostes tenien prevists per a indústries agro
alimentícies anaven dirigits, segons van dir vos tes a Comis
sió, únicament i excIusivament -ho va dir el Director Gene
ral Sr. Rigo- a una empresa, COINGA. La nostra opinió 
és que no pot ser aixo, no pot ser que la política d'indús
tries agro-alimentícies d'una Comunitat Autonoma es base 
únicament i excIusivament en una empresa; Sr. Morey, creim 
que és totalment improcedent i així ho hem de dir, per aixo 
nosaltres rebaixam la partida de COINGA, que creim que 
és positiu que li ajudin, pero que no tot sigui COINGA, sinó 
que hi ha d'haver una altra política, aleshores per aixo pre
sentam esmenes alterna ti ves, com li vull recordar coherents 

amb els debats que hem mantengut ja sigui en aquest PIe, 
ja sigui a Cornissió. Jo, Sr. Conseller, discrep de voste en 
una cosa, tant de bo que no estiguem d'acord en absolut, 
a mi m'agradaria molt que poguéssim estar d'acord en tot 
i poder votar, i li ho dic sincerament, poder votar· aquests 
pressuposts tots els grups políties, perque voldria dir que són 
els millors, perque tothom hi estaria d'acord, i no és així. 
Per tant, que em digui com a maxima estie molt content que 
no estigui d'acord, ido jo no, en absolut, no hi estic, m'agra
daria molt poder-hi estar. 

Que aixo són els pressuposts del MAPA? En absolut; 
aixo no són els pressuposts ni de La Rioja, ni d'Almeria, ni 
del Maresme ni de qualsevol lloc d'aquests, alla fan una po
lítica agrícola i em vull remetre als pressuposts d'aquestes Co
munitats Autonomes perque són uns pressuposts -i ha dic 
perque els he mirat-distints del presupost d'aquesta Comu
nitat Autonoma concreta i si no, també ens podem remetre 
a la legislació deIs butlletins oficials de Comunitats Autono
mes diferents d'aquesta i veurem comparacions i veurem ac
tuacions totalment distintes, perque en aquesta Comunitat 
Autonoma els pressuposts d'Agricultura han d'incidir sobre 
els problemes que tenim estructural s aquí, en aquestes iIles, 
que no són els mateixos que hi ha a Castelló, ni els mateixos 
que hi ha a Navarra, ni els mateixos que hi ha a La Rioja, 
ni els mateixos que hi ha a una altra banda, són específics 
d'aquí, i el que nosaltres volem veure són sortides o alman
co, ja li ho he dit, una lIumeta d'esperanc;a, una porta ober
ta a l'agricultura de les nostres illes que té una problemes 
estructural s concréts, diferents de les altres Comunitats Auto
nomes, és per aquí que hem d'anar. 

Les esmenes que presenta el Grup Parlamentari SOCIA
LISTA, i aixo vostes ho saben, perque s'han admes a tramit 
i si no, no s'haurien admes a tramit, són unes esmenes que 
globalment són equilibrades, nosaltres no proposam 50.000 
milions de pressupost, en proposam 20.000, el que passa és 
que redulm unes partid es, i unes altres que creim que són 
importants, les potenciam, les donam suport o creim que 
s'han de fer tota una serie d'actuacions, per tant aquí sí que 
no hi ha volta de fulla, per a voste no és important invertir 
a Capítol I1, per a nosaltres és molt més important tenir unes 
actuacions concretes que creim que aniram molt més enlla 
que les que voste pro posa, senzillament aquesta és la dife
rencia. Ja ho sabem que no es pot fer tot, es tracta de prio
ritats, i nosaltres creim en aquest moment que precisament 
les prioritats són aquestes. 

Estadística? No varem ser nosaltres que ho varem po
sa!, al p~essupost, nosaltres varem fer una esmena, el PIe de 
la Cambra la va aprovar, és voluntat del Parlament que es 
faci i creim que és important que les estadístiques d'agricul
tUfa siguin actualitzades, perque si nosaltres no sabem en qui
na situació es troba el sector, pero no en quina situació d'una 
manera intencional o voluntariosa, sinó d'una manera cien
tífica, seriosa i rigorosa, ja em dira voste si no sabem quins 
són els indicadors reals de la nostra agricultura, de quina ma-

'::~'~nera seriosa podem actuar, de quina manera seriosa podem 
actuar si no sabem exactament en quina situació es troba el 
nostre sector, com hi hem d'incidir, només hi ha una mane
ra, saber en quina situació es troba i aixo passa fon;:osament 
per actualitzar les dades i creim que les es menes que nosal
tres hi posam i més endavant discutirem són suficients, 1 SI 

no, ja ho veurem, per arreglar aquesta qüestió. 
Gracies. 
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EL SR. PRESIDENT: 
Sí, té la paraula el Sr. Conseller d'Agricultura. 

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

Molt breument, Sr. President. 
Abans he recordat unes paraules del Sr. Pons, ara m'agra

daria recordar unes paraules d'arur del Sr. Sebastia Serra, que 
també em varen agradar molt. Deia, en una proposta de re
ducció d'una partida de Turisme, «si voste sap que aquests 
doblers han de venir per una altra via, no els hi posi voste», 
més o manco venia a dir aixo. Aquesta és la nostra filoso
fia. Miri, haurem pagat enguany, l'any 88, al voltant de 500 
milions de pessetes, no record la xifra, pero al voltant d'aques
ta quantitat, 500 rnilions de pessetes per la prima de I'ovella, 
500 milions de pessetes. Voste creu que mai, amb els pressu
posts d'aquesta Comunitat, nosaltres podrem repartir, com 
hem repartit, 500 milions de pessetes? Mai. Voste sap el nostre 
pobre pressupost, pobríssim pressupost per dur endavant la 
reforma, la reestructuració del sector de fruits secs, el sector 
de l'ametla i la garrofa, pobríssim pressupost. Dia 23 de ge
ner, d'aquí a un mes, amb la presidencia espanyola s'aprova
ra un Reglament de fruits secs on el Mercat Comú donara 
600.000 pessetes/hectarea per a loa reestructuració; tenim 
80.000 hectarecs. Voste creu que mai nosaltres amb aquests 
ingressos podrem afrontar despeses d'aquest tipus? El que 
passa és que ens hem de posar en situació de poder-les re
bre, per aixo augmentam,el Capítol 1I, perque si no, existeix 
possibilitat que el beneficiari s 'assabenti que hi ha aquesta 
ajuda; segona, tengui capácitat tecnica per demanar-Ia i pos
sibilitat de dur-Ia endavant i els control s necessaris perque 
es compleixi el que diuen e1s Reglaments comunitaris, no es 
pot fer i perdríem aquestes ocasions. 

Jo mai no diré ni mai no m'atreviré a dir que tenc dub
tes del que diu voste a la tribuna, mai, mai no m'atreviré 
a dir-ho, pero m'ha de permetre que tengui les meves recan
ces que li agradaria arribar a un consens en aquesta materia 
d'Agricultura, Ramaderia i Pesca. Es cert, els problemes es
tructurals nostres són diferents als deIs altres 1I0cs, és ben 
ver; per aixo precisament, precisament per aixo, jo esper el 
seu suport -millor cHt, esper el suport del seu Grup- quan 
totes aquestes coses que voste i nosaltres creim que són ne
cessaries per canviar les estructures es puguin fer amb con
sens, es puguin fer confinanr;ats amb el Govern de l'Estat, 
perque nosaltres, mentre no ens augmentin els ingressos, no 
ho podem fer. 

EL SR. PRESlDENT: 
Srs. Portaveus deIs Grups Parlamentaris que vulguin in

tervenir. 
Per part del Grup MIXT té la paraula el Diputat Sr. 

Ricci. 

EL SR. RICCI I FEBRER: 
Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. 

un problema seriós q ue aquí nO siguem capa~o de 
dia loga r. La vcrilal és que ' j una Opo ició volgué , amb un 
Govern de minoria hi hauria dialeg, pero la realiLal é que 
aqu í ho tenim fo n;:a di fícil, tcnjm incapaciLul de dialeg. 

Voste, r. Valentí Valenciano, acaba de -parlar de pro
grames de Catalunya j que aquí no són j que alla í que hi 
són, la rea lita l é que el Sr. Obiols aIla també critica el ma-

teix, que alla no hi ha programes en Agricultura, diu el ma
teix exactamenL, no es tracta de destruir i sembla que aqul 

. ens dedicam només a destruir, faci el que fad un altre. Jo 
voldria veure si som capayos algun dia entre lots plegats 
d'ana! sumant alguna cosa més al que ens pot donar un pes
su post, alguna cosa per mil10rar-lo. Hem vist, ¡ voste ho ha 
dit molt bé com UM, el cas meu parlicularment, hem aCon~ 

seguit fer unes esmenes determinades, el mateix UM a un 
Conseller que és del seu grup politic també li fa canvis i el 
seu grup polític ho ha d'acceptar així, perque a allo que anam, 
insisteixo, és a millorar. 

Pero el problema de veritat aquí és que no volem millo
rar les coses, volem destrossar faci el que es faci i jo puc 
estar d'acord . Ahir el Sr. Pons parlava de «rodillos», grossos 
i petits, pero amb una inconsciencia total, inconsciencia fins 
al punt que passa, com passa també amb aquesta Conselle
ria, que són vos tes que en Ponencia bloquegen dotze esme
nes meves que en el cas d'ahir, per exemple, volien afavorir 
la cu lLura, el /lO ·tre idioma, potenciar cada dia més les pos-
ibililals de la 11 stra \lengua, i vostes les varen bl quejar to

Lalment, Val' n votar en contra, el PSM va VOLar a favor, pero 
vo te. van v ta r en contra, i ahir, per culpa de vos tes, tota 
aquesta feina que es podria fer aquest any no s'ha fet per 
culpa de vostes, perque ahir vam perdre unes votacions que 
s'havien d'haver guanyat per bé de la nostra cultura, o sigui 
que parlar de cultura amb aquest sistema senzillament és que 
vostes en realitat van a destrossar. 

Avui tornam a parlar del mateix, el Sr. Valentí Valen
ciano torna a fer el maleix, de01ana egons quines coses que 
jo (enc en dotze, quinze selZe esmencs aquí demanalll prac
ticament el mateix que demanen voste , pero VOSLtl:s amb el 
seu ban «rodillo», quan no s'ajusta exactament al que vostes 
volen, diuen no, t'has d'ajustar al que diem nosaltres. Perdo
nin, ar;o no és dialeg, vostes mai no aconseguiran de veritat 
que aquí es pugui produir una cosa correcta, la veritat és 
que ens trobam cada dia més i m'hi trob jo amb el «rodillo» 
del PSOE, que és increible la seva incapacitat de dialogar. 
A Menorca no en parlero, jo també m'hi trob a Menorca, 
cal més que no hi vagi tan sois, ja sé que diran no, mai el 
dialeg, i ar;o és un problema seriós per a aquest Parlament. 

Jo no Ii vull dir res més que, r. Valenciano val la pena 
Que ho repcnsem tOlS plegats. Aque t és un Parlamenl que 
Lenim la SOrL, i ho he dit molles vegades pcrque cree que 
és una orl, que hi hagi un Govern de minoria i que tots 
nosallres hauríem de tenir la capacita! de er prQU capayo 
de crear fique a al nostre poble i crear riquesa per al no lre 
poble és que la seva capacitat, que voste la deu tenir i el 
Sr. Pons la deu tenir i d'altres del seu Grup també la tenen, 
sigui de núllorar el que podem fer aquí dintre, millorar-ho 
d'una vegada, no dedicar-se senzillament a bombardejar, els 
ho dic a vos tes i si fossin els altres els diria el maLeix, no 
és problema avui en dia el tema de dretes i esquerres, és que 
estic cansat de veure que aquí l'única cosa que feim é des
trossar, no crear, fins i tot el PSM-EEM és dedica molt més 
i;I crear, el PSM-EEM sí que va votar a favor de les meves 

: ~ <~smenes amb un dialeg determinat, vos tes mai, és increlble. 
Només deman aixo, per favor, reflexionin i comen~em 

afer feina de ver i per a tots. Gracies. 

EL SR. PRESlDENT: 
Per part del Grup Parlamentari PSM-EEM té la parau

la el Diputat Sr. Orfila. 
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EL SR. ORFILA 1 PONS: 
Gracies, Sr. President. 
Per dir que nosaltres donarem suport al l'esmena a la 

totalitat a la Secció d'Agricultura que ha presentat el PSOE 
i ho farem perque és evident que aquests no són els nostres 
pressuposts, que no responen, per tant, a les nostres priori
tats, pero és que segons la nostra opinió tampoc no són un 
reflex de tot allo que compren el discurs del mateix Con se
ller d'Agricultura, del que són els proposits manifestats, els 
objectius que diu que persegueix la ConseIleria d'Agricultura 
en la mateixa Exposició de Motius, en la mateixa IletTa 
d'aquests pressuposts, i reconeixer un cert valor a la Conse
lleria a I'hora de detectar els problemes, pero el pressupost 
és l'important i aquest no ens satisfa de cap manera. 

El camp s'abandona, i aixo és així perque la renda agn't
ria és cada vegada més baixa. Objectiu, augmentar-Ia subs
tancialment, i nosaltres, sincerament, no creim que les mesu
res que s'han pressupostat millorin substancialment la renda 
deIs agricultors, perque ni s'aconseguira disminuir el cost de 
producció racionalitzant els seus processos ni s'actua prou 
decididament en materia de foment de les indústries de t~s
formació i especialment de la participació deIs agricultors per 
la via directa en aquesta transformació. A posta les nostres 
esmenes, no acceptades per cert en Comissió, van en el sen
tit d'augmentar les partides per promoure la industrialitza
ció, i el problema no és que es fomenti una empresa concre
ta és que no se'n fomenti cap més, i si perdem la batalla 
de la industrialització agraria, podrem perdre facilment la gue
rra per mantenir I'agricultura viva. 

Les millores substancials de les condicions de vida deis 
agricultors de les que parla aquí, tampoc no es veuran a partir 
d'aquests pressuposts. Estic conven<;ut que amb la mínima 
quantitat dedicada a camins rurals, per exemple, no és pot 
somniar que es noti canvi de cap casta en la qualitat de vida 
deis homes i dones que viuen al camp; no hi pot haver pro
grés a l'agricultura ni mili ora de la qualitat de vida sense 
afrontar seriosament el problema de I'electrificació del camp 
i jo no crec que ningú no es pugui sentir satisfet quan duim 
tres i quatre anys parlant de I'electrificació de la zona de Tra
muntana d'es Mercadal i l'any que vé encara no s'haura aca
bat, a pesar de les set o vuit vegades que ha sortit en premsa 
com a noticiassa s'electrificara la Tramuntana d'es Mercadal, 
la gent em ve a demanar quina, de quina Tramuntana par
lam, l'any que ve no s'haura acabat encara i parlam de 50 
1I0cs d'un total de 700, només a Menorca. 

Vol en vostes, Sres. i Srs. Diputats, una qüestió més im
portant que la de la telefonia rural? Mentre un pages pagui 
trenta vegades més que un ciutada normal per tenir un te le
fon, baixa sera la qualitat de vida. Quina partida s'hi dedi
ca? 1.000 pessetes a partir d'una es mena que el nostre Grup 
ha presentat. Com potenciar la formació de joves agricultors 
si l'Escola d'Agricultura és a baix mínims? Coneixen l'Esco
la d'Agricultura de Menorca? Tercermundista, així la va qua
lificar un membre d'aquest Govern fa uns pocs mesos quan 
la va anar a visitar i no han aprovat tan soIs -en Comissió, 
cIar, tal vegada avui I'aproven- la nostra tímida, tímida es
mena de dedicar-hi 20 milions l'any que ve perque no els cai
gui la casa damunt a aquells estudiants i perque puguem 
afrontar seriosament aquesta reforma de l'estructura de la 
Conselleria que permeti que, en el Cas de Menorca, hi pu
gui haver un centre únic on s'ajuntin tots els serveis que dóna 
la Conselleria. 

lla Sanitat Animal? Es fara molt amb les partides que 
hi dediquen si els Consells Insulars, suposem, no hi dedi
quessin l'esfor<; importantíssim que en aquests moments hi 
dediquen? 1 la reforestació? 1 la prevenció deis incendis fo
restals? Definitivament no ens satisfa i tampoc no és cap 
sorpresa. 

De Pesca és que ni en parlaré, tan mínima és la seva 
actuació en reconversió de flota, en foment d'organitzacions 
pesqueres, en foment de l'aqüicultura. La Conselleria és prac
ticament cent per cent agrícola i practicament un zero per 
cent pesquera. 

Sr. Morey, nosaltres volem que l'Administració de l'Es
tat aporti molt més que no fa i que també aporti Brussel·les 
o qui vulgui, pero avui no parlam d'a<;o, avui parlam de com 
aporta la Comunitat Autonoma una quantitat substancial deIs 
seus pressuposts a l'agricultura de les I1les i a<;o depen de 
la voluntat del Govern, del seu Govern, d'aquest Govern. 

Ajudar a qui s'ajuda. Inverteixin vostes per fer possible 
exigir amb més fon;a les inversions d'altres Administracions 
que tenen com a lema duro que inverteixi la Comunitat Auto
noma duro que inverteix Madrid, amb una particularitat, amb 
una negociació habil en certs moments es triplica l'aportació 
que fa l'Administració de l'Estat quan les inversions que fa 
la Comunitat Autonoma són considerades correctes. Tinguem 
plans, aquest és un deis objectius a aconseguir; pregar, pero 
anar fent coses. Via fa qui no s'atura, diuen els pagesos de 
Menorca, no esperem, ido canvis de postura d'a1tres per fer 
nosaltres una política molt més ambiciosa. El tema és: és o 
no suficient la despesa prevista pel Govern en materia d'agri
cultura? Nosaltres, evidentment, pensam que no. 

1 un darrer comentari, quin canvi, Sres. i Srs. Diputats? 
Cany passat el Conseller d'Agricultura agrala des d'aquesta 
tribuna els canvis, les aportacions fetes per millorar el seu 
pressupost; enguany no ha estat possible per causes que tots 
coneixem i pens que tots hi hem perdut. 

Gracies . . 

EL SR. PRESIDENT: 
Té la paraula, per part del Grup Parlamentari AP-PL, 

el Diputat Sr. Capó. 

EL SR. CAPO 1 GALMES: 
Moltes gracies, Sr. President. 
Jo he sentit, al llarg d'aquestes intervencions, que hi ha 

hagut una serie d'afirmacions que en Uoc de rebatre els ar
guments que s'han dit aquí, cosa que ja ha fet per altra ban
da el ConseUer amb bastant encert i «in extenso», jo crec 
que el que haurÍem de fer són una serie de reflexions, de 
veure qué so m, on som i on anam. 

Aquí, tant el Sr. Valenciano com el Sr. Orfila han fet 
una serie de manifestacions que et deixen absolutament sor
preso Diuen «els problemes estructurals d'aquí no són els ma
teixos que els de Navarra ni són els mateixos de Catalunya»; 
naturalment, no hi ha cap explotació que tengui la mateixa 

~>~structura que una altra . Primer hem de fer una serie de re
-- flexions, hem de definir que són, que és la propietat, que 

és l'explotació, que és I'estructura, que és la industrialització, 
que és el consum, que són totes aquestes coses i després veu
rem si anam o no anam encaminats. 

Chome, el pages, l'agricultor es relaciona amb la terra, 
jurídicament amb la terra a través de la propietat agraria -
aquest és un tema que normalment no tocam en els progra-
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mes polítics d'aquí- i es relaciona económicament amb la 
tena a través de l'explotació agraria, i l'explotació agraria té 
una estructura determinada dihs cada una de les finques co
rresponents, dins cada una de les explotacions, que és una 
combinació de factors tecnics, de factor superfície, de factor 
huma i de capital. Aleshores que passa? Passa que és impos
sible que una combinació d'aquestes pugui coincidir exacta
ment amb una altra, i ja no parlem de les diferencies estruc
turals de Navarra amb les d'aquí, parlem de les diferencies 
estructurals meves i les del meu velnat, que ja n'hi ha; ales
hores jo crec que aquí feim una serie d'intervencions on els 
pins no ens deixen veure el bosc. 

On és que ens falla el tema? El tema falla pel factor 
huma, realment falla pel factor huma perque com que no 
s'inverteix, no treu i no treu perque no s'inverteix, és a dir, 
queim dins el cercle de Nours que la pobresa fa pobresa o, 
com diem en mallorquí, a ca magre tot són puces, aixo ja 
ho sabem, i clar, per que no s'inverteix? Perque no hi ha 
il·lusió. 1 aleshores, que s'ha de fer? El que s'ha de fer és 
donar il·lusió als joves, donar il·lusió al pages. 1 com es dóna 
la il·lusió? La il·lusió només es dóna d'una manera, no do
nant telefons, ni llum, ni industrialitzant, la il·lusió es dóna 
d'una manera, que és augmentant el tir. Mentre la taxa in
terna del rendiment de les explotacions sigui inferior als in
teressos que hauria de fer aquest capital manllevat, la il·lu
sió no existira ni existeix. 

Per tant, el que es diu aquí mol tes vegades, que tal ve
gada el que hauríem de fer és tancar i tirar la clau, pero 
no anem a pensar que amb quatre indústries, promovent qua
tre subvencions tot s'arreglaria, no és així. La indústria, efec
tivament, és un motor per a la producció agraria, aixo és 
clar, pero també aquesta indústria té una altra corretja de 
transmissió, que és el consumo Al final, que decideix el que 
s'ha d'industrialitzar és el consumidor, perque la indústria 
només industrialitza allo que s'ha de consumir i el consumi
dor només compra el que és competitiu i el que és més ba
rat. Aleshores mentre la indústria no pugui comprar a un 
preu barat, a un preu competitiu per incidir dins el mercat, 
no importa crear cap indústria, perque si no, després ens pas
sa el que pass a a les torroneres d'Alacant, que compren I'ame
tia a California i vaja un regal si hem de fer una fabrica 
de torró i hem de dur l'ametIa de California. 

Aleshores el Conseller ha explicat perfectament que aquí 
del que es tracta és de crear un programa que és una nova 
teoria, que és aquella del «help yourself», és a dir, ajuda't 
i t'ajudaras, i aixo és una manera de crear il·lusió i aquesta 
sí que és una manera de posar les primeres pedres perque 
vagin seguint per endavant, cada any una passa més, cada 
any una passa més. Pero l'agricultura és lenta per naturale
sa, aixo ja ho sabem, és lentíssima, pero també és ver que 
els classics, Cató ja deia que en agricultura qui es retarda 
en una cosa es retarda en tota la resta, i el que hem de fer 
és llaurar quan pertoca, pero no vulguem esterrossar sense 
haver llaurat. 

Moltes gracies. 

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

EL SR. VALENCIANO 1 LOPEZ: 
Gracies, Sr. President. 
Sr. Capó, evidentment cada Comunitat Autonoma és di-

ferent, cada illa és diferent, cada municipi és diferent, cada 
explotació és diferent, cada pages és diferent i si a més el 
pagés és llunatic, ja no li vull dir a voste com ho hem de 
fer per donar-li ¡¡·lusió cada día; amb aquests esquemes, Sr. 
Capo, crec que no anam enlloco 

El que no pot fer el Grup MIXT és venir aquí amb una 
intervenció preparada pensant que dira un membre d'un Grup 
i després resulta que el membre del Grup no diu res d'a~o, 
sinó que fa una intervenció totalment distinta. Posa en boca 
meya coses que no he dit, jo no he dit que no hi hagués 
programes, el que he dit és que n'hi havia amb e\s quals es
tava d'acord i d'altres amb els quals estava en complet desa
cord. Aleshores el que hem d'aprendre més bé és a escoltar 
i no venir amb la Ili~ó apresa aquí. Hi ha coses amb que 
estam d'acord, hi ha coses amb que estam en desacord i hem 
explicat per que amb pels i senyals; si voste no sap escoltar, 
que vol que li digui? 

Evidentment crear l'agricultura no és votar les seves es
menes, en absolut, perque nosaltres tenim una opinió políti
ca totalment distinta de la seva, cosa que no sabe m, el seu 
partit polític encara no hem vist quina opinió té. Em perme
tra, Sr. President, acabar fent un eufemisme i és que la ro
deta aquesta del Grup MIXT fa tanta via i ha posat tant 
d'oli de Caimari perque vagi lIatina que ja vol passar davant 
la roda grossa. 

Gracies. 

. EL SR. PRESIDENT: 
Acabé!t el- debat, procedim a la votació de I'esmena 

2456/ 88 a la totalitat de la Secció 15. 
Sres. i Srs. Diputats que votin a favor, es volen posar 

drets? Gracies. 
Senyores i senyors que voten en contra, es volen posar 

drets? 
Senyores i senyors que s'abstenen, es valen posar drets? 
Resultat de la Votació: Vots a favor, 24. Vots en contra, 

30. Abstencions, 2. Queda rebutjada, ido, I'esmena que aca
bam de sotmetre a votació. 

Passam a debatre l'esmena 2474/ 88 del Grup ParIamen
tari SOCIALISTA. Té la paraula el Diputat Sr. Josep Alfonso. 

EL SR. ALFONSO I VILLANUEVA: 
Sr. President, nosaltres demanaríem a Presidencia que 

aquesta esmena s'agrupi amb una serie del mateix sentit, a 
la Secció 22, secció nova que nosaltres proposam. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sí, Sr. Alfonso, s'accedeix a ... 
Per defensar les esmenes 2457, 2493, 2495, 2496, 2501, 

2492 i 2503 tates del 88 del Grup-. ParIamentari SOCIALIS
TA, té la paraula el Diputat Sr. Valentí Valenciano. 

EL SR. VALENCIANO 1 WPEZ: 
Gracies, Sr. President. 

., .' Serem breus ates el temps que tenim. Aquest conjunt 
~ r' " d'esmenes fa referencia, té una finalitat concreta que és la 

millora de la producció i de la Sanitat Animal; n'hi ha unes 
quantes que ja vam presentar l'any passat ¡que ja les van 
defensar, com és l'elaboració d'un mapa de Sanitat Animal 
a les Illes, que creim que és un element important per conei
xer i per tenir localitzades quines són les malalties deis nos
tres ramats. A més arnés, també opinam que e1s 15 milions 
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que hi ha per a campanyes de Sanitat Animal són insufi
cients, per tant el Grup Parlamentari SOCIALISTA en la seva 
es mena 2501 proposa duplicar aquesta quantia. 

De la mateixa manera també opinam que és interessant 
donar suport al Patronat de Races Autoctones, pero no un 
suport que sigui donar dos tocs a l'espatlla i ja esta, sinó 
un suport material perque puguin dur endavant les tasques 
que fan. 

I finalment, per acabar, Sr. President, tenim dues esme
nes que nosaltres creim que també poden ajudar a millorar 
la situació de la nostra ramaderia. Encara hi ha explotacions 
familiars que tenen vaques Ileteres amb una producció bai
xa, creim que és important donar-los ajut, a aixo va dirigida 
la nostra esmena 2493, per a adquisició de dosis seminals, 
i una altra esmena que l'any passat es va aprovar i esperam 
que enguany també quedi aprovada, que va ser una ajuda 
per a un programa de seguiment de I'erradicació de la pesta 
porquina. 

Creim que són esmenes concretes, hi ha dues baixes in
c1oses, 2 milions de subvencions a corporacions locals, que 
no es van justificar suficientment a Comissió, i una altra bai
xa al Programa 71.31.02 de 21,4 milions de sacrifici de ramat 
que nosaltres creim que s'ha demostrat que és una dotació 
no justificada. 

Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Srs. Portaveus deIs Grups Parlamentaris que vulguin in

tervenir? 
Hi ha inconvenient en la votació conjunta? Es pot vo

tar conjuntament? 
Passam, ido, a votar les esmenes 2457, 2493, 2495, 2496, 

2501, 2492 i 2503/ 88 del Grup ParIamentari SOCIALISTA. 
Sres. i Srs. Diputats que votin a favor, 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, 24. Vots en contra, 28. Abstencions, 3. Que

den, ido, rebutjades aquestes es menes que acabam de votar. 
Passam a debatre les esmenes 2459, 2462, 2463, 2464, 

2465, 2460/88 del Grup ParIamentari SOCIALISTA. Per fer 
la defensa d'aquestes esmenes i per part del Grup SOCIA
LISTA, té la paraula el Diputat Sr. Valenciano. 

EL SR. VALENCIANO 1 LOPEZ: 
Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. 
Fa uns moments ja parlavem del Pla de Mallorca, se 

n'ha parlat molt en aquest Parlament del Pla de Mallorca 
tant a les distintes Comissions que hi ha hagut com al Pie 
de la Cambra. Darrerament ja hem fet esment, al darrer De
bat sobre I'estat general de la Comunitat Autonoma, en el 
qual es va aprovar una esmena per part d'un grup polític 
i hi va haver una resolució política que era favorable a teIlÍr 
una especial incidencia en el Pla de Mallorca. Tots els Grups 
hi vam estar d'acord, el que passa és que aquesta proposta 
no era quantificada, nosaltres ja hem incidit anteriorment, 
quantificam aquesta pro posta perque creim que és interes
sant fer-ho i que no només es tracta, com hem dit abans, 
de donar dos tocs damunt I'espatlla, sinó que es tracta de 
fer realitat aquestes bones intencions que té aquesta Cambra 

que mai no es veuen reflectides al final. 
Per tant, al Pla de Mallorca no hi ha cap ajut, no hi 

ha cap suport en aquests pressuposts, no hem vist al pressu
post de l'any 89 cap mesura específica, i aquesta ho hem de 
dir, és la dura realitat. Tenim una comarca a Mallorca, una 
comarca agrícola que necessita un ajut, una comarca que es 
troba economicament en una situació difícil, que perd po
blació i que cada dia es va deprimint. Per aixo, precisament 
per aixo el Grup Parlamentari SOCIALISTA proposa unes 
mesures concretes, dues mesures, un suport per als camins 
rurals del Pla, que és una es mena concreta; sabem que és 
insuficient, pero també marca una voluntat per comenc;ar a 
incidir en aquesta qüestió i que en els pressuposts futurs i 
vinents aquesta ajuda es vagi augmentant d'una manera im
portant, de tal manera que vagi ajudant a tenir una millor 
qualitat de vida en aquella zona. 

A més, i d'acord amb l'esperit de la resolució que va 
aprovar aquest Parlament, també proposam aquí la creació 
d'un polígon agrari a Sineu, tal com vam dir en el passat 
Debat General que hi va haver de la Comunitat Autonoma. 
De la Marineta, Srs. Diputats, una altra es mena, que hem 
de dir en aquest Parlament que vos tes ja no sapiguen amb 
les vegades que ho hem debatut? 600 milions invertits fa molt 
de temps, motors rovellats, volem que es posi definitivament 
en explotació, creim que la cosa ja no pot passar d'aquí. 

I.:esmena 2464, Sr. President, és una esmena que es va 
aprovar l'any anterior, en el passat debat, en aquests moments. 
Es una esmena que feia referencia a la creació d'un centre 
pilot d'aigües residuals durant I'any 88; no s'ha posat en mar
xa, avui matí el Conseller ens ha donat la notícia que defini
tivament es posara en marxa durant l'any 89, jo quasi li di
ria que «nunca es tarde si la dicha es buena», a veure si 
definitivament és aixÍ i que definitivament d'una vegada po
sin en marxa aquest centre pilot. Es important que hi hagi 
un centre d'experimentació d'aigües residuals on el pagés pu
gui anar i pugui veure les coses directament, pugui palpar 
quins són els resultats i es pugui, a més a més, investigar 
sobre aquestes qüestions. 

Finalment, Sr. President, hi ha una altra es mena amb 
la qual demanam o pretenem que no quedi tancat el procés
de noves concentracions parcel·laries. Vam rebre aquesta mala 
notícia a Comissió quan el Director General va fer una asse
veració ben concreta, no pensam fer res en aquest aspecte, 
no hi ha prevista cap partida pressupostaria per a noves con
centracions parcel·laries; si realment tenim intenció de can
viar les estructures agraries d'aquestes iIles, aixo és un camí, 
i aquest canú, senyors del Govern, no el podem deixar tancat. 

Per tant, mili orar els carnins rurals del Pla, crear un po
Iígon industrial agrari a Sineu, posar en marxa I'explotació 
de la Marineta -I'esmena, Sr. President del centre pilot 
d'aigües residuals, en vista de la notÍcia que ha donat avui 
el Govern, la retiram-, fomentar noves concentracions par
cel·laries són coses que creim que es poden fer amb aquest 

",~,'pressupost d'aquí sense cap necessitat d'un Pla Especi~l d'~n
~ versions i per aix6 les presentam en aquesta Cambra I crelm 

que són coses factibles, reals i que aniran a la millora de 
la nostra agricultura. 

Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Srs. Portaveus deis Grups Parlamenteris que vulguin in

tervenir? 
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Per part del Grup Parlamentari UM, té la paraula el Por
taveu Sr. Miquel Pascual. 

EL SR. PASCUAL 1 AMOROS: 
Sr. President. Sres. 1 ... 

EL SR. PRESIDENT. 
Perdoni, Sr. Pascual. El Sr. Orfila també m'ha demanat 

la paraula; té la paraula el Diputat Sr. Orfila. 

EL SR. ORFILA 1 PONS: 
Sr. President, és per demanar simplement que es voli 

per separat l'esmena 2460/ 88. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies. 
Té la paraula, per part del Grup Parlamentari UM, el 

Portaveu Sr. Miquel Pascual. 

EL SR. PASCUAL 1 AMOROS: 
Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. 
Comenc;:arem pel Pla de Mallorca. Respecte de la crea

ció d'un polígon indu trial agrari a 'incu no altres tenim 
dues objeccions quant a posar-hi 20 mili n de pesselcs, la 
primera és que din la negociació que e té amb el , r. 1-
mullÍa respecte de la finan~ació del pla anomenat Júpiter hi 
ha una par6da, o sigui. dem3nen prccisamenl un doblers 
per fer aix6, i en segon !loe, la ubicaeió ja feta de de Palma 
de dir el poligon h<\ de s r a Sineu n pareix moll mala
menl. Senzillament, aban s d'ubicar el poligon 'ha de saber 
l'opinió de tots els pobles afectats; ciar, tal vegada és que 
s'han acostumat a fer-ho d'aquesta manera, el Grup Parla
mentari SOCIALISTA, nosaltres tellÍm un altre sistema, que 
és que nosaltres vale m que les coses es facin de baix cap a 
dalt, perque i no, no van bé. i en aquest caso per conse
güent. hi ha d' haver a través del pla territorial parcial que 
varem propo ar aquí, que va 'er aprovat per aquesta Cam
bra, dones 'han de fer les Ptl ses adients amb les informa
cion públiques corresponenl i ja es veura on s'ubicara aquesl 
polígon, lal vegada era a ineu i I:al vegada sera a altres 
lIoes despré d'haver escoltal tal el eetor afeclals. 

Respecte del camins rurdl , efectivament a no alLres en 
agradaría no només al Pla de Mallorca, inó a molt~ allres 
Ilocs. De lote maneres, i nosaltres volem la reindustrialit
zació, esta bé fer camins rurals, pero no és la millor eina, 
no és la millar eina de foment, n'hi ha d'altres de molt mi
lIors que aquesta i evidentment hi ha un problema pressu
postari, a posta no li donarem suporto 

Respecte de I'explotació de la Marineta, jo l'única cosa 
que vull recordar és q ue i preci ament n 'ha po al en ex
plotació no é per problema de doblers. sinó que és un pro
blema que el maleix rRYDA va atu rar les obre i que hi ha 
hagul problcmes per po ar-le en marxa, i aque ta alUrada 
ha esta! la causa que les obre. de la Marineta n.o ¡guío en-

consegüent, anem amb fórmules que siguin assequibles i que 
siguin acceptades pels nostres pagesos i no anem altra vega
da «manu militari» a fer coses que tal vegada ens duran al 
fracaso 

Per consegüent, votarem que no a totes les esmenes. 

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

el Diputat Sr. Capó. 

EL SR. CAPO 1 GALMES: 
Moltes gracies, Sr. President. 
Per una banda ja ha contestat el Sr. Pascual, ha definit 

també el seu vot, que coincideix amb el nostre, evidentment. 
La millora deis camins rurals ens agradaria també que fos
sin no només aquests, tots, ara la creació d'un polígon in
du lrial agrari a Sineu, dones c m m II bé ell ha dil, per 
que a Sineu i no a Ariany o n Maria a Santa Margalida, 
que és n hi ha la Marinela, perque a Sineu no hi toca la 
Marineta, i després una altra cosa. per q ue hem de po ar 
20 milions de pe sete? ue fare m molte indú trie? Que 
ó n nomé per comprar Lerr ny o per posar vorete a le aee

re' del polígon'! a dir, qu aixó s'expl ica poc i meny a 
Sineu, jo cree que dín el pla de la Marinera si e vol fer 
industria lilzaeió .. . ; la indü tria agraria, r. Valenciano, ern
pre ha de ser prop del cultiu, molt prop, perque hi van amb 
tractors i els tractprs van a vint per hora. 

La po ada el) expl laci' de la Marineta, voste sap per 
que va fallar la Marineta? O nc la Marineta va fa llar per- -
que el 64 hi havia la Llei de Re rom1a de esenvolupamenl 
Agrari que deien que hav ien de sembrar el que d igués l'Ad
mini (Tació que sembrassin i a més s'havien d'ajuntar amb 
el que els deia J'AdmillÍ tració que 'havien d'ajuntar i ciar 
el poble de Santa Margalida, que jo el conee bé, va fer un 
«lantO» a l'IRYD d'aquí, al de Madrid, i era en lernps de 
Franco vull dir que no hi havia política de cap classe, i de 
llavors en¡;:a quan parles de la Marineta no en volen ni sentir 
a parlar. r ciar, si ara nasal tres hi posam 20 milions de pe -
ele I a no er que siguin per llevar el rove Ll de le bombe 

i tenir-Ies en bone condieions per si de ca els joves que ven
guin el valen posar, no sé per que ha de servir. 

Estic molt content que hagi retirat la del Pla de Sant 
Jordi, perque I'any pas al ja en parlarem i a més aixo és una 
cosa que fa olor. 1 el lema de les concentraci.ons pareel ·la
ries, realmenl jo erec que qllan va venir el onseUer, que va 
compareixer el on eller a la omis ió, i que varen dir que 
hi havia un programa de J11 di fieació d 'e truclures agrade; 
jo enlenC que quan hi ha un programa d'eslructures agra
ries upo que deu inclotlrc la concentració parcel ·laria un 
poc en el sentil que ha dit el l. Pa ual perque d"¡ llra ma
nera a Mallorca no s'aconsegueix. 

Moltes gracies . 

EL SR. PRESIDENT: 
cara en cxplolaeió. .: > '~ Té la paraula el Sr. Valenciano per a replica, perque l'ha 

1 respecte de la concentració parcel ·J¿'tria, molt bé, aquí de fer. 
lambé tal vegatl el Grup SOCIALISTA vol fer una reforma 
agraria com a Andalusia, aquí naturalment en minifundi, alla 
és en latifundi, i vol fer «a la brava» concentracions par
cel·laries. Vol dir que aixo, amb el caracter que tenen els pa
gesos d'aquestes illes, és tan facil? Cassumpte de Felanitx, 
de Son Mesquida, no s'ha fel amb permutes voluntaries? Pe 

EL SR. VALENCIANO I LOPEZ: 
Gracies, Sr. President. 
Primerament hem de dir al Grup AP-PL que quan es 

va parlar de concentracions parcel·laries no va ser el Conse
lIer, va ser el Director General , s'haurien de repassar les cin-
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tes de Comissió. 
600 milions a la Marineta. Que en farem, ido? Han de 

quedar alIa sepuItats? Una inversió de 600 milions morta, 
ja la donam per morta, ens agradada que es definissin. 

Que les indústries agraries han de ser prop dels cuItius? 
Evidentment la comarca del Pla és una comarca agrícola, 
per aixo nosaltres creim que és important que aUa s'hi arre
lin indú~tries agro-alimentícies, i aquesta es mena va dirigida 
en aquest sentit, va dirigida en aquest sentit; que sigui a Si
neu o que sigui a un municipi confinant amb Sineu, l'im
portant és l'objectiu, l'important no és que sigui a Sineu, I'im
portant és que al Pla de Mallorca aconseguim que hi hagi 
indústries agro-alimentícies, aixo és I'important i en aquest 
sentit s'han fet tot aquest conjunt d'esmenes, que vostes a 
aquesta idea -tom a repetir- li van donar suport al darrer 
Debat General de la ComunitatAutonoma i si no, mirin les 
resolucions que vostes aproven. 

Concentracions parcel·laries, tenim un ca~ ben ciar a Ma
llorca que funciona, Son Mesquida, aquí no es tracta de fer 
cap revolució de res, es tracta de seguir un exemple d'una 
cosa que ha funcionat i que creim que és positiva. 

1 finalment hem de dir una cosa, d'aquest pla Júpiter 
d'inversions o no sé que li diuen, en parlen molt pero aquí 
no s'ha vist en absolut, aquí discutim les actuacions de l'Exe
cutiu per a l'any 89, i nosaltres creim que aquestes esmenes 
que proposam aquí són coses factibles i que es poden fer 
i vostes es defineixin, o les volen fer o no les volen fer, aixo 
és tot. 

fonen amb SOFEBASA, i creguim que aquesta confusió no 
és una confusió banal. Al principi pot semblar un joc de 
paraules, pero al final la conclusió és que encara ningú no 
sap exactament aquesta empresa ni que fa ni perque serveix, 
en aquesta Cambra encara no hem pogut esbrinar exacta
ment que fa aquesta empresa, ha estat impossible saber d'una 
manera clara a que es dedica i aixo jo cree, Sr. Conseller, 
senyors del Govern, que no és cap exit, personalment crec 
que no és cap exit en absolut. ~any 87 hi van dedicar 90 
milions, 99 l'any 88, 114 n'hi volen dedicar l'any 89. 1 a que 
van dedicats, aquests milions? A quina política forestal? Quan 
en aquest Parlament parlam de política forestal i ve la Con
selleria d'Agricultura, ens diu que la política forestal la fa SE
FOBASA, quan ve el responsable de SEFOBASA diu que 
la política forestal la fa la Conselleria d'Agricultura, és a dir, 
que ens trobam davant una empresa que, per qualificar-Ia 
de qualque manera, l'hauríem de qualificar de difusa i a la 
qual proposen un increment d'un 14070. 

Srs. Diputats, el Grup Parlamentari SOCIALISTA pro
posa reduir 34 milions la dotació d'aquesta empresa. Per que? 
Perque no veim clar aquests diners cap on van i creim que 
s'hauria de definir i s'haurien de comen¡;ar a donar les pri
meres passes en una política forestal; per tant, tots aquests 
milions, el que feim és definir el que nosaltres creim que han 
de ser les primeres passes · per a una política forestal. 

En primer \Ioc creim que ja és hora que es plantegi d'una 
manera serios a ]'elaboració d'una lIei. forestal a les IlIes Ba
lean, una Ilei forestal adaptada a la nostra realitat. S'ha re
clamat des de distints" ambits, des d'aquesta Cambra i fora 

EL SR. PRESIDENT: d'aquesta Cambra, la necessitat d'aquesta lIei; el Grup Par-
Passam a votació, ido, les es menes. Del decurs de la in- lamentari SOCIALISTA, amb la seva esmena 2471 vol fer 

tervenció del Sr. Valenciano, la 2464 l'ha donada per retira- que aixo sigui realitat, per aixo volem que es dediqui una 
da, i el Sr. Orfila demana que es voti sola la 2460/ 88, no? partida de 5 milions de pessetes per elaborar una lIei forestal 

Passam a votar, ido les esmenes 2459, 2462, 2463 Y de les IIles Balears, i aquesta lIei haura de ser, entre al tres 
2465 / 88. coses, la que haura de marcar les pautes de la política fores-

Sres. i Srs. Diputats que votin a favor, es volen posar tal necessaria en aquestes illes, haura de plasmar aquestes 
drets? Gracies. línies fonamentals i a més a més haura de reflectir quins són 

Sres. i Srs. Diputats que voten en contra, es volen posar els instruments que han de fer possible la practica d'aquesta 
drets? política. Ordenació deis terrenys forestals, promoure i millo-

Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? rar la funció socio-economica del bose, frenar el desenrotlla-
Resultatde la Votació: Vots a favor, 24. Vots en contra, ment deis processos d'erosió, promoure una selvicultura ade-

30. 2 absbencions. Queden rebutjades, ido, les esmenes que quada, elaborar un pla de desenvolupament forestal que 
acabam de sotmetre a votació. determini les zones objecte de reforestació obligatoria, que 

Passam a votar l'esmena 2460/88. defineixi els metodes, que defineixi les directrius i els pro-
Sres. i Srs. Diputats que votin a favor, es volen posar grames d'investigació, de formació i divulgació forestal, és 

drets? Gracies. a dir, aquesta !lei ha de permetre desenrotllar plans de pro-
Sres. i Srs. Diputats que voten en contra, es volen posar ducció forestal, avaluar les coses d'una forma científica i fe-

drets? faent i saber quines són les possibilitats de producció de les 
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen, es volen posar drets? nostres illes, i aixo, Sr:s. Diputats, són coses possibles, són 
Resultat de la Votació: Vots a favor, 20. Vots en contra, coses factibles, són coses que s'han fet a altres Comunitats 

34. Abstencions, 2. Autonomes i en aquesta Comunitat Autonoma creim que 
Queda, ido, rebutjada també I'esmena que acabam també es poden fer. 

devotar. De la mateixa manera, també és possible fer un estudi 
Passam a debatre les esmenes 2467, 2469, 2470, 2471, e -' d'aprofitament de recursos forestals a les nostres illes, una 

2472, 2475, 2461 i 2473/88, totes del Grup ParIamentari SO- . ~,,~ cosa que se n'ha parlat tant, es pot elaborar un pla d'expan-
CIALISTA. Per defensar-Ies té la paraula el Diputat Sr. Va- sió i manteniment de les arees forestals, elaboració d'un pla 
lenciano. de foment i millora de les activitats recreatives, etc., etc., etc. 

EL SR. VALENCIANO 1 LOPEZ: 
Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. 
Supos que tots vostes han sentit a parlar de SEFOBA

SA, una empresa pública que molts d'aquests Diputats con-

Voldria fer, Sr. President, un especial esment a una es
mena, que és la 2469, que planteja elaborar un estudi que 
investigui quines són les causes real s que produeixen els in
cendis forestals d'aquelles ilIes, perque, Srs. Diputats, més del 
50070 deIs incendis forestals que es produeixen en aquestes 
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illes són per c~uses desconegudes, són per causes desconegu
des, és important aprofundir en aquest tema perque com més 
el coneguem més podrem fer una política efica-;: de preven
ció. Precisament per aixo proposam una dotació concreta per
que es faci un estudi al llarg· d'un any, perque aixü s'ha de 
fer «in situ», que es faci un estudi al llarg d'un any per in
tentar coneixer més a fons quin es són les causes que pro
dueixen aquests incendis i després, en conseqüencia, fer una 
política de prevenció més coherent i que conegui més aques
ta reali tat. 

Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sres. Portaveus deis Grups Parlamentaris que vulguin in

tervenir? 
Per part del Grup Parlamentari PSM-EEM, té la pa

raula el Diputat Sr. Orfila. 

EL SR. ORFILA 1 PONS: 
Gracies, Sr. President. 
Per demanar, en primer lloc, que es votin per separat 

les esmenes. Dir que votarem a favor de la 2467, el pla de 
recuperació del Voltor Negre, també a favor de l'estudi i in
vestigació de causes reals deIs incendis forestals, encara que 
som una mica reticents, pensam que aya sera difícil saber
ho, pero és un estudi que s'ha d'intentar fer al manco; ens 
abstendrem, en canvi, en la qüestió de l'estudi d'aprofitaments 
de recursos forestals; nosaltres, el\ canvi, pensam que és po
sitivíssim que hi hagi una !lei de boscs a les llles, pero no 
entenem de cap manera perque serveiXen 5 milions per ela
borar una !lei forestal, en principi no dotam cap llei perque 
l'elabori el Govern, de totes les lleis que s'han elaborat, pen
sam, aquesta votarem que no, no entenem per que, que la 
faci el Govern, que l'elabori, té prou mitjans, que empri els 
que té, que de qualque manera empri fins i tot les experien
cies d'altres Comunitats Autonomes i creim que amb a-;:o ja 
és suficient. 

Pla d'expansió i manteniment d'arees forestals, sí, amb 
una certa reticencia, pero votarem a favor, nosaltres hem es
tat sempre a favor que es mantingués, pensam que el fona
mental és comptar amb aquesta llei de boscs, perque sense 
ella sera molt difícil poder fomentar el bosc i poder-lo pro
tegir, i ens abstindrem a la 2461 perque en prindpi tampoc 
no la veim clara. 

Gnicies. 

. . 
EL SR. PRESlDENT: 

Sr. Diputat Valenciano, em vol dir com vol que votem 
aquest grup d'esmenes presentad es, perque el senyor s'ha 
d'abstenir i ha de votar a favor i ha de votar en contra; SI 

les votam totes juntes ho tendra bastant mal de fer. 
Una per una? 

EL SR. VALENCIANO 1 LOPEZ: 
Sí, Sr. President. Nosaltres demanam que s'agrupin en 

el sentit de votació que ha dit el PSM-EEM, no tenim cap 
inconvenient en aquest sentit. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. Quetglas? 

EL SR. QUETGLAS 1 ROSANES: 
Gracies, Sr. President. 

, Voldríem votació separada de cada una de les esmenes. 

EL SR. PRESIDENT: 
Cada una de les ... ? Doncs es fara votació separada per 

a cada esmena, no hi ha cap problema. 
Passam a votar, ido, la 2467/88. 
Sres. i Srs. Diputats que votin a favor, es volen posar 

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

drets? 
Abstencions? 
Resultat de la Votació: Vots a favor, 24. Vots en contra, 

29. Abstencions, 1. 
. Queda rebutjada l'esmena que acabam de sotmetre a 

votació . 
Passam a votar la n.o 2469/88. 
Sres. i Srs. Diputats que votin a favor, es volen posar 

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

drets? 
Srs. Diputats que s'abstenen? 
Resultat de la Votació: Vots a favor, 24. Vots en contra, 

29. Abstencions, 1. Queda rebutjada, ido, I'esmena que aca
bam de sotmetre a votació. 

Passam él. votar la 2470/88. 
Sres. ¡Srs. Diputats que votin a favor, es valen posar 

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

drets? 
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen, es volen posar drets? 
Resultat de la Votació: Vots a favor, 19. Vots en contra, 

30. Abstencions, 6. Queda rebutjada, ido l'esmena 2470 que 
acaba m de votar. 

Passam a votar l'esmena 2471/88. 
Sres. i Srs. Diputats que votin a favor, es volen posar 

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

drets? 
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? 
Resultat de la Votació: Vots a favor, 19. Vots en contra, 

35. Abstencions, 1. Queda rebutjada, ido l'esmena 2471 que 
acabam de votar. 

Passam a votar l'esmena 2472/ 88. 
Sres. i Srs. Diputats que votin a favor, es volen posar 

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

drets? 
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? Gracies. 
Resultat de la Votació: Vots a favor 23. Vots en contra, 

29. Abstencions, 3. Queda rebutjada, ido, I'esmena 2472 que 
acabam de sotmetre a votació. 

Passam~ votar la 2475/ 88. 
-.;.,r< ' Sres. i Srs. Diputats que votin a favor, es volen posar 
'~drets? Gracies. 

Vots en contra? 
Abstencions? Gracies. 
Resultat de la Votació: Vots a favor, 23. Vots en contra, 

30. Abstencions, 2. Queda, ido, rebutjada també l'esmena 
2475 que acabam de votar. 

1 passam a votar la 2461/88. 
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Sres. i Srs. Diputats que votin a favor, es volen posar 
drets? Gracies. 

yots en contra? 
Abstencions? 
Resultat de la Votació: Vots a favor, 19. Vots en contra, 

30. Abstencions, 6. Queda, ido, rebutjada també l'esmena que 
s'acaba de votar. 

Passam a votar la 2473/88. 
Sres. i Srs. Diputats que votin a favor, es volen posar 

drets? Gracies. 
Vots en -contra? Gracies. 
Abstencions? 
Resultat de la Votació: Vots a favor, 24. Vots en contra, 

29. Abstencions, 1. Queda, ido, rebutjada l'esmena 2473 que 
s'acaba de votar. 
, Passam a debatre les esmenes 2476, 2477, 2466, 2468 

i no sé si podem continuar agrupant. Sr. Valenciano? Van 
aquestes quatre? Per defensar-Ies té la paraula, per part del 
Grup Parlamentari SOCIALISTA, el Dipuat Sr. Valenciano. 

EL· SR. VALENCIANO l LOPEZ: 
Gracies, Sr. President. 
Són unes esmenes molt ciares, una de les quals és que 

s'obri una partida per a aplicació de la Llei de Ca<;a, el Con
se!ler va dir que el mes de desembre la Llei de Car;:a entraria 
en aquest Parlament i falten tres o quatre dies, suposam que 
entrara aquesta setmana i creim que és .important que aquesta 
L1ei de Car;:a tenguluna partida perque es pugui desenvolu
par. Per tant en una d'aquestes esmenes proposam crear una 
partida d'un milió de pessetes, i n'hi ha una altra que fa re
ferencia que s'efectul un pla de repoblació cinegetica, una 
cosa que és competencia de la Comunitat Autonoma i que 
creim que s'ha de fer conjuntament amb les societats de ca
r;:adors. 

Gracies. 

EL SR. PRESlDENT: 
Srs. Portaveus deis Grups Parlamentaris que vulguin in

tervenir. 
Per part del Grup Parlamentari MIXT té la paraula el 

Sr. Ricci. 

EL SR. RICCI I FEBRER: 
Només demanaria que les 76 i 77 es votessin per sepa

rat; que s'agrupessin aquestes dues i les altres dues. 
Gracies. 

EL SR. PRESlDENT: 
Hi ha inconvenient que votem 76 i 77 juntes i 66 i 68 

juntes? 
Passem, ido, a votar les esmenes 2476 i 2477, totes dues 

del 88. 
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. 
Srs. Diputats que s'abstenen? 

. . ,Resultat de la Votació: Vots a favor, 21. Vots en contra, 
30. Abstencions, 2. Queden rebutjades, ido, les dues esme
nes que acabam de sotmetre a votació. 

(Pausa) 

Resultat de la Votació rectificat, si volen tornarem a vo
tar: Vots a favor, 22; vots en contra, 29; abstencions, 2. S'ac
cepten aquests resultats? 

Queda, ido, rebutjada l'esmena. 
Passam a votar les es menes 2466 i 2468, totes dues del 

88. 
Sres. i Srs. Diputats que votin a favor, es volen posar 

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

drets? 
Abstencions? 
Resultat de la Votació: Vots a favor, 18. Vots en contra, 

30. Abstencions, 6. 
Queden rebutjades, ido, les esmenes que acabam de sot

metre a votació. 
Passam a debatre les es menes 2480, 2484, 2485, 2486, 

2487, 2478, 2491 i 2520 del Grup Parlamentari SOCIALIS
TA. Per a la defensa conjunta d'aquestes esmenes té la pa
raula el Diputat Sr. Valenciano. 

EL SR. VALENCIANO 1 LOPEZ: 
Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. 
Creuen vostes que hi ha qualcú encara avui en dia que 

posi en dubte la necessitat de coneixer la realitat que ens en
volta, saber exactament quina és perque la puguem transfor
mar? I si continuassim amb aquest raonament, Srs. Dipu
tats, quines són les coses, quins són els termes que ens 
permeten, que ens donen a coneixer quina és aquesta reali
tat, quina és la r~alitat agríc;ola de les nostres i!les? ' -

Sr. President del Govern, des de l'any 83 no· es tenen 
dades estadístiques éonsolidades del nostre agre balear, des 
de l'any 83; vull recordar als Srs. Diputats que I'any 83 coin
cideix causalment amb I'inici del mandat del Govern dreta 
d'aquesta Comunitat Autonoma, i aquest fet, que hi hauria 
qua\cú que el podria considerar casual, l'any 84, I'any 85 es 
va repetint, per tant deixa de ser una casualitat atzarosa i 
passa a ser una constant continuada al llarg del mandat 
d'aquest Govern. 

Cada any el Grup Parlamentari SOCIALISTA fa un es
pecial esment a aquest respecte i cada any, als distints de
bats pressupostaris, hem demanat que es doni una solució 
definitiva a aquest problema, perque si hem de parlar serio
sament ja em diran vostes quina medecina hem de receptar 
al ;malalt si ni tan sois no sabem els símptomes que té. Per 
aixo, per aquesta manca de rigor i per aquest desconeixe
ment de quina és la realitat, són els fets pels quals el tan 
anomenat Llibre Verd del Conseller ha tengut molt poca cre
dibilitat, perque es basa en suposicions, es basa en volunta
rismes i en intulcions, pero no es pot sustentar científica
ment de cap manera. Jo cree, senyors del Govern, que si 
vostes volen ajudar veritablement I'agricultura de les nostres 
iHes han de permetre que coneguem quina és la realitat de 
la nostra agricultura i ha hem de dir així de ciar, ens han 
de deixar saber quins són els indicadors del nostre camp, s'han 

~>,~ d'actualitzar els serveis d'estadística de la Conselleria d'Agri
cultura i s'han d'actualitzar a través també d'un suport eco
nomie, i si vostes volen ho poden fer, perque és una cosa 
que no és impossible, es pot fer i aixo pot servir per donar 
més informació al sector, perque puguin publicar un butlletí 
mef).sual d'estadística perque es conegui més quina és la si
tuació de la nostra agricultura. 

I aquí, Srs. Diputats, senyors del Govern, sí que no hi 
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ha cap excusa. ~any passat ja es va aprovar una es mena en 
aquest sentít perque es posas en marxa la publicació d'un 
butlletí mensual d'estadística, perque s'actualitzassin les da
des estadístiques que no són consolidades, repetesc, des de 
l'any 83. 1 quin ha estat el resultat de I'aprovació d'aquest fet 
per aquesta Cambra? Vostes l'han vist? Han vist vostes per 
casualitat aquest butlletí? Res de res. 

A! principi de la intervenció feia referencia que algú po
dria considerar que aixo era una casualitat, pero, Srs. Dipu
tats, si terum un problema que hem de solventar i a més a 
més tenim els mitjans per solventar-lo, tenim un problema 
i tenim els rnitjans i no ho feim, la nostra opinió és que és 
una manca clara d'una voluntat de fer-ho. Creim que la si
tuació de l'estadística de l'agricultura és ben clara, és una si
tuació ben definida i si vostes volen la poden resoldre, i aixo 
és el que plantejam amb aquest conjunt d'esmenes, acabar 
d'una vegada amb aquesta situació. 

Gracies. 

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

raula el Diputa! Sr. Orfila. 

EL SR. ORFILA I PONS: 
Gracies, Sr. President. 
Breument per dir que votarem que no en principi a l'es

mena 2520/ 88 amb una baixa de 2.350.000, que no I'ente
nem, sincerament, va a reduir inversions en Pesca quan no- _ 
saltres hem protestat i cree que el Grup SOCIALISTA també 
que les inversions en materia de Pesca eren pobríssimes i per 
tant no entenem aquesta redacció. Per tant, votarem en 
contra. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. Otfila, la 2480 ha dit? 

EL SR. ORFILA 1 PONS: 
2520. 

EL SR. PRESIDENT: 
Es poden mantenir agrupades la resta d'esmenes, Sr. Va

lenciano? Sí, Sr. Valenciano, die que si es poden manterur 
agrupades la resta d'esmenes. 

EL SR. VALENCIANO 1 LOPEZ: 
Sí, Sr. President, es poden manterur agrupades. Voldríem 

fer un aclariment, aquesta esmena fa referencia a comercia
lització de la pesca i per les explicacions que va donar el Con
seller a la Comissió d'Economia, creim que és una dotació 
elevada, per aixo demanam aquesta baixa. 

Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sí, Sr. Orfila. 

EL SR. ORFfLA I PONS: 
Només per demanar que també es voti per separat la 

2478. 

EL SR. PRESIDENT: 
Procedim a la votació, ido de les esmenes 2480, 2484, 

2485, 2486, 2487 i 2491, totes del 88. 
Sres. i Srs. Diputats que votin a favor, es volen posar 

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

drets? 
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? 
Resultat de la Votació: Vots a favor, 23. Vots en contra, 

28. Abstencions, 3. Queden, ido, rebutjades les esmenes que 
acabam de sotmetre a votació. 

Passam a votar I'esmena 2478/ 88. 
Sres. i Srs. Diputats que votin a favor, es volen posar 

drets? Gracies. 
Vots en contra? 
Abstencions? Grades. 
Resultat de la Votació: Vots a favor, 20. Vots en contra, 

29. Abstencions, 6. Queda, ido, rebutjada l'esmena 2478 que 
acabam de sotmetre a votació i passam a votar l'esmena 
2520/ 88. 

Sres. i Srs. Diputats que votin a favor, 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, 20. Vots en contra, 

33. Abstencions, 2. Queda, ido, rebutjada també I'esmena 
2520 que acabam de sotmetre a votació. 

I passam a debatre les esmenes 2488, 22489, 2502 i 2498, 
totes del 88, del Grup Parlamentari SOCIALISTA. Per 
-defensar-les té la paraula el Diputat Sr. Valenciano. 

EL SR. VALENCIANO I LOPEZ: 
Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. 
~horticultura ornamental, Srs. Diputats, també és agri 

cultura, com d'una manera clara ho reconeixen a la Comu
nitat Economica Europea. A les seves disposicions, hi ha dis
posicions per a una horticultura comestible, com puguin ser 
verdures, petites fruites, maduixes, etc., etc., i per una altra 
banda hi ha també una horticultura no comestible, com po
drien ser flors, esqueixos, plantes ornamentals i d'altres, i 
aquesta especialitat d'horticultura no comestible a Europa, 
dins la Comunitat Economica Europea, a Espanya, mou su
mes, mou dotacions importants de diners, és un sector eco
nomic que es troba en creixement, es troba en expansió i, 
a més a més, és una branca de l'agricultura intensiva en des
peses i producció, amb inversions fixes i temporals. Per aixó, 
a paisos com Holanda, per exemple, aquest sector gaudeix 
d'una especial protecció i també gaudeix d'una especial aten
ció. En el cas espanyol com per exemple Almeria, com per 
exemple el Maresme, com per exemple Canaries, han passat 
de la producció de'·I'horticultura comestible a l'horticultura 
ornamental i hi han passat en un grau bastant considerable, 
i aixó ve rellectit en les xifres d'exportació de l'Estat Espan
yol en aquestes materies, aquestes xifres avalen la importan
cia que comen¡;a a tenir el sector de flors, la importancia 
que comencen a ten ir les plantes ornamentals. 

Si ens fixam en Mallorca, per exemple, a Mallorca arri
ben plantes de per tot, arriben plantes de Dinamarca, d'Ho
landa, d'Alemanya, de Fran<;a, importam aquí flor tallada 
de Catalunya, d'Almeria, de Canaries, plantes de Valencia, 
de Lleida, de Barcelona, de Castelló, importam de per tOl, 
i fins ara, aquí, a les nostres iHes encara és l'hora de l'Admi
nistració Autonómica es preocupi d'una manera seriosa, de 
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veritat, sobre aquest sector. 
Es cert, Srs. Diputats, que tenim un coneixement petit 

encara de la situació d'aquest sector, de la situació de I'hor
ticultura ornamental, perque ¿quina quantitat de plantes i 
flors s'importen per a Mallorca? D'on vénen, aquestes pIan
tes? De quins palsos vénen? Quin volum economic mou 
aquest sector a les nostres illes? Quina importancia té? Tot 
aixo són qüestions a resoldre i que hem de saber, perque pre
cisament si les sabem, precisament podrem fer una política 
i podrem incidir en aquest sector que, repetesc, és un sector 
important i és un sector de futur, pero evidentment fent es
tudis, que és una esmena que presentam, la 2488, no en te
nim prou, com que és un sector que pot arrelar aquí, en 
aquestes iIles, perque tenim una condició climatologica favo
rable per a aquests tipus de cultius i, a més a més, Srs. Di
putats, la dimensió d'aquest cultíu és facilment a l'abast a 
causa de les altres produccions que es poden aconseguir amb 
les tecniques actuals per unitat de superfície. 

La dimensió d'industrialització d'aquest sector també és 
redulda, sobretot si tenim en compte que no hi ha una trans
formació posterior d'aquesta materia prima, i en aquest cas 
el famós cost d'insularitat, el transport d'aquesta mercaderia 
té una incidencia també menor, tenint en compte que el pro
ducte té un elevat cost i sense voler entrar a dissertar tenim 
una altra condició que és molt favorable a les nosfres i!les 
i que jo crec que s'ha d'aprofitar i és que som un nudi im
portant de comunicacions, la qual cosa facilitaria encara més 
I'exportació. 

En fi, Srs. Diputats, jo crec que ens trobam davant un 
sector de futur, que creix actualment, que té possibilitats i 
que s'ha demostrat que té possibilitats. Per aixo, per possi
bilitar tot aixo, ho hem reflectít en unes quantes es menes, 
per una banda perque creim que és un sector que fins ara 
s'ha oblidat per part d'aquesta Administració i que creim que 
té futur. 

També, a més a més, presentam una esmena de foment 
de I'apicultura, perque creim que aquest sector també mereix 
una especial atenció per part de la nostra Administració. 

Gracies. 

EL SR. PRESlDENT: 
Per part del Grup MIXT té la paraula el Diputat Sr. 

Ricci. 

EL SR. RICCI 1 FEBRER: 
Gracies, Sr. President. 
Sr. Valenciano, és increible. Voste vol que aquí facem 

i diguem que facin gestió directament i en canvi és voste ma-
te ix que impedeix que una esmena meva, on demanava exac
tament «estudi problematic integral de la produccio, indus
trialització i comercialització agraria de Balears» i una altra 
que també deia «mapa de capacitats agrologiques», que re
sulta que voste ha votat en contra, quan vertaderament, Sr. 
Valenciano, ha de saber i ha d'aprendre que abans de fer una 
gestió s'ha de fer un estudi ben fet i voste no pot anar en" . 
contra d'un estudi que és el que jo project, per dir aquí amq;/" 
puntual gestió al Conseller. No podem anar així, insisteixo, 
hi ha d'haver dialeg i voste també ha d'escoltar els altres i 
ha de saber que no sempre, per sort o per desgracia, allo 
que diu el PSOE és de Déu . 

Gracies. 

EL SR. PRESlDENT: 
Per part del Grup Parlamentari PSM-EEM, té la paraula 

el Diputat Sr. Orfila. 

EL SR. ORFILA 1 PONS: 
Gracies, Sr. President. 
Seré moIt breu, nosaItres estam d'acord que es potencü 

l'horticultura ornamental, encara que pensam que és una cosa 
que solucionara el problema de petits sectors, pero que és 
ver que és un sector de futur. Estam absolutament d'acord 
a potenciar ¡'apicultura, un país, una regió, una zona que 
té abelles i on l'apicultura funciona augmenta fins a un 24070 
la rendibilitat de la sembra, tant en fructicultura com horti
cultura com en qualsevol casta de cultiu, per tant li donarem 
suport. 

Al que no podem donar suport és a l'esmena 2498 i, 
per tant, demanam per favor que es voti per separat, perque 
aquesta baixa correspon a I'lnstitut de Biologia Animal, un 
institut que no té precisament les nostres simpaties i que pen
sam que té moltes deficiencies quant al funcionament, pero 
que no podem desmantellar així com així, perque seria difí
cil que poguéssim solventar les campanyes sanitaries que en 
aquest moment estan proposades i que nosaltres proposarem 
que es posin en vigor a partir de primer d'any. 

EL SR. PRESIDENT: 
Es pot entendre, idó, que volen les trs; 2488, 2489 i 2502 

es poden votar juntes i per separat la 2498. Esta bé? Té la 
paraula, Sr. Valenciano. 

EL SR. VALENCIANO 1 LOPEZ: 
Sí, molt breu, Sr. President. Senzillament vul! dir a 

aquesta Cambra que aquesta esmena d'estudi de producció 
i comercialització d'horticultura ornamental a les Illes és I'úni
ca es mena que hi ha presentada en aquest sentit en aquest 
Parlament, per desmentir una cosa que s'ha dit que n'hi ha
via un altra. Jo entenc que hi hagi gent que confongui ous 
amb caragols i flors amb blat, pero la veritat és que no ... 

EL SR. PRESIDENT: 
Passam a votar les es menes 2488, 2489, 2502, totes del 

88. 
Sres. i Srs. Diputats que votin a favor, es volen posar 

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

drets? 
Abstencions? Gracies. 
Resultat de la Votació: Vots a favor, 24. Vots en contra, 

29. Abstencions, 3. Queden, ido, rebutjades les tres esmenes 
que acabam de votar. 

I passam a votar I'esmena 2498/ 88. 
Sres. i Srs. Diputats que votin a favor, es volen posar 

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

drets? 
Abstencions? Gracies. 
Resultat de la Votació: Vots a favor, 20. Vots en contra, 

33 . Abstencions, 3. Queda, ido, rebutjada també l'esmena que 
s'acaba de votar. 

I passam a debatre les esmenes 2481, 2482, 2490, totes 
del 88, també del Grup Parlamentari SOCIALISTA i per 
defensar-Ies té la paraula el Diputat Sr. Valentí Valenciano. 
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EL SR. VALENCIANO I LOPEZ: 
Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. 
La modernització i desenrotllament de tots els sectors 

economics, especialment de l'agricultura i ramaderia, a fi i 
efecte de poder equiparar el nivell de vida de tots els ciuta
dans constitueix un principi rector de l'actuació deIs poders 
públics, tal i com ho estableix I'artiele l30J de la nostra Cons
ti tu ció Espanyola, i aquesta necessitat de modernitzar, de de
senrotllar el sector agrari, que és reconeguda constitucional
ment, es fa també patent o s'ha de fer també patent a les 
nostres illes. Prou vegades hem debatut aquÍ, en aquesta Cam
bra, sobre l'estructura social i economica de la nostra agri
cultura i ramaderia i prou vegades s'ha arribat a conclusions, 
i una conclusió és que una bona part de les explotacions que 
constitueixen la base de l'activitat agrícola i ramadern són 
de canlcter familiar, i aixÍ, a les nostres illes, l'empresa fami
liar agraria hauria de mereixer una especial atenció prefe
rent per pad d'aquesta Administració, que no hem d'oblidar 
que té possibilitats reals i té possibilitats efectives d'actuar. 
1 aquesta atenció que nosaltres creim que mereix aquest sec
tor social, a més a més, s'ha de veure reflectida dins un marc 
legal. 

Srs. Diputats, el 76f1!0 de les explotacions de les nostres 
iHes tenen entre O i 10 hectarees, el 76f1!0, i I'explotació mitja
na es troba en 8,7 hectarees. Les explotacions agraries de grans 
dimensions, de més de 50 hectarees, representen només un 
5,5f1!0 de les explotacions i ocupen un 44f1!0 de tata la terra 
que és llaurada. 1 aixo, que ens indica? n indica, scnzilla
ment, com deiem abans, que la gran 111 joria d 'cxplotacion 
agraries que hi ha, un 76f1!0 són explolacion ramiliars, són 
explotacions de dimensió petita, la grnn majoría d'aquesles 
explotacions familiars agraries són pelite ; i ma lees d'aques
tes empreses agraries, a pesar de tenjr una capacital pro fes
siona! i de tenir e! potencial agrari suficient, no han aconse
guit e1s objectius als quals aspira tota la nostra ciutadania, 
obtenir uru; ingressos importants per tenir un nivell i una qua
litat de vida adequades. Vostes, Srs. Diputats, saben que el 
sector agrari no és una excepció tampoc i que es troba im
mers dins aquest món que continua canviant constantment 
i que la transformació tecnologica, aquesta trnnsformadó tec
nologica que incideix a la indústria i a altres sectors, també 
incideix en l'agricultura, també és necessari fer un esfon;: mo
dernitzador, posar ai dia les actuals formes d'explotació. 

Així, una llei de modernització de !'empresa familiar 
agraria, una llei que sigui adaptada a la realitat de les nos
tres i\les, que sigui adequada per a les Balears, tendria una 
finalitat concreta, que seria la de donar resposta a una gran 
part deis problemes que ten en plantejats les empreses fami
liars agrícoles de les Illes Balears i aquests objectius passen 
fonamenta!ment per afavorir una modernització i un desen
volupament integral d'aquestes mateixes empreses. A més a 
més, presentam una altra esmena, que defensam conjunta
ment amb aquesta, en la qual es preveu la inversió d'uns 45 
milions per a assegurances agraries. Creim que desenrotllar 
un pla de foment i utilització de les assegurances agraries 
és una iniciativa a la qual· també hauria de donar suport 
aquesta Comunitat Autonoma tal com ho han fet altres Co
munitats Autonomes de l'Estat Espanyol. 

Srs. Diputats, jo crec que tots vos tes saben que les coHi
tes del camp no es poden pronosticar d'una manera absolu
ta, depenen deis elements, per tant hem d'introduir en aquest 
sector agrari, hem de fomentar que s'utilitzin també les asse-

gurances agraries i aquesta Comunitat Autonoma, si vol, ho 
pot fer i nosaltres estam amb a90. 

Grades. 

EL SR. PRESIDENT: 
Srs. Portaveus deIs Grups Parlamentaris que vulguin in

tervenir? 
Per part del Grup Parlamentari PSM-EEM, té la pa

raula el Diputat Sr. Orfila. 

EL SR. ORFILA 1 PONS: 
Gracies, Sr. President. 
Per demanar que es votin per separat aquestes esmenes. 

Nosaltres estam d'acord que es faci una Hei de modernitza
ció de l'empresa familiar agraria, creim que s'ha de poten
ciar aquesta empresa, que és la basica, la fonamental a les 
llles, pero no entenem que s'hi dediquin 5 milions, és la ma
teixa postura que hem tingut abans, per tant ens abstindrem 
en aquesta qüestió, estam d'acord amb la idea concreta que 
s'ha de fer aquesta lIei . 

El que no entenem i per a<;:o demanam un adariment 
al Grup esmenant, que es dediquin 45 milions per fer un pla 
per al foment d'utilització d'assegurances agraries; si són per 
fomentar la utilització d'as egurances agraries. el nostre Grup 
h vo lara favo rablcment. pero i només é per fer el pla i 
hi dedicam 45 milions, de cap manera no h poddem votar, 
entre altres coses per dir que a nivell de l'Estat Espanyol, 
el Ministeri d'Agricult"ura fa una feina molt concreta de po
tenciació d'a<;:o i té disposició -ho sé perque ha vengut a 
Menorca, s'han despla<;:at especialistes a Menorca- d'estu
diar la problematica concreta de cada una de les Illes i de 
cada sector per fer assegurances específiques que cobreixin 
les necessitats d'aquests sectors. 

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

el Diputat Sr. Capó. 

EL SR. CAPO 1 GALMES: 
Moltes gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. 
Quant a aquestes esmenes que ens ha explicat el Sr. Va

lenciano, nosa!tres també som molt partidaris de donar su
port a l'empresa familiar agraria, naturalment que volem do
nar suport a I'empresa familiar agraria, pero ¿que és I'empresa 
familiar agraria? O hern de gastar 5 mi lion de pes etes per 
veure si definim que és I'empresa familiar agraria? Perque 
aixo encara, que jo apiga, no és ciar i pareix que no 'aca
ben de posar d'a.~ord . Vo le si que s'ha estudiat la lIieó avui 
i ben estudiada, voste diu que hi ha un 70f1!0 d'explotacions 
agraries que tenen una superfície entre O i 10 hectarees, un 
76f1!0, efectivament. Hi ha inclos les de regadiu? Perque si 
hi ha indos les de regadiu, tal vegada tenim una bona e -
tructura productiva, imagini un hivernacles de 5 hectarees 
o d'una mitjana de 8, aixo pot er una empresa famili.ar agra
ria i pot ser que no necessiti gen ' ni una mica d'ajuda. a l 

, ~,>,,: contrari, si que hi ha empreses que necessitarien ajuda. 
De totes formes el que sí que és cIar és que amb 5 mi

lions de pessetes ni tan sois es pot pagar el ciment per posar 
la primera pedra¡ per arreglar les empreses familiars agraries, 
aixo és elar, i l'altra, que és l'aplicació de la llei, com que 
ja la tenim feta, llavors hi posam 1.000 pessetes per anar-la 
desenrotllant. 

.. 
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Quant al pla del foment d'utilització de les asseguran
ces agraries, jo li vull dir que no sé per que hem de posar 
45.244.594 pessetes quan hi ha l'Empresa Nacional d'Asse
gurances Agraries que llan~en «a tope» perque els pagesos 
s'hi acullin i de fet, de fet a Mallorca practicament no s'hi 
acullen, s'hi acullen molt poc, molt poco sobretot, jo no en 
conec cap. Per que? Doncs perque no és avantatjós, perque 
el que s'hi juga el pages doncs tampoc no és massa i perque 
pensa des d'una altra filosofia. Que em digui que passaria 
una partida d'un milió i mig en lloc de llevar-la a relacions 
protocol·laries, com abans a l'altra esmena, que les llevava 
perque amb el Director Gemneral de l'Empresa Nacional d'As
segurances Agn'lries arribarem a unes condicions més bones 
per a nosaltres, a Balears, doncs tal vegada seria més renda
ble que posar els 45 milions aquests i nosaltres no li dona
rem suport a aquestes esmenes. 

EL SR. PRESlDENT: 
Sr. Valen tí Valenciano, per contestar telegraficament, si 

pot ser. 

EL SR. VALENCIANO 1 WPEZ: 
Gracies, Sr. President. 
Nosaltres creim que aquestes es menes són ben ciares i 

definides. Es parla que aquests 5 milions són per posar pe
dres i no sé que, s'ha de llegir allo que es vota i s'ha d'escol
tar, aquí no es parla de posar pedres, es parla senzillament, 
Sr. Capo, d'una altra cosa, es parla d'elaborar una llei de 
modernització d'empresa familiar agraria, ja em- dira que té 
aixo a veure amb maons i altres coses. Jo ja sé que vostes 
estan a favor de tot i coherentment voten en contra, em sem
bla molt bé, és una política. 

Finalment, al Grup ParIamentari PSM-EEM, dir-li que 
efectivament la interpretació que va de I'esmena del moment 
d'assegurances agraries és la que voste ha fet, és on va dirigit. 

Gracies. 

EL SR. PRESlDENT: 
Passam a votar una per una les tres esmenes que pareix 

que a peti¡::ió del Grup Parlamentari PSM-EEM vol la vota
ció per separat totes tres, no? 

EL SR. ORFILA I PONS: 
Ens bastaria, Sr. President, que es votés per separat la 

2481/88. 

EL SR. PRESlDENT: 
Passam a votar, ido, l'esmena 2481/88. 
Sres. i Srs. Diputats que votin a favor, es valen posar 

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

drets? 
Abstencions? 
Resultat de la Votació: Vots a favor, 18. Vots en contra, 

28. Abstencions, 8. Queda rebutjada, ido, I'esmena 2481 que 
acabam de sotmetre a votació. 

Passam a votar la 2482, 2490, tates dues del 88, també 
del Grup Parlamentari SOCIALISTA. 

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

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

Abstencions? Gracies. 
. Resultat de la Votació: Vots a favor, 22. Vots en contra, 

29. Abstencions, 3. Queden rebutjades les dues esmenes que 
s'acaben de votar. 

Passam a debatre l'esmena 2510/88 del Grup Parlamen
tari SOCIALISTA. Té la paraula el Diputat Sr. Valentí Va
lenciano. 

EL SR. VALENCIANO 1 WPEZ: 
Gracies, Sr. President, pero aquesta esmena, si no te

nim la nota mal presa, fou aprovada a Comissió, per tant 
ha d'anar incorporada al text. 

EL SR. PRESIDENT: 
Ara ho consultarem. 

(Pausa) 

Sr. Valenciano, és incorporada al dictamen de la Co
missiÓ. 

Passam a debatre el grup d'esmenes 2511, 2513, 2514, 
2516, 2517, 2515, 2597, 2479 i 2512, totes del 88 del Grup 
Parlamentari SOCIALISTA i per defensar-les té la paraula 
el Diputat Sr. Valentí Valenciano. 

EL SR. VALENCIANO 1 WPEZ: 
Gracies, Sr. President. 

.' Aixo és un conjunt que basicament quasi tates són es
menes tecniques que consideram que clarificaran més i mi
llor el text d'aquesta Llei de Pressupost. Al Subprograma 
71.11.01 de desconcentració de la Conselleria hi trobam una 
partida de formació de cooperativa de joves, nosaltres creim 
que el mateix concepte i la mateixa quantia seria més ben 
ubicada al Subprograma 71.41.03, que és del foment de l'as
sociacionisme agrario De la mateixa manera hi ha un altre 
subconcepte, el 48.0.31 del Subprograma 71.41.03, que són 
16 mílions per destinar a OPAS i OCABAL, nosaltres pro
posam distribuir-ho en dos conceptes amb un increment de 
4 milions, 10 milions per OPAS i 10 milions per OCABAL. 

Finalment, al mateix Subprograma 71.41.03, al Subcon
cepte 77.0.19, que tracta d'auditories i estudis de viabilitat, 
nosaltres també creim que és més oportú separar-ho i pro
posam 15 milions per auditories i 6 per a estudis de viabilitat. 

Gracies. 

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

r~.ula el Diputat Sr. Orfila. 

EL SR. ORFILA I PONS: 
Gracies, Sr. President. 
Només per demanar que l'esmena 2497 es voti per 

separat. 

EL SR. PRESIDENT: 
Que la 2497 es voti per separat. 
Passam, ido, a votar l'esmena 2497/88. 
Sres. i Srs. Diputats que votin a favor, es volen posar 

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

drets? 
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La 2497/88. Repetim la votació. 
Sres. i Srs. Diputats que votin a favor, es volen posar 

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

drets? 
Srs. Diputats que s'abstenen? 

EL SR. QUETGLAS 1 ROSANES: 
... la votació? Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sí. 
Repetirem la votació i repetirem l'enunciat, perque tots 

sapiguem la lliryó. 
Passam a votar l'esmena 2487/88. 
Sres. i Srs. Diputats que votin a favor d'aquesta esme

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

drets? 
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? Gracies. 
Resultat de la Votació: Vots a favor, 17. Vots en contra, 

32. Abstencions, 3. 
Queda rebutjada l'esmena que s'acaba de sotmetre a 

votació. 
Passam a votar les es menes 2511, 2513, 2514, 2516, 2517, 

2515, 2479 i 2512, totes del 88. 
Sres. i Srs. Diputats que votin a favdr, es volen posar 

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

drets? 
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? Moltes gracies. 
Resultat de la Votació: Vots a favor, 21. Vots en contra, 

28. Abstencions, 4. Queden rebutjades, ido, les esmenes que 
s'acaben de votar. 

1 passam a debatre les esmenes 2458, 2494, 2499, 2500, 
2~04, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2483, totes del 88, del 
Grup Parlamentari SOCIALISTA. Per a la defensa d'aques
tes esmenes té la paraula el Diputat Sr. Valenciano. 

EL SR. VALENCIANO I LOPEZ: 
Gracies, Sr. President. 
Moltes d'aquestes esmenes ja s'han debatut en aquest 

Plenari. Demanaríem una defensa separada de la 2458, si per
metés que intervengués un aItre Diputat. Les altres esmenes 
les puc defensar en un moment, són les esmenes que hem 
anat debatent quan hem fet l'esmena a la totalitat sobre els 
túnels de fred, del port i I'aeroport i sobre diferents progra
me~ per fomentar la indústria agro-alimentícia, que creim que 
són alternatives, com hem explicat abans, del que ha fet la 
Conselleria d'AgricuItura. Per tant, si ho permet el President, 
donam aquestes per defensades i donaríem la paraula, si ho 
permet el President, al Diputat Isidor Torres per defensar l'es
mena 2458. 

Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Té la paraula, ido, el Diputat Sr. Isidor Torres per de

fensar I'esmena 2458/88. 

EL SR. TORRES 1 CARDONA: 
Gracies, Sr. President. 

Aquí, en aquest Parlament, hem anat discutint moltes 
es menes, a vegades amb més bona sort i a vegades amb més 
mala sort i voldria tenir la possibilitat almenys de transme
tre a tots els Diputats que si bé és cert que quan parlam de 
totes les Illes i de diferents necessitats, tots som conscients 
que n'hi ha moltes, aquesta que se sotmet ara a votació és 
realment inacceptable, em pareix a mi, fins i tot crec que tots 
els Diputats, després de coneixer el tema, faran possible que 
se solucioni . 

Formentera, en aquests moments, I'any 1988, no pot sa
crificar un sol animal de forma legal. Vol dir que tots els 
pagesos o la gent que viu al camp de Formentera que té pos
sibilitats de tenir algun tipus de cabres o ovelles no té cap 
possibilitat de donar-los sortida, la gent que treballa dins el 
camp de la carniceria a Formentera no té cap possibilitat 
d'aprofitar cap animal de la mateixa illa, tot ha de venir im
portat i els que tenen elIs alla els han de portar o bé a Eivis
sa o bé no n'han de tenir cap, som dins un cercle absoluta
ment tancat on el fet de no poder comerciar fa que poc a 
poc vagi desapareixent de totes les cases el costum que sem
pre hi havia hagut, que tothom tenia un petit ramat. 

Jo sé que en aquests moments el pressupost, els equili
bris que es fan condicionen totalment aprovar segons quins 
tipus de quantitats. No obstant aixo, jo voldria demanar que 
es fes una reflexió abans d'emetre el vot en sentit positiu o 
negatiu i es valoras la incidencia que té tot aixo i la impor
tancia que podria tenir per al poble de Formentera, per a 
la gent del poble de Formentera que viú' "al camp i només 
al camp, sinó la possible comercialització que aixo tendria 
si hi hagués un vot afirmatiu. 

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

i Pesca. 

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

Gracies, Sr. President. 
El tema que ha plantejat el Sr. Diputat és de tanta im

portancia que efectivament s'ha de reflexionar, pero s'ha de 
reflexionar sobre tot. S'ha de reflexionar que hi ha hagut un 
pla nacional d'escorxadors que va acabar, va ser prorrogat, 
i Formentera no s'hi va acollir, és ver, varen perdre el tren 
en aquell moment, almanco aixo sí m'ho acceptara. Havent 
perdut el tren, quedam impossibilitats legalment de fer una 
subvenció per a un escorxador de nova planta, voste sap que 
jo personalment he estat a Formentera parlant d'aquest tema, 
que he mantengut reunions amb l'Ajuntament, que després 
posteriorment hi han anat els serveis de ramaderia per expli
car a l'Ajuntament que és el que ens ha demanar i com ens 
ho ha demanar perque sigui legal, que hem explicat que és 
possible cercar amb bona voluntat de tots, inclós el MAPA, 
que coneix perfectament aquest problema i esta disposat di
ríem afer els ulls grossos, pero aquesta és una qüestió en 

;>''''1a qual volem fer-ho, pero el tema classic que hem de con
sensuar per no saltar-nos la legalitat cap de nosaltres. 

Jo li pregaria que m'acceptas que nosaltres farem ot el 
possible sense infringir la legalitat, encara que evidentment 
l'haurem de vorejar, per cercar la solució del problema que 
voste planteja, perque voste el que necessita és un excorxa
dor que funcioni, no és així? Nosaltres estam disposats a 
cercar-ho, m'agradaria moltíssim que voste col· laboras amb 
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nosaltres a fer reflexionar l'Ajuntament sobre la localització 
d'aquest escorxador, entre cometes, reformat, que haurem de 
fer l'any 89, perque és absolutament definitiu, i cree que es
tant d'acord que s'ha d'aconseguir l'objectiu, cree que podrem 
consensuar la manera i la forma de fer-ho. Malauradament 
la manera de fer-ho diguem d'una manera legal no seria po
sar als pressuposts una quantitat per fer aixo, hem de cercar 
una altra manera, o sigui que encara que el Govern i els 
Grups que donen suport al Govern votin en contra d'aixo, 
no vol dir que nosaltres no ho vulguem fer i no cerquem 
la manera de fer-ho, en e! que discrepam és en la forma de 
com es pot resoldre aquest tema pressupostariament. 

J;L SR. PRESIDENT: 
Té la paraula, si vol contestar al Conseller, el Diputat 

Sr. Torres. 

EL SR. TORRES I CARDONA: 
Sí, Sr. President. 
Vista l'explicació que ha fet el Conseller, evidentment jo 

coneixia part de la historia, no obstant aixo el que sí voldria 
que quedas clar i cree que hi ha quedat per a tots els Dipu
tats és que essent conscienL~ que e! problema té en aquests 
moments una difícil situació legal, és evident que necessita 
una solució. Aleshores, a partir de les seves paraules, jo no 
he acabat de veure massa clara la possible sortida que voste 
em presentava, jo deman si seria possible deixar aquesta es
mena com una partida oberta i desp:és entrar en possibles 
contactes a través de l'Ajuntament i de la Conselleria per veure 
la possibilitat d'arribar a un acord i fer ampliacions o bé de 
tenir accés a algun tipus de col·laboració. 

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

EL SR. CONSELLER D'AGRICULTURA I PESCA (Pere 
1. Morey i Ballester): 

Jo li demanaria que havent escoltat, i és gravat, de ma
nera manifesta que volem resoldre aixo, que ho resoldrem 
l'any 89, per favor li deman que no em digui com ha hem 
de fer, ho farem. 

EL SR. PRESIDENT: 
D'acord? 

EL SR. TORRES I CARDONA: 
Sí, Sr. President, li agafarem la paraula i retirarem l'es

mena; confiam que aquesta vegada arribem a bon port. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies. 
Srs. Portaveus que vulguin intervenir? 
Per part del Grup Parlamentari UM, té la paraula el Sr. 

Miquel Pascual. 

EL SR. PASCUAL I AMOROS: 
Sí. 
Seré mol! curt, curtíssim, només per dir que evident

ment nosaltres estam a favor deis túnels de fred, n'hem par
lat di verses vegades, el Conseller també ha estat el qui ha 
tret més el tema, pere) no estam d'acord amb les es menes així 
com es presenten, perque d'aquest túnel de fred nosaltres te-

nim ubicada la seva finan9ació al Pla Júpiter. 

EL SR. PRESIDENT: 
Es poden votar la resta ... ? Aixo no és replica, Sr. Valen

ciano, no és replica, no hi ha replica possible. Em digui si 
podem votar les es menes plegad es i no hi ha replica possible. 

EL SR. VALENCIANO 1 LOPEZ: 
Sí, es poden votar plegades, pero hem d'aclarir que les 

esmenes presentades pel Grup SOCIALISTA estan presenta
des, i la Mesa les va admetre, no entenem ara que es digui ... 

EL SR. PRESIDENT: 
... per tant no hi ha replica. Voste les va presentar, la 

Mesa els ha admes i es voten. 
Les podem votar tates agrupades? 
Passam, ido a votació, les esmenes ... ; perdó, una volta 

retirada la 2458/88, passam a votació la 2494, 2499, 2500, 
2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509 i 2483, totes del 88. 

EL SR. VALENCIANO I LOPEZ: 
Sr. President, la 2483 la retiram, perque és una esmena 

que ja s'ha aprovat amb el vot favorable d'aquesta Cambra 
i, en fi, no volem que tomi a passar com una altra vegada 
que una altra esmena, perque és d'un aItre Grup la voten 
a favor i aquesta perque és del nostre, en contra, la retiram 
perque jll és aprovada i la volíem retirar. 

Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Valenciano. 
Repetim, ido, que anam a votar les 2494, 2499, 2500, 

2404, 2505, 2506, 2507, 2508 i 2509. 
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. 
Abstencions? 
Resultat de la Votació: Vots a favor, 23. Vots en contra, 

29. Abstenciol1s, 4. Queden, ido, rebutjades el grup d'esme
nes que s'acaben de sotmetre a votació. 

I passam a debatre les es menes 2518, 2519 i 2521 pre
sentades pe! Grup Parlamentari SOCIALISTA. Per defensar 
aquestes esmenes té la paraula el Diputat Sr. Oliver i Massutí. 

EL SR. OUVER I MASSUTl: 
Gracies, Sr. President. 
Vertaderament presentar esmenes en l'assumpte de Pes

ca és un problema i és un problema perque en una Memoria 
que realmenl és elogiosa ¡que ens va animar a intentar pre
sentar esmenes perque poguéssim omplir aquesta Memoria 
de contengut, quan varem veure el pressupost, 37 milions en
tre tots els programes i subprogrames de Pesca, realment va
rem tenir la sensació que la Pesca no interessava gens. 

'<>¿ Efectivament, en vista d'aixo, l'any passat nosaltres va-
rem intentar presentar esmenes «de relleno», es menes que 
varen donar un resultat relatiu i enguany hem decidit mou
re'ns només en l'ambit del pressupost que s'ha presental en 
aquesta Cambra. En conseqüencia, nosaltres vertaderament 
hcm de dir aquí que vcim el Conseller junt amb la Pesca 
com Moises quan travessant el Sinaí esperava que li caigués 
el manna d'alguna part, perque realment amb aquests 37 mi-
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lions poques coses es poden fer. 
De totes formes hem presentat unes esmenes per veure 

si salvam els dos duros que hi ha aquí i que en Uoe de dir 
maquinaria, transports, utensilis, digui una cosa més concre
ta; no servian per a molt els doblers que hi ha, pero alman
co quedaran concretats, o sigui que les es menes que nosal
tres presentam són tates de concretar per que són els doblers 
que a cada un deIs sub programes se situen. 

Aleshores al primer Capitol, al 71.51.01, o sigui la 2518, 
nosallres posam que els doblers siguin, que es concreli que 
són per potenciar les inspeccions de Pesca; realment és el que 
el Conseller ens va dir a la e mpareixenca en Comissió. Al 
7.15.12, o sigui la 2519, nosaltres deim que es digui que és 
per potenciar I'OPEBAL, per potenciar I'Organització de Pro
ductors de Balears, a la qual cosa obliga la Comunitat Euro
pea, si és que volem obtenir-ne ajudes. Aquí hi havia la 2520, 
que ja s'ha votat, amb la qual nosaltres retiriwem uns do
blers aquí per intentar potenciar la 2521, que era a veure, 
ja que no hi ha res per a cultius marins, almanco que es 
potencii' el maxim possible la petita instal·lació que hi ha al 
Port d'Andratx. 

També hi havia un error i ara el dic a pesar que no és 
una de les esmenes que jo tene, que al Subprograma 71.51.0( 
al pressupost hi ha 300.000 pessetes quan realment són 3 mí
lions; és un error grafic, crec que el Conseller avalara aques
ta decisió. A nosaltres ens hagués agradat que hi hagués ha
gut un capítol per a esculls, un capjtol per a cultius maríns, 
un capítol fort de comercialització, de potenciació de con
fraries, pero realment amb el pressupost -que- hi ha previst 
per a Pesca, quasi I'únic que queda és el que he dit jo, espe
rar el manna, vengui d'on vengui. 

Gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
Srs. Portaveus deIs Grups Parlamentaris que vulguin in-

tervenir. ' 
Del sentit de la intervenció del Sr. Oliver es pot deduir 

que es poden votar conjuntament, Sr. Oliver? 
Passam a votar les esmenes 2518, 2519, 2521 del Grup 

Parlamentari SOCIALISTA. 
Sres. i Srs. Diputats que votin a favor, es valen posar 

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

drets? Gracies. 
Abstencions? Gracies. 
Resultat de la Votació: Vots a favor, 24. Vots en contra, 

29. Abstencions, 3. Queden, ido, rebutjades les esmenes que 
acabam de sotmetre a votació. 

Passam a debatre l'esmena 2862/ 88 del Grup Parlamen
tari PSM-EEM. Per defensar aquesta es mena té la paraula 
el DiplÚat Sr. Orfila. 

EL SR. ORFlLA l PONS: 
Gracies, Sr. President. 
Intentaré ser breu. La necessitat d'electrificar el medi ru

ral és indubtable, n'hem parlat diferents vegades en aquesta 
Sessió i el nostre Grup que ha demanat moltes vegades que 
es fes un pla global que permetés en uns quants anys, en 
un temps raonable, electrificar la totalitat o el maxim possi
ble de zones, veu amb preocupació a la tendencia a allargar 
les poques actuacions que es fan per electrificar. Amb aquests 
26 milions que proposam n'hi hauria prou per acabar una 

de les obres comenr;:ades, I'única en aquest moment, a I'illa 
de Menorca, dins I'any que ve i així poder-ne comen~ar des
prés altres que ja hi ha socielats agraries de tran formació 
organitzades ex-professo per demanar-Ies. 

La modernització del camp exigeix aquestes inversions 
i fa massa vegades que se'n parla sense que els pagesos de 
ver puguin donar-li a la maneta i tenir les mínimes comodi
tats, per una banda, que els permeti tenir la mateixa qualitat 
de vida que el ciutada deIs pobles i a la vegada que els per
meti modemitzar les explotacions. 

EL SR. PRESIDENT: 
Srs. Portaveus que vulguin intervenir? 
Passam a la votació de l'esmena 2862/88 del Grup Par

lamentari PSM-EEM. 
Sres. ¡Srs. Diputats que votin a favor, es volen posar 

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

drets? 
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen, es valen posar drets? 
Resultat de la Votació: Vots a favor, 24. Vots en contra, 

29. Abstencions, 3. Queda rebutjada, ido, l'esmena que s'aca
ba de votar. 

Passam a debatre I'esmena 2864/ 88 del Grup Parlamen
tari PSM-EEM. Té la paraula el Diputat Sr. Orfila. 

EL SR. ORFILA 1 PONS: 
Sí, gracies, Sr. President. 
La utilització d'aigües residuals per regar, i no precisa

ment camps de golf, és un objectiu que ningú no posa en 
dubte i és, a més, una necesitat en un país com el nostre 
amb uns recursos limitats que els ha d'aprofitar al maxim pos
sible i de la millor forma possible també. Per poder ser de
clarada d'interes general una obra com aquesta, és obligat 
realitzar primer un pla que el Ministeri d'Agricultura, Pesca 
i Alimentació i en concet IRYDA exigeix per poder-lo assu
mir; és, a més, un interes que ha manifestat mol tes vegades 
IRYDA en visites que ha pogut fer a Menorca i la mateixa 
Conselleria d'Agricultura de la Comunitat Autonoma de les 
llles. Per tant, és absolutament prioritari, necessari que s'ele
bori aquest pi a; nosaltres tenim noticies, el ConseIler ens l'ha 
donada avui matí, que l'Administració Central esta disposa
da a participar en I'elaboració d'aquest pla i necessitam posar
hi, pressupostar una quantitat perque aquesta elaboració si
gui possible, de tal manera, a més, que es pugui elaborar el 
pla el 89, perque si no, tomarem estar un any sense poder 
comen~ar aquestes obres i es poden anar retardant tant com 
a altres zones de les quals avui també s'ha parlat, a les quals 
possiblement, quan les obres siguin acabad es, ja no hi que
élin pagesos per poder-les emprar. 

EL SR. PRESIDENT: 
Srs. Portaveus que vulguin intervenir? 
Té la paraula el Sr. Conseller d'Agricultura. 

' ~EL SR. CONSELLER D'AGRICULTURA 1 PESCA (Pere 
1. Morey y BaIlester): 

Molt breument, Sr. President. 
Jo demanaria que aquesta esmena fas retirada ates que 

al projecte de conveni que ens ha passat avui I'IRYDA per 
a la seva signatura abans del dia l de gener, és previst per
fectament aquest tema en tant que I'JRYOA s'encarregaria 
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-segons aquestes previsions, com he dit, acceptades per ells 
i falta I'acord del Consell de Govern de dema, si Déu vol, 
perque ho acceptem nosaltres-, és previst iniciar els estudis 
que s'han de fer perque les aigües depurades de Menorca, 
com voste sap molt bé, tenen unes connotacions de cations 
pesats que no són les mateixes de les altres Illes, s'ha de fer 
I'estudi previ. nRYDA faria l'estudi previ i la Comunitat 
Autonoma faria la primera experiencia de reguiu amb aigües 
depurades al Mercadal, l'any 89, aixi és previst a la fmanr;ació. 

EL SR. PRESIDENT: 
El Sr. Orfila té la paraula. 

EL SR. ORFILA 1 PONS: 
Nosaltres entenem que seria una situació semblant a la 

que s'ha discutit de Formentera. En aquest cas agafaríem la 
paraula al Conseller, si queda cIar que durant I'any 89 es fara 
aquest estudi perque després puguin eomenr;ar de la forma 
més immediata possible les obres, retiraríem I'esmena. La 
retiram. 

EL SR. PRESIDENT: 
Retirada I'esmena 2864/ 88, passam al debat eonjunt de 

les esmenes 2865/88 i 2869/88. Per a la defensa de les dues, 
té la paraula el Diputat Sr. Orfila. 

EL SR. ORFILA 1 PONS: 
·Sí. 
Jo cree que són dues esmenes raeionals, ens sembla en 

primer 1I0e molt més logie inseriure la partida per acabar 
de comprar l'Albufera en el Subprograma d'espais protegits 
en !loc d'espais forestals, cree que és una connotació dife
rent, i afegim, per altra banda, 42 milions de pessetes més, 
quedant així en 100, la partida destinada a la compra de I'AI
bufera, podent així contemplar la possibilitat de comprar al
tres espais naturals. 

EL SR. PRESIDENT: 
Srs. Portaveus que vulguin intervenir? 
Passam a la votació ... 
Sí, té la paraula per part del Grup Parlamentari SO

CIALISTA, el Diputat Sr. Valenciano. 

EL SR. VALENCIANO I LOPEZ: 
Gracies, Sr. President. 
Per acIariments, perque I'esmena 2869 és una alta de 100 

milions, vol dir afegir 100 milions a la partida que existeix, 
i ara el Diputat acaba de dir que són 42. Era per acIarir aixo. 

" EL SR. PRESIDENT: 
Té la pamula el Sr. Orma per aclarir el que hagi d'acIarir. 

EL SR. ORFILA 1 PONS: 
Gracies, Sr. President. 
Feim una baixa de 58 milions a I'esmena 2865, per tant 

queda complementat. 

EL SR. PRESIDENT: 
Passam, ido, a la votació -pareix que tot ha quedat 

cIar- de les esmenes 2865/88 i 2869/88, 
Sres. i Srs. Diputats que votin a favor, es volen posar 

drets? Graeies. 

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

Abstencions? 
Resultat de la Votació: Vots a favor, 24. Vots en contra, 

30. No hi ha abstencions. Queden rebutjades les dues es me
nes que acabam de sotmetre a votació. 

Per defensar l'esmena 2866/88 del Grup Parlamentari 
PSM-EEM, té la paraula el Diputat Sr. Orfila. 

EL SR. ORFILA 1 PONS: 
Gracies, Sr. President. 
Es una esmena tecnica, crec que molt senzilla i que hau

ria de ser aprovada. A la compareixenr;a el Conseller va dir 
que aquesta partida anava a entitats com GOB, Universitat, 
etc., i ens sembla més adequat aquest canvi de denorninació, 
en lIoe de dir-li d'empreses, dir entitats sense fi de lucre. 

EL SR. PRESIDENT: 
Portaveus? 
Passam a votació de I'esmena 2866/88 del Grup Parla

mentari PSM-EEM. 
Sres. i Srs. Diputats que votin a favor, es volen posar 

drets? 
Vots en contra? 
Abstencions? 
Queda aprovada per unammltat de la Cambra. 
Passam a debatre conjuntament les esmenes 2867, 2868, 

2871 i 2872, totes del 88, del Grup Parlamentari PSM-EEM 
i per defensar-Ies té la paraula el Diputat Sr. Orfila. 

EL SR. ORFILA 1 PONS: 
Gracies, Sr. President. 
També són unes esmenes pensam que per racionalitzar 

de qualque manera una partida. Cobjectiu és equilibrar les 
actuacions de SEFOBASA per tal que no actul únicament 
o al manco que no doni' la impressió que actua únicament 
en materia d'explotació del bosc i la prevenció d'incendis, sinó 
que faci també feines de protecció, de foment de les arees 
forestals i actuacions a espais naturals protegits. En la ma
teixa compareixenr;a del Gerent de SEFOBASA es va parlar 
d'actuacions que es feien en el Voltor Negre, etc., es tracta 
de plasmar-ho al pressupost. . 

Redui'm aixi, per una banda, 50 rnilions a I'esmena 2868, 
per distribuir-los 10 milions per a actuacions de protecció de 
vida silvestre, 20 milions per a actuacions de repoblació. Tal 
vegada condiciona una mica més el pressupost, les bases d'exe
cució que creim que permeten al Govern perfectament fer 
els canvis que siguin necessaris, pero ens sembla que seria 
molt més racional. 

EL SR. PRESIDENT: 
Té la paraula el Vice-president del Govern, Sr. Joan 

Huguet. 

~'r'';' EL SR. VICE-PRESIDENT DEL GOVERN (1oan Huguet 
Rotger): 

Gracies, Sr. President. 
Per cortesia parlamentaria, en una conversa mantengu

da abans, efectivament s'han analitzat aquestes quatre esme
nes, no solament quant a l'alta i baixa, que l'equilibri es man
tendría, sinó a la pactació real de les partides i en aquest 
moment ens trobam amb dificultats per poder ser votades 
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favorablement aquestes quatre esmenes en conjunt. No obs
tant aixo, tranquil·litzar el Sr. Órfila que sap que les actua
cions que es fadn en aquesta materia són realment actua
cions que acorda aquest organisme conjuntament amb la 
Conselleria d'Agricultura i que per tant hi ha voluntat de fer 
aquestes actuacions, ara bé, donar ja per afectat amb aques
tes partides i deixar només aquesta de 64 milions sense tenir-la 
afectada, no sabem quines serien les despeses de funciona
ment i quines serien les des peses de personal que són inclo
ses en aquests 114 milions de pessetes i que per tant en aquest 
moment no podem respondre afirmativament a les pretensions 
que tenen aquestes esmenes. 

Per tant, jo demanaria als Grups d'UM i AP-PL que 
en aquests moment féssim ús del mateix vot del qual vam 
fer ús dins Comissió. 

Gracies, Sr. President. 

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

EL SR. ORFILA 1 PONS: 
A nosaltres ens semblava molt més racional aquesta dis

tribució diferent, creim que no havia de tenir cap obstacle 
per poder fer front a des peses deis diferents capÍtols de que 
voste parla en aquests moments, per tant era simplement, 
jo crec que formalment quedés clara la incidencia o l'actua
ció en temes concrets que no siguin només els que té la imatge 
o almanco es planteja públicament SEFOBASA deixar clar 
que 10 milions quedarien afectats per a actuacions de pro
tecdó de vida silvestre, 20 milions per a actuacions a espais 
naturals protegits i 20 per a actuacions de repoblació, crec 
que era molt més positiu. 

EL SR. PRESIDENT: 
Té la paraula el Sr. Vice-president del Govern. 

EL SR. VICE-PRESIDENT DEL GOVERN (loan Huguet 
Rotger): 

Grades, Sr. President. 
La voluntat d'aquestes actuacions hi és i així li ho ma

nifestam, pero en aquest moment el que no podem fer és 
donar suport a una vinculació de X pessetes per a aquestes 
activitats; la voluntat de fer aquestes actuacions hi és, no sa
bem si amb 15, si amb 20, si amb 30. 

Grades, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
Srs. Portaveus que vulguin intervenir? 
Es poden votar conjuntament les quatre, Sr. Orfila? 
Passam a votació les esmenes 2867, 2868, 2871 i 2872/88 

del Grup Parlamentari PSM-EEM. 
Sres. i Srs. Diputats que votin a favor, es volen posar 

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

drets? Gracies. 
Abstencions? 
Resultat de la Votació: Vots a favor, 24. Vots en contra, 

30. Abstencions, no n'hi ha. Queden, ido, rebutjades les qua
tre esmenes que acabam de sotmetre a votació. 

Passam al debat de l'esmena 2870/88 del Grup Parla
mentari PSM-EEM i per defensar-Ia té la paraula el Diputat 
Sr. Orfila. 

EL, SR. ORFILA 1 PONS: 
Grades, Sr. President. 
Crec que és una es mena classica ja en el nostre Grup, 

és una esmena destinada a concentrar l'actuació a espais pro
tegits en una sola Conselleria, la cosa ens sembla també molt 
més racional, augmentant a més la partida en 25 milions. 
la a la discussió d'una moció subsegüent a una interpeHa
ció del nostre Grup demanavem aquesta racionalització en 
les actuaciObs sobre espais naturals protegits i ara els natu
rals d'especial intereso Llavors grups concrets de la meva es
querra geografica ens vam dir que el moment oportú per fer
ho era la discussió deis pressuposts, coherents amb el que 
ens van dir en aquells moments, ho presentam avui. 

EL SR. PRESIDENT: 
Srs. Portaveus que vulguin intervenir? 
Passam a votació l'esmena 2870/88 del Grup Parlamen

tari PSM ·EEM. 
Sres, i Srs, Diputats que votin a favor, es volen posar 

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

drets? 
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? Grades, 
Resultat de la Votació: Vots a favor, 20. Vots en contra, 

29. 2 Abstencions. Queda, ido, rebutjada l'esmena que s'aca
ba de votar. 

Passam a debatre l'esmena 2873/88 i per defensar-la té 
la paraula, per part del Grup Parlamentari PSM-EEM, el Di-
putat Sr. Orfila. - . 

EL SR. ORFILA 1 PONS: 
Gracies, Sr, President. 
Nosaltres pensam que és una esmena obvia. El mante

niment de les arees naturals d'especial interes obliga a con
venir amb la propietat privada d'una part del territori prote
git actuacions que es facin damunt aquella part -damunt 
aquesta part afectada, dirÍem, per la propietat privada-, per 
tant ens sembla absolutament obvi i necessari que hi hagi 
una partida destinada afer aquests convenis; si no hi és, el 
Govern es pot trobar amb dificultats, simplement és per fa
cilitar la labor, crec que és una esmena constructiva. 

EL SR. PRESIDENT: 
Srs. Portaveus que vulguin intervenir? 
Té la paraula, per part del Grup MIXT ... No, no té la 

paraula per part del Grup MIXT ningú. 
Passam, ido, a la votació de l'esmena 2873/88. 
Sres. i Srs. Diputats que votin a favor, es volen posar 

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

drets? 
Abstencions? 
Resultat de la Votació: Vots a favor, 20. Vots en contra, 

29. Abstencions, 3. Queda, ido, rebutjada l'esmena que s'aca
't'>~ba de votar. 

Passam al debat de I'esmena 2874/88. Té la paraula, per 
part del Grup Parlamentari PSM-EEM, el Diputat Sr. Orfila. 

EL SR. ORFILA 1 PONS: 
Gracies, Sr. President. 
Situació tercermundista, és la segona vegada que ho dic 

en aquesta Sessió, així ho va qualificar un membre del Go-



DIARI DE SESSIONS / Núm. 47 / II / 27, 28 29 de desembre del 1988 1783 

vern quan va visitar l'Escola d'Agricultura de Menorca, jo 
crec que és un apel·latiu, una qualificació ben real, és tre
mend anar a veure-la, jo convid tots els Diputats a que la 
vagin a veure, perque la situació és increible, cau, cau a tras
sos, de cap manera no podem potenciar l'agricultura, de cap 
manera no podem potenciar la formació agraria i fer gana 
als joves agricultors que vagin a una escala com aquesta. Per 
tant, no dedicar una partida pressupostaria suficient com per 
comenr;ar almanco les obres i per una banda impedir que 
es continu! deteriorant i per l'altra posar en funcionament 
de forma progressiva aquest edifici, crec que pot ser contra
produent amb tots els objectius que ens hem plantejats d'in
corporar els joves a l'agricultura. 

Per altra banda he de dir que, sorprenentment, aquesta 
esmena no es va votar en Comissió, quan el Govern deu co
neixer, deu saber perfectament i els Grups que li donen su
port també, que quan s'ha parlat d'encomanar gestió amb 
el Consell Insular de Menorca, s'ha parlat sempre de con
centrar tots els serveis que es donaven en un sol edifici per 
fer-ho més racional. En aquests moments es troben que no 
hi ha oficina per a la inspectora de Pesca, no hi ha oficina 
per a I'[RYDA, no hi ha oficina per a la guarderia forestal, 
no hi ha oficina d'informació pesquera, I'escola no funcio
na, I'escola funciona molt malament, en aquest edifici s'hi 
podrien conjuntar tots aquests despatxos per poder donar 
un servei molt més eficar;; no entenem com es pot votar en 
contra. 

EL SR. PRESIDENT: 
Srs. Portaveus deIs Grups Parlamentaris que vulguin in

tervenir? 
Té la paraula, per part del Grup MIXT, el Diputat Sr. 

Ricci. 

EL SR. RICCI 1 FEBRER: 
Jo només vull dir dues paraules per dir que no crec que 

l'Escola s'hagi de potenciar tal com ha diu el Sr. Orfila; no 
diu que es podria aprofitar directament, aquí diu «per fer 
i realitzar dins ['escola», oblidem l'escola, perque l'escola és 
completament obsoleta, en tot cas si la Conselleria trobava 
bé aprofitar el local per a altres coses és una altra qüestió, 
nosaltres votarem totalment en contra d'aquesta escala per
que és rui'nosa, pero és que, a més a més, no serveix, s'ha 
de fer una cosa molt més moderna del que s'ha plantejat, 
els estudis que nosaltres podem [er avui en dia a Menorca 
no és continuar tirant doblers alla dintre. 

EL SR. PRESIDENT: 
Passam a votació ... 
Per part del Grup Parlamentari SOCIALISTA, té Ía pa

raula el Diputat Sr. Valenciano. 

EL SR. VALENCIANO [ LO PEZ: 
Gn'icies, Sr. President. 
Nosaltres creim que efectivament és necessari rehabili- 'f>' ''; 

tar aquests edificis i som contraris a l'opinió de certs Dipu- . ~ 
tats que diuen que el que hem de [er amb l'agricultura és 
tancar la clau i tirar-la. Al contrari, creim que pot tenir un 
futur i per aixo la defensam. 

Gn'icies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. Orma, no hi ha replica; no hi ha replica, perque ha 

dit que la seva opinió és que s'ha de tancar, pero és la seva 
opinió. 

Passem a votar, passem a la votació de l'esmena 2874/88. 
Sres. i Srs. Diputats que votin a favor, es volen posar 

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

drets? 
Abstencions? 
Resultat de la Votació: Vots a favor, 22. Vots en contra, 

28. No hi ha abstencions. Queda rebutjada l'esmena 2874 que 
acabam de sotmetre a votació. 

Passam al debat de l'esmena 2875/88. Té la paraula, per 
part del Grup Parlamentari PSM-EEM, del Diputat Sr. orma. 

EL SR. ORFILA 1 PONS: 
Gracies, Sr. President. 
Quatre milions per a atencions protocol·lilries ens sem

bla barat. Amb l'esperit d'austeritat que hauria de tenir una 
Administració que es queixa contínuament i amb raó, pen
sam, moltes vegades de manca de finanr;ació, 80.000 pesse
tes cada setmana, 16.000 pessetes cada dia de feina per a aten
cions protocol·laries ens sembla o massa protocol per a unes 
simples atencions o massa atenció als protocols, amb la mei
tat n'hi hauria d'haver ben prou. 

EL SR. PRESIDENT: 
Srs. Portaveus que vulguin intervenir? 
Passam a votar l'esmena 2875/88. 
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? 
Abstencions? 
Resultat de la Votació: Vots a favor, 21. Vots en contra, 

27. Abstencions, 2. Queda rebutjada, ido, l'esmena que s'aca
ba de votar. 

Passam al debat de l'esmena 2876/88. Per defensar-la 
té la paraula el Diputat Sr. Orfila. 

EL SR. ORFILA 1 PONS: 
Gracies, Sr. President. 
Es una es mena per aclarir els destinataris d'uns ajuts. 

El nostre Grup considera correcte que s'ajudi a les associa
cions de criadors de races autóctones; normalment és una 
feina que crec que l'ha de potenciar l'Administració Autono
mica, la Central també, totes, segons, a més, recomanacions 
de la FAO, deIs Organismes Internacionals, perque es man
tenguin amb puresa aquestes races, pero no així les associa
cions de races selectes, que consideram que en principí no 
necessiten de tals ajuts que normalment reben per altres vies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Srs. Portaveus que vulguin intervenir? 
Passam a votació de l'esmena 2876/88. 
Sres. i Srs. Diputats que votin a favor, es valen posar 

drets? Gracies. 
Vots en contra? 
Abstencions? 
Resultat de la Votació: Vots a favor, 20. Vots en contra, 

30. Abstencions, no n'hi ha. Queda rebutjada l'esmena 2876 
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que s'acaba de votar. 
Passam a debatre l'esmena 2877. Té la paraula el Dipu

tat Sr. Orfila. 

EL SR. ORFILA 1 PON S: 
Gracies, Sr. President. 
Nosaltres, a diferencia d'algun Diputat d'aquesta Cam

bra, pensam que l'agricultura té futur, que a més té un futur 
molt cIar i que hem de lluitar perque es mantengui. Per tant, 
augmentar la incidencia de les campanyes sanitaries és llui
tar per aquest futur, perque aquest futur, perque aquest fu
tur sigui possible i que, arnés, malgrat valoracions triomfa
listes que es fan, són encara deficients aquestes campanyes 
sanitaries. Ens sembla que la quantitat que es dedica en 
aquest pressupost per campanyes sanitaries a les Illes són pe
tites, atesa la necessitat d'actuar-sobre vacú, boví, porquí, ca
prí i d'altres, alguns deIs quals absolutament deixats de ban
da. Per tant, ens sembla que la qu~ntitat és pobre i fa que 
no s'afronti el definitiu sanejament de malalties que es po
drien erradicar de foma relativament faci\. 

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

Sr. Ricci . 

EL SR. RICCI I FEBRER: 
A nosaltres, que donam suport vertaderament el camp 

perque és un futur important per a nosaltres, ens estranya 
molt que el grup de l'esquerra no hagi donat suport a la nos
tra esmena de 10 milions de pessetes per a Sanitat Vegetal, 
que és una orientació, per a nosaltres, millor que aquesta. 

Gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESID~NT: 
Per part del Grup Parlamentari SOCIALISTA, té la pa

raula el Diputat Sr. Valenciano. 

EL SR. VALENCIANO 1 LOPEZ: 
Gracies, Sr. President. 
Aquesta esmena con corda també amb una esmena so

cialista que hem debatut. Nosaltres demanavem una alta de 
15 milions perque consideravem que la quantitat que es des
tinava a campanyes sanitiuies és insuficient, també estam 
d'acord que se n'm dediquin 10, amb el que no estam d'acord 
és que es confongui Sanitat Animal amb Sanitat Vegetal, per
que entre un animal i un vegetal encara hi ha diferencies. 

EL SR. PRESIDENl: 
'. Sí, Sr .. Orfila. Telegraficament, si pot ser. 

EL SR. ORFILA I PONS: 
Seré rapidíssim, Sr. President. 
MescIar ous amb caragols té sentit perque encara és dins 

el mateix regne, pero entendre que és el mateix esparecs que 
vaques, de cap manera. 

EL SR. PRESIDENT: 
Passam a la votació de l'esmena 2877/88. 
Sres. i Srs. Diputats que votin a favor, es volen posar 

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

drets? 

Abstencions? 
Resultat de la Votació: Vots a favor, 2l. Vots en contra, 

29. Abstencions, 3. Queda rebutjada, ido, I'esmena 2877 que 
acabam de votar. 

Passam a debatre l'esmena 2878/88. Té la paraula el Sr. 
Orfila. 

EL SR. ORFILA I PONS: 
Gracies, Sr. President. 
La necessitat d'incorporar e/s joves al camp crec que és 

compartida per quasi tothom en aquesta Cambra, pero per 
fer-ho necessitam de qualque manera contrarrestar la tenden
cia a la baixada constant de la renda agraria de les Illes i 
aixo només se solventa d'una manera, primer, aconseguint 
una disminució del cost de producció i, segon, potenciant 
la participació deIs agricultors en la transformació i comer
cialització deis productes agro-pecuaris. 

Mirin, Srs. Diputats, la tendencia de consum a Europa 
Occidental fa que en aquest moment el 70070 deis productes 
alimentaris que es consumeixen siguin transformats i que 
aquest tant per cent pugi a un 90% a Estats Units, que de 
qualque manera, ens agradi o no, representa I'estil de vida 
que, diríem, tendeix a imposar-se també a les nostres terres. 
A més, és cIar que a partit de tots els estudis que on de ver 
s'incorpora valor afegit a l'hora de comercialitzar un producte 
és precissament en la transformació i en la comercialització 
d'aquest producte. Es per taot absolutament vital, absoluta
ment vital que els agricultors participio d'aquesta traosfor
mació, que es potenciln les indústries de transformació per
que aquesta batalla, com dei a abans, d'aconseguir que es facio ' 
indústries de transformació és absolutameot vital si volem 
guanyar la guerra que implica que quedi o no desertitzat el 
camp de les nostres illes. 

La quantitat que es prevista en el pressupost ens sembla 
a nosaltres que és mínima en una qüestió tan vital i per tant 
proposam nosaltres que es dediquin lOO milions de pessetes, 
que s'afegeixin lOO milions de pessetes molt concrets per 
destinar-se a 'zones desfavorides i al Pla de Mallorca. 

EL SR. PRESIDENT: 
Srs. Portaveus deis Grups Parlamentaris que vulguin in

tervenir? 
Per part del Grup Parlamentari SOCIALISTA, té la pa

raula el Sr. Valenciano. 

EL SR. VALENCIANO I LOPEZ: 
Gracies, Sr. President. 
la hem debatut en aquesta Cambra i estam en total 

acord que s'ha de donar un foment a les indústries agro
alimentaries i no només únicament i exclusivament a una io
dústria agro-alimentaria. Que aixo s'ha de fer per tot? Sí, 
pero hi ha 1I0cs on hi ha unes situacions concretes que de
manen unes actuacions concretes i aquestes sóo les comar-
.8~es desfavorides i concretament el Pla. Per tant, volem di~ 

,;-que donam suport a aquesta es mena del Grup Parlamentan 
PSM-EEM. 

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

el Diputat Sr. Capó. 

,. 
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EL SR. CAPO 1 GALMES: 
Moltes gracies, Sr. President. 
Nosaltres no donarem suport a aquesta es mena perque 

realment fer indústries dins el Pla de Mallorca i zones desfa
vorides -que són, les de muntanya, les zones desfavorides
tornam a caure en el mateix error del principi, pensam que 
quan ja hi ha la indústria tot ja funciona, ja tot s'ha arre
glat, i aixó és una passa darrera I'altra, s'ha explicat des d'un 
principi, i jo pensava que ja ho nauriem entes i esperava que 
haurien retirat aquesta esmena. 

Moltes graCÍes. 

EL SR. PRESIDENT: 
Passam a votació -passam a votació, després tendra més 

temps per parlar- l'esmena 2878/88. 
Sres. i Srs. Diputats que votin a favor, es volen posar 

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

drets? 
Abstencions? 
Resultat de la Votació: VOls a favor, 22. Vots en contra, 

28. Abstencions, 2. Queda, idó, rebutjada I'esmena 2878 que 
acabam de votar. 

Passam a debat l'esmena 2879 i pel" defensar-Ia té la pa
raula el Diputat Sr. Orfila. 

EL SR. ORFILA 1 PONS: 
Gracies, Sr. President. 
Bm remet novament al pla estrategic de la Conselleria 

d'Agricultura. Pretendre crear una línia d'ajust per a la re
conversió de la flota de cerc, incrementar el seu potencial es
tractiu, modernitzar la flota artesanal amb una partida de 
15 milions que dedica a aquest objectiu és absolutament irreal. 
Com que nosaltres pensam que sí que és important Pesca, 
que sí que hi hem de dedicar esfon;:os perque és un sector 
en crisi, proposam afegir-hi 10 milions' de pessetes. 

EL SR. PRESIDENT: 
Srs. Portaveus que vulguin intervenir? 
Per part del Grup M IXT, el Diputat Sr. Ricci. 

EL SR. RICCl I FEBRER: 
Gracies, Sr. President. 
Vertaderament 15 són pocs i 10 més, 25, també són pocs. 

A pesar d'aquestes esmenes fetes pel Sr. Orfila avui en dia 
d'afavorir la gent que va bé, cada vegada ho veig més ciar, 
afavoreix contÍnuament indústries que van bé i aquesta com 
a tal, va bé i la reconversió en 25 milions no és problema. 
Voste ha d'ajudar en tot cas al pescador de baix de tot, peró 
al que té la barca, al que fa les coses, amb 25 milions voste 
no l'ajuda, yoste tira 25 milions. 

Gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
Per part del Grup Parlarnentari SOCIALISTA, té la pa

raula el Diputat Sr. Oliver Massutí. 

EL SR. OLIVER I MASSUTI: 
Gracies, Sr. President. 
Simplement per dir que nosaltres donarem suport, ens 

ag!adaria que fossin més milions, nosaltres no ho férern, ja 
qye ho ha fet un altre partit donam suport a aquesta esme-

na perque la consideram fonamental . 

EL SR. PRESIDENT: 
El Sr. Orfila té la paraula. 

EL SR. ORFILA 1 PONS: 
Sr. President, gracies. 
Definitivament no entenem que succeeix en aquest Par

lament. Un deis Grups, petit, la rodeta petita que deiem )'al
tre dia, que dóna suport al Govern, posa en la seva boca 
una postura absolutament contraria a alió que el Govern ha 
defensat fins aquests moments, la situació de crisi serÍosa i 
profunda del sector pesquer. M'al·lucina, Sr. President, i per
doni la paraula, que algú pensi en aquest moment que el 
pescador, el petit pescador, el pescador artesanal és una in
dústria próspera, és una indústria que va beníssim, no ho 
entenc per part de gent que pretén entendre en indústria. 

EL SR. PRESIDENT: 
Passam a votació, ido, l'esmena 2879/88. 
Sres. i Srs. Diputats que votin a favor, es volen posar 

drets? Moltes gracies. 
Sres. i Srs. Diputats que voten en contra? 
Abstencions? 
Resultat de la Votació: Vots a favor, 23. Vots en contra, 

29. No hi ha abstencions. Queda rebutjada I'esmena 2879 que 
s'acaba de votar. 

Passam a debatre I'esmen_a 2880/ 88 i té la paraula el Di
putat Sr. Orfila. 

EL SR. ORFILA 1 PONS: 
Gracies, Sr. President. 
300.000 pessetes per ajudar les confraries de pescadors, 

cree que són 13, sortim a 23.076 pessetes per confraria. El 
mateix Conseller, ho he de dir en honor a la veritat, va reco
neixer I'equivocació a la compareixenc;:a, supós que ningú no 
se'n va adonar després dins Ponencia i Comissió i per tant 
aquesta es mena no es va aprovar, jo proposaria que sí que 
s'aprovés, perque 3 milions de pessetes és el mÍnim que s'ha 
de donar per ajudar aquestes confraries, perque, a més, aques
tes puguin realitzar les feines que la Conselleria els haura 
de demanar, entre d'altres la recaptació de dades de les que 
tan necessitada va aquesta Comunitat Autónoma. 

Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Srs. Portaveus que vulguin intervenir? 
Passam a votació l'esmena 2880/88. 
Sres. i Srs. Diputats que votin a favor, es v.olen posar 

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

drets? 
Abstencions? 
Resultat de la Votació: Vots a favor: 23 . Vots en contra, 

~>29. No hi ha abstencions. Queda rebutjada I'esmena 2880/ 88 
que s~caba de votar. 

Passam al debat i defensa de l'esmena 2881/88. Per fer 
la defensa té la paraula el Diputat del Grup Parlamentari 
PSM-EEM, Sr. Orfila. 

EL SR. ORFILA 1 PONS: 
Gracies, Sr. President. 
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La moral no baixa a pesar de votacions incomprensi
bles en contra. La importancia deIs cultius marins per al fu
tur de la pesca crec que és una qüestió molt debatuda ja 
en aquest Parlament, necessitam reconvertir el pescador de 
cac,;ador en ramader, i aquesta és una de les feines que s'ha 
de plantejar, potenciar l'Administració. Es vital, a més, que 
es posi en practica allo que s'ha demanat des de l'Oposició 
i crec que el Govern ha reconegut que era necessari fer, i és 
solventar uns deIs problemes més grossos que tenen les em
preses, especialment les més fluixes, les més debils, de cul
tius marins, que -no existeixen, n'hi ha molt poques- que 
es puguin posar en funcionament a partir de les IIIes i crec 
que hauria de ser un objectiu que s'hauria de plantejar l'Ad
ministració de les Illes que ho fessin els mateixos pescadors, 
incentivant que es faci d'aquesta manera. Es, a més, cohe
rent amb les coses que ha expressat el Govern repetides ve
gades en aquesta Cambra; per tant, una proposta que ha fet 
l'Oposició de forma constant i que el Govern ha reconegut 
com a necessaria és la creació d'un centre d'alevinatge, com
prar alevins en aquest moment és un deIs problemes més gros
sos que hi ha i si es poguessin aconseguir a les llIes mateixes 
hauríen solventat uns deis problemes més importants per po
tenciar aquestes empreses de cultius marins. Aquesta alta de 
10 milions de pessetes ha de servir, segons la nostra pro pos
ta, per potenciar per tant el centre Andratx per fer aquestes 
feines d'aconseguir alevins. 

EL SR. PRESIDENT: 
Srs. Portaveus deis Grups Parlamentaris? -
Per part del Grup MIXT té la paraula el Sr. Ricci . 

EL SR. RICCI I FEBRER: 
Gracies, Sr. President. 
No dic que sigui dolent, sinó tot el contrari, que que 

s'ha de potenciar aquestes coses, s'han d'ajudar, si bé ja sa
bem que en alguns 1I0cs s'ajuda molt, moltíssim, tal com el 
Sr. Orfila ja fa a Menorca, que posa el 48070 en empreses 
privAdes i eH ajuda en un 48070 de tot el capital, per tant 
si eH té aquestes actuacions, tal vegada ja no és necessari 
que facem res més nosaltres. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sí, té la paraula el Sr. Orfila per al·lusions. 

EL SR. OFILA I PONS: 

drets? 
Sres. i Srs. Diputats que voten en contra, volen fer el 

mateix? 
Abstencions? 
Resultat de la Votació: Vots a favor, 23. Vots en contra, 

29. Sense abstencions. Queda rebutjada, ido, l'esmena 2881. 
Per defensar l'esmena 2882/88 té la paraula, per part 

del Grup Parlamentari PSM-EEM, amb tota la moral possi
ble, el Diputat Sr. Orfila. 

EL SR. ORFILA I PONS: 
Gracies, Sr. President, no la perdem mai. 
En desacord el nostre Grup amb l'estructura organitza

tiva de la Conselleria d'Agricultura, creim que amb dos Di
rectors Generals n'hi hauria ben pro u, un tercer nosaltres pe n
sam que pot ser innecessari i fins i tot m'atreviria a dir que 
contraproduent. Quedi ciar, sigui com sigui, que no pro po
sam la supressió de cap Director General concret, si bé la 
quantitat que es proposa suprimir és la d'un Director Gene
ral sense dedicació exclusiva, perque el nostre Grup pensa, 
entén que tots l'haurien de tenir, així com també ser afectats 
per les incompaibilitats, per tant és la supressió d'un Direc
tor General sense nomo 

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

Hugllet. 

EL SR. VICE-PRESIDENT DEL GOVERN (Joan Hugllet 
Rotger): 

Gracies, Sr. President. 
També molt breument. A vegades som inculpats aquí, 

els del banc del Govern, de falta de concreció, de falta de 
claredat a l'hora d'haver d'exposar pressuposts o les partides 
en concret. A mi em sembla que quan es presenta una esme
na d'aquest calibre, que no és una esmena d'un pes eco no
mic, sinó d'un pes polític, s'ha de dir quin Director General 
sobra, no es pot dir sobra un Director General, i s'ha de dir, 
si se suprimeix un Director General, qui ha d'assumir les fun
cions que feia aquest Director General o quina Direcció Ge
neral, no Director General, perque jo mai no he pensat que 
les es menes de supressió que vénen a aquest Parlament vagin 
contra de les persones ni solament fer-hi prop, estic conven
yut que aixo no ho ha pensat cap Diputat, pero sí la Direc-

Gracies, Sr. President. ció General que voste considera que sobra, ha d'entendre que 
Si el Sr. Orfila tengués el 48070 de les accions d'una em- té unes funcions concretes a realitzar, el que passa és que 

presa de cultius marins possiblement no fos Diputat en tal vegada és massa compromes haver de saber les Direccions 
aquests moments, pero no és així. El Consell Insular de Me- G.enerals. 1 dit aya i feta aquesta observació, també dir que 
norca per unanimitat va aprovar crear una empresa d'alt risc els pressuposts s'han tramitat en base a una serie d'actua-
de cultius marins amb participació d'un grup de pescadors cions que han tingut el Govern i els Grups Parlamentaris per 
i potenciar, que aya es fes així, comprant una partida de les tractar de mili orar aquell projecte que va entrar al Parlament, 
accions sense voler controlar aquesta empresa, crec que és pero que per favor ens adonem que I'organització del Go-
un model de les coses que s'haurien de fer, potenciar aquest vern correspon al President de la Comunitat i l'organització 
sector a reconvertir-se en aquest sentit, que poguessin deixar 'f"><'de les Conselleries a cada un deis Consellers en funció de 
la pesca extractiva i intentar que I'Administració els ajudés .. -po 

per fer tot aya possible. 
Gnkies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
Passam a votació I'esmena 2881/88. 
Sres. i Srs. Diputats que votin a favor, es volen posar 

la Llei de Regim Jurídic d'aquesta Comunitat Autonoma, que 
li dóna com a competencia propia i exclusiva, per lIei, aquesta 
funció. Si la llei -i sé que va ser una esmena debatuda dins 
aquesta Cambra-, digués que l'organització del Govern sera 
la que estableixi el Parlament, aquestes esmenes entenc que 
hi tindrien cabuda, pero la llei no ho diu, ayO, i hi va haver 
una esmena presentada, record que aquí, el Sr. Felix Pons, 
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va presentar aquesta esmena, pero aquesta esmena no va ser 
aprovada, per tant aquesta organització co!respon al Govern 
de la Comunitat Autonoma i suprimir o no suprimir Con
selleries, suprimir o no suprimir Direccions Generals, és el 
Govern de la Comunitat Autonoma que ha ha de fer i si 
vostes troben que no és així, s'ha de modificar la lIei, pero 
no via unes es menes o un subterfugi d'aquesta manera, ja 
ho vaig expressar ahir, per tant nosaltres, com a Govern, no 
podem acceptar de cap manera aquestes esmenes. 

Gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESlDENT: 
El Sr. Orfila té la paraula. 

EL SR. ORFILA I PONS: 
Gracies, Sr. President. 
Sr. Vice-president del Govern, la nostra proposta és de 

fer una baixa de 5.229.000 pessetes que al pressupost es des
tinen a pagar un Director General, nosaltres podem dema
nar una baixa al pressupost, creim que a<;:o és superflu, que 
no és necessari, entre altres coses perque també és opinable 
i nosaltres podem opinar-hi dins aquest Parlament, que l'es
tructura que té la Conselleria d'Agricultura no és la que per 
a nasal tres és més efica<;:. 

Nosaltres pensam, ha hem dit al principi, que hi hauria 
d'haver una estructura diferent, ho vam manifestar, no és cap 
novetat, ho vam manifestar en el moment que es va passar 
d'una a tres Direccions Generals, la nostra opció en aquell 
m0l!1ent ja va ser dir n'hi ha prou i ens vam comprometre, 
Sr. Huguet, si un Grup s'ha compromes a l'hora defer pro
postes és el nostre, ens vam comprometre i vam ir una Di
recció General de Pesca i una Direcció General d'Agricultu
ra, punt. 

Res més. 

EL SR. PRESlDENT: 
Per part del Grup Parlamentari UM, té la paraula el Por

taveu Sr. Miquel Pascual. 

EL SR. PASCUAL I AMOROS: 
Sr. President, no abundaré en els arguments del Sr. Hu

guet, que compartim plenament; en aquests moments nosal
tres pensam que la Conselleria d'Agricultura té tres Direc
cions Generals en tres camps que tenen poc a veure uns amb 
els altres, Agricultura és producció, Pesca és produccio i tarn
bé té quelcom de control, i la direcció General d'Estructures 
és control, aixo justifica, vull dir, que Agricultura i les Es
tructures Agraries no siguin al mateix 1I0c. 

Per tant, evidentment, votarem que no. També voldria 
aproTitar per dir que Ilosaltres ens oposam, ens hcm oposat 
a tata una serie d'esmenes d'augment en la Conselleria d'Agri
cultura perque -evidentment que ens agradaria que es fes
sin moltes de les accions aquí proposades i que nosaltres pen
sam que se'n faran moltes- perque la conselleria 
d'Agricultura ha sofert un increment d'un 76 ulo respecte de 
l'any passat, segons el Projecte de Llei del Govern i conside
ram que aquest increment és més que suficient. 

EL SR. PRESIDENT: 
Passam a votar l'esmena 2882/88, del Grup Parlamen

tari PSM-EEM. 
Sres. i Srs. Diputats que votin a favor, es valen posar 

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

drets? 
Abstencions? 
Resultat de la Votació: Vots a favor, 22. Vots en contra, 

29. 2 abstencions. Queda, ido rebutjada l'esmena que s'aca
ba de votar. 

Passam a debatre l'esmena 2675/88 del Grup MIXT. Per 
defensar-la té la paraula el Diputat Sr. Carles Ricci. 

EL SR. RICCI 1 FEBRER: 
Gracies, Sr. President. 
En definitiva aquí només intento defensar la primera lí

nia, la qual intenta involucrar en investigació cap a l'Agri
cultura la Universitat, creim que és important que aprofitem 
aquest bé que tenim i que no I'aprofitam totalment i crec 
que tendríem molt a veure i molt a dir si comencessim a tre
baIlar amb ells obertament. Per a<;:o demanam aquest inici 
que no és molta cosa, pero són 5 milions de pessetes que 
permetria uns estudis, un desenvolupament interessant per a 
les nostres illes molt necessario 

Gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
O sigui, aquesta Presidencia entén que les línies segona 

i tercera, físicament parlant, s'han retirat; es refereix exclusi
vament a una addició de 5 milions per «creació del Subcon
cepte Estudi Investigació Universitat Illes Balears». 

EL SR. VALENCIANO 1 LDPEZ: 
Gracies, Sr. President. 
Ni en Ponencia ni en Comissió ja no vam aconseguir 

esbrinar quins eren aquests estudis que havia de fer la Uni
versitat de les Illes Balears que no tengués prevists la Conse
lleria d'Agricultura, ens agradaria a veure si pogués aclarir 
exactament aquests estudis que són, perque tal vegada els vo
taríem. 

Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Té la paraula el Sr. Ricci. 

EL SR. RICCI 1 FEBRER: 
Gracies, Sr. President. 
Gracies, Sr. Valentí Valenciano, en definitiva voste ho 

hauria de saber, perque sap que dés d'aquí les diferents op
cions que pot tenir la Consel1eria d'Agricultura poden ser tra
mitades i demanades que les faci la Universitat, o sigui, és 
una obertura de 5 milions perque es puguin fer aquestes fei
nes que el Conseller pot demanar a la Universitat directa
ment. No es tracta d'una cosa puntualment, es tracta que 
a partir d'ara sigui una ajuda directa a aquesta Conselleria. 

Gracies. 

<.(~,"" EL SR. PRESlDENT: 
Molt bé, Sr. Ricci. Sr Valenciano, voste ha fet una pre

gunta i l'ha contestada. 
Té la paraula per part del Grup Parlamentari AP-PL, 

el Diputar Sr. Capó. 

EL SR. CAPO 1 GALMES: 
Moltes gracies, Sr. President. 
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Per anunciar que nosaltres també donarem suport a 
aquesta esmena, perque realment estudis sempre n'hi ha molts 
afer i esperam que els realitzin amb delicadesa i amb bon 
resultat final. 

EL SR. PRESIDENT: 
Passem a votació, ido, l'esmena parcial 26785/88 referi

da només a la primera línia, que són 5 rnilions d'alta. 
Sres. i Srs. Diputats que votin a favor, es volen posar 

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

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

Gracies. 
Resultat de la Votació: Vots a favor, 29. Vots en contra, 

no n'hi ha. Abstencions, 23. Queda, ido, aprovada I'esmena 
que s'acaba de votar. 

Arribat aquest punt, hem acabat el debat de les esme
nes presentades a la Secció 15 i no és una hora bona per 
fer descans i tornar a comen¡;ar, per tant jo deman si esta
rien disposats a entrar a discutir les esmenes de la Secció 
16, que no son moltes i la podríem acabar avui matí. 

Ates que tothom esta satisfet i content de continuar, pas
sam al debat de les es menes de la Secció 16, comen¡;ant per 
la primera, la 2522/ 88 del Grup Parlamentari SOCIAUSTA. 

Srs. Diputats, supos que les votacions seran molt segui
des, facin el que vulguin s'exposen a no poder fer valer el 
seu vol. 

(Pausa) 

Sí, té la paraula el Diputat Sr. Valenciano. 

EL SR. VALENCPANO 1 LOPEZ: 
Sí, Sr. President. 
Demanaríem que aquesta esmena s'agrupas conjunta

ment amb les de la Secció 22, ja que fa referencia a la ma
teixa qüestió. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sí, atesa la seva petició, es veura a la Secció 22. 
Passam, ido, al debat de l'esmena 2883/88 del Grup Par

lamentari PSM-EEM i per defensar-Ia té la paraula el Dipu
tat Sr. Serra. 

EL SR. SERRA 1 BUSQUETS; 
Gracies, Sr. President. 
Una serie d'anys d'experiencia en I'aplicació de la nor

malització liogüística dins l'Adrninistració Autonornica ens ha 
dut primer de tot a una convicció que ja manifestarem fa 
estona, pero que ara més que mai reiteram, que la normalit
zació lingüística no pot ser objecte només de la tasca de la 
Conselieria de Cultura, no només es tracta de fer cursets, 
de fer anuncis, etc., sinó que es tracta també que si volem 
normalització lingüística dins l'Administració Autonomica hi 
hagi lOla una tasca de normalitza r els impresos, de norma
litzar la vida admini Lraliva habitual i vehicular de cada dia, 
i és una autentica Ulistima, per no dir a vegades vergonya, 
que la Adrninistració Autonómica en aixo no ha arribar ni 
a un IOlIJo de les possibilitats que la !lengua propia d'aques
tes iHes sigui llengua vehicular de la mateixa Administració. 

A1eshores nosaltres, per fer un seguiment correcte de l'ar-

ticle 34.1 de la Llei de Normalització Lingüística, hem fet 
aquesta esmena d'addició d'una quantitat de 8 milions de pes_ 
setes perque a la onseJleria de Funció Pública hi hagi aquest 
servei de normalilzació interna del que és la vida adminis
trativa quotidiana del Govern de la Comunitat Autonoma. 
Només recordar que quan ens arriba del Govern qualque es
crit a aquest Parlament o fins i tot a qualsevol mitja de co
municació social, s'aprecien perfectament aquestes mancan
ces del Govern; aleshores creim que aquesta esmena és 
senzillament una esmena per normalitzar la llengua a nivell 
adminlstratiu i, a més a més, seguint el que preveu la Llei 
de Normalització Lingüística. 

EL SR. PRESlDENT: 
Srs. Portaveus deIs Grups Parlamentaris que vulguin in

tervenir? 
Té la paraula el Sr. Vice-president del Govern. 

EL SR . VICE-PRESIDENT DEL GOVERN (Joan Huguet 
Rotger): 

Gracics, Sr. President. 
Aquesta és una esmena que jo diria que és una síntesi 

d'una resolució que va prendre el Parlament quant a dur el 
tema de la normalització lingüística dins l'ambit administra
tiu de tota la Comunitat Autonoma i en aquest cas ja és el 
que es va dir al moment del debat, només que li han posat 

. quantia per dur-ho a efecte. 
Jo li he de dir que nosalifes estam totalment d'acord, 

i així també ho vam manifestar al moment del debat i vam 
aprovar la resolució, que s'ha d'anar cap a una normalitza
ció dins tota l'Administració de la Comunitat Autonoma, pero 
jo li reiter una vegada més que així com moltes vegades també 
es critica aquí una falta de coordinació i que s'agrupin les 
funcions d'una manera centralitzada en aquells camps on si
guin competents per desenrotllar les materies, en aquest cas 
concret qui és competent en tema de normalització lingüísti
ca i qui té la responsabilitat és la Conselleria d'Educació, Cul
tura i Esports. 

Per altra banda, també li hem anunciat que es fan els 
cursos de reciclatge a tot el personal de la Comunitat Auto
noma i la Conselleria de la Funció Pública l'única cosa que 
fa en aquest cas concret no és fer els cursos de normalitza
ció lingüística o de reciclatge al personal, sinó d'autoritzar 
que puguin participar en aquests cursos. D'aquesta manera 
jo els convid a vostes que venguin els matins a la Comunitat 
Autonoma i veuran que hi ha diferents torns de vuit i mitja 
a nou i mitja que participen en aquests cursos de reciclatge, 
per tant consideram que aquesta despesa no és adient i molt 
manco aquí on la volen posar. .. 

Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Té la paraula el Diputat Sr. Serra. 

;EL SR. SERRA 1 BUSQUETS: 
Gracies, Sr. President. 
Sr. Huguet, 16 funcionaris de la Conselleria d'Agricul

tUfa han dirigit un escrit al Govern de la Comunitat i a tots 
els Grups Parlamentaris en el qual diuen que no tenen cur
sos en aquesta Legislatura i a la passada Legislatura en te
nien. Un grup de· funcionaris s'han queixat que no tenen auto
rització per acudir als cursos de primeres hores del matí i 

., 
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continuarem més, un escrit intern de la Sra. Consellera de 
Cultura a les diverses Conselleries diu que esta cansada d'ha
ver de donar la cara en el Parlament, de les nostres queixes 
i d'altres Grups respecte de la manca de normalització lin
güística del Govern i demana que hi hagi un esfon,; de cada 
Conselleria, i aquest escirt ha anat a diverses Conselleries, 
i és un escrit logic, que jo, a més, alabo a la Consellera per 
haver-Io fet, perque la normalització lingüística no només és 
fer cursets a les vuit o a les vuit i mitja, no només és fer 
campanyes, que més o manco es fan, més bé o més mala
ment, pero es fan, sinó que la normalització lingüística és 
un esfon;: quotidia i mentre no l'assumim des de les Conse
lleries que pertoca, comem,:ant per Presidencia i acabant pre
cisament per Funció Pública, que és la clau perque es nor
malitzi la Ilengua, realment no podrem parlar veritablement 
de normalització lingüística. 

De que podem responsabilitzar la Consellera de Cultu
ra? La podem responsabilitzar deIs cursets, la podem respon
sabilitzar d'un cert esperit obert amb els interlocutors socials, 
etc., etc., per6 no la podem obligar de cap manera a ser la 
responsable que, per exemple a Funció Pública, hi lJagi una 
practica habitual. El problema no és nómés de [reglaments, 
el problema no nOl1lés és de cursets, el problema també és 
d'impresos, és de moltes més coses i evidentment jo cree que 
la Consellera no pot, en certs aspectes, o almanco no ja ella, 
sinó la Conselleria assumir les responsabilitats que es des
prenen de la seva intervenció. 

Per tant, I'any passat presentarem una es mena semblant 
en el seu moment, assumírem pe¡'fectament que no era tal 
vegada viable o almanco no era oportú, pero passat un any 
i veient els resultats, creim que sí que és absolutament neces
sari aquest ti pus d'actuació. 

EL SR. PRESIDENT: 
El Sr. Vice-president del Govern té la paraula. 

EL SR. VlCE-PRESIDENT DEL GOVERN (loan Huguet 
Rotger): 

Gracies, Sr. President. 
Dues coses molt concretes, perque no quedi cap dubte, 

assumim la normalització lingüística dins I'Administració de 
la Comunitat Aut6noma, punt primer. Punt segon, per fa
vor, Sr. Sebastia, no intenti aquí violentar les paraules que 
jo no he dit, jo no he responsabilitzat la Consellera de Cul
tura de res, al contrari, al contrari, no vulgui provocar en
frentaments, perque per aquest camí no ho aconseguira, no 
ho aconseguiran, enfrontaments entre companys de Govern, 
ac;o és el que els pica, aixo ha volgut fer voste tergiversant 
les meves paraules. Jo he di! que el tema de normalitzac.ió 
lingüística esta sota la competencia de la Conselleria d'Ed~
cació, Cultura i Esports i ac;o és així. 

Gracies, Sr. President. 

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

raula el Diputat Sr. Damia Pons. 

EL SR. PONS 1 PONS (Damia): 
Sr. President. Sres. i Srs. Consellers. Srs. Diputats. 
Voldria felicitar el Grup PSM-EEM perque amb aques

ta es mena confirma plenament un element del debat que va-

rem terur en materia de normaIització lingüística referit a una 
responsabilitat que, absurdament, s'ha assignat a la Conse
lleria de Cultura, Educació i Esports. La normalització lin
güística -i aixo és una prova flagrant- hauria de ser, si 
es volgués fer, responsabilitat de la Presidencia de la Comu
nitat Autonoma, que hauria de ser la banderera d'aquest 
tema, que és un tema absolutament vital dins aquestes illes, 
que hi ha una llei que ens mana, no és materia opinable aixo, 
Sr. Huguet, no és materia opinable, és un article d'una Ilei 
que s'ha de complir, ara vos tes practiquen una vertadera de
sobediencia civil, una resistencia passiva a fi de no fer nor
malització, podem riure tot el que vulguin, i en canvi és molt 
curiós que al mateix temps que practiquen aquesta desobe
diencia civil pacífica, pero molt eficac;, veim en canvi com 
són de dil·ligents en altres coses; contrasta aquesta passivitat 
amb aquest zel apostolic de fundador del Sr. CañeIlas. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESLDENT: 
Passam a votar l'esmena 2883/88 del Grup Parlamenta

ri PSM-EEM. 
Sres. i Srs. Diputats que votin a favor, es volen posar 

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

drets? 
Abstencions? Gracies. 
Resultat de la Votació: Vots a favor, 23. Vots en contra, 

29. Abstencions, 1. Queda rebutjad~ l'esmena que acabam 
de votar. 

Jo prec als Srs. ConselIers i Diputats que no surtin ni 
entrin el temps de les votacions i també a les Conselleres, 
o a la ConseIlera. 

Passam al debat de les esmenes 2884, 2885 del Grup Par
lamentari PSM-EEM. Per a la seva defensa té la paraula per 
part d'aquest Grup, el Diputat Sr. Sebastia Serra. 

EL SR. SERRA 1 BUSQUETS: 
Gracies, Sr. Presiden!. 
No es preocupin, que hi haura una mica de debat, su

pos, almanco per part nostra, els qui surten o aixo, per l'hora 
de la votació. 

La formació professional del personal de la Comunitat 
Aut6noma i l'Escola de l'Administració Pública, possible, ne
cessaria i futura de les Illes Balears són objecte d'aquestes 
dues es menes modestes de dos petits augments de 2 milions 
per a aquests dos objectius. Ens explicarem, fins ara el que 
s'entén per formació professional del personal de la Comu
rutat no ha existit. De la compareixen<;a del Sr. ConselIer, quan 
Ii varem formular aquesta pregunta, si per al 89 era previst, 
ens va parlar d'un possible conveni amb l'Estat, amb unes 
bones condicions, de fer una serie de cursets, per6 informats 
una mica de com aniriem aquests cursets, etc., nosaltres hem 
entes que havíem de fer una esmena d'addició al previst en 
el pressupost de la Conselleria, perque maldament aquests 

:''''';-<' cursets econ6micament no necessitin una gran dotació per
que hi ha possibilitats de l'Estat, cosa que és indubtable, sem
pre necessitaran qualque mica de suport, qualque mica de 
Capítol Il precisament, que és el que nosaJtres hem esmenat 
a I'alta. 

Es una petita quantitat senzillament per a aixo, per a 
un cert compromís de funcionament del que puguin ser els 
cursets de formació professional a la Comunitat Autonoma, 
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pero continuaríem una mica més enila i és cap a la següent 
passa, nosaltres no ens conformam, com a nacionalistes d'es
quena, pero jo cree que qualsevol Diputat que se sentí auto
nomista, que sentí l'autogovern com a una cosa propia, no 
es pot conformar amb aquests cursets que venguin via con
veni amb els Organismes estatals establerts, que aixo és una 
cosa CHlssica i que ha anat funcionant i va funcionant al seu 
ritme, pero no ens podem conformar per aquí, sinó que hem 
d'anar al següent objectiu, que és l'Escola d'Administració 
Pública. 

Vol el PSM-EEM una Escola d'Administració Pública 
de les Balears amb totes les conseqüencies, etc.? Nosaltres 
encara no tenim la postura absolutament definida, creim que 
podria funcionar aquesta concepció d'Escola d'Administra
ció Pública amb un conveni amb l'Estat, amb un conveni amb 
la Generalitat o amb altres Autonomies, per exemple la d'Eus
kadi, que té una bona escola en aquest respecte, evidentment, 
o altres, nosaltres en aixo no tenim cap problema i deixam 
el projecte en mans del Govern, perque a més aquí hi hauria 
de participar la Universitat, evidentment, i per ventura més 
professionals, com per exemple d'Administració Local, que 
en aixo sí que hi ha una bona tradició a les llIes Balears. 
Ara, el que no pot ser és que dins el 88 finals i cara al 89, 
en una segona Legislatura d'aquesta Autonomia, el que no 
pot ser és que al moment que plantejam la reforma de l'Es
tatut, I'ampliació competencial, etc., etc., no s'hagi previst el 
que pertoca ser una Administració Pública ben preparada, 
ben formada i amb una vocació de futur, i és per aixo que 
feim una eSmena també molt modesta no de crear l'Escola 
d'Administració Pública de Balears i en concordanc;a amb 
aquest esperit, a veure si s'ha de fer escola propia o com 
ho hem ~'enxarxar. 

Nosaltres entenem que aquesta segona esmena no és el 
tema de la primera, la primera senzillament és formació pro
fessional, i aixo es resol en part amb aquest conveni que el 
Sr. Simarro té previst o que ja ha signat, no ho sé en aquests 
moments, pero que va dir que ho tenia previst a la compa
reixenc;a, és una addició per a aquest concepte, ara I'addició, 
I'alta de 2 rnilions per als estudis preparatoris de l'Escola d'Ad
ministració Pública ja va cap a uns objectius molt més am
plis d'autogovern i sobretot a definir-nos en aquest tema a 
veure com pensam que ha de funcionar l'Administració PÚ
blica de les Balears amb la formació constant, el reciclatge 
constant i, sobrebot, amb una vocació d'autentic autogovern. 

Gnkies. 

(EJ Sr. President s'absenta de la sala, i la Sra. Vice-Presidenta 
Primera presideix el debat). 

EL SR. PRESIDENT: 
Sí, tiene la palabra el Sr. ConselIer de Funció Pública. 

EL SR. CONSELLER DE FUNCIO PUBLICA (Joan Si
marro i Marques): 

Sr. Serra, li vull contestar molt breument. Al nostre Ca
pítol de despeses, el Capítol II, tenim prevists ja 2 milions 
de pessetes per fer aixo. El conveni que hem de firmar no 
és tan sois amb l'Administració Central, sinó també amb la 
Universitat per aprofitar tot aixo i per posar en marxa l'Es
cola de Funció Pública, o sigui per elaborar el projecte, creim 
que no fan falta doblers, que amb el personal que tenim, 
més la col·laboració i l'experiencia que tenen d'una altra Auto-

nomia i concretament les possibilitats de la Universitat i l'Es
cola d'Administració Pública, podem redactar tot aquest pro
jecte d'aixo sense haver-hi de ficar més doblers. 

EL SR. PRESIDENT: 
Té la paraula el Diputat Sr. Serra. 

EL SR. SERRA 1 BUSQUETS: 
Sí. 
En aquests moments, davant la bona notícia que el Con

seller ens diu que amb la quantitat pressupostada i el perso
nal que té pot exercir les funcions de formació professional 
del personal i pot fer els estudis preparatoris del que ha de 
ser l'Escola d'Administració Pública, no tenim cap inconve
nient que aquestes dues es menes, 2884 i 2883, siguin retira
des, que de fet ho són, amb el compromís que aixo es fara 
el 89 i evidentment que el Parlament podrem fer un segui
ment, i arnés convidam el Conseller que dugui al Parlament 
aquest tema per al coneixement ampli deIs Diputats. 

EL SR. PRESIDENT: 
Gnkies, Sr. Sena. 
Es donen per retirad es les dues esmenes 2884 i 2885, to

tes dues del 88. 
Passam al debat de I'esmena 2523/88 del Grup Parla

rnentari SOCIALISTA i per defensar-Ia té la paraula el Di
. putat Sr. Valentí Valenciano. 

EL SR. VALENCIANO 1 LOPEZ: 
Gracies, Sr. President. 
I.:any passat ja vam demanar i el Parlament va aprovar 

un suport a les publicacions de l'lnstitut Balear d'Estadística 
i nosaltres creim que aquest suport va ser positiu i que s'ha 
demostrat que va ser positiu. Per tant, per a l'any 89, també 
creim que seria interessant i seria important continuar fo
mentant aquestes publicacions; precisament per aixo dema
nam una alta de 5 milions. 

Gracies. 

EL SR. PRESlDENT: 
Srs. Portaveus que vulguin intervenir? 
Passam a la votació de l'esmena 2523/88 del Grup Par

lamentari SOCIALISTA. 
Sres. i Srs. Diputats que votin a favor, es volen posar 

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

drets? 
Abstencions? 
Resultat de la Votació: Vots a favor, 24. Vots en contra, 

30. No hi ha abstencions. Queda, ido, rebutjada l'esmena que 
s'acaba de sotmetre a votació. 

I.:esmena 2363 del Grup Parlamentari SOCIALISTA fa 
referencia al Capítol II i la 2362 també al Capítal 1, la 2364 
també al Capítol 1 I. Passam a defensar, ido, o a debatre la 

:~386/88, no? 

EL SR. VALENCIANO I LOPEZ: 
Sí, Sr. President. La 2362 s'agrupa amb el debat de Ca

pitol 1, pero la 2363 és un increment de Capítol Il, no és 
una baixa, és una alta i és de cursos de treballadors de cata
la i d'informatica i per a la seva defensa donaríem la parau
la al Sr. Pons. 

4 
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EL SR. PRESIDENT: 
Té la pamula per defensar l'esmena 2363/ 88 el Diputat 

Sr. Damia Pons. 

EL SR. PONS 1 PONS (Damia): 
Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. 
Molt breument, perque una vegada més i van mil és una 

iniciativa destinada a la normalització de la !lengua catala
na, hi ha una resolució d'aquest Parlament de dia 24 de no
vembre del 88, resolució evidentment incomplida, com tan
tes altres, com la mateixa Llei de Normalització Lingüística, 
pero no renunciam al dret de denunciar-ha en tot moment 
i avui el moment són les esmenes, que no es du endavant 
la política lingüística, no tota la que s'hi hauria de dur, que 
en aquest moment no és po dur tota la practica, nosaltres 
no ha volem fer tot en un dia, pero volem que es faci tol 
allo que és possible fer, que preeisament és el que vostes no 
volen fer i fa un moment he usat una express ió, cree que 
és bastant grMica, ha provocat una certa gracia com passa 
en aquest Par/ament sempre que es diuen coses que són ver 
pero que són sorprenenl s, perq ue ens hem acostumal a viure 
dins la anormalitat. 

Per tant, creim que aquests 20 milions de pessetes són 
absolutament necessaris per donar una passa endavant en la 
qüestió de la lIengua catalana i per tant demanam el seu su
port, el suport unanime d'aquesta Cambra, per dur endavant 
no un programa polític d'una fon;:a política determinada, no 
una esmena puntual d'un grup polític que pot tenir una vi
sió parcial, sinó per fer realitat una resolució del Parlament 
i per fer realitat el que una llei, que en aquest moment enca
ra és en fase diríem de butlletí, no s'ha transformat ni en 
Reglament ni en realitat, que es faci i es dugui endavant. 

Moltes gracies. 

EL SR. RPESIDENT: 
Srs. Portaveus de Grups Parlamentaris que vulguin in

tervenir? 
Per part del Grup Parlamentari AP-PL té la paraula el 

Diputat Sr. Planells. 

EL SR. PLANELLS [ PLANELLS: 
Gracies, Sr. Presiden. 
També molt breument, pero ens fa I'efecte que aquesta 

esmena és la mateixa que ja havíem debatut amb una esme
na del PSM-EEM i a la qual del Vice-President ja havia do
nat I'opinió que realment qui ha de fer els cursos per als tre
balladors és la Conselleria de Cultura i no la Conse!leria de 
la Funció Pública. Aleshores nosaltres en aquest sentit con
tinuarem votant en contra. 

Gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
Passam a votaeió I'esmena 2363/88 del Grup Parlamen

tari SOCIAUSTA. 
Sres. i Srs. Diputats que votin a favor, es valen posar 

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

drets? 
Abstencions. 
Resultat de la Votaeió: Vots a favor, 24. Vots en contra, 

29. I abstenció. Queda rebutjada I'esmena que acabam de 
sotmetre a votació. 

1 passam a debatre l'esmena 2386/ 88 del Grup Parla
mentari SOCIALISTA. Per defensar aquesta esmena ... 

EL SR. VALENCIANO 1 LDPEZ: 
Sí, Sr. President. 
Aquesta esmena demanam defensar-la conjuntament a 

la Secció 22. 

EL SR. PRESIDENT: 
D'acord, la passarem a la Secció 22, la Secció 22 que 

no existeix. Quan passem a valer-la crear, d'acord. 
Ates que la 2287/ 88 del Grup Parlamentari CDS es re

fereix a Capítol jI, supos que no hi ha inconvellÍent que quedi 
ajornada i acabam el debat de les es menes a la Secció 16. 

Supos que els Srs. Parlamentaris valen continuar amb 
la Secció 17. No, és que també som a dia 28, no continua
rem, ens aturarem, per tant en aquest moment suspenem la 
Sessió. Tots els Srs. Parlamentaris, abans d'aixecar-se, encara 
no I'hem suspesa, queden convidats a brindar junts perque 
I'any 89 sigui un any pIe de ventura, pIe de convivencia i que 
el dialeg sigui la nota dominan! en aquesta Cambra. 

Moltes gracies. Els esperam a baix. 
Fins a les quatre i mitja, a les quatre i mitja d'avui ho

rabaixa es torna a reprendre seriosament aquesta Sessió. 

EL SR. PRESlDENT: 
'. Sres . .i Srs. Diputats, es veu que hi ha euforia avui cap

vespre, aixo són els resultats. de quan s'ha pogut dinar bé. 
Recomen¡;a la Sessió. 

Anam a sotmetre a debat les esmenes mantengudes a 
la Secció 17, Obres Públiques i Ordenacio del Territori, co
men¡;ant per I'esmena 2524/88 del Grup Parlamentari SO
CIALISTA a la totalitat de la Secció. Per defensar aquesta 
esmena té la paraula, per part del Grup Parlamentari SO
CIALISTA, el Diputat Sr. Jaume Carbonero. 

EL SR. CARBONERO '1 ' MALBERTI: 
Moltes gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. 
Aquesta Secció, la n? 17, Obres Públiques i Ordenació 

del Territori, és una Secció on hi ha hagut possibilitats en 
aquesta Cambra, des que varem comen~ar aquesta legisla
tura, de debatre aspectes fins i tot globals de tata la Conse
lIeria, de la política d'Ordenació del Territori i també aspec
tes sectorials, temes de carreteres, de protecció del territori, 
de protecció deIs espais natural s, etc., etc., és a dir que hi 
ha hagut oportunitat durant diferents debats de delimitar lí
nies, posicions, posicions polítiques deIs diferents Grups que 
són representats en aquesta Cambra. I crec que és precisa
ment en aquesta Secció, en aquesta .Conselleria, on existei
xen unes diferencies ciares respecte dei que hauria de ser una 
política d'Ordenació del Territori, diferencies entre alJo que 
propasa el programa que té el nostre Grup Parlamentari i 
el Grup Parlamentari que dóna supor! al Govern i en con
crel el Govern conservador d'AP-PL i UM. 

Per consegüent don ja per suposat que per a vostes no 
sera cap sorpresa que el nostre Grup Parlamentari, el Grup 
SOCIALISTA, presenti una esmena a la totalitat d'aquesta 
Seeció, és a dir, que el nostre Grup és disconforme amb la 
totalitat del pressupost d'aquesta Secció, amb la manera com 
s'ha plantejat, i aixo no podia ser d'una altra manera perque 
els pressuposts de la Conselleria d'Obres Públiques reflectei
xen el model que fins aquests moments s'ha vengut aplicant 
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en aquesta Comunitat Autonoma, el model que s'ha defen
sat en llquesta tribuna per part del Conseller Sr. Saiz i el 
model que el Govern practica. 

Es un model que gaudeix d'una absencia explícita de pI a
nificació, i aquesta circumst~lllcia fa que, des del nostre punt 
de vista, la totalitat del pressupost sigui rebutjabIe perque no 
respon a cap tipus de planificació, a cap tipus de programa 
que intenti superar des d'una perspectiva programada, des 
d'una perspectiva amb prioritats, intenti superar les mancances 
existents, intenti pal·liar les deficiencies que a l'ordenació del 
territori, en el nostre territori, a les nostres Obres Públiques, 
a les nostres infrastructures existeixen. 

No existeix una visió estrategica del futur, existeix el dia 
a dia, anar aplicant inversions a diferents partides segons el 
criteri que pugui tenir el Govern de cada un deIs subprogra
mes, de cada una de les actuacions, ja siguin carreteres, ja 
siguin obres hidrfwliques, etc., pero sense que existeixi una 
visió de conjunt i, sobretot, sense que existeixi una visió de 
futur que permeti que els greus problemes que tenim puguem 
saber com els anirem superant, amb quines passes i en quins 
terminis. 

Aqu<:sta absencia de planificació fins i tot arriba, al pres
supost que se'ns presenta, no només a aquelles coses que po
dria fer: que hauria de fer la Conselleria d'Obres Públiques, 
sinó fins i tot a aquelles coses que podrien fer altres entitats, 
com són els Consells lnsulars, com són els Ajuntaments de 
les nostres illes. Existeixen unes partides molt mancades per 
ajudar els Consells Insulars que facin efectives les seves pos
sibilitats de planificació, possibilitats qúe els dóna la Llei 
d'Ordenació Territorial; -existeixen també unes partides molt 
insuficients per ajudar els Ajuntaments que facin allo que 
és imprescindible, que és renovar el seu planejament munici
pal, puguin fer gestió, puguin fer disciplina. 

Es a dir, que aquesta filosofia de no planificació, aquesta 
filosofia de no control, de «laisser faire, laisser passem, és 
una filoso fila que no només impregna les actuacions del ma
teix Govern, sino que per deixadesa del mateix Govern tam
bé s'infiltra en el conjunt de les institucions, impossibilita que 
l'esfon,: que es va fer en aquesta Comunitat quan encara no 
existia com a tal Comunitat, no existia l'Estatut i sí existia 
el Consell General Interinsular, aquell esfon;: amb molt man
co mitjans va permetre que la majoria d'ajuntaments pogues
sin ja fa molts d'anys renovar d'una manera relativament dig
na els seus planejaments, pero aixo no s'ha continuat i 
existeixen una quantitat d'insuficiencies, existeixen encara 
ajuntaments que no tenen el seu planejament adaptat al que 
abans es deia la nova Llei del Sol, pero els vul! recordar que 
és del 75. 

Aquí ja hauríem de discutir assignacions pressuposta
ries que es derivin de programes contingut~ dins les Direc
tfiLOS Territofials; les Directrius Territorials, ja 'des de fa temps, 
d'acord amb el que és previst a la mateixa Llei d'Ordenació 
Territorial, haurien de ser aquí i aixo sí que seria un progra
ma i aquest programa sí que vincularía pressuposts i aquí 
podríem comen<;:ar a discutir prioritats, pero per desgracia 
aquestes directrius encara no sabem en quina situació es tro
ben o si recorden, per posar un altre exemple, la díscussió 
que varem tenir no fa molt en tema de carreteres, com veiem 
que no existía cap tipus de priorització respecte de les inver
sions que es volien fer, com a la vegada es volía fer una gran 
inversió en l'autovia central que va a Inca i no es tenien mit
jans per poder resoldre la prablematica de l'accessibilitat a 

la val! de Sól!er i per consegüent s'havia d'anar a concedir 
a una empresa privada la utilització i l'usufruit del túnel de 
Sóller mitjan<;ant el pagament d'un peatge per part de tots 
els ciutadans de les nostres illes que vulguin circular per alla. 

Ho hem demanat des de fa temps, és impossible tenir 
una política racional i assignar partides pressupostaries sen
se que existeixin programes i sense que existeixi una planifi
cació que permeti realment poder garantir que aquestes par
tides duran a resoldre els problemes que tenim. 1 per una 
altra banda, existeixen problemes gravíssims en aquesta Co
munitat que efectivament no poden esperar allo que ja pa
reix que no vendra mai, que són una planificació, unes di
rectrius, etc. Existeixen problemes gravíssims i aquests 
problemes són realment quantificats, perque aquesta -jo trob 
que sí es fa-, Sra. Consellera, el que passa és que el nostre 
punt de vista és diferent del seu, és evident- existeixen pro
blemes gravíssims i aquests problemes nosaltres els hem xi
frat en una serie de seccions, els hem intentat prioritzar i 
hem pensat i repetim aquí i al CQnsell Insular de Mallorca 
i als Consells Insulars de Ménorca i d'Eivissa, repetim que 
abans de destinar fons quantiosos a deerminades qüestions 
existeixen problemes que no poden continuar en la situació 
actual. 

Ho repetim, hi ha municipis a les nostres i!les que no 
tenen aigua ni c\aveguera, ha repetim, existeixen encara i bas
tants; per tant, la problematica de les infrastructures hidrau
liqus, aquesta problematica hauria de ser absolutament prio
ritaria, no continuar amb una política anterior, a pesar que 
el pressupost aquesta vegada ve més racionalitzat i se'ns ha 
fet cas en una qüestió que ja defensavem en els pressuposts 
anteriors, que el cicle hidraulic, la política hidraulica, la part 
que és d'alta, la part que són la recollida d'aigua i la depura
ció de les aigües residual s, aquesta es faci a carrec de la Co
munitat Autónoma i les xarxes local s es facin a canec deis 
ajuntaments i deIs Consells respectius, aixó ha estat un avan<;: 
quant a concepte, jo crec que en aquest aspecte vénen a 
donar-nos la raó, pero en tot cas els hem de felicitar perque 
pensam que és la línia correcta, pero no basta anar en una 
línia correcta, també s'ha de dotar de manera suficient per
que les diferents actuacions que es facin vagin ja directament 
a resoldre els problemes, no només comen<;ar en una línia 
i que els problemes continu'in existint. Les dotacions pressu
postaries als Conselles Insulars perque puguin ajudar els mu
nicipis a fer les seves xarxes d'infrastructura hidraulica són 
absolutament insuficients i són insuficients també les esta
cions depuradores d'aigües residuals que són previstes al pres
su post. 

També crida l'atenció en aquest aspecte de qüestions que 
sí coneixem que existeixen i que són uns problemes que es 
podrien resoldre, crida l'atenció la baixa quantitat que es des
tina a la gestió de les arees natural s d'especial intereso Aquest 
pressupost és de 25 milions, jo ha vul! recordar, perque pa
reix que a la Comissió correspanent es va assegurar als mem
btes de la Comissió del nostre Grup Parlamentari que hi ha
via 70 milions per a aquesta partida, no, són 25 milions de 

!~,<l pessetes per a la gesrió de les arees naturals d'especial interes 
i aquests 25 milions de pessetes són absolutament insuficients. 
¿Com podem gestionar des d'un punt de vista del que pre
veu la llei i el que preveuran i el que preveuen els plans espé
ciaIs, per cert molts encara sense presentar, molts encara sense 
comen<;:ar, cam es pot gestionar tot aixo amb 25 milions de 
pessetes per ... Es realment una situació que ja es va reflectir 
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aquí quan parlfuem del que passava en es Trenc, que du que 
les arees naturals d'especial interes en lloc de protegir-se, qual
cunes es vagin degradant. 

I un altre aspecte que preocupa i que no es veu reflectit 
en els pressuposts és la rehabilitació dels nuclis urbans, la 
rehabilitació de nuclis degradats, la rehabilitació 'dels nuclis 
turístics. En aquest aspecte també hem de dir que hem re
clamat de manera repetida polítiques concretes i que no te
nen un reflex en el pressupost, és més, de la quantitat que 
es destina a subvencionar o ajudar els particulars perque ten
guin abast a una vivenda, d'aquesta quantitat hi ha un per
centatge molt baix destinat a rehabilitació; d'altres percen
tatges són més alts fins i tot el que es destina a vivenda de 
protecció limitada, figura ja d~apareguda i que mai no s'hau
ria d'haver enllestit. 

Per aquests dos aspectes fonamentals, per I'absencia de 
planificació que no dóna suport a un programa ni a una as
signació concreta de partides i perque els problemes fona
mentals continuaran sense resoldre's, nosaltrs mantenim i pre
sentam aquesta esmena a la totalitat. 

Moltes gnkies. 

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

Obres Públiques, Sr. Jeroni Saiz. 

EL SR. CONSELLER O'OBRES PUBLIQUES I ORDENA- . 
elO DEL TERRlTORI (Jeroni Saiz i Gomila): 

Gracias, Sr. Presidente. Sras. i Sres. Diputados. 
Sr. Portavoz del Grupo SOCIALISTA, yo comprendo 

que el plazo que tiene para intervenir, el período de tiempo, 
es corto para poder hacer una crítica globalizada a una Sec
ción como ésta, tan distinta y tan compleja como es la de 
la Conselleria de Obras Públicas y Ordenación del Territo
rio, pero a mí me salta a la vista no tanto por lo que usted 
ha expuesto en estos momentos, sino por el estudio porme
norizado de todas y cada una de las enmiendas que ha pre
sentado su Partido, que,' la verdad, no está en absoluto justi
ficada esta enmienda a la totalidad y no está justificada 
porque ... , bien, la justificación genérica y que de alguna ma
nera ha desglosado usted es que el presupuesto de la Conse
Heria no atiende a los graves problemas que tiene planteados 
nuestra Comunidad en materias de nuestra competencia, no 
dedica las partidas necesarias a ninguna de las exigencias de 
nuestra sociedad, de nuestra Comunidad, y que por otra parte 
las inversiones no responden a ninguna programación, a nin
guna planificación, a ningún signo de racionalidad, más o 
menos, pero resulta que después, en las enmiendas que uste
des han presentado, practicamente y esencialmente no varían 
ustedes la estructura de nuestro presupuesto, introducen, eso 
sí, algunas correcciones, algunas matizaciones, algunas pe
queñas diferencias, pero esencialmente no varían ustedes la 
estructura, luego entonces no acabo de entender el sentido 
de la enmienda a la totalidad, realmente ustedes mantienen 
el mismo tipo de presupuesto aunque haciendo algunas co
rrecciones que quizás valga la pena comentar algunas por 
ser las más significativas y que de a1gu~a forma han dado 
pie a esta enmienda o a esta justificación de la enmienda 
a la totalidad. 

En primer lugar yo quisiera recordar que estamos ha
blando de presupuestos y cuando estamos hablando de pre
supuestos logicamente en una ConseHeria como la nuestra 

las partidas más importantes corresponden a inversiones, y 
admito que la dotación es insuficiente, me imagino que esto 
lo habrán comentado todos los compañeros de Gobierno y 
a todos nos parece que las disponibilidades presupuestarias 
son insuficientes para poder atender las necesidades y ade
más el Gobierno lo ha reconocido de una manera explícita, 
pública y reiteradamente, y en concreto en el tema de inver
siones está estudiando y además creo que se tomó un acuer
do en el reciente debate sobre Política General aquí en este 
mismo salón de sesiones, en la petición de que se presente 
un plan extraordinario de inversiones, porque efectivamente 
las que pueden contemplarse en el presupuesto de cada año 
son insuficientes, lo que pasa es que logicamente las parti
das fuertes corresponden a inversiones en infraestructura y 
no corresponden a materia urbanística, a materia de planea
miento. 

Usted podrá estar de acuerdo o en desacuerdo con la 
política o la falta de política de planificación que podamos 
hacer en la Conselleria, como usted muy bien ha dicho, es 
un tema que hemos discutido reiteradamente, pero logicamen
te esas materias no tienen un reflejo claro en la discusión 
de los presupuestos. ¿Por qué? Porque no requieren grandes 
inversiones, no requieren grandes presupuestos, grandes par
tidas presupuestarias, sino que es otro tipo de actuación. En
tonces, logicamente el reflejo, las partidas importantes las tie
nen las inversiones en infraestructura, en carreteras, en obras 
hidráulicas, en puertos, etc., y no es que esté descompensa
do ni que haya más preocupación de la Consellena por las 
obras públicas que por el urbanismo o la ordenación del te-
rritono, es porque cuando discutimos el presupuesto las obras 
públicas requieren una mayor inversión y por eso se llevan 
las partidas importantes. 

Yo creo que el presupuesto de la Conselleria responde 
esencialmente a las necesidades básicas que tiene planteada 
la Comunidad en las materias de competencia de la misma 
Consellería y evidentemente, y ésta es una crítica generaliza
da por los partidos de la Oposición, quizás no tanto por el 
Partido Socialista como por otros partidos que han presen
tado también sus enmiendas, una excesiva inversión en ca
rreteras, creo que ustedes también proponen una cierta re
ducción por lo menos en alguna obra de carreteras, bueno, 
es que resulta que de las infraestructuras que estamos ha
blando, la única que tenemos responsabilidad absoluta y to
tal es precisamente en materia de carreteras, no es en mate
ria de redes hidráulicas, de obras de abastecimiento y 
saneamiento, donde está muy bien que el Gobierno o los 
Consells Insulares y todas las Administraciones ayuden a la 
Administración Local si tiene problemas presupuestarios, pero 
no es su competencia específica. Y las inversiones en mate
ria de puertos, es cierto que también son bastante pequeñas, 
pero las necesidades no son tan acuciantes desde el momen
to que nuestros puertos no tienen una función comercial pri
maria. De todas formas sé que se ha aprobado una enmien
da en la que se aumenta la dotación y creo que es importante 

~>porque realmente estaba bajamente dotado. 
;. Yo creo que las necesidades en materia de carreteras son 

tan fuertes, son tan fuertes que aun sin tener el plan de ca
rreteras, y lo he dicho reiteradamente, creo que todas las obras 
que están previstas en nuestras inversiones no hay ninguna 
duda que son imprescindibles y que son las más urgentes. 
Ahora lo que me llama la atención es que ustedes digan que 
nuestras inversiones no responden a una planificación previa 
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y en cambio después ustedes, en sus críticas se limiten a ba
jar La anualidad de una obra concreta, que está contratada, 
subastada, adjudjcada y en ejecución y por lo tanto es una 
obligación contractual el cumplimiento de esta anualidad, y 
en cambio proponen la ejecución de varias obras muy con
crelas, muy determinadas, en ayuntamientos de signo polfti
co muy determinado también, pero que falta un mimmo in
forme técnico para decir si realmente es necesario reali,zar 
una rotonda en la intersección de la carretera de Camp de 
Mar o no, pongamos por caso, o en una cierta determinada 
calle de Manacor, cte., es que llegan a proponer uSledes unas 
obras tan concreta que ésas si que no responden en ab olu
to a ninguna plani ficación previa, ni . iquiera a un mínimo 
estudio técnico que justifique esta necesidad. 

Igualmente cuando se trata de las obras hidráulicas, dice 
usted que no tenemos ninguna planificación de las mismas, 
yo creo que sí, hemos reiterado muchas veces cuál será nues
tro orden de prioridades. ¿Que efectivamente es insuficiente 
la cantidad que e destina? Si, es cierto pero yo no sé si 
usted e taba cuando yo compal'ecí en Comisión para dar una 
explkación, ya expliqué las cantidades y como se habían di -
tribuido estas cantidades. Afortunadamente ha ree nacido u -
ted que en la distribución de las partidas presupuestarías he
mo introducido unas modificaciones que pueden hacer más 
racion~Jes las inversione y entre e. las modifi adanes c-slá 
efectivamente que las obra más competencia de la Adminis
tración Local sean ayudadas en su easo p r lo ConseUs .In
sular.es, lo que· pa a es que no puede ser con cal'go íntegro 
a nuestros propio pre upue tos, las destinamo una partida, 
120 millones, continuamos con 500 millones más todavía para 
acabal' de ejecutar las obra que están iniciada. y que vamos 
a terminar nosotros, pero tenga usted en cuenta que no pue
de pretenderse que lada la construcción de todas las redes 
sanitarias corra a cargo de nuestra Administración, que no 
tiene recurSbs suficientes, ojalá los tuviese, tendrán que par
ticipar las otras, perO me sigue llamando la atención que diga 
usted que hay una falta de planificación cuando después, ais
ladamente, proponen ustedes la ejecución de media docena 
de pozos muy concretos, cinco o eís pozos concretos en mu
nicipios determinados, cuando pareceria más lógico que en 
todo caso pidiesen ustedes que e incrementase la partida ge
nérica que tenemos destinada a obras de aducción de nue
vos caudales, que no es competencia nuestra, que sigue sien
do una competencia del Estado, pero que nosotros destinamos 
ya una pequeña cantidad ba icamente en materia de estu
dios para colaborar con la AdmjJlistración entral. Pero, bue
no, hablar de planificación y después proponer realizar po
zos en dos municipios determinados sin dar ninguna 
justificación de que sean los que lienen más problema ni que 
sea ~onde existen má "audal de agua ni ninguna rat.Ón 
que justifique esta prioridad, creo que es inconsecuente. 

ice u ted que dedicamos poca cantidad a las ayud 
a planificación, a la ayudas a las funciones de planeamien
to que tienen la Adminjstraciones Locales y los onsells [11-

lIlare . cierlo la partidas son pequ ña , lo que pasa es 
que desgraciadamente he de reconocer que la pequeña parti
da que leníamo este afIO ha ca lado bastame lrabajo gas· 
larla toda, porque los ayuntamiento n han solicitado sufi
ciente ayuda, ése es un tema que yo tengo que es lamentable 
y que evidentemente en el momento de repartir recursos es
casos hace que tenga que tenerse en cuenta el uso que se 
ha hecho de esta partidas en ejercicios anteriores. La expe-

riencia está demostrando que en estos momentos los ayunta
mientos que todavía 110 disponen de un instrumento de pla
neamiento adaptado a la nueva Ley del Suelo y admito con 
usted lo de nueva entre comillas, porque es del año 75, es 
que francamente les falta voluntad de hacerlo o bien que dado 
el tamaño o la entidad o la importancia o el volumen de 
movimiento urbanístico que tienen estos ayuntamientos, quizá 
los instrumentos de planearniento que prevé la ley, no hay 
ninguno que sea adecuado a sus necesidades, lo cierto es que 
no piden más ayuda. 

En cuanto a las ayudas a los Consells Insulares, hay una 
propuesta de su Grupo de transferir las competencias urba
nisticas a los Consells Insulares y en su caso eso será objeto 
de estudio y de la dotación adecuada dentro del proceso ge
neral de transferencias de competencias, pero lo que no pro
cede en estos momentos, creo yo, es dar ninguna ayuda es
pecífica a los Consells Insulares para materia de urbanismo 
ya que las competencias que en estos momentos tienen tam
bién se corresponden con sus respectivas dotaciones hereda
das en su día de la extinta Diputación Provincial. 

Insuficiente dotación en materia de gestión de áreas na
turales de especial interés. Yo no sé la información que les 
llegó sobre los 70 millones, yo en su momento expliqué que 
la partida global eran 70 millones, pero especifiqué como se 
desglosaba esta partida. ¿Puede ser suficiente o insuficiente? 
Sí, pero yo quiero reiterar algunas afirmaciones que ya hice 
aquí, cuando ~I debate sobre la gestión de espacios natura
les. Los problemas que se han planteado en el Trene, lo repi
to, no hañ sido por falta de .presupuesto; las obras que esta
ban previstas en el Plan Espacial de Ordenación todas ellas 
tienen dotación presupuestara, creo que todas están contra
tadas y en ejecución, no es un problema de dotación presu
puestaria, es un problema -lo estuvimos explicando aquí, 
no es el momento de repetir el debate-, es un problema de 
las dificultades para una supuesta gestión y repito que nues
tra Conselleria no gestiona que haya una expresión que a ve
ces nosotros mismos nos equivocamos y puede haber salido 
en algún documento nuestro esta incorrección, no es propia
mente la gestión de los espacios naturales, la gestión corres
ponde a SECONA a través de la Conselleria de Agricultura, 
sino que es la ejecución de obras relacionadas, obras pun
tuales y de una vez por todas relacionadas a los planes espe
ciales que se vayan aprobando. 

¿Qué podría destinarse más cantidad? Eso posibilitaría 
ir más rapidamente en orden a la protección, pero estamos 
en la limitación general presupuestaria que tenemos. Pero, 
repito, es importante que lo tengamos en cuenta, no suele 
ser un problema de falta de partida presupuestaria, es un pro
blema de dificultades surgid~ de la no titularidad de esos 
terrenos que conservan en genera! la titularidad privada. 

En cuanto al tema de rehabilitación, sí es cierto, la par
tida de rehabilitación es pequeña y ustedes proponen la adi
ción de 15 millones de pesetas más, creo recordar, pero ya 
también expliqué en Comisión la previsión que había de in-

'\i'-ciementar esta partida destinada a la rehabilitación si por 
.. fin conseguimos firmar el convenio con el Ministerio de Obras 

Públicas y el Ministerio cumple con su obligación, eso nos 
liberaría unas partidas presupustarias superiores a los 15 mi
llones, me parece que es del orden de los 25, que permitiría 
aumentar las ayudas a la rehabilitación. 

En cuanto a la rehabilitación de núcleos turísticos, eso 
va a estar en el Plan Extraordinario de Inversiones, creo que 
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ya lo anunció el Conseller de Thrismo, pero ustedes propo
nen una partida abierta de 1.000 pesetas, tampoco proponen 
unas grandes cantidades para rehabilitación, de modo que 
si estamos discutiendo la dotación o no dotación de canti
dades suficientes y ustedes proponen 1.000 pesetas, creo que 
tampoco iríamos a ninguna parte en la rehabilitación. 

En cuanto a obras hidráulicas hay un punto que no ha
bía comentado, ustedes han propuesto la ejecución o la nue
va ejecución de una serie de estaciones depuradoras aumen
tando las que nosotros tenemos previstas inicialmente; cierto 
es que en el presupuesto nuestro no cubre la totalidad de 
las necesidades ni mucho menos, pero también expliqué en 
Comisión que no queda más remedio que acudir a la autofi
nanciación de este tipo de instalaciones, ése es un sistema 
ya generalizado en todas las Administraciones, en todas las 
Comunidades Autónomas, el Gobierno Central no está dis
puesto a prestar ningún tipo de ayuda porque se entiende 
que la depuración de las aguas residuales debe auto finan
ciarse a través de la tarifa de explotación de estas instalacio
nes, eso lo anuncié yo con la creación de un organismo autó
nomo que va a ser el responsable de toda la administración 
hidráulica, antes de la creación de este organismo autónomo 
se ha aprobado una enmienda aquí, en esta misma Cáma
ra, que autoriza a crear una empresa pública de una manera 
inmediata hasta que pueda aprobarse la creación de un or
ganismo autónomo para que pueda recurrir a este sistema 
de financiación. Consecuentemente, no parece procedente que 
se tengan que detraer .. dineros de otras partidas de ésta o de 
otras Consellerias para aumentar. la dotación de la partida 
destinada a construcción de estaciones depuradoras, en cual
quier caso tampoco ustedes cubren todas las necesarias, cu
riosamente tampoco su petición de estaciones depuradoras 
responde a ningún plan, responde simplemente al color polí
tico de unos determinados ayuntamientos, pero evidentemente 
no es éste el camino, lo dice así, de todas formas no sería 
suficiente, hay otras muchas más que también son necesa
rias y que no están incluidas en su petición, pero todas ellas 
van a tenerse que financiar, como digo, auto financiarse a tra
vés del organismo autónomo o empresa pública que se pue
da crear al efecto. 

En definitiva, entiendo que sí, los presupuestos respon
den en su integridad a las necesidades que tiene planteadas 
esta Comunidad, nccesidades en materia de infraestructura, 
porque son las que corresponden a esta Conselleria, con la 
que se podrá estar de acuerdo o no de acuerdo en alguna 
obra concreta, sin destinar más o menos a la autovía cen
tral, más o menos a la vía de cintura o a la carretera de Llo
seta a Alaró, pero que en definitiva creo que todos somos 
conscientes de que las obras que ~stán planteadas tanto en 
una materia como en otra son de necesidad ineludible y me 
parece que es evidente que responden a la petición popular 
manifestada a través de todos. los medios de comunicación. 

Baleares necesita nuevas carreteras, eso lo ha puesto de 
manifiesto todo cuanto estudio se haya podido hacer de ni
vel local, autonómico, nacional o internacional, las carrete
ras españolas en general y las de Baleares en particular están 
en muy malas condiciones, requieren unas inversiones muy 
fuertes y logicamente la partida presupuestaria más impor
tante del presupuesto de la Conselleria corresponde a ca
rreteras. 

Muchas gracias, Sr. Presidente. 

EL SR. PRESIDENT. 
Té la paraula el Diputat Sr. Jaume Carbonero. 

EL SR. CARBONERO 1 MALBERTI: 
Gracies, Sr. President. 
Sr. Conseller, el nostre Grup Parlamentari fa unes es

menes al pressupost que voste presenta i fa dos tipus d'es
menes, una es mena a la totalitat i després unes es menes par
ticulars perque evidentment preveu que aquesta es mena a la 
totalitat no prosperara, si prosperas I'esmena a la totalitat, 
tot el que vendra després, aquestes es menes particulars, evi
dentment quedarien decaigudes i no es podrien defensar. 

Per consegüent, aquestes contradiccions que voste plan
teja entre la defensa de I'esmena a la totalitat i després la 
quantificació concreta o les peticions que es fan a les es me
nes particulars no és tal contradicció, nosaltres no podem 
planificar, no ens pot demanar a nosaltres que facem les Di
rectrius Territorials, no ens pot demanar a nosaltres que fa
cem el Pla de Carreteres, nosaltres no ho podem fer, voste 
ha pot fer i ho ha de fer, ha ha de fer i ha ha de dur aquí, 
ja ho hauria d'haver dut aquí i no ha du, i jo cree que no 
ha dura, que passaran dies i dies i continuara dient que les 
carreteres són importantíssimes, que qualsevol estudi que s'ha 
fet mundial, estratosferic i també autonomic -autonomic, 
no; autonomic, no, el Pla de Carreteres no s'ha fet- que 
aquests diuen que s'han de fer més carreteres i que el que 
nosaltres proposam encara també és insuficient, pero ciar, no
saltres, el nostre Grup Parlamentari no té cap tipus de res
ponsabilitat de govern, no pot planificar, nosaltres el que po
dem fer és demanar que es planifiqui perque creim que la 
racionalitat de les inversions depen únicament i exclusivament 
que es planifiqui, que es prograrni i que es prioritzi. 

Per consegüent, aquest és el fans de l'esmena a la tota
litat, si aquí hi hagués hagut un programa, si aquí hi hagués 
hagut unes directrius territorial s, uns plans seetorials que per
metes sin prioritzar i as signar partid es a programes concrets, 
discutiríem, i jo ha he dit alla dalt, discutiríem des d'un al
tre punt de vista. Després, després vendran les esmenes par
ticulars a aspectes que nosaltres, des del nostre punt de vis
ta, des del nostre punt de vista polític, del nostre Grup 
Parlamentari i no assignant quantitats a municipis afins, com 
voste molt bé sap a pesar que hagi dit el contrari, no és 
aquesta la realitat. Des del nostre punt de vista, nosaltres hem 
intentat millorar el pressupost que voste ha presentat, pero 
no són els nostres pressuposts ni volem que ho siguin. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Té la paraula el Sr. Conseller d'Obres Públiques i Orde

nació del Territori. 

EL SR. CONSELLER D'OBRES PUBLIQUES 1 ORDENA
CIO DEL TERRITORI (Jeroni Saiz i Gomila): 

Mire, Sr. Carbonero, usted toda la discusión la basa en 
~~d,as Directrices de Ordenación Territorial y yo comprendo que 
4 para su formación urbanística eso sea un tema básico, lo en

tiendo perfectamente, y yo he dicho muchas veces que com
parto la necesidad de redactar las directrices, se está traba
jando, son bastante más complejas de lo que parece, pero 
es cierto, se están trabajando, lo que pasa es que yo creo 
que aquí tenemos un concepto equivocado de lo que son las 
Directrices de Ordenación Territorial, un concepto equivoca-
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do ~o, perdón, un concepto distinto, no digo quien está equi
vocado, pero un concepto distinto, yo no creo que al final 
las directrices que resulten aprobadas por este Parlamento va
yan a marcar programas de inversión en ninguna materia; 
van a marcar, como su nombre indica, directrices, los pro
gramas de inversión, en todo caso, van a salir del plan de 
carreteras o del plan de puertos o del plan de eliminación 
de residuo sólidos, etc., de los distintos planes sectoriales, 
pero no de las directrices, las directrices no marcan progra
mas de inversión. 

Por 01 ra parte, ustedes también con, ideran la planj fi ca
ción como un dogma, la planificació!l es muy importante, 
es jerto que ayuda a racionalizar las inversiones, pero se pue
den hacer: programas de inversión y yo aquí he reiterado y 
explicado y he justificado en la distÍ11tas materia de que es
tamos hablando cuate eran nue tro programa de inversión 
sin que respondan a una planificación totalmente termina
da. Usted sabe perfectamente que hoy en día las planifica
ciones ya no encorsetan la actuación de las Administracio
nes, las plani{j acione n flexibles y usted mismo lo aplicó 
en sus tiemp S ele concejal Del gado de Urbarusmo del Ayun
tamient ele Palma y l planeamiento ya es suficientemente 
flexible para ir adaptando año tras año los programas de in
versiones en las distintas materias. 

Entonces no se puede siempre reiterar la crítica genera
lizada a los presupuestos de la Comunidad en base a una 
falta de la planificación que dan las Directrices de Ordena
ción Territorial. Basicamente los presupuestos deben cubrir 
unas nc esidade y hay algunas necesidades que son tan prio
rilarias y que cs lau evidente que son necesarias estas priori
dade que no es nece ario hacer ningún plan especial, nin
gün programa ni runguna direclriz para saber que es necesario 
y usted mismo lo ha dicho; es evidente que dotar a todos 
los municipios de redes de agua y alcantarillado en el año 
1989 es un tema prioritario que no requiere la necesidad de 
haber hecho ninguna directriz, los estudios más elementales 
de reconocimiento territorial ya están indicando que faltan 
éstos, como indicaban hace cuatro o cinco años, cuando asu
mimos estas competencias, que era necesario sanear todos 
los núcleos costeros que estaban creando un gran problema 
de contaminación y e ha ido haciendo y se ha ido trabajan
do en esta materia, eso es lo que yo quiero deci r, que no 
supeditemos todo a esa directrices y que se pueden asignar 
unos recursos que son suficientemente escasos como para po
der cubrir unas mínimas necesidades y sabiendo que toda
vía, a la hora de poder discutir, todavía hay campo más que 
suficiente. 

Muchas gracias. 

EL SR. PRESIDENT: 
Srs. Portaveus deIs Grups Parlamentaris que vulguin in

tervenir? 
Per part del Grup PSM-EEM, té la paraula el Diputat 

Sr. Mayol. 

EL SR. MAYOL 1 SERRA: 
Gracies, Sr. President. 
Crec que del debat anterior es pot treure una conclusió 

molt clara i és que en efecte els pressuposts de la ConselIeria 
d'Obres Públiques no són uns pressuposts planificadors ni 
són uns pressuposts que es puguin dir c1arament planificats 
o, com a mínim, no són fruit d'una planificació anterior ni 

tenen per objectiu una planificació posterior o entre els seus 
objectius una planificació posterior, de manera que hem de 
considerar que d'una manera no justificada absorbeixen la 
majoria de recursos, ens estendrem sobre aquest punt quan 
parlem de carreteres, i hem de considerar que I'esmena a la 
totalitat del Partit Socialista, amb alguna de les esmenes par
cials que presenta, juntament amb algunes de les que nos al
tres presentam podrien definir el que podria ser una alterna
tiva que consideram més planificant, més planificada amb 
els sistemes d'Ordenació del Territori i d'Obres públiques. 

Entre altres punts m'agradaria destacar la insularització 
que algunes de les es menes suposarien i pensam, per tant, 
que I'esmena no deixa de ser una expressió de la discrepan
cia o acceptació de la línia política d'una determinada acció 
de govern i en aquest cas, per tant, donarem suport l'esmena 
a la totalitat. 

EL SR. PRESIDENT: 
Per part del Grup Parlamentari UM, té la paraula el Por

taveu, Sr. Miquel Pascual. 

EL SR. PASCUAL 1 AMOROS: 
Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. 
Despré! de la illlervcllció del Conseller, jo només parla

ré de diver o punts mol! oncrets. En primer 1I0c, per que 
hem d'invcnir en carretere ? Es pot estar més o menys d'acord 
que les in~ersions- haurien de ser més diversificades i a no
saltres ens agradaría que hí hagué" una diversificació més _ 
grossa, pero aixo no és possible. 1 per que, no és possible? 
Doncs no és possible, entre altres coses, perque nosaltres te
nim una xarxa de carreteres dolenta i nosaltres tenim la com
petencia exclusiva de carreteres i ens hem de posar a un ni
vell digne i per aixa, per aixo, com que hem tengut una mala 
transferencia de carreteres i com que el que volen és que tor
nem les carrete res a l'Estat, no ens donen els doblers sufi
cients,' i a mi en sap molt de greu haver-ho de dir una altra 
vegada, pero aixa és la trista realitat, la trista realitat és aques
ta, que a nosaltres, a causa de la insularitat, se'ns castiga a 
no participar, a no donar-'nos la inversió suficient per inver
tir en carreteres i a posta el Govern hi ha de posar més do
blers deIs que serien necessaris. 

Respecte de I'esmena a la totalitat, efectivament hi ha 
dues classes d'esmenes, una que és una devolució i I'altra amb 
idees, o sigui, amb unes propostes alternatives. Jo supas que 
deu ser de la primera classe, perque les esmenes que vostes 
han presentat són es menes que efectivament, com molt bé 
ha dit el Conseller, no responen a cap tipus de pI a, són sen
zillament fer una depuradora aquí, una depuradora alla, una 
carretera aquí, una carretera aIla i que es dóna la casualitat, 
jo no dic que no sigui n importants, pero que es dóna la ca
sualitat que corresponen totes a municipis on hi ha batles 
socialistes, senzilIament aixo, i si aixo és el seu programa al
ternatiu, jo supas, he de suposar que aquesta esmena a la 
to.a!itat que han fet és únicament de devolució, perque tan
-te~ estrategies de I'any 2000 i no és que, de moment brillen 
~per la seva absencia. 

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

el Portaveu Sr. González i Ortea. 
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EL SR. GONZALEZ 1 ORTEA: 
Gracias, Sr. Presidente. Sras. i Sres. Diputados . 
Una vez más, salir el último sigrufica repetir lo que han 

dicho otros, pero es que no queda más remedio que repetir
lo, Sr. Carbonero. Desde luego ha salido usted a defender 
esta enmienda, hay que reconocerlo, con muy poca convic
ción, porque, claro, esta enmienda a la totalidad la verdad 
es que no se ajusta en absoluto a lo que usted ha dicho aquí. 
Resulta que nos presenta toda una serie de enmiendas y nos 
dice: No, Sr. Conseller -contestando al Sr. Saiz- no, no, 
es que nosotros, calro, si esta enmienda se acepta, entonces 
las otras decaen, las enmiendas puntuales, y nosotros ten
dríamos un gran programa alternativo. Van ustedes bien en
caminados, con esto que nos presentan van bien encamina
dos, yo creo que esto es lo que se llama «mostrar el lIautó» 
o enseñar el plumero, como usted quiera, enseñar el plume
ro o «mostrar el llautó», porque, claro, es que hay de decir
lo, es que las enmiendas que presentan ustedes son verdade
ramente graciosas. 

En carreteras, se descuelgan ustedes con una partida para 
la carretera de AndralX al Puerto de Andratx, una para la 
rotonda en el cruce de Camp de Mar, por cierto ¿en qué 
cruce de Camp de Mar?, porque pueden ser dos, hay dos 
puntos potencialmente peligrosos, no sé a qué cruce se refie
re, me gustaría saberlo porque probablemente tampoco esta
ríamos de acuerdo en eso; !a carretera Lloseta-Alaró, por cier
to una carretera que es, lo era hasta hace por lo menos dos 
años, tengo que confesar que en los dos últimos ail0S no 
lo sé, pero hasta hace dos años era la carretera que tenía 
menos tráfico de la red regional de carreteras de la Comuni
dad; la rotonda de es Castell. es Castell, ¿les suena a ustedes 
todo eso?, Andratx, L/oseta, Alaró, es Castell, ¿les suena?; 
continuemos, después nos proponen hacer una vía urbana 
en Manacor, por donde iba el tren, la vía antigua abando
nada, quieren que hagamos una vía urbana en Manacor, que 
la haga el Gobierno por supuesto, ¿les suena a ustedes lo 
de Manacor?, bien. 

Después pasamos a las depuradoras y ¡caray!, hay una 
prevista en Camp de Mar, después leemos otra, porque yo 
he pasado las enmiendas un poco así, por encima, y encuen
tro Sencelles y digo, hombre, caramba, esto es planificación, 
Sencelles, pero es una depuradora que coge cuatro pueblos, 
Sencelles, Consell, Binissalem y Lloseta ¿cómo no?, después 
otra depuradora en Ciutadella. 

Sondeos, vienen sondeos de agua, ¡caray!, proponen dos, 
en Andratx y en Lloseta no sé si me he dejado alguno por 
el camino, pero vamos, probablemente ande por las mismas 
áreas geográficas, y en puertos proponen una, la mejora de 
las zonas portuarias, ¿saben dónde?, en Andratx; esto es 
«mostrar el !lautó», esto, señores, no es serio, yo comprendo 
que ustedes digan que quieren más planificación y yo estoy 
de acuerdo con ustedes, nosotros defendemos otro modelo, 
no cabe duda, defendemos otro modelo completamente dis
tinto, pero completamente distinto no por aquello del (dais
ser faire, laisser passem que tanto les gusta a ustedes repetir, 
porque mira que tienen cogida la frase, ustedes todavía se 
han quedado en el liberalismo de hace 300 años, ya se lo 
he dicho muchas veces, pero siguen con ésas, ¿eh?, siguen 
con ésas, ni siquiera se han leído a Darendorg, que ahora está 
tan de moda y otros grupos políticos de la Cámara conocen 
bien, ni siquiera se han leído ustedes eso, siguen con «laiser 
faire» y «laiser passem, pero es que nuestra diferencia de pun-

tos de vista no es solame,nte de un criterio político de socia
lismo y de liberalismo, es que aquí sí que hay unos programas 
y sanearIÚento de aguas, sí que hay unos programas de puer
tas, léanse, Sr. Carbonero, léase usted el presupuesto, perdone, 
léaselo y verá usted como hay unos programas, vienen perfec
tamente detallados, como ustedes se han inflado de decir y 
tienen razón esta vez, el Gobierno nos ha presentado un pre
supuesto por programas que yo calificaría de formidable, y 
que ustedes han calificado incluso en mejores términos, gru
pos de Oposición, vienen perfectamente detallados los pro
gramas. 

Mire, Sr. Carbonero, las carreteras se programan en fun
ción fundamentalmente de dos cosas, de la capacidad y de 
la seguridad, y la programación tine que ser, además, una 
programación dinámica, una planificación estática de carre
teras es un error monumental y que desde luego no comete 
nadie que sepa algo de carreteras. En cuanto a la cuestión 
de depuraciones de agua, Sr. Carbonero, las depuraciones, 
abastecimiento y saneamiento sabe usted, debido a una le
gislación que así lo indica, es una competencia extraordina
riamente vinculada a las actividades municipales y por con
siguiente, además de la funcionalidad de la propia red de 
abastecimiento y saneamiento y además de las necesidades 
o de la programación que requieren sus propias necesidades, 
viene también determinada por el grado de interés, de cola
boración, de eficacia y de actividad que presentan los ayun
tamientos, eso a lo mejor explica por qué ustedes insisten 
tanto con depuradoras en determinados sitios. 

- y en fin, simpiemente decirle que francamente éste ha 
sido un debate un poco mortecino, hay que reconocerlo, us
tedes ayer protestaban, y yo comentaba de alguna manera 
que ha sido un debate un poco mortecino, créame, yo creo 
que verdaderamente hemos tocado fondo con esta enmienda 
a la totalidad que ustedes han presentado. 

M uchas gracias, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
Té la paraula el Diputat Sr. Jaume Carbonero. 

EL SR. CARBONERO 1 MALBERTI: 
Gracies, Sr. President. 
Sí, jo trobo també que hem tocat fans, pero amb aquesta 

secció i amb aquest pressupost, aquí és on hem tocat fans. 
Els diferents Portaveus deIs Grups Parlamentaris que han in
tervengut han fet una serie de matisacions al que nosaltres 
hem presentat com a esmena a la totalitat, i després el Sr. 
González i Ortea ha pasat a criticar esmenes parcials, es me
nes puntuals, que en principi no són dins el context de l'es
mena a la totalitat, per reduircho a I'absurd, per intentar fer 
una intervenció gracio~'a, fins i tot per poder dir una frase 
en el pseudo-mallorquí que ell empra de vegades, mostrar 
el llautó i tal; bé, en qualsevol cas jo he de repetir que efec
tivament nosaltres defensam un altre model que el que aquí 
s'expressa, que és un model planificat, que aquest model ens 

'<>'"dóna peu a sol· licitar que la totalitat de la Secció [7 sigui 
~ rebutjada per aquest Parlament perque no respon a una pla

nificació previa i a més, ha he de repetir, a més a més, com 
que en principi també tenim I'oportunitat de presentar esme
nes particulars a cada un deis subprogrames, presentam es
menes particulars en aquells aspectes que a nosaltres ens pa
reix que són necessaris. Vostc s'atreveix a dir aquí, Sr. 
González i Ortea, que cap de les rotondes, que diu que són 
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potencialment perilloses, de Camp de Mar, no són necessa
ries? Són potencialment perillos es, pero no són necessaries 
perque resulta que a Andratx goberna el Partit Socialista i 
no és necessari fer la rotonda de Camp de Mar? Si la lectura 
és exactament la inversa de la que voste ha fet; vostes, en 
el seu programa, han oblidat determinats ajuntaments preci
sament perque hi governa el Partit Socialista solo en coali
ció i aquesta és la realitat i aquest error i aquesta deficiencia 
que vostes han tengut nosaltres intentam pal·liar-Ios posant 
aquests aspectes que són absolutament imprescindibles. La 
carretera de Lloseta a Alaró és una carretera perillosíssima, 
voste fa dos anys que no hi ha passat o diu que fa dos anys 
que no té trimsit, pero és una carretera perillosíssima, per 
aixo té poc transit, perque és dificilíssim passar-hi, i totes 
les estacions depuradores d'aigües residuals que nosaltres pro
posam són absolutament justificades i es troben precisament 
a municipis on vos tes no els pareix necessari fer una estació 
depuradora precisament i pensam que per la visió contraria 
que la que voste ha manifestat aquí d'una manera realment 
poc graciosa. 

Nosaltres, en definitiva, volem reiterar que estam en con
tra de la totalitat de la Secció 17, del pressupost de la Secció 
17, perque no contempla cap deis aspectes que nosaltres hem 
demanat de manera reiterada, no respon a una planificació 
global ni estrategica del territori, no respon a una visió de 
futur del nostre territori i per consegüent és rebutjable en 
totalitat. Immediatament passarem a defensar les es menes par
ticulars. 

- Moltes gracies. 

EL SR. PRESlDENl: 
Sotmetem a votació I'esmena 2524/88 del Grup Parla

mentari SOCIALISTA, a la totalitat de la Secció. 
Sres. i Srs.' Diputats que votin a favor, es volen posar 

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

drets? 
Abstencions? 
Resultat de la Votació: Vots a favor, 25. Vots en contra, 

30. Abstencions, 2. Queda, ido, rebutjada I'esmena a la tota
Iitat que acabam de sotmetre a votació. 

Passam a debatre les es menes 2530/88, 2532/88, 2533, 
2534, també 88, del Grup Parlamentari SOCIALISTA. Per 
defensar les esmenes té la paraula el Diputat Sr. Jaume Car
bonero. 

EL SR. CARBONERO I MALBERTI: 
Gracies, Sr. President. 
Manifestar, en primer lloc, que l'esmena 2530, que sol·li

cita 'l'elaboració d'un pla estrategic i que de manera humo
rística el Conseller ha definit que per a aquest aspecte no
saltres només posavem 1.000 pessetes, és una partida oberta, 
com molt bé ell ha dit i eH sap el que significa una partida 
oberta, pensam que aquesta esmena ha decaigut perque avui 
matí s'ha derrotat la 2403, que era absolutament semblant, 
a la Secció de Turisme i que complementava aquesta; per con- ' 
següent, en principi la podem donar per decaiguda. 

~esmena 2533, que sol·licita una partida per transferir 
Urbanisme als Consells Insulars, aquesta transferencia tenim 
notícies que possiblement es pugui tractar el mes de gener 
a la Comissió Tecnica Interinsular, que es convoqui i que, 
a més, no dificultaria, en el cas que fas aprovada, la seva 

incorporació al pressupost; per consegüent, esperam que 
aquest debat pugui ser un debat més concret respecte d'aquest 
aspecte, i retiram aquesta esmena. 

Defensarem conjuntament la 2532, la 2532, la 2534 i la 
2531. Són aspectes de planificació que ja s'han esmentat a 
l'esmena a la totalitat i que fan referencia a incrementar les 
dotacions de les institucions que tenen encomanada la pla
nificació urbanística i la gestió d'aquesta planificació en el 
seu territori, és a dir, insistir que és necessari ajudar els Ajun
taments i els Consells Insulars. No només els Consells Insu
lars signifiquen una repetició o una continuació del que feia 
la Diputació, sinó que van tenint competencies, no només 
per l'Estatut, sinó a mesura que es van aprovant lleis en 
aquest Parlament, per exemple la Llei d'Ordenació Territo
rial, que els dóna competencies d'engegar determinats plans 
sectorials; doncs és necessari que aquestes institucions ten
guin una ajuda per part de la Comunitat Autonoma que ga
rantitzi que podran complir els seus deures. 

També és absolutament imprescindible que els Consells 
Insulars puguin tirar endavant la política de disciplina urba
nística, en la qual tenen competencia delegada de la Comu
nitat Autonoma i que a pesar d'aquesta delegació de compe
tencia tenen molts pocs mitjans per poder-la afrontar. 
Nosaltres sol·licitam 20 milions de pessetes per a Disciplina 
Urbanística als Consells Insulars, 10 milions per a Mallorca, 
5 per a Menorca i 5 per a Eivissa, i ens sembla que són unes 
partid es realment imprescindibles per poder dur endavant allo 
que en aquests moments 'existeixen tremendes dificultats per 
poder-ha fer. 

EL SR. PRESIDENl: 
Srs. Portaveus dels Grups Parlamentaris que vulguin in

tervenir? 
Sí; té la paraula per part del CDS, el Portaveu Sr. Fran

cesc Quetglas. 

EL SR. QUETGLAS 1 ROSANES: 
Sí; gracies, Sr. President. 
Només és per demanar votació separada de l'esmena 

2532. 
Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Passam, ido, a la votació en primer lloc de l'esmena 

2532. Les altres dues es poden votar conjuntament, Sr. Car
bonero? 

Passam, ido, a la votació de I'esmena 2532/88. 
Sres. i Srs. Diputats que votin a favor, es volen posar 

drets? Gracies. 
Sres. i Srs. Diputats que voten en contra? 
Abstencions? 
Resultat de la Votació: Vots a favor, 22. Vots en contra, 

29. Abstencions, 3. Queda, ido, rebutjada l'esmena 2532 que 
acabam de votar. 

'f~",; Passam a votació de les es menes 2534 i 2531/88. 
Sres. i Srs. Diputats que votin a favor, es volen posar 

drets? Gracies. 
Sí, que passa? 
Té la paraula el Sr. Planells. 

EL SR. PLANELLS 1 PLANELLS: 
Em fa l'efecte que votam una es mena que va ser apro-
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vada en Comissió, la 2534 va ser aprovada per majaría i ara 
I'hem defensada quan era aprovada. 

(Pausa) 

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

EL SR. CARBONERO 1 MALBERTI: 
Sí, Sr. President. 
No I'hem defensada, a pesar que hem dit que la incor

poravem per a la defensa conjunta amb dues esmenes més, 
pero té raó el Sr. Diputat, aquesta es mena és acceptada. la 
2534. 

EL SR. PRESIDENT: 
D'acord. Aleshores la Ilevam de votació no? Encara que 

s'hagi mentengut, esta retirada. 
Passam a votar, ido, I'esmena 2531/88. 
Sres. i Srs. Diputats que voten en contra, es valen posar 

drets? 
Abstencions? 
Resultat de la Volació: Vots a favor, 26. Vots en contra, 

30. Abstencions, no n'hi ha cap. Queda, ido, rebutjada l'es
mena 2541 /88 que acabam de sotmetre a votació. 

Passam a debatre I'esmena 2891/88 del Grup Parlamen
tari PSM-EEM i per defensar aquesta es mena té la paraula 
el Diputat Sr. Mayol. 

EL SR. MAYaL 1 SERRA: 
Perdoni, Sr. President, pero a la !lista que jo li he pas

sat em pens que aquesta esmena no hi figura. Si és la 98, 
s'ha retirat. 

EL SR. PRESIDENT: 
2891 / 88, la \lista que vos te m'ha passat diu «Arqui

tectura ... 

EL SR. MAYaL 1 SERRA: 
Efectivament, efectivament, és una esmena destinada a 

incrementar les inversions previstes per al Servei d 'Arquitec
tura, que segons va reconeixer el Conseller a la comparei
xen<;:a impedirien qualsevol tipus d'obra de rehabilitació o res
tauració d'edificis propietat de la Comunitat Autonoma, algun 
deis quals per ventura en prou mal estat o ruina i per tant 
consideram que és convenient crear una partida economica 
a tal efecte. 

EL SR. PRESIDENT: 
Srs. Portaveus que vulguin intervenir? 
Passam, ido, a la votació de I'esmena 2891/88 del Grup 

Parlamentari PSM-EEM. 
Sres. i Srs. Diputats que votin a favor, es volen posar 

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

drets? 
Abstencions? 
Resultat de la Votació: Vots a favor, 24. Vots en contra, 

29. Abstencions, 3. Queda rebutjada, ido, l'esmena que aca
bam de sotmetre a votació. 

Passam a debatre les esmenes 2529/88 i 2528/88 del 
Grup Parlamentari SOCIALISTA. Per defensar-Ies, té la pa-

raula el Diputat Sr. laume Carbonero. 

EL SR. CARBONERO 1 MALBERTI: 
Gracies, Sr. President. 
En el debat anterior de I'esmena a la totalitat cree que 

ja s'ha parlat prou d'aquests temes, les don per defensades. 
Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Intervencions deIs altres Grups o Portaveus? 
Passam, ido, a votar les esmenes 2529 i 2528/88. 
Sres. i Srs. Diputats que votin a favor, es volen posar 

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

drets? 
Abstencions? 
Resultat de la Votació: Vots a favor, 24. Vots en contra, 

29. Abstencions, 3. Queden, ido, rebutjades les dues esme
nes que acabam de votar. 

Passam a debalre l'esmena 2292/ 88 del Grup Parlamen
tari CDS. Té la paraula el Portaveu Sr. Francesc Quetglas. 

EL SR. QUETGLAS I ROSANES: 
Moltes gracies, Sr. Presidenl. Sres. i Srs. Diputats. 
La nostra es mena pretén un increment important de les 

dotacions pressupostaries, tant per vies de subvencions com 
per via de préstec a l'lBAVI per a noves promocions que no 
determinam on ni quines, sinó que queda a criteri_de la pi a
nificació, de la programació posterior, la detérminació d'on 
haurien de produir-se aquests programes de vivenda. 

la varem denunciar a varem manifestar el nastre punt 
de vista en el Debat de Totalitat deis Pressuposts, que troba
vem en aquest sentit, en aquest pressupast, una falta d'ina
dequació, per un costat, a la cajuntura economica i una man
ca de sensibilitat a la problematica, en cancret a la 
problematica de l'atur, que dins la nostra Comunitat Auto
noma es podria produir a un curt termini. Les dades de l'evo
lució del sector de la construcció són preocupants, enguany 
s'anuncien descensos d'activitat del nivel! del 37,5070 en rela
ció amb l'any anterior, amb la qual dada es poden calcular 
rapidament quines seran les seves conseqüencies a mig ter
mini, és a dir, dins l'any 89. Efectivament en aquests mo
ments el sector funciona de manera més o manco bé, arrel 
de les lIicencies atorgades durant I'any anterior i enguany són 
obres que es troben en pie funcionament; quan aquestes obres 
s'acabin, el descens d'activitat en el sector sera molt impor
tant i sabem el que aixo vol dir en aquesta Comunitat Auto
noma sabem el que vol dir crisi en el sector de la construc
ció, sabem el que vol dir atur, sabem el que vol dir un afegitó 
als problemes d'estacionalitat a causa de les dificultats es
tructurals de la nostra economia, afegir una crisi del sector 
de la canstrucció i totes les conseqüencies que té sobre la 
resta de sectors industrials, pero aixo, que ja per si mateix 
seria raó suficient perque l'Executiu es plantejas un seriós 

. ;~'programa de reactivació del sector, es junta amb una verta
dera necessitat social difícil, sempre difícil d'avaluar, pero que 
tots padem estar d'acord que és absolutament necessaria dins 
la nostra Comunitat Autonoma i molt especialment dins de
terminades capitals i també dins petits municipis on les difi
cultats tenen una altra naturalesa, pero no per aixo deixen 
de requerir una intervenció en materia de promoció pública 
i em referesc, naturalment, a la necessitat de vivenda social, 
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la necessitat de vivenda que només una promoció pública pot 
atendre adequadament. 

l:IBAVI ha fet una feina que tots els Dip~tats, tots els 
Grups Parlamentaris en les seves compareixences a la Co
missió hem coincidit a qualificar d'adrnirable, exemplar i 
bona; la presentació deIs pressuposts, els programes d'actua
cions són molt correctes, pero a nosalt re ' ens pareix que els 
objectius que té plantejats són uns objectius curts, són uns 
objectius insuficients ateses les característiques del que en 
aquests moments ens reclama la cojuntura i una vocació so
cial que evidentment en un programa de vivenda social pú
blica no pot deixar d'estar-hi sempre present, també reclama. 

En conseqüencia, nosaltres pensam que l'objectiu de la 
posada en marxa de 200 vivendes anuals no és un objectiu 
ni molt menys menyspreable, no és un «logro» escas en rela
ció amb la situació anterior, pero ens pareix insuficient, ens 
paJ'eix modese No altres pen, am que una injecció a un Ins
titut Balear de la Vivenda, que ha demostrat tenir una capa
ci ta l de re po la als problcll1 e, que ha demostrat ser capar,: 
de resoldre sÍluaci n dificil ', pot lenir un efectes immediats 
positius tant sobre un sector que entra previsiblement en una 
crisi com per atendre una necessitat social ampliament senti
da. f ens ajustam a un sistema de finanr,:ament que entronca 
amb el sistema més modern, per un costat unes subvencions, 
unes transferencies de capital, i per altra part un préstec, que 
naturalment I'IBAVI haura de tornar amb el tipus d'interes 
i en les condicions que l'Executiu assenyali. 

Aixo podria no duplicar els bbjectius, que seria. em pa
reix, un objectiu raonable, duplicar el nombre de vivendes -
a iniciar per any, pero sí probablement incrementar-lo amb 
una xifra entre un 3G i i1iÍ 500/0 segons el ritme amb que 
es programa I'execució de les obres, crec que tampoc no plan
tejam un impossible, creim que ajudam simplement a subve
nir una necessitat tan cojuntural com social i per tant, en 
conseqüem:ia, defensam aquesta es mena amb l'esperanr,:a que 
el suport de la majoria de la Cambra pugui fer possible un 
reforr,:ament deIs programes de vivenda social de la Comuni
tat Autonoma, que arnés vénen dificultats logicament pels 
avatars que han sofert al lIarg d'enguany, les dificultats del 
conveni amb el Ministeri d'Obres Públiques, i que per aten
dre aquesta competencia exclusiva de la Comunitat Autono
ma probablement ens reclamen un esforr,: superior. 

Moltes gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESlDENT: 
Té la paraula el Sr. Conseller d'Obres Públiques i Orde

nació del Territori. 

PREU DE LA SUBSCRIPCIÓ 
Un any 

EL SR. CONSELLER D'OBRES PUBLIQUES I ORDENA
CIO DEL TERRITDRI (Jeroni Saiz i Gomila): 

Sí; muchas gracias Sr. Presidente. 
Muy brevemente, pero creo que el tema que ha tocado 

el representante del CDS justifica una intervención por par
te mía. Evidentemente, los objetivos que en estos momentos 
tiene planteados el lBAVI a razón de iniciar 200 viviendas 
anuales, no parece que sean excesivamente ambiciosos, pero 
si usted es consciente de sus palabras, y yo se las agradezco, 
esas palabras de felicitación, de alguna forma, a la labor que 
está haciendo el lBAVI, que yo creo que sí, que es efectiva
mente encomiable y que está actuando de una manera muy 
eficaz y muy racional, algunas veces extraño en una empresa 
pública, si usted se atiende y cree de verdad en. esta explica
ción sabrá que el Gerente del fBAVI, en su comparecencia, 
explicó que el problema no es tanto de una falta de recursos 
-que en estos momentos y para el año, para el año 1989, 
no tiene falta de recursos el IBAVI- como de una capaci
dad real de gestión; bueno, a mí me enorgullece que usted 
piense que tiene una. capacidad tan elevada de gestión, pero 
lo cierto es que es un embrión de instituto, que está empe
zando a funcionar bien, que no queremos que crezca dema
siado de prisa para que no se transforme un monstruo como 
otras tantas empresas públicas por estos países que después 
no consiguen funcionar bien y pretendemos que vaya asumien
do gestión a medida que pueda realizarla de verdad y el ge
rente lo explicó as,í y usted tiene que aceptar su explicación. 

Por otra parte, el problema no es tanto de insuflarle 100 
millones de pe~etas este año, lo cual representa poder hacer 
30 viviendas más, como que tenga una capacidad de conti
nuación en el futuro. En el programa de actuación, que está 
contenido en la Memoria del presupuesto, se prevén una ac
tuación y unas posibilidades financieras a lo largo de los pró
ximos 20 años en función de las viviendas que se realicen 
de las ayudas que se establezcan, etc., porque naturalmente 
las viviendas se están construyendo en base a unos présta
mos con sus devoluciones, etc. Entonces no es fácil alterar, 
porque introducir un año determinado lOO millones de pese
tas más no resuelve el problema de continuidad, yo entiendo 
que el programa de actuación de un organismo como ése tiene 
que estar planteado a muy largo plazo y entonces prever la 
posible evolución que pueda tener de ingresos. En este senti
do, aceptando que sí, que sería bueno que se pudiesen cons
truir más viviendas y que, evidentemente probablemente den
tro de un año o dos el plan de 200 tendrá que incrementarse 
no sólo por la necesidad de viviendas, sino para atender esta 
problemática que tendrá el sector construcción, ciertamente 
para el año 89 entiendo que esta cantidad es innecesaria. 

Gracias. 
'. 
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