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EL SR. PRESIDENT: 
Té la paraula el Diputat Sr. Quetglas. 

EL SR. QUETGLAS 1 ROSANES: 
Gracies, Sr. President. 
Sr. Conseller, jo era a la compareixenr;:a del Gerent de 

I'IBAVI i crec recordar que voste no hi era, i efectivament 
ell va dir que havia fet un programa en funció de les seves 
possibilitats, pero va acabar dient, naturalment, si incremen
ten de manera substancial les dotacions per a l'IBAVI, I'IBAVI 
podra fer front a un increment important deIs objectius i de 
les vivendes a iniciar i ha va deixar en mans del Parlament 
amb tota la logica, per tant també va dir que la capacitat 
de l'IBAVI per fer front a un increment important deIs ob
jectius hi és, és possible i tampoc no és tan complicada una 
gestió com per poder iniciar, poder programar i poder ini
ciar no 30 vivendes, perque naturalment aquesta esmena és 
una esmena per a l'any 89, també modesta, pero que hauria 
de venir seguida evidentment d'ulteriors injeccions a l'Insti
tut Balear de la Vivenda per fer front a un programa molt 
més ambiciós de Vivenda que el que ara té plantejat, que 
tampoc no és un programa anual, és un programa amb pro
jecció plurianual i aquesta és la vocació i el sentit d'aquesta 
esmena. 

Per tant, no es tracta de posar 100 milions de pessetes 
per fer 30 vivendes, es lraCla de posar 100 milions de pesse
tes per i~crementar el programa de vivendes que avui és quan
tificat en 200 anuals, a 230/250 anual per als proxims anys, 
aquesta és la idea i a més, jo diria més, jo .crec que. per fer 
front a les necessitats que m'alegra que el Conseller comuru
qui que comparteix tant pel que fa a la necessitat de vivenda 
com a la crisi del sector de la ~qnstrucció que s'acosta, doncs 
que convendria replantejar-se eriosament i urgentment una 
ampliació deis objectius de l'lBAVr, una ampliació deis ob
jectius del programa de vivendes socials una implicació im
portant deis municipis i deis Consells Insulars en programes 
de vivenda, perque si no existeix aquesta implicació difícil
ment es podra dur a terme una adequada programació, i jo 
cree que ja ha arribat I'hora de posar fil a l'agulla, cree que 
l'IBAVI és prou madur i en qualsevol cas, en qualsevol cas 
em pareix que no és justifieació. suficient dir que ens esti
mam més anar poc a poc per no crear un monstre excessiva
ment gran, quan tant la necessitat de la cojuntura com la 
necessitat de la demanda real de vivenda social que existeix 
a la nostra Comurutat Autonoma és de tal calibre, no és ade
quada una resposta en funció de les necessitats d'un creixe
ment més o manco ponderat, més o manco contengut d'una 
empresa pública. 

Moltes gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESlDENT: 
Srs. Portaveus que vulguin intervenir? 
Té la paraula, per part del Grup Parlamentari SOCIA

LISTA, el Diputat Sr. Josep Alfonso. 

EL SR. ALFONSO 1 VILLANUEVA: 
Sí, Sr. President. 
Es una qüestió d'ordre i per agilitar el debato Després 

d'aquesta transmissió de tlors, violes i romaní, nosaltres vo
líem introduir dios aquest debat l'esmena 2527, que era a IBA
VI, i la 2526, que també era a IBAVI, pero a Organismes 
Autonoms. Secció 34. Com que s'ha iniciat i s'ha fet el de-

bat d'IBAVI aquí, creim que és convenient fer un conjunt 
de debats d'IBAVI, si ens ho permet el President. 

EL SR. PRESIDENT: 
Vol repetir les esmenes? 

EL SR. ALFONSO 1 VILLANUEVA: 
Les esmenes 2527/88 i 2526/88. 

EL SR. PRESIDENT: 
Per defensar les esmenes 2527 i 2526, té la paraula el 

Diputat Sr. Costa. 

EL SR. COSTA 1 COSTA: 
Gracies, Sr. President. 
Dins aquest conjuot d'esmcnes de I'[BAVI, en primer Uoc 

n'hi ha una que té una certa concordanc;a amb la defensada 
pel DS amb aoterioritat, que és I'augment en un 100/0 del 
programa de vivelldes d'aquesl Institut, 00 nosaltres lti dedi
caríem en una primera fase 40 milioos de pessetes, que sa
bem que s6n insuficients per a aquesta promoci6, pero lam
bé abem que hi ha necessitat d'aquestes vivendes en aquesta 
poblaci6 i que per ta nt poden ser d'immediata execució. 

Thmbé dins aquest lnsutul i contin uant una política que 
ha tengut molls boos resultats a l'Ajuntament de Palma, in
trodu'im una esmena de 100 milions de pessetes per a tran -
ferencies de capital a ajuntaments amb I'objecliu de rehabili
tar barri degradat · a Palma i a Eivissa, i vull cridar l'atenció 
deIs Srs. Diputats, e pecialment deis Diputats d'Eivissa, per
que a Palma ja es du a terme aquesta política amb molts 
bons resultats, a Eivissa tú ha do barris molt degradats, Wl 

és el barri de sa Penya, sobre aquest barrí molt recentmenl 
l'Ajuntament d'Eivissa ha manifestat per unanimitat la seva 
voluntat de firmar aquest tipus de canveni amb la Comuni
tat Autonorna, i el Grup AP-PL en aquest Ajuntament va 
demanar un increment de la partida propasada inicialment 
per l~caIdia, doblant-la, duplicant la seva quantitat amb I'ob
jecte de firmar convenís amb la Comunitat Autónoma. Jo 
no vulJ pensar que fos una qüesti6 d'oportunisme, vull pen
sar que era una preocupaci6 compartida per tots e1s grups 
cree que é ampliament compartida a 1 illa d'Eivissa i que 
si no és ampliament compartida en aquesta Cambra és per
que no es coneix aquesta realital, aquest baró és un barri 
que no té sanejament, que té accés difícil en molts de ca os, 
que les vivendes no reuneixen les mírumes condicions sanita
ries i que per tanl és una política d'aqueUes que el Sr. Con
sell.er ens deia a la eva intervenció sobre J'esmena de lOlali
tat a aquesta Secció que era d'aqueUes que es poden executar 
sense altra planificació previa, aquesta esmena és una ncccs-
ital que no fa falra cap planejament p r aber quc ex.isteix, 

é obvia i per a tots els qui la coneixem no nece.~sita d'altra 
planificació que la de dur cndavant aquesta rebabilitació en 
aquesta zona. 

ridar, ido, I'alenció, i donar-los, a més,perquc ningú 
no pugui al·legar desconeixcl11enl, comunicació verbal de. l.a 
v lunlal d'aquest municipi de dur endavant aquesta rehabill 
taci6 i ería una llastima que es quedas pel cami per falla 
de la voJuntal p lítica d'altres instit.ucions de fer la col·labo
ració necessaria per dur-ho endavant. 

Moltes gracies. 
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EL SR. PRESIDENT. 
Havent-hi també l'esmena 3014/88 del PSM-EEM, tam

bé referida a l'IBAVI, la podria també defensar el Sr. Serra 
i després leS votarÍem tates quatre. 

EL SR. SERRA I BUSQUETS: 
Sí, Sr. President. 
Aquesta es mena era suprimir la quantitat prevista que 

el Govem té per a Foment Industrial S.A., a causa que de 
les explicacions que varem rebre de la Conselleria no es veu 
viable el funcionament el 89 del Foment Industrial S.A., i 
en conseqüencia la partida prevista la volíem passar a IBA
VI, que sí té un~ projectes concrets d'actuació, partida pre
vista reduida en menys 1.000 pessetes, ja que deixaríem oberta 
la partida de Foment Industrial en 1.000 pessetes; en conse
qüencia, seria amb una partida de 18.499.000 pessetes. 

Gn'icies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
Srs. Portaveus ... ; pareix que tots els Portaveus han in

t~rvengut .. Dos, tres d'AP-PL? Un? 

EL SR. PLANELLS 1 PLANELLS: 
Questió d'ordre. Per una qüestió d'ordre, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT. 
Per una qüestió d'ordre, ja la pot dir. 

EL SR. PLANELLS I PLANELLS: 
. Es possible que vagi equivocat, pero en la defensa que 

ha fet el Partit Socialista de les esmenes 2526 i 2527 la veri
tat és que nosaltres no les teníem aquí, perque hem repassat 
la llista de les es menes mantengudes en Pie i la veritat és 
que no les trobam. Thl vegada estam equivocats, pero no són 
a la llista que ens ha facilitat la Cambra, si n'hi ha una altra 
ens agradaria que ens ho diguessin. 

EL SR. PRESIDENT. 
Sr. Planells, no hi ha altra llista. S'han mantengut a Em

preses Públiques, 2526, 2527 i la 3014/88 del PSM-EEM. 
Té la paraula per part del Grup Parlamentari AP-PL, 

el Diputat Sr. Miquel Capó. 

EL SR. CAPO I GALMES: 
Moltes gracies, Sr. President. 
Jo és per contestar a l'esmena 2292 del Sr. Quetglas, del 

CDS, en el sentit que nosaltres no li donarem suport pel mo
tiu que li ha comentat el Conseller. Si veu que I'IBAVI fun
ciona bé, que du una marxa ascendent, important, amb co
neixement, no vulgui augmenLar de cap 100 rnilions de 
pessetes, no fos cosa que s'ofegas, és adir, deixem-ho fer que 
va bé, tira a tira. Jo sé que voste li té un especial afecte a 
I'IBAVI, com les Hoques que sempre procuren que els pollets 
tenguin el maxim de cuquets possibles o dit d'una altra ma
nera, les mares sempre veuen els seus nins prims, pero no 
deixa que el Conseller ha dit que va caminant cap endavant, 
dones la deixi fer i no ens faci aquestes injeccions que I'úni
ca cosa que farien, com molt bé ha dit, seria desvirtuar el 
tema. 

1 per una altra banda, el que voste ens ha plantejat és 
un canvi d'objectius, un canvi de metodes, i aixo ja no im
porta ni discutir-ha, vull dir que voste ha reconegut que anava 

bé, el ConselIer ha dit que anava bé, du una marxa, com 
deim, ascendent, no la desfacem no fos cosa que anas ma
lament. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT. 
Passem a votació una per una les esmenes ... 

. Per que demana la" paraula, Sr ... ? 

EL SR. MARI I CALBET. 
Perdó, Sr. President; per contestar al Sr. Costa. 

EL SR. PRESIDENT. 
Voste té un Portaveu que ha fet ús de la paraula pel 

seu Grup i no es pot fer ús dues vegades del temps. No obs
tant aixo, jo no sé... El Sr. Marí té la paraula. 

EL SR. MARÍ I CAL,.ful: & 
Gracies, Sr. Presid~t. 
Bé, jo no sé el número de l'esmena, no record quin han 

dit, només volia contestar al Sr. Costa, i jo, que estic per 
a la rehabilitació de sa Penya, estic per la rehabilitació de 
Dalt Vila, el que sí m'estranya és que l'Ajuntament d'Eivissa 
presenti una moció, i vostes presentin una es mena als Pres
suposts de la Comunitat Autonoma dedicant 50 milions de 
pessetes a una cosa que no hi ha cap pla, que jo conegui 
almanco, i a mi m'agradaria saber quin éso EIs únics estudis 
que hi ha són uns estudis que varen fer uns tecnics del Con-

- seU d'Europa i segons les notícies que jo tenc fins a finals 
de gener no ens diran les seves idees, no un pla de rehabili
tació, sinó allo que elIs pensen, perque el Sr. Costa ha parlat 
aquí com si la rehabilitació del barri de sa Penya fas una 
cosa molt facil, la qual cosa a mi em pareix absurda, jo cree 
que la rehabilitació de sa Penya, i si el Sr. Costa conegués 
el que és rehabilitació d'un barri, amb la problematica que 
representa el barri de sa Penya d'Eivissa, no cree que s'ha
gués atrevit a dir les paraules que ha dit. Jo cree que és un 
problema molt complex, que hi ha diferents estudis en fun
cionament i, per descomptat, el dia que hi hagi un pla apro
vat de rehabilitació del barri de sa Penya, el meu suport sera 
per a aquesta rehabilitació, perque consider que és indispen
sable, ara bé, el que ens passaria si aprovavem aquesta es
mena és-que a final d'anys aquests 50 milions de pessetes 
passarien al superavit, perque no hi ha cap pla, i aixo és 
el que no es pot fer, anar tirant pedres fora dient 50 milions 
per aquí i 150 milions per alla i 80 per I'altra banda sense 
que hi hagi un pla. 

EL SR. PRESIpENT. 
El Sr. Quetglas té la paraula per a replica, diu, pero no 

sé a qui ha de replicar. 

EL SR. QUETGLAS 1 ROSANES: 
Gracies, Sr. President. 
Als Portaveus deis Grups Parlamentaris que han comen

tat la meva esmena, cree que és un tom habitual, no? 

EL SR. PRESIDENT. 
Els comentaris no ten en replica, Sr. Quetglas. 

EL SR. QUETGLAS 1 ROSANES: 
Bé, per al·lusions, ido. 
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E L SR. P RESIDENT: 
Faci via . 

EL SR. QUETGLAS I ROSANES: 
Moltes gracies, Sr. President. 
Simplement volia replicar al Sr. Capó, en el sentit que 

després de la seva intervenció d'avui matÍ a la Secció d'Agri
cultura ja Ji he comentat en privat que era la primera vegada 
que l'havia sentit parlar tres rninuts seriosament a la tribu
na, ara avui horabaixa ha tornat a la seva tonica habitual 
com s'ha vist, perque jo li vull dir una cosa i ara li vull par
lar molt seriosament: no confongui, Sr. Capó, el que per al 
nostre partit, per a aquest Grup Parlamentari i per a mi per
sonalment suposa una profunda preocupació per a l'atenció 
de les necessitats de vivenda amb qualsevol altre tipus de con
sideració corporativa. Per a nosaltres aixo és una qüestió im
portant, que afecta qüestions basiques de la mateixa dignitat 
humana i que no respon a procurar alimentar una criatura 
que no és propia, en definitiva; que simplement el fet que 
jo, com a funcionari hagi col·laborat en una altra etapa de 
la meya vida a la formació de 1'IBAVI com a moltes altres 
coses dins les Conselleries, en les distintes destinacions pro
fessionals que he tengut, no li dóna dret, Sr. Capó, i Ji parlo 
seriosament, a confondre una cosa amb I'altra, perque per 
a nosaltres els programes de vivenda tenen molt a veure amb 
el que signifiquen les nostres preocupacions polítiques i 
socials. 

Gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
El Sr. Costa, per a replica al Sr. Marí. 

EL SR. COSTA 1 COSTA: 
Moltes gracies, Sr. President, seré molt breu. 

EL SR. PRESIDENT: 
Ha de ser breu, Sr. Costa. 

EL SR. COSTA 1 COSTA: 
M'alegra molt que per primera vegada un membre d'AP

PL comparteixi la planificació amb nosaltres. Precisament 
la moció que va ser aprovada a l'Ajuntament d'Eivissa, amb 
el suport unanime d'AP i del COS, contemplava I'elaboració 
d'un pla per a aquesta rehabiltació, pero aixo no és excusa 
perque no hi hagi aquesta quantitat fixada en els pressuposts, 
perque precisament el que es pot anar fent i el que és neces
sari per dur endavant aquesta rehabililació' de la qual els so
cialistes alguna experiencia en tenim als ajuntaments que hem 
governat, és anar adquirint aquelles vivendes que siguin sus
ceptibles de compra en aquests moments i poder fer la reha
bilitació amb posterioritat. Voste sap que no admet més re
tard la rehabilitació de sa Penya, hi ha vivendes que poden 
caure en qualsevol moment, hi ha un perill sanitari constant 
tal com han detecta! els mateixos serveis dependents del Pa
tronat de Salut Mental i Assistcncia Social d'Eivissa i For
mentera i voste sap que tots els estudis coincideixen en la 
necessitat de fer aquesta rehabilitació per erradicar una pro
blematica social i una problematica sanitaria molt greu a les 
illes d'Eivissa i Formentera. 

Pe!' tant, si aquestes eren les raons per les quals anava 
a votar que no a aquesta esmena, jo Ji demanaria que relle
xionas sobre el tema, que pensi sincerament que feim aquí 

per als ciutadans de la nostra illa i si de veritat tenim la vo
luntat de solucionar un deis problemes més greus que hi ha 
a les iIIes d'Eivissa i Formentera en el tema de vivenda. 1, 
senyors de la majoria ... 

EL SR. PRESIDENT: 
la, Sr. Costa , ja. 

EL SR. COSTA I COSTA: 
Un segon. 

EL SR. PRESIDENT: 
Vagi acabant. 

EL SR. COSTA 1 COSTA: 
Un segon, acabo tot d'una. Que rellexionin sobre unes 

paraules que acaben de dir, podem fer grans elucubracions 
sobre I'any 2000, pero mentre tenguem barris com el de sa 
Penya difícilmcnt podrem afrontar qualsevol projecte de futuro 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sí, Sr. Marí per a contrareplica. tan curta com sigui 

possible. 

EL SR. MARI 1 CAC/ET: 
Sí, seré molt curt. 
Sr. Costa, jo estic d'acord amb voste en tot el que ha 

dit mcnys que siguin capar;os, sense un pla, _de comenr;ar a 
comprar coses sense saber que es compra. Esperem que el 
Consell d'Europa ens digui el que hem de fer, cosa que esta
ra feta a final s de gener, esperem que hi hagi un pla de re
habilitació i aleshores demani voste el nostre suport O el de
mani a l'Ajuntament d'Eivissa i el tendra. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Acabat el debat, passam ... 
No, Sr. Costa, no. 
Passam a la votació de l'esmena ... 
Són tots aquí dins? Sr. Alfonso, s'assegui al seu 1I0c, fa

rem una aturadeta, que ja és difícil comptar, i si voste enca
ra ens ho complica més arribarem que no sabrem eom hem 
de comptar. 

. Sres. i Srs. Oiputats que votin a favor de I'esmena 
2292/88 del Grup Parlamentari COS, es volen posar drets? 
Gracies. 

Sres. i Srs. Oiputats que voten en contra, es volen posar 
drels? 

Abstencions? 
Resultat de la Votació: Vots a favor, 27. Vots en contra, 

30. No hi ha abstencions. Queda rebutjada l'esmena que aca
bam de sotmetre a votació. 

Es poden votar conjuntament les dues esmenes del Grup 
Parlamentari SOCIALISTA? 

Passam a votació, ido, les es menes 2526 i 2527/88 del 
Grup Parlamentari SOCIALISTA. 

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

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

Abstencions. 

' . 
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Resultat de la Votació: Vots a favor, 27. Vots en contra, 
29. Abstencions, 1. Queden, ido, rebutjades les dues esme
nes que acabam de sotmetre a votació. 

1 passam a votar l'esmena 3014/88 del Grup Parlamen
tari 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? 

Abstencions? 
Resultat de la Votació: Vots a favor, 27. Vots en contra, 

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

Passam a debatre les esmenes 2551, 2545, 2549, 2550 del 
Grup Parlamentari SOCIALISTA. Per defensar aquestes es
menes té la paraula el Diputat Sr. Jaume Carbonero. 

EL SR. CARBONERO I MALBERTI: 
Sr. President, demanaria defensar conjuntament les 2551, 

2545 i 2549, i de manera separada la 2550, després. 

EL SR. PRESIDENT: 
Per a la defensa o per a la vota ció' 

EL SR. CARBONERO 1 MALBERTI: 
Per a la defensa. 
Gracies. 
Fan referencia aquestes esmenes al Subprograma de Ca

rr!'!teres, de construcció i conservació de carreteres i del seu 
contingut ja se n'ha parlat aquí; en definitiva nosaltres de
manam que s'afegeixi al Programa que figura al pressupost 
la construcció d'una carretera d'Andratx al Port d'Andratx 
per causes evidents i que la intersecció de la carretera de Pal
ma a Andratx amb la carretera de Camp de Mar es faci mit
janr;ant una rotonda, també per causes evidents que ja s'han 
reconegut aquí, fins i tot pel Portaveu de l'Oposició. 

També, per una altra banda, demanam el millorament 
de la carretera Lloseta-Alaró, que també s'ha defensat i per 
consegüent don aquestes tres esmenes per defensades. 

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. Mayol. 

EL SR. MAYOL 1 SERRA: 
Gracies, Sr. President. 
Molt breument, simplement per anunciar la nostra abs

teu"ció en aquestes esmenes, perque consideram que en efecte 
aquestes afectacions puntuals per a projectes concrets i en 
localitzacions geogrMiques concretes no res ponen a una prio
rització clara deIs projectes. 

EL SR. PRESIDENT: 
Posam a votació les es menes 2551, 2545 i 2549/ 88 del 

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

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

drets? 
Abstencions? Gracies. 

Resultat de la Votació: Vots a favor, 20. Vots en contra, 
30. Abstencions, 6. Queden rebutjades les esmenes que aca
bam de sotmetre a votació. 

Per defensar les esmenes 2893, 2894, 2895 i 2896/88 del 
Grup Parlamentari PSM-EEM, té la paraula el Diputat Sr. 
Mayol. 

EL SR. MAYOL I SERRA: 
Gracies, Sr. President. 
Aquest conjunt d'esmenes són les que fan referencia al 

tema de carreteres, on proposam una disminució de les in
versions tant de conservació, que no sempre entenem que res
pongui a conservació, com a creació de nova infrastructura 
viaria i, conseqüentment, també d'expropiacions per aquest 
feto 

Nosaltres, jo vull deixar aixo ben ciar, que no és que 
siguem enemics per sistema i per ser de les carreteres, sinó 
que entenem que la priorització deis pressuposts exigeix sa
crificis per una banda i per altres per poder reequilibrar mi
llar les necessitats d'aquestes illes. Certament la nostra pos
tura favorable als transports públics i a la descentralització 
podría fer innecessari continuar creant una infrastructura ex
cessiva de carreteres, al nostre entendre, i per tant les inver
sions ens semblen realment excessives. Avui matí alguns Di
putats del nostre Grup han estat citats pel Conseller 
d'Agricultura, que ara entra; i jo el vull es mentar ara i recor
dar que, quan parIava de 500 milions de pessetes per bestia 
bovÍ o cabrum en parlava com d'una xifra utopica i miracu
losa, totalment fora de les possibilitats del pressupost d'aques
ta Comunitat Autonoma; no és així, aquesta xifra seria as
solible si es retallas per altres bandes i pensam que per motius 
d'equilibri de pressuposts seria raonable disminuir la quanti
tat destinada a carreteres, i he d'agralr al Grup d'AP-PL que 
ens hagi donat la raó en aquest aspecte i que en Ponencia 
o Comissió hi hagués una rebaixa de 60 milions d'aquests 
capítols, que pensam que demostra que anam, com a mí
nim, en la bona direcció, no sé si massa aviat encara, pero 
com a mínim en la bona direcció. 

Gracies. 

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

tervenir. 
Passam a votació, primer l'esmena 2893 / 88, i deman a 

les Sres. i als Srs. Diputats que votin a favor si es volen po
sar drets. Moltes gracies. 

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

Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen, es valen posar drets? 
Resultat de la Votació: Vots a favor, 4. Vots en contra, 

27. Abstencions, 21. Queda rebutjada I'esmena 2893 que aca
bam de sotmetre a votació. 

Passam a votar les esmenes 2894, 2895 i 2896, tates tres 
del Grup Parlamentari PSM-EEM. 

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

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

Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? Gracies. 
Resultat de la Votació: Vots a favor, 4. Vots en contra, 

28. Abstencions, 21. Queden rebutjads, ido, les tres esmenes 
que acabam de sotmetre a votacíó. 
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Per defensar l'esmena 2550/88 del Grup Parlamentari 
SOCIALISTA, té la paraula el Diputat Sr. Carreras. 

EL SR. CARRERAS 1 FONT: 
Aquesta es mena té una raonada justificació perque es 

tracta d'eliminar un punt negre i a la vegada de solucionar 
una variant d'entrada a una carretera, En absencia, per part 
de la Conselleria d'Obres Públiques, d'un pla, d'un progra
ma d'eliminació de punts negres de les carreteres de les Illes 
Balears, en absencia d'un pla de variants que no s'ha fet i 
en absencia de tot tipus de plans, que la Conselleria d'Obres 
Públiques en cinc anys i mig no ha fet n.i un sol pla, sempre 
ens veurem obligats a presentar aquest tipus d'esmena, per
que no hi ha una programació mínimament planificada. 

En aquest sentit, voldria que donas sin suport a aquesta 
esmena i recordar que aquesta és una moció que es va apro
var a l'Ajuntament del Castell amb el suport de tots els grups 
polítics. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Srs. Portaveus que vulguin intervenir? 
Passam a votar l'esmena 2550/88. 
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? 
Abstencionss 
Resultat de la Votació: Vots a favor, 19. Vots en contra, 

26. Abstenciolls, 5. Queda, ido, rebutjada l'esmena que aca
bam de sotmetre a votació. 

Per defensar l'esmena 2546/ 88 del Grup Parlamentari 
SOCIALISTA, té la paraula el Diputat Sr. Jaume Carbone
ra perque digui quantes en vol defensar conjuntament. 

EL SR. CARBONERO 1 MALBERTI: 
Grades, Sr. President. 
No fara falta defensar-Ia, aquesta la retiram. 1 la 2547, 

que fa referencia a transferencia en aq uesta materia de ca
rreteres als Consells Insulars, pels mateixos motius que hem 
dit de la 'transferencia d'urbanisme als Consells Insulars, tam
bé la retiram. Per consegüent, queda exclusivament d'aquest 
Capítol la 2548. 

EL SR. PRESIDENT: 
Per defensar-la té la paraula el Diputat Sr. J aume Car

bonero. 

EL SR. CARBONERO 1 MALBERTI: 
Molles gracies, Sr. President. 
Aquesta esmena es refereix al passeig del ferrocarril de 

Manacor i és un rema que requereix la intervenció de la Con
selleria d'Obres Públiques, perque és un vial que a la vegada 
és un carrer de Manacor i una carretera, és a dir, una carre
tera urbana i que té una serie de problematiques que fan im
prescindible la seva remodelació. CAjuntament de Manacor 
ja ha ha comunicat així a la Conselleria, i nosaltres no pro
posam un increment de la partida, sinó exclusivament una 
afectació a aquest tema perque l'actuació de la Conselleria 
d'Obres Públiques durant el 89 no oblidi que aquesta actua
ció també és prioritaria, Manacor lambé necessita que aixó 
s'arregli. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Srs. Portaveus que vulguin intervenir. 
Passam a votacÍó ... 
Té la paraula, per part del Grup Parlamentari AP-PL, 

el Portaveu Sr. González i Ortea. 

EL SR. GONZALEZ 1 ORTEA: 
Sí; gracias, Sr. Presidente. 
Hay toda una serie de enmiendas de éstas a las que no 

estamos contestando en detalle porque a nuestro juicio yeso 
ya lo hemos dicho también otras veces, no es este el docu
mento adecuado, el presupuesto, para que venga detallada
mente una relación de obras que en algunos casos de los que 
hemos visto hoy son puras obras que entran dentro del cam
po incluso de la conservación, y votarlas en contra no signi
fica n.i siquiera que quede excluida la possibilidad que en fun
ción de las disponibilidades del tráfico y de todas estas cosas 
que antes he explicado se puedan acometer, pero no parece 
lógico elevarlas a la categoría de compromiso presupuesta
rio; no le parece lógico a nuestro Grupo, por supuesto. 

Gracias. 

EL SR. PRESlDENT: 
Passam a la votació de l'esmena 2548/88 del Grup Par

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

drets? Gracies. 
Sres. i Srs. Diputats qlle voten en contra, e~ volen posar 

drets? 
Srs. Diputats que s'abstenen, es valen posar drets? 
Resultat de la Votació: Vots a favor, 18. Vots en contra, 

28. Abstencions, 5. Queda rebutjada I'esmena que acabam 
de sotmetre a votació. 

Passam al debat d'un grup d'esmenes integrar per les n? 
2535, 2536, 2537, 2538, 2539 i 2540/88 del Grup Parlamen
tari SOCIALISTA. Per a la defensa d'aquestes es menes té 
la paraula el Diputat Sr. Jaume Carbonero. 

EL SR. CARBONERO 1 MALBERTI: 
Gracies, Sr. President. 
Defensaré fins a la 38 i després passaré a la 40 i la 39 

quedara, si a voste li pareix bé, perque la defensi després 
un altre Diputat. Aquestes són esmenes d'infrastructura hi
draulica i que es basen fonamentalment en l'estructura pro
pasada per la Conselleria, que nasal tres varem demanar ja 
fa temps i a la qual donam suport, i és que les xarxes locals 
es facin a carrec deis pressuposts de les entitats locals, ja si
guin Consells Insulars o Ajuntaments, i les xarxes d'alta es 
facin a carrec deIs pressuposts de la Comunitat Autónoma. 
La 2540 demana, com ja he defensat abans, un il1crement 
de les assignacions als Consells lnsulars, perque si realment 
s'han de fer a carrec de les ajudes. conjuntament amb els 
ajuntaments, per a la construcció de les xarxes locals, neces
siten que la partida sigui incrementada, perque com hem dit. 
i jo cree que s'ha reconegut i hi ha hagut una adhesió, aquest 
problema és el problema més greu que en aquest moment 
té plantejat la nostra Comunitat Autónoma a nivell d'Obres 
Públiques, és a dir, que existeixen municipis que en aquests 
moments no tenen xarxes u'aigua i clavegueram i és impres
cindible que dins el 89 s'escometin una serie d'obres que la 
partida pressupostaria que és prevista en aquest subprogra
ma és absolutament insu ficient. 

,-

'. 
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Les altres es menes fan referencia a depuradores d'aigües 
residuals concretes, a 1I0cs concrets, geograficament concrets, 
perque són 1I0cs que, a més a més deis que es proposen al 
pressupost que s'ha presentat, són 1I0cs que per oblit o per 
altres causes no hi figuren i són imprescindibles les de Cales 
de Mallorca, de Camp de Mar, de Cala Anguila i la impres
cindible de Sencelles, Consell, Binissalem i L1oseta, que té 
una problematica realement difícil. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Per defensar I'esmena 2539/ 88, té la paraula el Diputat 

Sr. Febrer. 

EL SR. FEBRER 1 GENER: 
Gracies, Sr. President. 
Aquest programa té per funció, com tots vostes saben, 

el sanejament deis nudis urbans, entre altres coses, i I'objec
tiu és la depuració de les aigües residuals de tots els nudis 
costaners. Evidentment ar,:o realment és important, pero com 
dei a el meu company Jaume Carbonero, supos que hi ha ha
gut una serie d'oblits, perque repassant els objectius del pres
supost he de recordar que entre altres hi ha el provelment 
i sanejament del Mercadal i Fornells, tothom sap on és a<;:o, 
de Santa Eulalia del Riu, tothom ho coneix, la depuradora 
d'Alaior, que també ho coneixen, ses Palsses, que també ho 
coneixen, Son Jordi i Can Bossa, que també ho coneixen i 
el provelment de Cala en Porter. Jo \'única cosa ql!e he de 
dir és que not a faltar a I'illa de Menorca, coÍn a mínim, 
els dos municipis més importants que són precisament la part 
de Maó i la part de Ciutadella, que curiosament són d'un 
sentit polític un poc diferent, pero, clar, tal vegada s'han obli
dat, i dins la partida de 880 milions, d'un total de 1.046 mi
lions de pessetes, nosaltres I'única cosa que demanam és que 
s'incrementi la partida de 50 milions, perque com a mínim 
un d'aquests dos municipis tengui realment la possibilitat d'en
guany entrar dins una primera fase de sanejament. 

Ar,:o ho feim senzillament per pal·liar un greu problema 
de poi· lució, evitar la degradació i fer un creixement se\ectiu 
i ordenat i donar qualitat de vida als nostres conciutadans 
i em sembla que ar,:o és realment lloable i no entrar en una 
batalleta política. 

Moltes gracies. 

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

Huguet. 

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

Gracies, Sr. President. 
Per fer referencia únicament i exdusivament a la darre

ra intervenció del Portaveu del Grup SOCIALISTA, el Sr. 
Febrer, que té una lIista, la que li convé, la que li convé a 
el!. Cala Murada també hi és, Eivissa també hi és, Andratx 
també hi és, Son Oleo de Ciutadella també hi és, aqucsts 
no els ha mencionat i justament menciona es Mercadal i For
neUs ~també hi ha Ferreries que s'ha d'acabar de concloure~ 
que són projectes que vénen de molt enrera, presentats, apro
vats i que són en fase d'execució. Si no record malament, 
al moment de produir-se la transferencia, estava en fase d'exe-

cució ja tant Ferreries com a punt de sortir també es Merca
dal, Fornells i Migjorn; li he de recordar que Ciutadella, el 
que voste proposa, encara no ha fet arribar el projecte a la 
Conselleria i, que nosaltres tenguem informació, no sabem 
si s'ha encarregat aquest projecte, el que sí li puc dir és que 
la Comissió Provincial d'Urbanisme, quan va veure el Pla Ge
neral de Ciutadella, es va haver d'obligar l'Ajuntament a pre
veure la depuradora de Ciutadella. 

I per acabar, també dir-li que al Debat de l'estat de la 
Comunitat Autonoma, quan el President va parlar aquÍ so
bre el Pla Extraordinari d'Inversions, va fer referencia preci
sament a sanejament de dos municipis de Menorca, Maó i 
es Castell, tot junt integrat en un valor de 250 milions de 
pessetes i l'Ajuntament de Ciutadella, el sanejament integral, 
també 250 milions de pessetes en aquest Pla Extraordinari. 
Aquests 50 que són? Per que són? Es podran invertir enguany 
o és una es mena d'aquestes que després em serveix per anar 
a fer un programa matinal? 

Gracies, Sr. President. 

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

EL SR. FEBRER 1 GENER: 
Per contestar puntualment, o sigui, respecte del famós 

Pla Júpiter nosaltres aquí no en tenim constancia, per tant 
ar,:o en certa manera és fer volar coloms. El que sí és evi
dent, li ho vulI dir al Sr. Huguet, és que si la Comissió Pro
vincial d'Urbanisme va obligar en certa manera a haver d'ubi
car una depuradora, jo cree que amb el bon criteri que volen 
sanejar el medi ambient evidentment crec que la continuació 
seria dotar pressupostariament la possibilitat que el nucli de 
Ciutadella s'hi hagi d'acollir, perque si no ¿em volen dir per 
que és un pressupost? Per pressupostar unes obres, no per 
fer unes obres que ja s'han pressupostat amb criteris, si no 
després no tenen habilitacions de credit per poder solucio
nar aquest problema. 

1 respecte de que cadascú es mira i llegeix el catecisme 
com vol, evidentment vostes abans han fet una lectura, i jo, 
per demostrar que en certa manera n'hi havia una altra, he 
fet referencia a tota una serie de municipis per pal·liar un 
poc aquesta descompensació. 

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

Huguet. 

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

Gracies, Sr. President. 
Quan jo venia a escola amb voste em deia que la inter

comunicació era fonamental i que tenguéssim un mateix lIen
guatge. Voste no m'ha contestat aquests 50 milions, sincera
ment, es poden invertir dins el 89? Hi ha el projecte fet? 
Es fet, aquest projecte? Hi ha voluntat de fer-Io? Bé, d'acord, 
voluntat de fer-Io. 1 s'invertiran dins el 89? Ni tan sois s'ha 
presentat, ni tan sois s'ha presentat i jo li puc assegurar que 
dins el Pla Extraordinari d'Inversions, i a<;o ho sap l'alcalde 
de Ciutadella, al qual es va comunicar personalment, és dins 
aquest Pla Extraordinari d'lnversions, 250 milions de pes se
tes, 250 milions de pessetes. 

Gracies. 
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EL SR. PRESIDENT: 
Per part del Grup MIXT, el Diputat Sr. Ricci. 

EL SR. RICCI I FEBRER: 
La veritat és que el Vice-President m'ha enganxat la mar 

de paraules meves, pero és que el Sr. Febrer, que pertany a 
un Grup molt coordinat i essent de CiutadelIa pel que es veu 
no s'ha assabentat que jo també, personalment, vaig ser el 
primer que vaig dir per la nidio i a la premsa que aquests 
dos lIocs, tant Maó com Ciutadella, amb el Pla d'lnversions 
tendrien aquestes depuradores, fins i tot també els dos cin
turons de Ciutadella i de Maó. Totes aquestes ganes de no 
veure i no coneixer, a90 al final jo li dic demagogia, la reali
tat és que tant l'alcalde de Ciutadella com jo mateix ja hem 
parlat d'aquest tema fins i tot amb el mateix enginyer i hem 
arribat a un acord; tirar 50 milions de pessetes aquí és tirar 
tirs enlaire, que és el que voste fa, com sempre. 

Gracies. 

EL SR. PRESlDENT: 
Sí, el Diputat Sr. Febrer, per contestar molt puntualment. 

EL SR. FEBRER [ GENER: 
Puntualment: «A palabras necias, oídos sordos», i jo 

no sabia que eH fos el Govern d'aquesta Comunitat Autono
ma, que és també el nostre Govern. 

EL SR. PRESIDENT: 
Molt bé. 
Per part del Grup Parlamentari PSM-EEM, té la pa

raula el Diputat Sr. Mayol. 

EL SR. MAYOL I SERRA: 
Bé, ara resulta que podria ser sorprenent que un ma-

1I0rquí intervengués en un tema d'aquests, i jo crec que no 
és per riure, sinó que, francament, si aquí fa un moment par
lclyem de clientelismes polítics i després hem de parlar de 
clientelismes localistes, la cosa pot acabar essent molt trista 
i voldria recordar que debatem el Pressupost de la Comuni
tat Autonoma. 

De totes maneres, nosaltres, qualsevol de partides per 
a depuració d'aigües residuals ens pareix molt positiu i per 
tant votarem a favor. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. Portaveu del Grup Parlamentari SOCIALISTA, es po

den votar totes conjuntament? Vol que es votin separada
ment? Totes conjuntament? Gracies. 

Sí, Sr. Carbonero. 

EL SR. CARBONERO I MALBERTI: 
Moltes gracies. 
Aquesta darrera esmena demanaríem que es votas per 

separat. Es la 2539. 

~L SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies. 
Passam a votació les esmenes 2535, 2536, 2537, 2538 i 

2540. 
Sres. i Srs. Diputats que votin a favor, es volen posar 

dreís? Moltes gracies. 

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

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

29. No hi ha cap abstenció. Queden rebutjades les esmenes 
que acabam de sotmetre a votació. 

I passam a votar I'esmena 2539/88. 
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. 
Abstencions? 
Resultat de la Votació: Vots a favor 22. Vots en contra, 

29, No hi ha abstencions. Queda rebutjada l'esmena 2539 que 
'ácal'lam de sotmetre a votació. 

I passam a debatre l'esmena 2525/88 del Grup Parla
mentari SOCIALISTA i per defensar-Ia té la paraula el Di
putat Sr. Costa. 

EL SR. COSTA I COSTA: 
Gracies, Sr. President. 
Es una esmena que planteja un problema local, no 10-

calista, i un problema que creim que és el més gros que té 
aquesta Comunitat en aquest aspecte, en subministrament 
d'aigües, ja que la població que afecta és la segona població 
d'aquestes illes. Com vostes bé 'saben, ni l'Ajuntament d'Eivis
sa ni les institucions insulars d'Eivissa fins ara no han adop
tat cap solució efectiva per subministrar als seus ciutadans 
aigua en condicions d'ús, aigua potable. En aquests moments 
l'Ajuntament fa un esfor9 important tant d'estudis tecnics com 
de plantejament de diverses solucions perque durant l'any 1989 
almanco s'adopti la solució definitiva per solucionar aquest 
problema a la ciutat d'Eivissa, que no és I'únic que hi ha 
a la nostra illa, pero que sí que és el més greu. Com també 
saben molt bé tots els Srs. Diputats, els ajuntaments i con
cretament l'Ajuntament d'Eivissa no té la capacitat pressu
postaría suficient per afrontar sol aquest problema, i a ni
velI de diferents manifestacions públiques d'alts responsables 
tant del Govern com del mateix Grup Parlamentari d'AP
PL, s'han omplit la boca de solucionar aquest problema en 
els diaris, pero aixo sí, sense aportar-hi ni una sola pesseta 
en cap deis pressuposts que els gestionen i sense oferir mai 
cap solució a aquestes institucions que fos una solució en 
la qual eIls passassin a participar-hi de forma activa. 

Per tant, perque l'Ajuntament d'Eivissa pugui executar 
aquestes solucions, nosaltres proposam que sigui possible fir
mar un conveni amb aquest Ajuntament de fins a 150 mi
lions de pessetes; aixo podria dur a una solució en una pri
mera fase del problema de I'aigua a la ciutat, als ciutadans 
d'Eivissa. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Srs. Portaveus que vulguin intervenir? 
Per part del Grup Parlamentari AP-PL, té la paraula 

el Diputat Sr. Antoni Marí Calbet. 

EL SR. MARI r CALBET: 
Sí; gracies, Sr. President. 
Tenim aquí un altre problema que tots estam d'acord 

que s'ha de solucionar, jo he de dir que també som moIt sen
sible a aquest problema perque el pateixo, jo cada dia m'he 
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de fer net, perque per altra cosa no serveix, amb aigua que 
arriba a tenir set grams de clorurs. Hem fet moltes manifes
tacions, efectivament, dient que aquest problema s'havia 
d'arreglar, no hem dit mai que el poguéssim arreglar nosal
tres, sempre hem dit que érem incapa~os a nivell local de 
resoldre'l, no creim que sigui una qüestió de 150 milions de 
pessetes, perque creim que 150 milions de pessetes per resol
dre el problema que no és només a l'Ajuntament d'Eivissa, 
sinó que hi ha altres ajuntaments com el de Sant Antoni, 
que es troben en el mateix cas, Santa EuHtria que hi arribara 
perque no se salinitzara I'aigua, pero es quedara sense aigua, 
és a dir, que és un problema de les illes d'Eivissa i Formen
tera. A mi, el que m'estranya és que vulguin resoldre un pro
blema que consideram que fan falta entre 4.000 i 4.500 mi
Iions de pessetes amb 150 milions de pessetes; jo, la veritat, 
em quedaria molt sorpres si amb 150 milions de pessetes po
guessin resoldre aquest problema, si jo ves un projecte, jo 
Ji demanaria al Sr. Costa: Es que hi ha un projecte, hi ha 
una solució? 1 si vertaderament aquest projecte o aquesta so
lució hi són, jo hauria de votar a favor, perque si no votas 
a favor la meya consciencia no em permetria ser en aquesta 
Cambra. Com que no cree que hi hagi cap projecte i cree 
que 150 milions de pessetes són ridículs per solucionar un 
problema de mils de milions de pessetes, i la prova és que 
el nostre mateix Grup ha fet entrar en aquest Parlament una 
Proposició no de L1ei que esperam que es vegi el més rapi
dament possible, demanant al Ministeri d'Obres Públiques 
que consideri la potabilització d'aigües a les Pitiüses d'inte
res general, perque consideram que tenim el problema tant 
o més greu com pugui ser a Canaries, si a Canaries s'ha con
siderat així, si Canaries rep ajudes del Ministeri d'Obres PÚ
bliques per a la potabilització d'aigua, creim que el nostre 
dret és reclamar les mateixes ajudes, pero no és amb 150 mi
Jions de pessetes que pode m resoldre aquest problema. 

Moltes grades. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. Costa, per a replica. 

EL SR. COSTA 1 COSTA: 
Moltes gracies, Sr. President. 
Si el problema que té el Sr. Marí per votar aquesta es

mena és si hi ha un projecte, sí que hi ha un projecte, sí 
que hi és, i els seus companys de partit a l'Ajuntament d'Eivis
sa coneixen quin és el projecte., Es un projecte d'una solució 
provisional i aquesta quantitat de moment permetria, no so
lucionaria el problema, aixo és un altre tema que s'hauria 
de veure en el futur, pero a vostes no els necessitam perque 
vagin' a demanar ajudes al Ministeri, d'aixo en som capa~os 
nosallres des de I'Aj unlamenl o des de les allres inslancies, 
els necessitam perque aportin una quantitat solidariament 
amb els ciutadans d'Eivissa per solucionar aquest problema, 
aquí es veuen les voluntats polítiques, el que passa és que 
és molt més fadl fer declaracions als diaris i fer un cert acte 
de cinisme permanent dient que es resoldra aquest proble
ma, pero sense ficar-hi la ma, sense gastar-hi un duro per 
resoldre'l, i aixo no és una solució definitiva, insistesc, és una 
solució provisional, pero que permetria als ciutadans tenir 
aigua dolc,:a a les seves aixetes. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sí, per a contrareplica, Sr. Marí. 

EL SR. MARI 1 CALBET. 
Miri, Sr. Costa, cínic ho sera voste, jo ho consider un 

insult aquí i alla on sigui, i aixo no és aixo. EIs problemes 
provisionals i els projectes jo no els conec i el que sí em pa
reix fora de 1I0c és presentar esmenes, tants de milions per 
fer aixo, tants de milions per fer aixo altre, quan no existeix 
cap projecte, no n'existeix cap i n'estic segur, almanco pro
jectes aprovats no n'hi ha cap a l'Ajuntament d'Eivissa. Quan 
me'ls ensenyin, perque jo som responsable del Consell Insu
lar d'Eivissa i Formentera, i quan l'Ajuntament d'Eivissa em 
demani suport en coses que jo cregui que sí, i crec que la 
potabilització d'aigües, no a l'Ajuntament d'Eivissa, a tota 
l'illa i fins i tot a Formentera s'han d'adoptar mesures totals 
i per aixo dins el Govern, dins el la Júpiter hi ha 2.500 mi
lions de pessetes per subvenir aquesta necessitat, necessitat 
imperiosa, pero que ha de ser amb él concurs de tothom, 
no amb 150 milions de pessetes, Sr. Costa. 

EL SR. PRESIDENT: 
Pareix que s'ha debatut. No podem fer aquí un debat 

localista, jo estic amb el Sr. Mayol, el fassin al Consell Insu
lar d'Eivissa. Si és per. .. No, President, no, perque fa deu 
minuts que estam amb aquesta esmena, i el President ha d'or
denar el debat, Sr. Costa. No li don la paraula, no importa 
s'aixequi, que no li ho don, no li don la paraula. 

Srs. Portaveus que vulguiri intervenir? 
Per part del CDS, té la paraula el Sr. Quetglas. 

EL SR. QUETGLAS 1 ROSANES: 
Gracies, Sr. President. 
Jo voldria enunciar i explicar el sentit del nostre vot, 

perque ens abstendrem en aquesta esmena i ens abstendrem 
no perque no siguem sensibles a la problematica que plante
ja el Sr. Costa, sinó perque al llarg del debat d'aquesta es
mena concreta tant en Ponencia com en Comissió, no s'ha 
donat satisfacció als requeriments del nostre Grup, que de
manavem quins eren els estudis, els projectes, amb quina sol
vencia, especialment referida als eventuals impactes ambien
tals i, en definitiva, a la viabilitat d'aques1 projecte que 
s'enunciava com un simple projecte provisional, tenia aques
ta es mena. 

La veritat, ho hem de dir sincerament i ens sap greu, 
és que no hem rebut una resposta suficientment satisfactoria 
perque donem l'ajut, el suport a aquesta esmena, pero no 
volia deixar passar per davant la nostra abstenció sense do
nar aquesta explicadó, perque som tremendament sensibles 
a aquest problema, el voldríem veu~e resolt, pero és evident 
que via una esmena de l'Oposició imposada a la majoria sen
se el que per a nosaltres és suficient solvencia, no es resol 
aquest problema. 

Jo voldria també ... , ja arriba un moment que sembla 
que el Pla Jupiter sera com el 92, és a dir, que ho resoldra 
tot; jo crec que el problema del sanejament d'Eivissa s'ha 
de plantejar seriosament, la qua! cosa vol dir tal vegada al 
marge del Pla Júpiter, per veure'l resolt d'una vegada. 

Moltes gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
Passam a votar l'esmena 2525/88 del Grup Parlamenta-
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ri SOCIALISTA. 
Sres. i Srs. Diputats que votin a favor, es volen posar 

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

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

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

1 passam a debatre l'esmena 2299/88 del Grup Parla
mentari CDS. No? 

EL SR. QUETGLAS 1 ROSANES: 
Sr. President, segons els meus comptes s'ha de debatre 

j'esmena 2293. 

EL SR. PRESIDENT: 
Voste mateix, jo tenc les dues per debatre, voste agafi 

la que vulgui. 

EL SR. QUETGLAS I ROSANES: 
Es que la 2299, voldria repassar la !lista, pero per mi 

no s'ha mantengut. 

EL SR. PRESIDENT: 
Diu el Sr. Lletrat que no s'ha mantengut, encara que 

jo la tenc com a mantenguda, Entre que voste diu que no 
s'ha mantengut i el Sr. Lletrat també, jo també accepto que 
no s'ha mantengut. -

EL SR. QUETGLAS 1 ROSANES: 
Ara bé, si no és aprovada i em dóna una segona opor

tunitat, la podem votar. 

EL SR. PRESIDENT: 
No s'ha mantengut, Sr. Quetglas. Vagi per la 2203/88. 

EL SR. QUETGLAS 1 ROSANES: 
Moltes gracies, Sr. President. 
Aque la eSl11cna l · 1 mateix entit, encara que no la 

mateixa quantia, q ue I'esmena n? 2540 del Grup Parlamen
tari SO lA l STA, que pretenia un increment de la partida 
destinada a transferenciC! de eapita ls a Corporacions Locals 
per a proveiment i sanejament de poblacions a través deIs 

onsell In ulars. El rup Parlamentan SOCIALISTA pro
posava 180 milions dc pessctes, " ha votal, [10 ha pro pel 1, 

nosaltre ara propo am un incremenl de la partida en 100 
milions. veurem si tenim una mica mé ' de orl, encara que 
'embla que {da suerte esui cchada», peró la defen .. arem tan
m teix. 

Nosaltres estam d'acord amb la nova sistematica que la 
gestió de les quantitats destinades a proveiments i sanejament 
de poblacions ha programat la Conselleria d'Obres Públiques 
a través deis Consells Insulars corresponents, esta m d'acord 
amb aixo i ens pareix que és una fórmula que rcspon més 
al caracter de competencia municipal, realment, que tractam 
quan tractam aquest tema i diferenciació i delimitació de les 
mateixes competencies. Ara bé, els 120 milions de pessetes 
que són destinats en cls pressuposts ens semblen rotunda
ment insuficients i, arnés, amb una particularitat i és que 
aquesta insuficiencia pOl tenir una especial relevancia a mu
nicipis concrcts que tenguin més dificultats que uns altres a 

accedir a aquest financ,;ament, i m'explic: el mateix Decret 
que regulava les concessions deIs ajuts de la Conselleria 
d'Obes Públiques del Govern de la Comunitat Autonoma als 
municipis per a provelment i sanejament d'aigua preveía la 
possibilitat de fer excepcions a la financ,;acíó compartida que 
s'establía amb caracter normal í regular al 50070 en aquells 
municipis que tenguessin especials difícultats. Aixi es va fer 
i s'ha fel per excmple en el ffi'unicipi de Sant Lluís, on una 
e pedal eslrUclura urbana molt diversificada impedia l'Ajun
tamenL afer fronL a U11 50010, que per a les arques munid
pals era especialmem mé grav6s que a uns a llfes munjcipi 

n el nudi pOblacional és més conccnt.ra!. Aquc I ti pus d'ex
cepcions tenc por que puguin quedar diluits, que puguin de
sapareixer amb la sistematica de transferencia als Consells 
lnsular i convocatoria al matcix esli l que el pla d'obres i 
ervei ', cree que hi ha una petita amcna¡;a a aquesta finan

c;aci6 en atenci6 a circumstancie.~ e pecial en passar a aquesl 
nivel! i, per tant, nosaltres. que veim que aqu t 120 mi
lions tic pcssetes ón l (s ells ja, 111 ' que programal , jo di
ria que compromesos, defensam un increment de la partida 
i, arnés, amb una especial vocació d'atendre aquells munici
pis que per le cvcs dificulta eslructurals i economiques 
tenguin dificulta . especial per posar la eva participació fi
nancera i manlenir aquesta exccpcional ilal que preveia el De
cret del vern amb aquest nou sistema. 1 així posam a la 
motivació de I'csmena. com exemple, el cas de Formentera, 
un cas d'espccial característiques i d'especials dificultats que 
varem afcgir - i d allrcs, per suposat-, pero el volem man
tenir a títol d'exemple perque cmenem que rcquereix aquesta 
especial atenció i, si cal, una especia l participació per da
munt de la normal del Govern de la omunilal Aut6noma 
per atendre aquestes necessitats. 

Per totes aquestes raons defensam un increment global 
i indeterminat de la partida en 100 milions de pessetes, que 
passaria d'aquesta manera de 120 milions, a tota lIum insu
ficient i escassa, a 220. 

Moltes gracies, Sr. President. 

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

tervenir? 
Per part del Grup Parlamentari AP-PL, té la paraula 

el Portavcu Sr. González Ortea. 

EL SR. GONZALEZ 1 ORTEA: 
Sí; gracias, Sr. Presidentc. 
Yo creo, Sr. Quetglas, que esta patida que usted propo

ne aumentar en 100 millones, pasa un poco como antes con 
el lBAVl. La partida pressupuestaria de 120 millones, que 
constituye toda una novedad en este presupuesto, puesto que 
se destina a que por primera vez los Consejos Insulares em
piecen a desarrollar su labor sobre todo dentro de las redes 
interiores de alcantarillado y de aguas, yo creo que requiere 
también una fase de adaptación, yo le voy a decir la verdad, 
que a mí me parece que este paso importantísimo vamos a 
tener que darlo poniendo todos los cinco sentidos en ello, 
y ahora le hablo más como Conseller del Conscll Insular de 
Mallorca que como Diputado de este Parlamento. Me pare
ce una tarea que el Gobierno de alguna manera empieza a 
cargar sobre los hombros de los Consells Insulares, que es 
importante y que vamos a ver si somos capaces de desarro
llarla por lo menos con la misma eficacia con que la Comu-

-
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nidad Autónoma lo hacía. 
Por consiguiente, yo considero más prudente conservar 

los 120 millones que el Gobierno nos ofrece en el presupues
to, sin que ello signifique que en adelante y en años poste
riores podamos efectivamente abordar esto que usted dice. 

Gracias. 

EL SR. PRESIDENT: 
Passam a la votació de I'esmena 2293/88 del Grup Par

lamentari CDS. 
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 

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

28. No hi ha abstencions. Queda, idó, rebutjada l'esmena que 
acabam de sotmelre a votació. 

Passam a debatre les esmenes 2543 y 2544 del Grup Par
lamentari SOCIALISTA. Té [a paraula el Diputat Sr. Jaume 
Carbonero. 

EL SR. CARBONERO 1 MALBERTL 
Gracies, Sr. President. 
Al Subprograma Domini Públic HidrauJic i per fer son

dejos a zones de Mallorca on existeix una problematica im
portan! d'aigua potable i que a través d'aquests sondejos, si 
sortissin posilius, es podria millorar. Aquest és un subprogra
ma que té una partida destinada a aquesta qüestió de 15 mi
lions de pessetes i nos al tres proposam un sondeig a Andratx, 
que com és ben sabut, és un municipi que pateix d'una ne
cessitat d'aigua potable moll important i si li assignam una 
quantitat de 3 milions de pessetes i un altre sondeig a Llosta 
i Ji assignam una quantitat de 3 milions de pessetes més, és 
a dir, que la partida es veuria incrementada en 6 milions de 
pessetes i pass aria de 15 a 18. Ens pareix que la necessitat 
que es facin aquestes proves per poder saber en quina situa
ció es troben aquests municipis, defensa per si mateixa el sen
tit d'aquesta es mena. 

Gnicies. 

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

tervenir? 
Passam a votació les es menes 2543 i 2544 del Grup Par

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

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

28. Abstencions, 6. Queden rebutjades les es menes 2543 i 2544 
que acabam de sotmetre a votació. 

Les es menes 2898 i 2897 del Grup Parlamentari PSM
EEM, han fel arribar a aquesta Presidencia la seva voluntat 
de retirar-les, que és acceptada per la Presidencia. 

Passam a debatre l'csmena 2295/88 del Grup Parlamen
tari CDS. 

EL SR. QUETGLAS 1 ROSANES: 
Moltes gracies, Sr. President. 
La nostra esmena pretén un incrcment de la partida d'es-

tudis hidrológics. Ens pareix que hem viscut situacions sufi
cientment importants quant a alarma de la situació deis n05-
tres aqüífers com perque en aquests moments ens manifestem 
insatisfets de les dades que manejam per a la planificació 
hidrol6gica, per a la planificació deis nostres aqüífers. 

Efectivament, el Pla Hidrologic maneja dades d'aporta
cions i de consum de I'any 72, 75, 76, és a dir, en qualsevol 
cas superiors o al voltant deis 10 anys. De 10 anys enva, la 
política de concessió de nous pous, de noves extraccions ha 
estat absolutament permissiva, crec que des que hi ha hagut 
les transferencies a la Comunitat Autónoma no hi ha hagut 
cap pou que s'hagi denegat i sobre aquest tema el nostre Grup 
Parlamentari té plantejada una interpel·lació al Govern, i en 
aquests moments podem dir i podem assegurar que a més 
d'aix6 hi ha hagut una manca de control, una manca bas
tant important de la policia de control de \es extraccions, de 
I'adequació de les quantitas d'aigua que s'extreien en relació 
amb les autoritzacions concedides, amb la qual cosa crec que 
ens trobam en condicions d'assegurar que les dades que es 
manegen en relació amb la planificació hidrológica, en rela
ció amb l'estat deis nostres aqüífers, són absolutament irreals 
i tanmateix ja són suficientment alarmants aquestes dades, 
aquestes dades que disposam tan! al Pla Hidrologic com al 
mateix PASSlB són suficientment alarmants, pero és que es
tam absolulament segurs que avui la situació és radicalmenl 
pitjor, en qualsevol cas no és millor. 

Per tant, comen<;:ar una feina d'adequació, del coneixe
ment deis balan<;:os hídrics deis nostres aqüífers a base d'ac- _ 
tualitzar les dades del Pla Hidrologic ens pareix una ferna 
absolutament essencial per plantejar adequadament la plani
ficació hidrologica. Nosaltres proposam un modest increment 
de 29 milions de pessetes a aquesta partida que permetnl si 
més no fer front als inicis, al principi de l'actualització de 
les dades del Pla Hidrologic. 

G.racies, Sr. President. 

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

raula el Diputat Sr. Jaume Carbonero. 

EL SR. CARBONERO 1 MALBERTl: 
Cargumentació que ha fel el Portaveu del CDS, anun

ciar que el nostre Grup votara a favor d'aquesta esmena. 

EL SR. PRESlDENT: 
Passam a votació I'esmena 2295/88 del Grup Parlamen

tari CDS. 
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, 19. Vots en contra, 

26. Abstencions, 5. Queda rebutjada, idó, !'esmena que aca
bam de sotmetre a votació. 

Per defensar les esmenes 2899 i 2900/88 del Grup Par
lamentari PSM-EEM, té la paraula el Diputat Sr. Mayol. 

EL SR. MAYOL 1 SERRA: 
Sí, Sr. President. 
Molt breument, perquc aquestes esmenes tenen una ex-
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plicació detallada quant a motivació i per tant consideram 
que queden defensades amb els seus mateixos termes. 

EL SR. PRESIDENT. 
Srs. Portaveus que vulguin intervenir? Supos que no n'hj 

ha, perque el Sr. Mayol ha estat molt claro 
Passam a la votació de les dues esmenes. 
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? 
Resultat de la Votació: Vots a favor, 4. Vots en contra, 

27. Abstencions, 18. Queden, ido, rebutjades les dues esme
nes que acabam de sotmetre a votació. 

Per defensar l'esmena 2552/88 del Grup Parlamentari 
SOCIALISTA, té la paraula el Diputat Sr. Jaume Carbonero. 

EL SR. CARBONERO I MALBERTI: 
Retiram aquesta esmena, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes grades. Retirada l'esmena 2552. 
Per a la 2553/88 també del Grup Parlamentari SOCIA

LISTA, té la paraula el Diputat Sr. Jaume Carbonero. 

EL SR. CARBONERO 1 MALBERTI: 
Grades, Sr. President. 
Aquesta esmena és d'instal·lacions portuaries, de gestió 

d'instaI·lacions portuanes. Es previst al pressupost que es fadn 
actuacions a 7 ports, 6 de Mallorca i un d'Eivissa, i nosal
tres demanam que s'incrementi amb un més, que és el Port 
d'Andratx, que es destinin 5 milions per fer un estudi, per 
fer una actuació al Port d'Andratx d'ordenadó de les ins
tal·lacions existents i d'amarrament de les petites embarca
cions. La justificació d'aquesta necessitat es basa en I'exis
tencia al Port d'Andratx d'una situació insatisfactoria quant 
a l'amarrament de petites émbarcacions com són justificables 
altres que es proposen, pero la del Port d'Andratx també.' 

Moltes grades. 

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

tervenir? 
Per part del Grup Parlamentari AP-PL, té la paraula 

el Portaveu Sr. Gonzalez i Ortea. 

EL SR. GONZALEZ 1 ORTEA: 
Sí; gracias, Sr. Presidente. 
Simplemente para anunciar que nuestro Grupo votará 

en contra por las mismas razones que en el caso de las ac
tuaciones puntuales de carreteras o en materia hidráulica que 
nos ha ido proponiendo el Grupo SOCIALISTA con sus en
miendas, por cuanto no vemos ninguna razón especial, nin
gún estudio, ningún plan ni ningún razonamiento completo 
y detallado que justifique incluir este tipo de obras, es sim
plemente una relación que, como antes he dicho, coincide 
curiosamente con determinados ayuntamientos casi en ex
clusiva. 

Gracias. 

EL SR. PRESIDENT. 
Sí, té la paraula el Sr. Jaume Carbonero. 

EL SR. CARBONERO 1 MALBElITI: 
Gracies, Sr. President. 
EIs mateixos estudis, els mateixos programes, les matei

xes relacions que s'han presentat per justificar Cala Bona, 
Portocolom, Portopetro, Cala Figuera i Sant Jordi. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Grades. 
Passam a votació I'esmena 2553/88 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? Moltes grácies. 
Resultat de la Votació: Vots a favor, 19. Vots en contra, 

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

1 passam a debatre I'esmena 2541 / 88 del Grup Parla
mentari SOCIALISTA. Per defensar-Ia té la paraula el Di
putat Sr. Jaume Carbonero. 

EL SR. CARBONERO 1 MALBERTl: 
_ Sr. President, aquesta esmena és una repetició d'una es-

~ mena que el nostre Grup té la satisfacció de presentar en 
aquesta Cambra al debat deIs pressuposts cada vegada que 
ha tengut oportunitat, o sigui, cada vegada que s'han discu
tit pressuposts el nostre Grup ha demanat que se subvencio
nassin entitats sense fi de lucre que tenen per finalitat social 
la defensa de la naturalesa. 

~any passat varem tenir la sort que les nostres argumen
tacions tenguessin resso en aquesta Cambra i que s'atengués 
la nostra es mena, s'aprovas i quedas reflectida al pressupost 
una quantitat per subvencionar aquestes entitats que, no cal 
dir-ho, representen una ajuda inestimable al conjunt de la 
societat per a la defensa, no només de determinats indrets, 
sinó per incrementar la cultura proteccionista de tates les illes. 

Enguany, amb sorpresa, varem veure que no figurava al 
pressupost cap tipus de quantitat per a subvencions a aquests 
entitats, pensavem que si el Parlament ja havia assumit aques
tes ajudes, figurarien en el pressupost d'enguany; no varen 
figurar i nosaltres varem fer una esmena pensant que havia 
estat un oblit i que tendria una acollida favorable, pero no 
ha estat aixi, en Comissió aquesta esmena es va rebutjar, no
saltres la mantenim aquí perque creim que és necessari que 
existeixi una reflexió per part de tots els grups polítics repre
sentats aquí en el sentit que és imprescindible, per a la verte
bració política de la nostra societat, que aquestes associa
cions tenguin vida i com més vida tenguin millar i que perque 
puguin tenir vida és imprescindible també que existeixin unes 
subvencions, unes ajudes que possibilitin la seva tasca, que 
s'ha reconegut no només en els indrets de les nostres iIles 
sinó arre u de tot I'Estat. 

Per consegüent, nosaltres demanam que per a aquestes 
entÍtats sense finalitat de lucre que tenen per finalitat la de
fensa de la naturales a existeixi una subvenció de 10 milions 
de pessetes. 

Moltes gracies. 
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EL SR. PRESIDENT: 
El Sr. Mayal té la paraula si ... 

EL SR. MAYOL 1 SERRA: 
Per una qüestió d'ordre, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sí, senyor. 

EL SR. MAYOL 1 SERRA: 
I..:esmena 2904/88 és molt similar a la del Partit Socia

lista, un poc superior, pero pensam que podríem agrupar el 
debat. 

EL SR. PRESIDENT: 
Voste presenta la proposta d'agrupar-ne tres? Les defen

sa tates tres? 

EL SR. MAYOL 1 SERRA: 
No, Sr. President. Separaríem aquesta i la defensarÍem 

ara. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sí, Sr. Valenciano. 

EL SR. VALENCIANO 1 LOPEZ: 
Sí; per una qüestió d'ordre, Sr. President. 
Aquesta es mena, hi va haver una transacció entre la 

2541/88 del Grup' Parlamentari SOCIALISTA i la 2904/88 
del Grup Parlamentari PSM-EEM i es va arribar a 11 mi
lions de pessetes. Aleshores suposam que ara es fara una vo
tació conjunta. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. Serra? 

EL SR. SERRA 1 BUSQUETS: 
Sí. 
Com que el debat era en Comissió, caldria una petita 

explicació d'aquesta qüestió. Varem demanar en el debat dins 
Comissió si aquesta transacció es podia dur a Plenari tal
ment, el President de la Comissió ens va dir que no perque 
no s'havia acceptat la transacció dins Cornissió, aleshores s'ha
vien de mantenir per separat la del Grup SOCIALISTA i la 
nostra. En aquests moments nosaltres sí que demanam la uni
ficació del debat i la transacció, ara bé, demanaríem al Grup 
SOCIALISTA que la transacció fos en la quantitat de 12 mi
lions de pessetes. 

'. 
EL SR. PRESIDENT: 

Sr. Serra, voste pot demanar la impressió en el debat; 
la transacció ve després que I'acceptin tots els Grups. Ales
hores per saber sí o no el seu debat o el debat del Sr. Mayal 
es refereix a la transaccionada o a la seva, jo he de demanar 
als Portaveus deIs Grups Parlamentaris si accepten aquesta 
transaccional que en aquest moment ofereix el Sr. Serra i que 
pareix que accepta el Grup SOCIALISTA 

No hi ha inconvenient? 
Acceptada la trans,accional, Sr. Serra ... 
Sí, Sr. Valenciano. 

EL SR. VALENCIANO 1 LOPEZ: 
Sí; gnkies, Sr. President. 
La transacció s'entén que és de 12 rnilions, pero la des

cripció en comptes de ser de transferencies corrents a famí
lies i institucions sense fi de lucre, seria la descripció del Grup 
Parlamentari SOCIALISTA, que és subvencions a entitats sen
se fi de lucre que tenen per finalitat social la defensa de la 
natural esa. 

EL SR. PRESIDNT: 
Esta bé? 
Ido poden defensar l'esmena transaccionada. Té la pa

raula el Diputat Sr. Mayol. 

EL SR. MAYOL I SERRA: 
Sí, en efecte és una transacció totalment coherent amb 

la motivació que nosaltres expressam, que es «foment de les 
activitats de les associacions dedicades a conservació de la 
naturalesa». Jo cree que després de la defensa que ha fet el 
Sr. Jaume Carbonero i després de l'experiencia d'un any en 
el qual aquesta partida ha existit en el pressupost de la Co
munitat i hem pogut veure com els membres del Govern as
sistien a les inauguracions de determinats projectes duts a 
terme gracies precisament a aquestes partides, és molt clar 
que han tengut una molt bona rendibilitat social i que és 
molt important mantenir l'existencia d'aquesta partida en els 
pressuposts i voldríem en el futur no haver de fer una esme
na de creació de partida, sirió simplement d'increment, de 
cara a l'any que ve. 

EL SR. PRESIDENT: 
Aquesta Presidencia demana a qualsevol dels Portaveus 

si poden fer-li arribar aquesta esmena transaccionada, si no 
ara, en un moment determinat, perque per seguir el procés 
del debat és qüestió de tenir-ho per escrit, que si no ... El Sr. 
Valenciano pareix que ha té clar? Aleshores jo li deman que 
la faci passar a la Mesa. 

Per estalviar temps procedirem a votar, si els pareix bé, 
encara que amb el compromís que me la faran arribar, eh? 

Sres. i Srs. Diputats que votin a favor de l'esmena tran
saccionada que han acceptat els Srs. Portaveus, es valen po
sar drets? Moltes gracies. 

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

Abstencions? 
Resultat de la Votació: Vots a favor, 25. Vots en contra, 

27. Abstencions, no n'hi ha. Queda, ido, rebutjada l'esmena 
que acabam de sotmetre a votació. 

Per defensar les esmenes 2902 i 2903 del Grup Parla
mentari PSM-EEM, té la paraula el Diputat Sr. Mayol. 

EL SR. MAYOL 1 SERRA: 
Gracies, Sr. President. 
Són es menes d'increment a una Direcció General que 

consideram infradotada, la Direcció General de Medi Am
bient; entenem que el medi ambient en general en aquestes 
illes és bastant mal ates, per tant és molt convenient incre
mentar els dos subprogrames que aquesta Direcció General 
té oberts i per aixo proposam uns increments respectivament 
de 15 i 50 milions de pessetes. 
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EL SR. PRESIDENT: 
Srs. Portaveus que vulguin intervenir? 
Passam, ido, a votació les esmenes 2902 i 2903 del Grup 

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

drets? Gracies. 
Sres. i Srs. Diputats que voten en contra, s vol en posar 

drets? 
Abstencions? 
Resultat de la Votació: Vots a favor, 25. Vots en contra, 

28. 
Queden, ido, rebutjades les dues esmenes que acaba m 

de sotmetre a votació. 
~esmena 2901/88 del Grup ParIamentari PSM-EEM, 

s'ha fet arribar aquí també el seu desig de retirar-la; es dóna 
per retirada. 

Passam a I'esmena 2385/ 88 del Grup Parlamentari SO
CIALISTA. Per defensar-Ia té la paraula el Diputat Sr. Va
lenciano. 

EL SR. VALENCIANO 1 LDPEZ: 
Gracies, Sr. President. 
Aquesta esmena demanaríem que s'agrupas juntament 

amb la Secció 22. 

EL SR. PRESIDENT: 
La Secció 22. Tot el que sigui agrupar va bé a aquesta 

Presidencia. 
Per defensar les esmenes 2886, 2903, 2906, 2907, 2909, 

2910, 2911, 2912 i 2913 del Grup Parlamentari PSM-EEM, 
té la paraula el Diputat Sr. Mayol. 

EL SR. MAYOL 1 SERRA: 
Gracies, Sr. President. 
Aquestes esmenes són de reducció, en general de Capi

tol 1 de la Secció 17, que la reducció la praposam perque 
en la detallada comparació entre les previsions deis progra
mes d'actuació de la Conselleria i el tom o el volum deis 
pressuposts on detalla la inscripció del personal funcionari 
laboral o eventual als diferents programes hem trabat unes 
discrepancies, hem trobat unes descoordinacions que ens han 
fet sospitar que en general existeixen genero ses dotacions per 
a vacants que deuen ser utilitzades per a altre tipus de retri
bució i que es pot perfectament ajustar molt millor el pres
su post en aquest sentit. 

Hi ha una esmena, la 2907, per a la qual nosaltres de
manam votació separada perque és una es mena d'increment 
del Capítol r, a pesar de tot el balan\,: és encara negatiu, pero 
aquest increment aniria Iligat, seria adscrit, millor dit, direc
tamenl a les feines de disciplina urbanística que pensam són 
unes de les gran s assignatures pendents d'aquest Govern. Com 
que la lIei ja és a punt d'iniciar el seu tramit parlamentari, 
entenem que és totalment coherent i totalment oportú crear 
ja en aquest moment una partida destinada a aquesta fi
nalitat. 

El SR. PRESIDENT: 
Srs. Portaveus que vulguin intervenir? 
Passam ido a la votació, comen(,:ant per la 2907/88, que 

el Sr. Portaveu vol que es votí per separat, no és així?, del 
Grup Parlamentari PSM-EEM. 

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, 24; vots en contra, 

29; abstencions, 2. Queda rebutjada l'esmena que acaba m de 
sotmetre a votació. 

1 passam a votar les esmenes 2886, 2903, 2096, 2909, 
2910, 2911, 2912 i 2913, també del Grup Parlamentari 
PSM-EEM. 

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

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

Abstencions? 
Vots a favor, 24; vots en contra, 29; abstenéions, 2. Que

den rebutjades les esmenes que acabam de sotmetre a votació. 
Passam al debat de I'esmena 2320/ 88, del Grup Parla

mentari CDS. Per defensar-la o per prendre una decisió, té 
la paraula el Diputar Sr. Bernat 1rias. 

EL SR. TRIAS 1 ARBOS: 
Gracies, Sr. President. 
Es por passar a votar directament, perque queda defen

sada amb els seus mateixos termes. 

EL SR. PRESIDENT: 
Passam a votació I'esmena 2320/ffE, del Grup Parlamen- . 

tari CDS. 
Sres. i Srs. Diputats que votin a favor, es valen posar 

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

drets? 
Abstencions? 
Gracies. 
Resultat de la votació: Vots a favor, 22; vots en contra, 

29; abstencions, 4. Queden rebutjades totes les esmenes que 
acabam de sotmetre a votació. 

1 passam al debat també conjunt de les esmenes 2887, 
2888, 2889, 2890, 2892, 2914, totes 88, del Grup Parlamen
tari PSM-EEM, i per defensar-les té la parauJa el Sr. M ayo 1. 

EL SR. MAYOl 1 SERRA: 
Gracies, Sr. President. 
Igual que en el cas anterior, es tracta d'una reunió de 

totes les esmenes que fan referencia a un descompte del Ca
pítol II de la Conselleria d'Obres Públiques que ha incre
mentar d'una manera molt substancial respecte de I'any passat. 

El SR. PRESIDENT: 
Srs. Portaveus que vulguin intervenir? 
Passam a la votació de les esmenes 2887, 2888, 2889, 

28921 i 2914. 
Sres. i Srs. Diputats que votin a favor, es valen posar 

drets? 
Gracies. 
Sres. i Srs. Diputats que voten en contra? Gracies. 
Abstencions? 
Resultat de la votació: Vots a favor, 24; vots en contra, 

29; abstencions, 2. Queden rebutjades les esmenes que aca
bam de votar. 

::-

.'" 

'. 
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I passam al debat de l'esmena 2323/88, del Grup Parla
mentari CDS . 

Té la paraula el Diputat... 

EL SR. TRIAS I ARBOS: 
Aquesta es mena es retira, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENr. 
Moltes gracies, Sr. Trias. 
Pareix que salvant les que queden aparcades per a la 

discussió final, hem acabat el debat de les es menes presenta
des a la Secció 17. 

Aquesta Presidencia decreta un descans de 15 minuts, 
i demana que mentrestant els Srs. Diputats meditin sobre la 
conveniencia de reduir el temps de les intervencions, si vo
lem acabar la discussió pressupostaria en el temps que hem 
dit. 

Se suspen la Sessió. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sres. ¡Srs. Diputats, recomenc;:a la Sessió. 
Entram al debat de les esmenes que es mantenen a la 

Secció 19, Treball i Transports. 

(Pausa) 

Passam a debatre l'esmena n? 2962/88 del Grup Parla
mentari PSM-EEM i per defensar-la té la paraula el Diputat 
Sr. Sebastia Serra. 

EL SR. SERRA I BUSQUETS: 
Gracies, Sr. President. 
EIs pressuposts d'enguany de la Conselleria de Treball 

i Transports són uns pressuposts bastant esquifits i, sobre
tot, són uns pressuposts que tornen eruera determinats avan
c;:os que hi havia hagut l'any 88. Faré un poc de memoria 
molt breu en aquesta es mena, perque després n'hi ha serie 
més de semblants i per tant quedaran en certa mesura, s'ani
ran defensant amb la mateixa logica. 

~any 88, aquest Parlament va aprovar la seva Llei de 
Pressuposts, tot un conjunt d'iniciatives de política social, 
concretament d'Economia Social, i sobretot anaven cap a 
aquesta tendencia d'incentivar el cooperativisme a les Balears 
i nosaltres ara afegim la necessitat del cooperativisme i d'ini
ciatives d'autoocupació. 

La Conselleria desitjava per a l'any 88 més competen
cies, desitjava una Direcció General de Treball, en el Parla
ment varem aturar en certa mesura certes pretensions no com
petencials, pero sí de Direcció General de Treball, per entendre 
que no s'ajustava a la realitat, pero d'aturar una DirecCÍó Ge
neral de Treball a aturar les poques funcions que ha tengut 
el 88, hi ha molta diferencia. 

Per aixo nosaltres hem cregut oportú fer unes es menes 
d'addició, sobretot en dues orientacions, una és la del foment 
del cooperativisme i d'iniciatives d'autoocupació a través d'una 
serie de capítols, Capítol VII, Capítol IV, Capítol VI, és a 
dir, iniciatives pro pies de la mateixa Conselleria, iniciatives 
de Consells Insulars i de Corporacions Locals i iniciatives 
de les mateixes cooperatives que puguin existir o que es pu
guin fomentar a les Illes Balears. 

Estam absolutament convenc;:uts, Sres. i Srs. Diputats, que 
aquesta és una de les línies més positives d'actuació que pot 

tenir el Govern de la Comunitat Autónoma i, a més arnés, 
molt en sintonia amb dues qüestions, una, la Llei de Coope
ratives de l'Estat, que permet al Govern de la Comunitat de
senvolupar una serie d'activitats i, a més a més, desenvolu
par una serie de normatives respecte de les cooperatives i 
també, amb un horitzó de futur, respecte del que sera rEuro
pa Comunitaria d'aquí a uns quants anys, on les cooperati
ves ja tenen, pero tendran, sobretot, un paper molt important. 

Pensam que la Conselleria pot tenir un paper impor
tant en aquesta materia, paper que en altres temes desgra
ciadament no pot tenir, pero en aquest del cooperativisme 
sí que pensam que pot servir de motor, d'impulsora i de coor
dinadora d'activitats amb cooperatives, amb corporacions 10-
cals i fins i tot amb actuacions directes del mateix Govern. 

Gracies, Sr. President. 

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

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

raula el Diputat Sr. Martín i Peregrín. 

EL SR. MARrIN I PEREGRIN: 
Gracias, Sr. Presidente. 
En primer lugar, este Diputado quiere agradecer a la Pre

sidencia y al Gobierno y a los demás Grupos Parlamenta
rios por la atención que han tenido para permitir que se de
batieran las secciones I~ y 21 con antelación a las que 
correspondJan. 
. En segundo lugar, puesto que las eniniendas que el Gruc 

po SOCIALISTA tiene están íntimamente relacionadas con 
las que acaba de exponer o de defender el Diputado Sr. Se
rra, quisiera pedir a la Presidencia que consintiera que la de
fensa la hiciera ya directamente en relación con las enmien
das nuestras 2580, 81 y 83 y que se dieran por defendidas 
en este mismo acto. 

Como bien decía el Sr. Serra, la promoción y el apoyo 
al empleo juvenil, el fomento y la consolidación de la eco
nomía social y el fomento del cooperativismo juvenil son unos 
aspectos que ninguna institución pública puede dejar de lado 
y olvidar. Creo, cree el Grupo SOCIALISTA que en una so
ciedad como la nuestra, en la cual afortunadamente abunda 
la riqueza, es esencial, por parte de los poderes públicos, pro
mover que esta riqueza se redistribuya solidariamente y para 
realizar este esfuerzo solidario entre instituciones y agentes 
sociales es necesario empezar a trabajar desde las propias ins
tituciones y fomentar, a través de un apoyo directo, la con
solidación y el fomento del espíritu cooperativo, del espíritu 
que anima a la economía social y también, ¿cómo no?, la 
incemivaci6n del empleo juvenil. 

La economía social no es un asunto marginal, la eco
nomía social es algo que, como muy bien ha dicho el Sr. 
Serra, incluso en la propia Europa, en la propia Comunidad 
Económica Europea se entiende como algo que afecta a la 
estructura de la economía. Promover, por tanto, una incenti
vación de la economía social es ir contra una sociedad con
sumista, especulativa e insolidaria y hacer que esta sociedad 
sea más participativa y comunitaria. En consecuencia, el es
píritu y la idea que anima a las propuestas y a las enmien
das que formula el Grupo SOCIALISTA no es otro que la 
de empezar a andar en esta Comunidad en algo que consi
deramos esencial para que haya una verdadea justicia, una 
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verdadera justicia social entre todas las personas que forman 
parte de la sociedad balear. 

EL SR. PRESIDENT: 
Srs. Portaveus que vulguin intervenir en relació amb les 

quatre esmenes que debatem? 
Té la paraula el Sr. Conseller de Treball i Transports. 

EL SR. CONSELLER DE TREBALL 1 TRANSPORTS (Pio 
Tur i Mayans): 

Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. 
Vull agrair d'una manera particular tant al Grup PSM

EEM com al Grup SOCIALISTA que hagin demostrat aques
ta inquietud social, els puc assegurar que la nostra Conselle
ria la comparteix i també que tenim en perspectiva profun
ditzar aquests temes i especialment el cooperativisme, pero 
per a aixo necessitam, per una part, que la dotació econo
mica s'hagi aprovat per la totalitat, i la seva distribució res
pon també a una funció coherent de govern, que aquest Con
seller he de dir que comparteix, respecta i compren, i per 
altra banda també he de dir que la nostra Conselleria, que 
era molt mancada de dotació, de mitjans humans especial
ment, no només economics, sinó també humans, en aquesta 
Legislatura pretenem consolidar l'area de transports, amb la 
dotació d'una més amplia plantilla d'inspectors, que consi
deram que era una funció absolutament prioritaria, i que en 
un proxim desenvolupament d'aquestes tasques també pen
sam poder consolidar. 

Estiguin ben segurs que sentim aquesta inquietud social, 
que la volem atendre com es mereix dins la nostra Comuni
tat i que, per tant, ens aplicarem a fer el que podrem amb 
els minvats rnitjans economics que ens donen en aquest mo
ment, pero que també tenim els nostres bons projectes i en
tre altres coses tenim un bon estudi d'ocupació juvenil, que 
no hem presentat encara a aquest Parlament per esperar quin 
era el desenvolupament del pla que s'ha discutit tant i que 
sembla que el mateix Govern Central retirara per tornar-se'l 
replantejar. 

Hem estat també en contacte amb el Govern Central, 
tenim bona informació i és un tema que I'atenem. Molt agrait, 
dones, per aquestes intervencions, pero de moment em sem
bla que no podrem atendre aquestes ofertes de noves dota
cions economiques. 

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

tervenir? 
Sr. Serra. 

EL SR. SERRA. l BUSQUETS: 
Sí, gracies. 
Sí, Sr. President, voldríem especificar que votarem, si 

li pareix bé a la Presidencia, les tres esmenes 2962, 2957 i 
2955, les tres del 88, que són de foment del cooperativisme, 
tates tres són de la mateixa naturalesa a través de Capítol 
VII i Capítol IV, respectívament, es poden votar conjunta
ment, pensam que s'han defensat i, la veritat, lamentam pro
fundament que el Govern, en economía social, doni un re
trocés respecte de l'any 88. 

EL SR. PRESIDENT: 
Aleshores tenim, per una part, les es menes a punt de 

votació per part del PSM-EEM. Són la 2962, 2957 i 2955, 
no?, i per part del Grup SOCIALISTA. Sí, Sr. Martín Pe
regrín. 

EL SR. MARTIN 1 PEREGRIN: 
Sí. 
Del Grupo SOCIALISTA no habría inconveniente en vo

tar las enmiendas 2581 y 82 agrupadas con las del Grupo de. .. 

EL SR. PRESIDENT: 
Agrupadas con las tres del Grupo del PSM-EEM. 

EL SR. MARTIN 1 PEREGRIN: 
Exactamente, y la promoción del trabajo juvenil aparte. 

EL SR. PRESIDENT: 
Que és la 2583? 

EL SR. MARTIN 1 PEREGRIN: 
No; la 2580 sería la que quedaría aparte de esta vota

ción y serían las 2581 y 83 las que se votarían. 
EL SR. PRESIDENT: 

y la 80 seria sola? 
Posam a votació, ido .. . 

EL SR. MARTIN 1 PEREGRIN: 
Sr. Presidente, un momento nada más, no voy a abusar 

de ... 

EL SR. PRESIDENT: 
Sí. 

EL SR. MARTIN Y PEREGRIN: 
Que por parte nuestra queremos agradecer al Sr. Con

seller que tenga efectivamente, y no lo dudamos en absolu
to, una inquietud por los problemas que hemos planteado 
aquí. Lo que sucede, Sr. Conseller, es que desde el Gobierno 
hay que ejercer una acción política y no de simples volunta
des, de deseos, sino que hay que actuar. La actuación políti
ca se concreta a través de unas dotaciones respecto de unas 
determinadas actuaciones también y entonces, desde nuestro 
punto de vista, es imprescindible que el tema que estamos 
planteando, que no es propio y exclusivo de esta Comuni
dad, sino que afecta a todos, por parte del Gobierno de la 
Comunidad Autónoma tenga unas referencias concretas. 

Por eso nuestros planteamientos, y estoy convencido tam
bién que los del PSM-EEM no son una declaración de in
tenciones o un manifestar que hay que poner esto para que
dar bien, sino todo lo contrario, que ponemos esto porque 
entendemos que es necesario empezar a andar y que conste 
que no estoy hablando sólo para una institución o para un 
Gobierno, sino que estoy hablando para este Gobierno por
que estamos aquí, pero que creo que es una obligación de 
todos los poderes públicos. 

EL SR. PRESIDENT: 
Passam a votació les esmenes 2862, 2957, 2955 del Grup 

Parlamentari PSM-EEM i les 2581 i 2583 del Grup Parla
mentari SOCIALlSTA 

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

Abstencions? 
Resultat de la Votació: Vots a favor, 27. Vots en contra, 

26. Abstencions, 1. Queden, ido, aprovades les es menes que 
acabam de sotmetre a votació. 

Passam al debat de les esmenes 2961 i 2960 del Grup 
Parlamentari PSM-EEM. Té la paraula el Diputat Sr. Sebas
tia Serra. 

EL SR. SERRA 1 BUSQUETS: 
Sí, Sr. President. 
Demanam que aquestes esmenes, aquestes dues 2961 i 

2960, i afegiríem la 2958, que són per fomentar la formació 
professional i en vistes a l'Acta Unica Europea, que es de
fensen amb els seus mateixos termes. 

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

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

Gracies, Sr. President. 
Només per dir que I'explicació donada ja inicialment per 

part del Conseller de Treball i Transports també serveix en 
aquest cas concret per fer la mateixa argumentació en aquestes 
esmenes que el' Grup Parlamentari PSM-EEM posa a debat 
davant aquest Plenari. 

Són esmenes que fan una serie d'altes a unes partid es 
per fer i desenvolupar unes activitats molt concretes, pero 
que entenem que en aquest moment, malgrat la justificació 
que es posa i la importancia d'aquestes activitats, podria pro
vocar en certa manera que les dotacions fossin realment massa 
incrementades i que aquests programes, si no s'hagués arri
bat a acords puntuals tant amb I'INEM com també ilmb l'Ad
ministració Central, com deia el Conseller de Treball i Trans
ports, no es poguessin dur a terme. Per tant, nosaltres no 
les podem assumir. 

Gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
Té la paraula, per part del Grup Parlamentari PSM

EEM, el Diputat Sr. Serra. 

EL SR. SERRA 1 BUSQUETS: 
Les nostres esmenes, les tres, 2961, 2960 i 2958, que són, 

la primera 20 milions per a Capítol VII, la 2961; la 2960, 
2 milions per a Capítol VI i la 2958, 30 rnilions per a Capí
tol IV, tcndcixcn a crear, Sr. Huguet, una nova dinarnica, una 
nova siluació respecte del que és la formació professional en 
aquestes illes. Fins ara la formació professional no depen
dent del Ministeri d'Educació i Ciencia en aquest Govern era 
fomentada o és fomentada per la Conselleria d'Indústria en 
di verses actuacions i, ahir ho veiem, també per la Conselle
ria de Turisme amb una actuació molt especifica respecte 
d'hostaleria. 

Nosaltres creim que s'han d'unificar les distintes actua
cions o competencies de formació professional i al mateix 
temps s'ha de fer amb una visió clara, precisa del que seran 
els efectes socials i econornics a Balears de I'entrada en vi
gencia de l'Acta Unica Europea. Nosaltres, en aquest sentit, 

que, sempre ho hem dit, tenim una concepció social i una 
concepció del futur mínimament real, intentam tocar amb 
els peus aterra, alemenys ho procuram, pensam que en aques
tes illes hi haura problemes de formació professional molt 
clars; aleshores aquestes actuacions que propugnam no són 
vigents a cap programa -a cap, insistim- ni del Govern 
de la Comunitat ni de l'Administració de l'Estat. 

Aleshores, davant aquesta especie de zona blanca, per
que ningú no s'encarrega d'aquesta formació professional en 
vistes de l'entrada en vigencia de l'Acta Unica Europea és 
quan hem pensat que tant en Capítol VI, com en Capítol 
IV, com en Capítol VII, el Govern havia d'actuar i havia d'ac
tuar decididament, perque fins ara les actuacions que fa el 
Govern de la Comunitat, la Conselleria de Treball amb 
l'INEM que vos te ara ha esmentat, Sr. Huguet, no tenen res 
a veure amb I'entrada en vigencia de I'Acta Unica Europea. 

Volem, per tant, insistir que aquesta modesta es mena 
de 52 milions de pessetes d'addició, si vostes pensen que no 
fan falta aquests 52 milions, sinó que en fan falta per ventu
ra menys, ho diguin, quantifiquin i nosaltres tendrem un es
perit constructiu, pero el que pensam que és una falta de 
responsabilitat de la política social del Govern de la Comu
nitat respecte de I'any 89 és defugir aquesta actuació, la for
mació professional i el que significa l'entrada en vigencia de 
I'Acta U nica Europea. 

Per tant, aquestes tres esmenes, pensam que no només 
són ja fruit d'una ideologia d'esquerra nacionalista, que és 
la nostra, sinó també tendents. a pensar i creure que els efec
tes de l'Acta Unica Europea seran UDS efectes que significa
ran en certs aspectes, millora, en certs aspectes preocupació; 
pero que fa falta que el Govern actu1, planifiqui i que en 
definitiva tengui un programa, un programa que creim que 
en els sectors professionals significa també tenir doblers, ja 
que deis convenis amb l'INEM, etc., no es dedueixen actua
cions d'aquesta naturalesa. 

Gracies per la benevolencia, pero m'he allargat un poc 
perque m'ha semblat que la res posta del Govern, amb tots 
els respectes, no era el que nosaltres plantejavem. 

Gracies. 

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

tervenir. 
Passam a la votació de les es menes 2961... 
Sí, Sr. Quetglas. 

EL SR. QUETGLAS 1 ROSANES: 
Demanam votació separada ... 

EL SR. PRESIDENT: ' . 

Si demana la paraula, aixequi el bra<,:; no ho faci quan 
Ja estic votant. 

EL SR. QUETGLAS 1 ROSANES: 
Gracies, Sr. President. 
Esperava el moment de la votació perque únicarnent és 

per demanar votació separada de l'esmena 2958, res més, 

EL SR. PRESlDENT: 
Perdó. D'acord. Em pensava que volia intervenir, ara. 

Moltes gracies i perdoni el meu lapsus, Separada, quina m'ha 
dit? 



1818 DIARI DE SESSIONS / Núm. 47 / III / 27, 28 i 29 de desembre del 1988 

EL SR. QUETGLAS I ROSANES: 
La 2958, SI. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
Passam, ido a votació les esmenes 2961 i 2960 del Grup 

Parlamentari PSM-EEM. 
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? Gracies. 
Resultat de la Votació: Vots a favor, 24. Vots en contra, 

30. Abstencions, 3. Queden, ido, rebutjades les dues esme
nes que acabam de sotmetre a votació. 

1 passam a votar l'esmena 2948/ 88 del Grup Parlamen
tari PSM-EEM. 

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

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

Abstencions? 
Resultat de la Votació: Vots a favor, 27. Vots en contra, 

30. No hi ha abstencions. Queda rebutjada, ido, l'esmena que 
acabam de sotmetre a votació. 

Passam a debatre l'esmena 2956/88 del Grup Parlamen
lari PSM-EEM. Per defensar-Ia té la paraula el Diputat Sr. 
Sebastüi Serra. 

EL SR. SERRA 1 BUSQUETS: 
Senzillament una baixa de 10 milions de pessetes que 

pensam que és perfectament viable amb el pressupost que 
se'ns ha presentat. 

Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Srs. Portaveus dels Grups que vulguin intervenir? 
Passam a votació, ido, l'esmena 2956/88 del Grup Par

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

drets? Moltes gracies. 
Vots en contra? 
Abstencions? 
Queda aprovada per unanimitat de la Cambra. 
Passam al debat de l'esmena 2954/ 88 del Grup Parla-

mentari PSM-EEM. Té la paraula el Diputat Sr. Sebastia 
Serra. 

EL SR. SERRA 1 BUSQUETS: 
Sí. 
Som ara davant una esmena d'un augment de 35 mi

lions de pessetes de subvenció del Govern de la Comunitat 
a aquelles Corporacions Loca1s que tenguin programes de llui
ta contra l'atUf. 

Nosaltres pensam que la l1uita contra l'atur en aquesta 
Comunitat Autonoma té diverses línies, unes són credits a em
preses amb capital circulant, d'altres són crectits sense capital 
circulant, unes altres són els cursets de l'INEM, di verses ac
tuacions molt complexes, pero n'hi ha una que ens pareix 
que el Govern d la Comunitat ha de comenc;:ar a assumir 
si és que realment vol tenir aquest paper de Govern de la 
Comunitat i és que quan una Corporació Local té un pro
grama de lluita contra l'atUf, té unes actuacions concretes da-

vant una població que pot ser juvenil o no juvenil o adulta, 
pensam que ha de tenir una línia de suport ben directa i ben 
concreta per part del Govern de la Comunitat. 

Són 35 milions, modesta pro posta, pero que pensam que 
pot comenc;:ar a donar sortida a distintes potencialitats que 
hi ha en els ajuntaments, a la societat civil en definitiva. Sr. 
President ... 

EL SR. PRESIDENT: 
Jo demanaria que per cortesia parlamentaria escoltin el 

Sr. Diputat que esta en ús de la paraula. 

EL SR. SERRA 1 BUSQUETS: 
Jo no és que demanas que escoltas sin, modestament, 

aquest Diputat, pero hi havia tant de renou que ja no sabia 
el que es gravara ni com ho faran els serveis de transcripció. 
Gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
10 sí ho he demanat, Sr. Serra, que l'escoltasin. 
Srs. Portaveus deIs Grups Parlamentaris que vulguin in

tervenir? 
Passam a votar l'esmena 2954/ 88 del Grup Parlamenta

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

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

drets? 
Abs.tencions? 
Resultat de la Votació: Vots a favor, 28. Vots en contra, 

30. Abstencions, no n'hi ha. Queda, ido, rebutjada l'esmena 
que acabam de sotmetre a votació. 

Passam a debatre les es menes 2582 i 2586, tates dues 
del 88, del Grup Parlamentari SOCIALISTA. Per a la de
fensa d'aquestes esmenes, té la paraula el Diputat Sr. Josep 
Alfonso. 

EL SR. ALFONSO I VILLANUEVA: 
Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. 
Aquesta esmena és una conseqüencia de la nostra pro

posta general de supressió de funcions, de les funcions de 
la Conselleria de Treball i Transports, perque creim que és 
una Conselleria absolutament fictícia. Nosaltres, com hem 
dit al tres vegades no podem suprimir ni el carrec ni el sou 
del Conseller, sí podem intentar suprimir via esmena parla
mentaria les funcions d'aquest ConseIler. deIs seus progr~
mes i de les seves activitats. Aquesta esmena és suprimir el 
sou d'un programa i deixar el sou a un altre programa, sen
ziUament no és res més que aixo. 

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

tervenir. 
Passam, ido, a la votació de les esmenes 2582 i 2586 

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

30. Abstencions, 6. Queden, ido, rebutjades les esmenes que 
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acabam de sotmetre a votació. 
Passam a debatre l'esmena 2384/88 del Grup Parlamen

tari SOCIALISTA. Per defensar-la, té la paraula el Sr. Josep 
Alfonso. 

EL SR. ALFONSO I VILLANUEVA: 
Sí. 
I..:esmena 2584 és un canvi d'ubicació de programes con

seqüfmcia d'una reestructuració administrativa d'aquesta Con
selleria. Nosaltres creim que la Conselleria de Transports hau
ria d'estar a la Secció 17, no hauria d'estar a la Secció 20. 
I..:argumentació ens l'ha donada el mateix Govern en el mo
ment que situa un Programa 51.33.00 realment situa dins la 
funció Transports les funcions de la Conselleria, de la Direc
ció General de Transports. Per tant, és evident que el mateix 
Govern, amb la seva distribució funcional, i en aixó hem de 
donar I'enhorabona al Conseller d'Economia i Hisenda, si
tua ja, sense més argumentació, la Direcció General de Trans
ports precisament dins la Conselleria d'Ordenació del Te
rritori . 

Creim que després d'aquesta col·locació que ha fet el 
mateix Govern, tenim pocs arguments més a haver de treure. 
De totes maneres hem de dir una cosa: La Conselleria de 
Transports i Treball, que pareix que I'única relació que tenen 
Transports i Treball és perque comen~en amb la mateixa lIe
tra, la T, perque tot la resta no té cap tipus de relació, la 
Conselleria de Transports i Treball és una Conselleria que tots, 
tots els Diputats d'aquesta Cambra i tots els ciutadans míni
mameJ.1t informats consideren que és una Conselleria fictí
cia; nosaltres també ho creim, nosaltres estam convin~uts que 
en aquesta Legislatura i I'anterior la Conselleria de Trans
ports j Treball és una Conselleria que el President Cañellas 
ha situat des d'un enfocament absolutament polítiCo no ad
ministratiu. 

Per tant, pretenem amb aquesta es mena que el Presi
dent, després de reflexionar i que el Parlament retiri les com
petencies de Transpons amb aquesta esmena i les passi a Or
denació del Territori, pensi que es podria crear, si tan 
important és que el Conseller de Transports i Treball conti
nui' dins el Govern per la seva aportació als debats del Go
vern, podria continuar com un Conseller sense cartera, peró 
no com una funció administrativa que la nostra esmena pre
tén descol·locar i situar precisament dins la Conselleria d'Or
denació del Territori. 

Moltes gracies. 

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

Portav~u Sr. Francesc Quetglas. 

EL SR. QUETGLAS 1 ROSANES: 
Moltes gracies, Sr. President. 
Cesmena socialista que en aquest moment es debat és 

una formulació, en termes económics, d'una esmena que no
saltres hem presentat en termes de programes de canvi, efec
tivament, de la gestió del subprograma corresponent a Trans
ports a la Conselleria d'Obres públiques. la és hora de 
comen¡;:ar a reorganitzar l'actuació administrativa deis distints 
departaments del Govern en funci ó de criteris de racionali
tat i no en funció deIs crÍteris d'herencia. 

La veritat és que a nosaltres ens sabia greu donar su-

port a les esmenes socialistes de desaparició de la Conselle
ria de Treball i Transports perque nosaltres sempre hem pen
sat que una Conselleria de Treball sí que era estrictament 
necessana dins aquesta Comunitat Autónoma; ara podem vo
tar amb entusiasme aquesta esmena socialista perque real
ment, després de les esmenes que aquest Parlament ha apro
vat, queda una Conselleria de Transports amb un pressupost 
important, 90 milions més els 160 que hem aprovat, 250 mi
lions, que ja té raó de ser com a tal Conselleria de Trans
ports que té un ambit d'actuació específic realment impor
tant i arnés, transcendent per a aquesta Comunitat Autónoma 
i, per tant, en aquests moments ja té fins i tot un sentit eco
nómiCo una dimensió económica suficient per sobreviure com 
a tal Conselleria de Treball i passar Transports al seu ambit 
natural, que és la Conselleria d'Ordenació del Territori . 

Moltes gracies, Sr. President. 

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

el Portaveu Sr. González y Ortea. 

EL SR. GONZALEZ I ORTEA: 
Gracias, Sr. Presidente. Sras. i Sres. Diputados. 
Yo creo que algo hay que decir con relación a esto, por

que está bien, ya se ha intentado en otras ocasiones, que por 
p~e de la Oposición se quiera organizar el Gobierno, se quie
ra hacer la organización del Gobierno, pero están diciendo 
cosas que a mi juicio no responden a la realidad. Sorpren
derse tanto de que hay un departamento de transportes me 
parece verdaderamente curioso; en este país, en Madrid, hay 
en Departamento de Transportes que se separó de todo el 
resto de la Ordenación del Territorio realmente hace bastan
tes años y a nadie se le ocurre suprimirlo. 

Por otro lado, en cuanto a creación de órganos más o 
menos útiles, yo creo que el Departamento de Transportes 
tiene aquí una misión bastante importante que también quiero 
recordar porque vale la pena que Sus Señorías lo recuerden, 
y es que en materia de transportes no se han hecho las trans
ferencias que se debían hacer, porque claro, en esta materia, 
como en tantas otras, se pretende transferirnos lo malo y no 
transferirnos una peseta. A mi juicio, eso sólo ya justificaría 
de por sí la Conselleria de Transportes. 

Respecto a la creación de departamentos inútiles, pues 
quizá en instituciones no muy lejanas de aquí se están crean
do departamentos que por lo menos son bastante dudosos, 
por ejemplo usted sugiere que en todo caso el Sr. Conseller 
de Transportes pase a ser Conseller sin cartera, a lo mejor 
podría ser también un Conseller de Relacions Instituciona
les, que es un cargo sumamente útil como todos ustedes y 
yo sabemos. 

Gracias, Sr. Presidente. 

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

EL SR. ALFONSO 1 VILLANUEVA: 
Sí, es evidente que debe ser sumamente útil el Relacio

nes Institucionales cuando el Vice-Presidente del Gobierno 
de la Comunidad Autónoma - y le contesto en castellano
es el responsable de las relaciones institucionales, y el respe
to que personalmente tengo al Sr. Vice-presidente es muy alto, 
por lo tanto creo que es un cargo sumamente útil. 
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Pero el tema creo que es otro, i comen<;aré a parlar en 
mallorqui o en cataHt Nosallres demanarn, no que desapa
reixi la competencia de tran. ports, sinó que la ubicació de 
la Direcció General de 1lansports, subprograma corresponent, 
es faci a Ordenació del Territori, entre a1tres coses perque 
en la djstribució funcional que el Sr. onscUer d Economia 
i Hisenda ens ha presentat com a novetat hi és col . local pri
mera cosa, i perque creim que funcionalment és el correcte, 
segon tema i li ha explicaré. Es evident que l'Estat té un Mi
ni teri de Transports Comurucació i Turisme, 110 cree que 
a cap Comunhat AulonOma ·c'ls ocorri \ligar, pel mer fet 
que comcncin amb T Tran ports i Treball, no ho crec; ni 
d 17 Comunilats Aulonome , ni de l'Estat, ni de tOLs els 
- lats Europeus no concc ni un sol cas que 'TI-ansports eSli
gui unit amb lrebalL 

Segon lema, si la ju lifieació que queden les tran feren
cie de PEY ··, que és senzillamenl en aquesl moment una 
conces. ió de ferrocarrils curta i uns béns pa.lrimonjals no mas
. a importants justifiquen una onselleria, el Govern n'hall-
ria de tcnir 50 com a mfnim. Le nselleries, les ecci n 
es juslifíquen en [unció de la reina administrativa que fan, 
en funció del servei que donen al ciurada i la veritar és que 
aquesta Conselleria, eom a 011 eUer ia - i no en ficam en 
les eompetcncies que té el Presidenl del overn per rganit
zar el en overn- no la veim gens clara. a posta demanam 
que Transports passi on naturalment hauria de ser, que és 
a Ordenació del Thrritori. 

Com a final li he de dir que aixó no és un lema ue 
afecti minimamenl el Conseller com és logic, hem defensat 
fa un moment una esmena en la qual deixam el Con eHer 
i la seva retribució viva perque no és la no tra competencia, 
la nostra competencia és intentar racionalilzar la feina del 
Govern, feina que fins ara el Govern no ha feL 

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

tervenir? 
Passam, idó, a la votació de l'esmena 2384/88 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? 
Abstencions? 
Resultat de la Votació: Vots a favor, 22. Vots en contra, 

30. Abstencions, 4. Queda, idó, rebutjada l'esmena que aca
bam de sotmetre a votació. 

Per debatre les esmenes 2964 i 2963 del Grup Parlamen
tari PSM-EEM, té la paraula el Diputat Sr. Sebastia Serra. 

EL SR. SERRA l BUSQUETS: 
Sí; gracies, Sr. President. 
Em sembla que també podríem ineloure les 2953, 2964 

i 2963, em pareix que són tres que ens queden en aquests 
moments. 

1 nostre rup en aque r moment retira les tres esmc
nes pel motiu que hem aconscguit, un poe per ca lIalital, p -
tenciar la on elleria de Treball i Transports. Ale hore ·, ja 
que ho hem aconseguil. ara anavem a VOlar lre! e l11en~ de 
rebaixa i c m que l'hcl11 potenciada farelll un bOIl eguiment 
des de I'Opo ·iei - d'aque La pOlendació que hem fCl d'Eeo
nomia ocial i per lant rClirariem aqueste Ire esmencs. 

EL SR. PRESIDENT: 
Que són les 2964, 2963 i 2953? 

EL SR. SERRA 1 BUSQUETS: 
Sí, senyor. 1 si el Govern tengués un criteri de política 

social, clar, pass aria a I'objectiu de l'esmena aprovada 2956 ... 

EL SR. PRESIDENT: 
la hi sobra. 
Retirades les esmenes del Grup Parlamentari PSM-EEM, 

hem acabat el debat de les es menes mantengudes a la Secció 
19. 

Passam a debatre les es menes que es mantenen vives a 
la Secció 21. Adjunt a Presidencia, comen~ant a debatre l'es
mena 2624/88 del Grup Parlamentari SOCIALISTA i per 
defensar-la té la paraula, per part d'aquest Grup, el Diputat 
Sr. 10sep Alfonso. 

EL SR. ALFONSO 1 VrLLANUEVA: 
Sr. President, no m'agrada ser reiteratiu i aquesta esme

na és conseqüencia, com hem defensat en tres casos, de la 
incapacitat que legalment té el Parlament de suprimir un Con
seller, suprimir administrativament parlant com és logic, jo 
respecto en tots els aspectes la persona del Sr. Gilet. En 
aquest cas nosaltres demanam una alta i una baixa amb es
menes agrupades del seu sou, .perque hem coHocat el progra
ma on hi ha d seu sou a una altra Conselleria, en aquest 
cas a Presidencia, i manterum el seu sou a la Conselleria 21; 
ho hem defensat tres vegades, no importa reiterar. 

Nosaltres pensam que la Conselleria Adjunta a Presi
dencia és una Conselleria ficticia dins el Govern de la Co
munitat Autónoma, una ConselIeria pensada -és un honor 
per al Sr. Gilet- per al Sr. Gilet i pensada per preparar d'una 
forma constant una permanent campanya electoral del Go
vern. Obviament, nosaltres estam en complet desacord amb 
aquest tipus d'actuació i per tant demanam una reorganitza
ció administrativa d'aquests programes. 

EL SR. PRESIDENT: 
Srs. Portaveus ... ? El Vice-president del Govern té la 

paraula. 

EL SR. VICE-PRESIDENT DEL GOVERN: 
Gracies, Sr. President. 
També fent (1 de la brevetat que ha [el el POrLaveu del 

Orup S 1 ALISTA, cree que hcm arribal al final, si no ho 
ree rd malamcnt, dc la supre ió de Con elleri , no de 0 -

sellers, p rque no ho pOl fer, sinó de supri mir el. sou de la 
eeció o é:; i posar-lo ti una all(a banda i qu de pré el 

Presidenl faei cl que vulgui , jo m'hc de reiterar en el mateix 
que ja he manifestat al lIarg de tol aque t debat lorganitza
ció quant a on. ellerie també corre pon al President, i jo 
li he de dir que no ompartcse le eve opinions, Déu me'o 
guard de comparl ir Ic · opini ns que aquesta és una on e
Ueria feta «3 imagen y emejanza dc> , sinó que és una 00-

selleria fct."I i pen ada molt especificament en les funcí ns 
que tenia a an una a ll ra n elleria, que era la on elleria 
d'lnferior i que a la vega da s'ha lransfonnat, perque ai -í h 
requel'ia la mateixa rganil zació de la omunitat AUlonOma 
en el moment de les transfercnci i incremenl de per onal 
duna on elleria de Funció Pública i aque t ha estal el eri
leri de la distribució. Que vo tes no h e mpaneixeo? 0-

-

-
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rrecte, jo ho admet; el dia de dema, si arriben a ocupar els 
bancs verds segurament faran vostes una nova redistribució 
i tindran altres tipus de Conselleries i tal vega da hauran de 
donar participació en el que acordin en els seus congressos 
del 25 % i donar entrada i fer remodelacions fon,;ades, pero 
aquest no és el nostre cas en aquest moment, per tant no 
podem acceptar, com a Govern, si el Parlament ho ordena, 

~ 

s'haura de fer, pero com a Govern no podem acceptar aques-
tes esmenes i per tant demanam a la Cambra que deixi or
ganitzar el Govern al qui l'ha d'organitzar i al qui és compe
tent, competencia -s'ha de dir ben clar- que li va donar 
aquest Parlament en el Discurs d'Investidura i amb la matei
xa investidura i mitjan<;:ant una lIei. 

Moltes gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sí, el Sr. Josep Alfonso té la paraula per reiterar el de

bat; és que fa quatre vegades que feim el mateix. 

EL SR. ALFONSO 1 VILLANUEVA: 
Sí, Sr. President, pero els arguments són amb matisos 

distints. 

EL SR. PRESIDENT: 
Perfecte. 

EL SR. ALFONSO 1 VILLANUEVA: 
Jo li faré només matisació. No m'agrada, Sr. Huguet, 

que voste indirectamenf em retregui que vqlem llevar les com
petencies al President, res més enfora de les nostres inten
cions, nosaltres volem que el President tengui les seves com
petencies mentre aquest Parlament li doni la seva confian<;:a, 
i aquí, punt, i ho hem demostrat amb les esmenes, hem es
tat summament diligents de mantenir les competencies del 
President, una altra cosa és que també reiteram el dret de 
mantenir les competencies del Parlament i competencia del 
Parlament, Sr. Vice-president, és distribuir els recursos de la 
Comunitat Autonoma. Si per una casualitat, com qua1cuna 
se'n dóna, molt poques, es votassin les esmenes referents a 
Conselleries, el President hauria d'arbitrar els mitjans que fos
sin per mantenir el Conseller Adjunt a Presidencia, sense 
competencies i sense recursos, perque competencia del Par
lament -del Parlament, no del Govern- és distribuir els 
recursos i el Parlament els distribueix amb les votacions que 
ara feim. 

Aixo és cIar i nosaltres som molt respectuosos, Sr. Hu
guet, en aquestes coses, entre altres raons perque creim que 
la democracia, que tots els 59 Diputats d'aquest ParIament 
defensam, és un conjunt de normes i de . formes, i una de 
les formes i normes és que cada un distrlbueixi i exerceixi 
les seves competencies com milIor pugui ser. 

No reiteraré arguments, és pesat ja reiterar arguments, 
com deia el President del Parlament, per tant li die clara
ment que nosaltres continuam mantenint que aquesta Con
seIleria és innecessaria i és cada vegada més innecessaria per 
la mateixa demostració d'aquest Govern que vostes dirigei
xen, l'han creada quan no els ha quedat més remei que 
crear-la. 

EL SR. PRESIDENT: 
Passam a votar l'esmena 2624/88 del Grup Parlamenta

ri SOCIALISTA. 

Si volgués seure per ajudarnos a comptar, Sr. López i 
Casasnovas. 

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? 

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

30. Abstencions, 7. Queda, ido, rebutjada l'esmena que aca
bam de sotmetre a votació. 

Als senyors ordenances que tenen esment de les portes 
jo els deman que quan hi hagi votacions no entri ningú a 
la sala, ni periodistes, ni tecnics, ni públiCo ni, logicament, 
Diputats. Quan deim a votar, les portes queden tancades per 
a tothom perque creen dificultats en el recompte . 

Passam a I'esmena 2629/88 del Grup Parlamentari SO
CIALISTA i per defensar-la té la paraula el Diputat Sr. Mar
tín i Peregrín. 

EL SR. MARTIN 1 PEREGRIN: 
Sí; gracias Sr. Presidente. 
En esta intervención solicito de la Presidencia que se 

agrupe la defensa de las enmiendas 2629, 2630, 2631 Y 2632, 
que haré conjuntamente. 

EL SR. PRESIDENT: 
Con mucho gusto dejo que las agrupe. 

EL SR. MARTIN 1 PEREGRIN: 
Gracias, Sr. Presidente. 
Dentro del ámbito competencial que tiene la ConselIe

ria Adjunta a la Presidencia, uno de los aspectos que noso
tros entendemos que es importante es el relativo a las rela
ciones con los entes locales, con las corporaciones, y en este 
sentido van las enmiendas del Grupo SOCIALISTA, en po
tenciar, en incentivar, en apoyar todo aquello que se refiere 
a la asociación de municipios, a planes de inversiones de po
licía local, al plan de remodelación o reforma de cemente
rios y a un plan singular de implantación de informática en 
los ayuntamientos. 

En primer lugar, porque entendemos que potenciar y 
ayudar a los municipios para que se agrupen en federacio
nes y a través de esas federaciones resuelvan y discutan sus 
problemas es algo que concierne a los poderes públicos y en 
este caso al Gobierno de la Comunidad Autónoma. Asimis
mo, en lo que se refiere a la potenciación o a la mejora de 
la infraestructura de la policía local ya decíamos, cuando dis
cutíamos en su día la Ley de Policías locales, que era im
portante que el Gobierno asumiera un compromiso político 
por vía presupuestaria y así lo decíamos al tratar de incor
porar en un artÍCulo esa obligación que correspondía al Eje
cutivo. No pudo ser así y el sentido de la enmienda 2630 
va precisamente en ese ámbito de ideas; creemos imprescin
dible que la Ley de Coordinación de Policías locales necesi
ta de una dotación presupuestaria que vaya encaminada a 
que las policías locales estén suficientemente dotadas de me
dios personales, de medios materiales y de medios técnicos 
y, sobre todo, dotadas en relación a lo que supone toda una 
política de formación de esa policía para darle una mayor 
eficacia, para darle una mayor coordinación. 

En lo concerniente a la enmienda 2631, de todos es co
nocida la situación en la que se encuentran algunos o mu-
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chos cementerios de las islas y la necesidad. que tienen estos 
cementerios de adecuarse desde todos los puntos o reformarse 
para cumplir las funciones que tienen encomendadas. 

y por último, en lo que se refiere al plan singular de 
implantación de informática en ayuntamientos, creemos que 
es necesaria una actuación política en este sentido, en pri
mer lugar porque este plan singular de implantación de in
formática facilitaría mucho la agilización de trámites y de 
actuación de las corporaciones y además pondría o empeza
ría a poner al día a estas corporaciones cara a una mayor 
coordinación, a un mayor control y una mayor homogenei
zación de todos los medios en este tipo de instituciones. 

EL SR. PRESIDENT: 
Té la paraula el Sr. Conseller Adjunt a Presidencia, Sr. 

Huguet. 

EL SR. CONSELLER ADJUNT A PRESIDENCIA (Fran
cese Gilet i Girart): 

Sí; gracies, Sr. President. 
Contestant les es menes presentad es pel Grup SOCIA

LiSTA, quant a la que fa referencia a la federació de muni
cipis -potencialment, federació de municipis, ja que la cosa 
encara no és molt clara-, Ji he de dir que lú ha prevista 
dins el mateix pressupost, a Capítol IV, una subvenció en 
cas que la federació s'arribi a dur a terme, aban port, sigui 
a Santa Pon<;:a o aBa on sigui. 

Quant a les altres tres, entec que s'han d'agrupar ja que 
el seu sentit és exactament el mateix, pero com ja els vaig 
dir a Comissió, dins el pressupost en la ConseBeria Adjunta 
a Presidencia, Secció 31, es va establir una prioritat en el mo
ment de l'establiment de les disposicions pressupostaries i va
rem entendre que la primera prioritat havia de ser donar com
pliment a la Llei de Coordinadó de Policies Locals, i per 
aixo hi ha una partida important, entenem, de 38 milions 
de pessetes, que tendra una destinació específica inicialment 
quant a donar compliment a aquesta Llei de Coordinació 
de Policies Locals. 

Consequentment, no podem atentre els altres addicions 
contengudes en l'esmena del Grup SOCIALISTA. 

EL SR. PRESIDENT: 
Té la paraula el Diputat Sr. Martín Peregrino 

EL SR. MARTIN I PEREGRIN: 
Sí, muy brevemente. 
Mire, Sr. ConseIler, en relación a esto nosotros también 

le indicábamos que antes de ir a la creación de una nueva 
policía era importante que las policías, que ya están, estu
viesen suficientemente dotadas, suficientemente preparadas, 
y que a lo mejor de esta forma se hacía innecesario crear 
un nuevo cuerpo de policía. Ahora le ponemos los instru
mentos económicos suficientes para que a través de estas do
taciones las policías locales empiecen a cumplir su función 
de una manera más satisfactoria que lo han ido haciendo 
hasta ahora, y no sólo estamos hablando de medios pura
mente materiales, sino de medios que tiendan hacia una for
mación integral de esa policía que todavía deja mucho que 
desear en estos aspectos y no por culpa de los policías, sino 
porque hasta ahora no se les ha apoyado lo suficientemente. 
Ahí es donde nosotros creemos que empieza la aplicación 
de la Ley de Coordinación de Policías Locales. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sí, té la paraula el Sr. Conseller Adjunt a Presidencia. 

EL SR. CONSELLER ADJUNT A PRESIDENCIA (Fran
cesc Gilet i Girart): 

Molt breument, Sr. Marín, dins la Memoria s'estableix 
que una part d'aquesta partida de 38 milions de pessetes anira 
destinada a un conveni amb l'Ajuntament de Palma per a 
utilització de l'única escola municipal que existeix que ten
deix precisament al que voste ha manifestat quant a suplir 
les deficii!llcies de formació deIs policies municipals, avui po
licies locals. 

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

tervenir? 
Per part del Grup Parlamentari CDS, té la paraula ... No, 

si no en vol fer ÚS, no en faci. Digui, Sr. Quetglas. 

EL SR. QUETGLAS 1 ROSANES: 
Sí, més tard, després del tom de Portaveus per demanar 

una votació separada. Si no ha d'intervenir cap Portaveu més, 
demanaria votació separada per a la 2629. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. Martín Peregrín, es poden votar les altres tres juntes? 

EL SR. MARTIN 1 PEREGRIN: 
Sí, no hay inconveniente. 

EL SR. PRESIDENT: 
Passam a la votació, ido, de l'esmena 2629/88 del Grup 

Parlamentari SOCIALISTA. 
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, 26. Vots en contra, 

30. No hi ha abstencions. Queda rebutjada l'esmena 2629 que 
acabam de sotmetre a votació. 

Passam a votar les esmenes 2630, 2631 i 2632 del Grup 
Parlamentari SOCIALISTA. 

Sres. ¡Srs. Diputats que votin a favor, es valen posar 
drets? Gracies. 

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

30. Abstencions, 3. Queden rebutjades, idó, les .. tres esmenes 
que acabam de sotmetre a votació. 

Passam a debatre les esmenes 2627, 2638, 2639, 2640, 
2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2636, 2633, 
2334, 2650, 2625, 2526, 2628, 2635, 2637 i 2649 del Grup 
Parlamentari SOCIALISTA. Per a la seva defensa té la pa
raula el Diputat Sr. Pere Serra. 

EL SR. SERRA I VICH: 
Gracies, Sr. President. 
Sr. Gilet, la descripció de la Memoria del Subprograma 

4551 entre altres coses diu que intenta potenciar la promoció 
cultural dins els joves i que intenta promocionar també el 
sentit social dins la joventut. En definitiva aquest subpro-
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grama el que intenta és augmentar els serveis que actualment 
hi ha de cara als joves, nosaltres, les esmenes que defensa
rem aquí li suposen aproximadament uns 50 milions favora
bles a fi que pugui dur endavant tota una serie de tasques 
que tot seguit li relataré. 

eesmena 2638, que parla de promoció d'associacions ju
venils, nosaltres creim que és insuficientment dotada, per tant 
li afegiríem 3 rnilions de pessetes, ja que cada dia són més 
nombross aquest tipus d'associacions i creim sincerament que 
necessiten aquests doblers per poder desenrotllar les seves ac
tivitats. 

La 2640 parla del Consell de la Joventut de les Illes, 
pel qual hi ha 5 milions pressupostats; nosaltres li afegiríem 
} milió, ja qJJ.e practicament aquests 5 milions se'n van en 
despeses corrents i no Ji queden doblers per a activitats, al 
mateix temps que aquest Consell de la Joventut li ha dema
nat aquest augment d'} miJió. 

Quant a l'esmena 2641, sobre activitat del Pla Infantil 
i Juvenil, és un poc relacionada amb la primera. Nosaltres 
creim que s'haurien de destinar quatre milions aquí, ja que 
cada día són més, com he dit abans, la gent que es dedica 
a aquest tipus d'activitats, sortosament, i al mateix temps qua
si creim que aquesta és una partida que progressivament any 
a any s'haura d'anar augmentant, ja que la tasca que aques
ta gent du endavant és molt important. 

A la 2642 Ii proposam la creació d'un Centre Juvenil 
de Desenvolupament d'Activitat Creadora i Artística. Si vos
te creu que realment els joves necessiten una ajuda dins el 
món cultural, nosaltres creim que per desenvolupar totes 
aquestes activitats necessiten un -Uoc on més o manco les pu
guin exercir; per tant, li proposam 5 milions per crear aquest 
centre. 

A la 2643 pressupostam o demanam 5 milions per a la 
creació d'una Escola-taller d'Ocupació Juvenil de Disseny. Jo 
tal vegada tenc una debilitat per aixo de les escoles-taIlers, 
crec que és una manera molt important de fer que els joves 
entrin dins el món del trebaIl i al mateix temps és una ma
nera d'incentivar-Ios i de preocupar-los per les tasques que 
desenrotIlaran posteriorment; ara bé, podríem haver caigut 
en la temptació de dur-li un caramuU d'escoles, cosa que creim 
que no seria profitosa. Aquí n'hi proposarem dues, aquesta 
de disseny creim que és fonamental perque sigui I'activitat 
que sigui, nosaltres creim que aquestesilles en questions in
dustrials probablement no podran competir mai amb altres 
palsos amb molts més habitants i amb molt més terreny, per 
tant creim que la indústria d'aquestes illes ha d'anar a través 
d'una gran qualitat i aquesta qualitat no pot existir si no pro
mocionam el disseny. Fa pena -i aixo tots els parlamentaris 
aquí reunits en un moment o altre ho han viscut- fa pena 
viatjar per aquests paisos, sobretot lUllia, i anem a un sector 
concret, el de les sabates, veure els mostradors que hi ha per 
aUa i després venir aquí, a Mallorca, i els sabaters d'aquí l'úni
ca cosa que fan quan hi ha la fira és anar-hi i copiar mab 
més o manco variables els tipus de sabates que veuen en 
aquestes fires. Si parlassim deis mobles, tres quarts del ma
teix; per tant, duim la creació d'aqucsta escola-taller aquí per
que creim que és imprescindible per a aquestes illes. 

La 2644 és la ceació d'una altra escola-taller, com li deia 
la segona, que és a la comarca d'Inca, que es dedicaria a 
pell i cuiro. La duim a aquesta ciulat perque creim que el 
sector es troba en uns moments molt delicats, creim que la 
joventut d'alIa pot ser molt receptiva a aquesta escola; en 

definitiva, creim que és necessaria la seva creació. 
La 2645, el Centre d'Informació d'Iniciatives Juvenils, 

nosaltres creim que és totaIment necessari, no podem dir que 
ajudarem els joves sense crear un centre on aquests joves pu
guin acudir, on se'ls doni assessorament, ajuda en definitiva, 
per a la inserció laboral posterior que puguin tenir. 

A la 2647 proposam un pla de promoció d'Escola d'Edu
cadors de Temps Lliure, o sigui que parlam, n'hem parlat 
a esmenes posteriors, de la importancia que cada dia té dins 
els joves, cada día més, ja sigui en edats infantils o juvenjls, 
el temps lliure, ara bé, faríem un flac servei a aquesta joven
tut si els educadors que els posam no són suficientment ca
pacitats, per aixo creim que aquesta escola és necessaria. 

1 ja la darrera, la 2648, és per a instal·lació d'activitats 
juvenils de temps Uiure a I'interior, a Binissalem. Dins aquestes 
i\les hi ha diferents 1I0cs on podem acampar els joves; ara 
bé, a l'interior de I'illa de Mallorca no n'hi ha cap i és per 
aixo que proposam aquesta zona de Binissalem. 

Gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sí, te la paraula el Sr. Conseller Adjunt a Presidencia. 

EL SR. CONSELLER ADJUNT A PRESIDENCIA (Fran
cesc Gilet i Girart): 

Sí, gracies Sr. President. 
Molt breument jo diria que les diferents es menes, nom

broses en aquest cas, agrupades per part del Grup SOCIA
LISTA no estableixen realment cap casta de modificació al • 
contengut deis programes o de les intencions deis pressuposts 
de la Conselleria, sinó que el que fan és addicionar més quan
titats, la qual cosa no representa que s'addicioni for~osament 
una major eficacia en el moment de realitzar aquests pro
grames. 

Per altra part, s'estableixen una serie de contradiccions; 
per exempie I'esmena 2646 és en absoluta contradicció amb 
les aneriors, que ha defensat fins i tot el Sr. Serra, i d'altres 
fan referencia a competencies que són executades o les rea
litzen altres Conselleries, concretament el que fa referencia 
a l'Escola de Disseny, sota la competencia de la Conselleria 
de Comer~ i Indústria. Naturalment, des del moment que 
s'han prodult unes addicions, unes altes, s'han de produir les 
conseqüents baixes i s'agafen els programes d'una forma en 
certa manera indiscriminada sense tenir en compte el que es 
pretén del pressupost. 

Pel que fa referencia a educadors de temps lIiure, ha de 
tenir en compte, Sr. Serra, que hi ha els convenis que fun
cionen des de la creació de la mateixa Direcció General de 
Joventut, I'any 86, i a més, on em pareix recordar es donen 
aquestes circumstancies d'ajudes, convenis de col·laboració 
amb les escoles d'educadors de temps !liure. 

1 pel que fa referencia a Binissalem hi hauria discrepan
cies quant a si ha de ser Binissalem o ha de ser un altre lloc 
on es pugui ubicar, no una escola de temps !liure o d'educa
dors de temps lIiure, sinó un campament, que entenem que 
és absolutament necessario Ara bé, hem entes que el que s'ha 
de fer en aquests moments -i d'aquí ve la inversió que es 
fa o es vol fer en campaments-albergs- és adequar, acabar 
amb una segona i creim que penúltima fase el campament 
de Cala Jondal, a Eivissa, per arrencar amb nous campa
lOen s, sigui dins la zona central de I'interior de l'illa, que crec 
que és I'adequada, sigui a Binissalem o a un altre 1I0c, a un 
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altre ajuntament. 
Conseqüentment, entenem que cap de les esmenes no 

són acceptables. 

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

EL SR. SERRA I VICH 
Sí. 
Evidentment, Sr. Gilet, nosaltres entenem que la seva po

lítica i la nostra són totalment diferents, ara les propostes 
que nosaltres ti feim són per donar més contingut, si hi cap, 
a la seva ConselIeria. Com pot veure, en les esmenes de re
tall en cap no li retallam allo que va directament als joves, 
li retalla aquelles partides que es perden per les bardisses i 
que no arriben directament als joves. 

Gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
Srs. Portaveus que vulguin intervenir? 
Té la paraula, per part del Grup Parlamentari PSM

EEM, el Sr. López i Casasnovas. 

EL SR. WPEZ I CASASNOVAS: 
Gracies, President. 
Per anunciar que donarem suport a tot aquest bloc d'es

menes perque entenem que el tema de joyentut, dins un pro
grama de govern, hauria de tenir un major pes específic, tal 
com el mateix Consell de la Joventut de les Illes Balears re
clama i demana. 

En conseqüencia, seria discutible si deterrninades actua
cions són reiteratives, són repetitives, com ara l'Escola-taller 
d'Ocupació Juvenil de Disseny; el fet que hi hagi una escala 
de disseny a les Illes Balears al nostre entendre no prejutja 
que es puguin anar treballant i creant escoles-tallers de molts 
diversos arts i oficis, ates que, com vostes deuen saber, tenen 
una concepció bastant diferent el que s'entén per es cola-taller 
del que és una escala estandard normal. 

I en conseqüencia, res més; donar suport a aquestes es
menes d'augrnent. 

EL SR. PRESIDENT: 
Passam a la votació del bloc d'esmenes ... 
Sí, té la paraula el Sr. Quetglas. 

EL SR. QUETGLAS I ROSANES: 
Gracies, Sr. President. 
Per demanar votació separada de les esmenes 2640 

2648. 

EL SR. PRESIDENT. 
La resta es poden votar juntes? 
Passam a votació les esmenes 2640/48 i 2648/88. 
Per tant, deman a les Sres. i als Srs. Diputats que votin 

a favor si 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. No hi ha abstencions. Queden, ido, rebutjades les dues 
esmenes que acabam de votar. 

Passam a votació les esmenes 2637, 2638, 2639, 2641, 

2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2636, 2633, 2334, 2650, 
2625, 2626, 2628, 2635, 2637 i 2649. 

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, 22. Vots en contra, 

29. Abstencions, 4. Queden, ido, rebutjades les esmenes que 
acabam de sotmetre a votació. 

Passam a debatre l'esmena 2628/88 del Grup Parlamen
tari SOCIALISTA. Per defensar aquesta esmena té la parau
la, per part del Grup Parlamentari SOCIALISTA, el Sr. Jo
sep Alfonso. 

EL SR. ALFONSO I VILLANUEVA: 
Sr. President, la 2628 i d'altres són es menes de Capítol 

11 i les hem agrupat a Capítol II, per a la discussió de Capí
tol n. 

EL SR. PRESIDEN1: 
1 I'esmena 2629 també? 
Diu que va a Capítol IV? 

EL SR. VALENCIANO 1 WPEZ: 
Sí, Sr. President. 
Aquesta esmena ja s'ha votat, fa referencia a la federa

ció de municipis que s'ha votat anteriorment. 

EL SR. PRESIDENT. 
La 28 o la 26? 

EL SR. VALENCIANO I WPEZ: 
La 2629/88. 

EL SR. PRESIDEN'P. 
S'ha votat? 

EL SR. VALENCIANO 1 WPEZ: 
Si s'ha votat i s'ha debatut aquí, reia referencia a la fe

deració de municipis. 

EL SR. PRESIDENT. 
La 2392? 

EL SR. ALFONSO 1 VILLANUEVA: 
Sr. President, aquesta esmena s'ha votat a la Secció 14. 

EL SR. PRESIDENT: 
. D'acord. 1 la 2393 també votada a la Secció 14, segons 

diu aquí. La 2625 del Grup Parlamentad SOCIALISTA, aquí 
la mantenen. 

EL SR. ALFONSO 1 VILLANUEVA: 
Es Capítal n. 

EL SR. PRESIDENT. 
Capítol 11, també? l la 2626? 

EL SR. ALFONSO 1 VILLANUEVA: 
També és Capítol lI, una baixa d'un rnilió de pessetes. 
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EL SR. PRESIDENT: 
La 2635? 

EL SR. ALFONSO I VILLANUEVA: 
Tarnbé era Capítol 11. 

EL S. PRESIDENT: 
La 2649? 

EL SR. ALFONSO I VILLANUEVA: 
Es de Capítol 11, baixa d'un milió de pessetes. 

EL SR. PRESIDENT: 
La 2628? 

EL SR. ALFONSO I VILLANUEVA: 
Una baixa de 2 milions de pessetes de Capítol 11. 

EL SR. PRESIDENT: 
La 2637? 

EL SR. ALFONSO 1 VILLANUEVA: 
10 milions de Capítol 11. 

EL SR. PRESIDENT: 
Aquí, les 2396, 2397 i 2398, tenc una nota que diu «al

tres seccions» .. Pot ser, aixb? 

EL SR. ALFONSO 1 VILLANUEVA: 
Aquestes són esmenes de canvi d'ubicació de programes 

que s'han votat o bé a la Secció 14 o 11, perque és la llevada 
de funcions de la Conselleria Adjunta a Presidencia. 

EL SR. PRESIDENT: 
Passam a debatre, ido, l'esmena 2951/88 del Grup Par

lamentari PSM-EEM, si és vigent. Té la paraula el Portaveu 
Sr. López i Casasnovas. 

EL SR. LOPEZ I CASASNOVAS: 
Sr. President, anunciarn que retiarn totes les esmenes que 

són de reducció d'aquesta Secció. 

(Pausa) 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. Portaveu del Grup Parlamentari PSM-EEM, pareix 

que s'han retirat totes les que queden. 
Passam a debatre, si es manté viva, l'esmena 2637/88 

del Grup Parlamentari SOCIALISTA També de Capítol II? 

EL SR. VALENCIANO I LOPEZ: 
De Capítol 11. 

EL SR. PRESIDENT: 
Per favor, em segueixi i mirarem si també anam elimi

nant. La 2637. 

EL SR. VALENCIANO I LOPEZ: 
Es de Capítol Il, per tant queda ... 

EL SR. PRESIDENT: 
Les 2638 i 39. 

EL SR. VALENCIANO: 
Aquesta esmena, Sr. President, s'ha agrupat, discutit i 

votat ja. 

EL SR. PRESIDENT: 
S'ha agrupat i votat? 

EL SR. VALENCIANO: 
Ara fa un moment, en el darrer debat que hi ha hagut. 

EL SR. PRESIDENT: 
Perfecte. I la 39 també? 

EL SR. VALENCIANO I LOPEZ: 
1 la 39 també, i la 40, la 41, la 42, la 43, la 44, la 45. 

Aixo ha estat el debat que ha fet fa un moment el Sr. Serra. 

EL SR. PRESIDENT: 
D'acord, és que les han posat agrupades i després les 

han tornades a posar. 
Diputat Sr. Valentí Valenciano, voste que du el control 

i m'ajuda, vol mirar la 2369 com esta? Es que m'han repetit 
dues vegades les ... Em queda per comprovar les 2369, 2488 
i 2383. 

EL SR. ALFONSO 1 VILLANUEVA: 
Sr. President, la 2369 és de Capítol 1, per tant queda 

agrupada dins Capítol 1. La 2388 és una es mena que s'ha 
debatut, perdó, és una es mena que s'ha. filtrat, perque és de 
la Secció 16 i no és de la Secció 21. I la 2383 és una esmena 
que va agrupada amb les esmenes d'Informatica. 

EL SR. PRESIDENT: 
No hi ha mes esmenes en aquesta Secció que siguin de 

Capítol I o 11 o d'lnformatica, no? La 2284/88 del Grup 
Parlarnentari CDS? 

Es Capítol 11, no, Sr. Quetglas? 

EL SR. QUElDLAS I ROSANES: 
No, Sr. President; segons els meus comptes, no. No s'ha 

mantengut aquesta esmena. 

EL SR. PRESIDENT: 
No s'ha mantengut. 

EL SR. QUElDLAS I ROSANES: 
En canvi, en el nostre escrit nosaltres tenim com a man

tenguda l'esmena 2303, que fa referencia a aquesta Secció 
i en el tom que han remes els serveis, jo no vull dir que no 
hi sigui, dic que no la hi trob. 

EL SR. PRESIDENT: 
La 2303 la tenc jo aquí perque l'hagim de debatre i votar. 

EL SR. QUElDLAS I ROSANES: 
1 en canvi la 2294, aquesta que acaba de dir, no s'ha 

mantengut. 

EL SR. PRESIDENT: 
La 2303 s'ha mantengut, no? 
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EL SR. QUETGLAS 1 ROSANES: 
Sí senyor. 

EL SR. PRESIDENT. 
Ido per defensar l'esmena 2303 té la paraula el Porta

veu del Grup Parlamentari CDS, Sr. Quetglas. 

EL SR. QUEGLAS I ROSANES: 
En aquest moment no tenc l'esmena davant, pero el Sr. 

President em corregid!; es una esmena de 8 milions de pes
setes per a l'alberg de Ca'n Arabí, a Binissalem. 

EL SR. PRESIDENT. 
Sí, senyor. 

EL SR. QUETGLAS I ROSANES: 
Gnkies, Sr. President. 
Fa un moment acabam de debatre i aquest PIe acaba 

de rebutjar una esmena per a instal·lació de l'alberg de Ca'n 
Arabí, per 15 milions de pessetes, del Grup Parlamentari SO
CIALISTA. Nosaltres hem avaluat les neeessitats d'aquest al
berg en 8 rnilions de pessetes i almanco pel que fa referencia 
al 89 i tenint en compte l'aportació de I'Ajuntament de Bi
nissalem, sembla que seria suficient. En conseqüencia i per 
raó de la necssitat reconeguda en aquesta darrera interven
ció pel mateix Conseller de la implantació d'un nou alberg 
una vegada finalitzades les obres de Cala Jondal, en el cen
tre de Mallorca, donam per defensada l'esmena amb els seus 
mateixos argUluents i amb els arguments expressats perfeeta
ment pel mateix Conseller. 

Gracies. 

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

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

raula el Sr. Valentí Valenciano. 

EL SR. VALENCIANO I LOPEZ: 
Sí; gn\cies, Sr. President. 
Es una es mena similar a la que ha presentat el Grup 

Parlamentari SOCIALISTA, per tant la votarem a favor. 

EL SR. PRESIDENT. 
Passam a votació, ido, de l'esmena 2303/88 del Grup 

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

drets? Gracies. 
Vots en contra? 
Abstencions? 
Hi ha una abstenció; aleshores haurem de comptar, em 

pensava que no hi havia cap abstenció. 
Resultat de la Votació: Vots a favor, 56. Abstencions, 1. 
Queda, aprovada, ido, l'esmena que acabam de sotme

tre a votació. 
Del Grup Parlamentari AP-PL, tenc aquí com a viva 

i mantenguda una esmena, la 2668/88. La mantenen o no 
l'han mantenguda? 

EL SR. PLANELLS 1 PLANELLS: 
La 2668? 

EL SR. PRESIDENT. 
Sí. 

EL SR. PLANELLS I PLANELLS: 
Nosaltres la tenim aquí també, Sr. President, pero és una 

esmena a la Secció 15. 

EL SR. PRESIDENT. 
Té raó, es veu que els serveis ja estaven cansats, en aques

tes altures i ens estan ... Em queda viva o no -deman al Por
taveu del CDS, Sr. Quetglas- la 2285/88 quant a una linia 
d'una baixa de 10 milions de pessetes? 

. EL SR. QUETGLAS I ROSANES: 
Sr. President, com que no s'ha aprovat l'alta, es retira 

en aquest moment. 

EL SR. PRliSIDENT. 
Esmena retirada i amb aquesta retirada de l'esmena hem 

arribat a acabar el debat d'esmenes presentades, mantengu
des i retirades a la Secció 21. 

En aquest moment de la Sessió jo cree que procedeix 
suspendre-Ia fins a les deu i mitja o les onze manco quart. 
Per tant, se suspen la Sessió fins a les onze manco quart 
d'avui vespre. 

EL SR. PRESIDENT. 
Sres. i Srs. Diputats, reeomen¡;a la Sessió. Sotmetrem a 

debat i posterior votació les esmenes que es mantenen vives 
a la Secció 18, -Sanitat i Seguretat Social. 

Hi ha dues es menes a la totalitat de la Seeció, una, la 
2554/88 del Grup Parlamentari SOCIALISTA, i una altra, 
la 2915/88, del Grup Parlamentari PSM-EEM. Les dues es
menes seran debatudes en el mateix torn, una després l'altra, 
ja que totes dues són a la totalitat de la Seeció. 

Per defensar l'esmena .21J15/88 del Grup Parlamentari 
PSM-EEM, té la paraula el Diputat Sr. Sebastia Serra. 

EL SR. SERRA I BUSQUETS: 
Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. 
El fet de mantenir a hores d'ara 37 esmenes parcials i 

una es mena a la totalitat a la Conselleria de Sanitat i Segure
tat Social no és, em creguin, cap tipus d'il-lusió ni cap tipus 
d'intent de mantenir un debat buit de contingut, sinó que 
és senzillament fruit d'una reflexió profunda sobre el que el 
Govern de la Comunitat ens presenta per al 89 a la Conse
lleria de Sanitat i Seguretat Social. 

Anem, per tant, a plantejar per que una es mena a la 
totalitat i per que mantenir 37 es menes parcials. Primer, per
que no veim, per al 89, quins són els objectius que té el Go
vern en aquesta materia i no ho veim, a més, amb una gra
vetat especial, veient les contradiccions entre el pressupostat, 
el discurs del Conseller quan va compareixer en aquest Par
lament per explicar-nos que volia fer el Govern rany 89 i tam
bé en contradicció amb la gestió ordinaria de la Conselleria. 
Per tant, no hem vist en absolut els objectius. 

Segona qüestió. Demanem amb sinceritat als Consells 
Insulars de cada lila, demanem als Ajuntaments, els més im
portants en primer lloc, Formentera, Palma, Maó, Ciutade
lla, vila d'Eivissa; demanem a les entitats socials -Mesa deIs 
Disrninults, per exemple-, quina ha estat la gestió de la 
Co;;-selleria de Sanitat i Seguretat Social l'any 88. Demanem 
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quina és la política del Govern en Acció Social i veurem qui
na és la resposta que ens donen. Analitzem com té rountada 
la Conselleria l'estructura administrativa i la burocracia de 
la mateixa Conselleria, anem a la Rambla qualsevol dia al 
matí per saber coro funciona aquesta Conselleria. 

Pero nosaltres, evidentment, no només podem parlar de 
fenomens externs, del que pensen les entitats socials, els Con
sells Insulars, els Ajuntarnents o, evidentment, com funcio
na la mateixa Conselleria. la seva mateixa estructura, sinó 
que, a més, hem d'anar per obligació a analitzar l'estructura 
deis programes de la Conselleria per a l'any 89 i anem a 
analitzar-Ia. 

Primer, contradicció flagrant entre allo que el Conseller 
ens exposa, un discurs preciós quant a ftlosofia i formes, pero 
la comparació entre aquest discurs i el que s'ha pressupostat 
és francament inexistent, no hi ha punt de comparació. 

Segon, analitzem els programes un per un. Programa de 
centres assistencials, correcte, a excepció del Capítol IV en 
el qual, per equivocació rotunda, hi co¡'¡oquen coses que no 
tenen res a veure amb els centres assistencials. Així i tot, és 
un programa correcte tecnicament, pero incorrecte des d'un 
punt de vista del que han de ser els centres assistencials. El 
darrer exemple: dies abans de Nadal un centre assistencial 
no podia donar torró la Nit de Nadal als seu s assistits per 
falta de pressupost; sense comentaris. 

Programa de Promoció i Ajuts Socials: Un calaix de sas
tre terrible, on hi trobam dograaddictes, gent que no té as
sistencia domicili:'uia, vells, disminu'its, guarderies, escoles 
d'infants, en una paraula, un autentic calaix dé sastre impre
sentable. 

Programa de Direcció i Serveis Generals: Altre calaix de 
sastre amb franquesa impresentable i jo demanaria a aquest 
Plenari si qualcú que gestioni un Consell Insular, que per 
aixo hi ha la gent d'Eivissa. la gent de Menorca, la gent de 
Mallorca que gestiona i no del nostre Grup Parlamentari, sinó 
d'altres Grups, que ens digui si és capac d'entendre els pro
grames de Promoció i Ajuts Socials i els programes de Di
recció i Serveis Generals. 

Programa d'Assistencia Hospitalaria: Magre, correcte tec
nicament, pero magre; falta d'ambició, amb absencies consi
derables, pero en definitiva aquest sí que no el criticam fron
talment, senzillament deim magreo 

Promoció de la Salut, molt magre; Control Sanitari, molt 
magre, encara més magre que els anteriors, i Atenció i De
fensa del Consumidor, programa continui'sta sense cap ca
racterística específica. 

En conseqüencia, és aquí on el nostre Grup Parlamen
tari s'ha vist amb l'obligació de presentar un conjunt d'alter
natives, de presentar uns programes d'actuació clarificadors 
d'acord amb les prioritats en política social que creim que 
existeixen en aquesta Comunitat Autonoma. I quines són 
aquestes alternatives? Quins són aquests programes d'actua
ció clarificadors? Ido mirin, per a nosaltres són molt clars, 
aquests Programes del Govern, Promoció i Ajuts Socials i 
Direcció i Serveis Generals s'han de desbloquejar, s'han de 
desbloquejar i canviar la seva orientació i el seu sentit. 1 amb 
que? Amb objectius socials clars. 1 quins són? Ajut a les dis
minucions, escoles d'infants, assistencia domiciliaria, assis
tencia domiciliaria d'urgencia. assistencia d'urgencia per man
ca de vivenda, tercera edat, erradicació de borses de pobresa 
i drogaaddicció. Pensam que aquests són concretament els 
grups d'actuació, els programes o subprogrames que reque-

reixen una actuació clara i rotunda i que, a més a més, quaI
sevol persona que estigui una mica preparada, consultant els 
programes de la Conselleria. sapiga a que s'ha d'atendre, sa
piga quins són els objectius per al 89, sapiga quins són els 
eixos d'actuació, sapiga, per a escoles d'infants o assistencia 
domiciliaria, o per a manca de vivenda, o per a assistencia 
social d'urgencia, o per a tercera edat, o per a erradicació 
de borses de pobresa o per a drogaaddicció, que és el que 
hi ha en els pressuposts i com s'ha de demanar, a través de 
quins mecanismes s'han de vehicular peticions i, sobretot, de
manda d'actuació directa de la ConseUeria. 

Nosaltres creim, amb aquesta alternativa que intentarn 
presentar a través d'una esmenta a la totalitat i a través de 
les 37 esmenes pardals que mantenim, intentarn presentar una 
alternativa i a més, creguin que en Ponencia i Comissió hem 
votat algunes es menes, com per exemple alguna de drogaa
dicció del Grup MIXT, per intentar millorar les coses, pero 
ens creguin, creim que el Govern en aquesta materia no és 
capac fins ara de redre¡;ar una actuació; pensam amb sin ce
ritat i així ho deim que no hi ha unes prioritats, que no hi 
ha uns objectius i pensam que fins i tot la filosofia de pres
suposts per programes que hi ha per a l'any 89, en aquesta 
Conselleria és francament inexistent. 

Per acabar hem de dir que creim que les necessitats so
cials són molt poc contemplades, és molt poc contemplat un 
esperit planificador i d'intervenció directa i tarnbé dir, evi
dentment, que 'el nostre Grup, en aquesta materia d'Acció 
Social i Sanitat, creu que és necessaria una filosofia primer 
d'ac,tuació directa i segon de consens polític. Sempre l'hem 
ofert i l'oferim, pero pensam que ja és ben hora de redrecar 
una actuació i evidentment la nostra obligació en el pressu
post del 89 és presentar les crítiques constructives i l'alterna
tiva d'actuació concreta. 

EL SR. PRESIDENT. 
Per part del Grup Parlamentari SOCIALISTA i per de

fensar l'esmena 2554/88, té la paraula el Diputat Sr, Gómez 
i Arbona. 

EL SR. GOMEZ I ARBONA: 
Gnüces, Sr. President. 
La veritat és que no teniem la intenció inicial de presen

tar una esmena a la totalitat, perque les darreres accions que 
havia tingut aquest darrer any, la Conselleria. ens havien obert 
una porta d'esperan~a, pero en vista de com van presentar 
el pressupost la veritat és que no hem tengut més remei que 
presentar una es mena a la totalitat, perque la presentació que 
es va fer en Comissió encara no tenim clar si va ser una pre
sent~ció preparada per confondre o és que la confusió va 
ser n'atural, la veritat és que vam tenir dubtes per poder com
parar el que el Conseller va dir i el que deien els papers que 
ens havien lliurat, pero rellegint un poc el que ell va dir i 
repassant la cinta, hem anat ac1arint conceptes. 

Primer de tot, una de les primeres paraules que el Con
seller va dir és que eren uns pressuposts continulstes, a~o vol 
dir que esta content de la gestió que ha fet, primera cosa 
que nosaltres estarn en contra; després també va parlar tot 
d'una que no s'ha de perdre la iniciativa individual, en a~o 
és una cosa que nosaltres no podem estar mai a favor. Com 
podem estar a favor de donar suport a la iniciativa privada, 
que és el que vol dir? I a~o es demostra en quasi tots els 
subprogrames del pressupost, hi ha un clar augrnent de trans-
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ferencies a famílies i institucions, tant sigui d'ajuda com de 
no ajuda per tot trobam el Subconcepte 48.0, que són trans
ferencies corrents, quan la Llei d'Acció Social marca que s'ha 
de canviar la política de subvencions per una política de con
certs, que sembla que la Conselleria té completament 
oblidada. 

A més arnés, l'exposició que ens va fer el Sr. Conseller 
va presentar unes Illes Balears que a nivell sanitari semblava 
que eren idIl·liques, jo record que vaig pensar a veure si par
lava d'aquesta regió, jo cree que el primer que s'ha de fer 
és coneixer la realitat i afrontar-la, no s'ha de tenir por de 
saber com estan les coses, pero presentar que Balears a ni
vell sanitari esta la mar de bé i treure l'excusa que tenim l'es
peran~a de vida més alta d'Europa, la veritat és que no crec 
que sigui ajustar-se a la realitat, el Sr. Conseller degué obli
dar que hi ha altres indicadors socials que marquen que te
nim greus problemes, com poden ser la SIDA, com pot ser 
drogaaddició, com poden ser malalties de transmissió sexual, 
i una quantitat d'indicadors que marquen que no estam bé 
i únicament emprar aquí l'indicador de I'esperane;a de vida, 
la veritat em sembla que no és molt correcte. 

1 ara repassant un poc les fuees -ho acursarem perque 
ho hem hagut de fer- el Conseller ens va anunciar que con
tinuarien amb el programa d'unitats sanitfuies locals. Bé, 
aquesta és la política de la Conselleria, doncs que continuln, 
en el que no estam gens d'acord és que s'ha fet una xarxa 
d'unitats sanitfuies locals prou important, a vegades bé i a 
vegades no tant bé, pero s'ha deixat de banda el personal 
s,anitari. 

El personal sanitari que és als pobles -metges, apote
caris, menescals- treballa 24 hores, fa la feina d'inspeeció, 
per dir-ho de qualque manera la feina bruta de donar la cara, 
i aquesta gent, quan ha volgut millorar, quan ha volgut tenir 
coneixements nous, ha hagut de demanar vacances, ho ha 
hagut de pagar de la seva butxaca, se n'ha hagut d'anar a 
fora, mai no hi ha hagut un suport per part de la Conselle
ria a fer cap tipus de pla que millori els coneixements deIs 
tecnics sanitaris i a~ és una responsabilitat propia de la Con
selleria de Sanitat, té la responsabititat política, i, a més a 
més, quan la Conselleria es deeideix a fer cursos com els de 
diplomats de sanitat, el personal sanitari de Menorca i Eivissa 
és clararnent marginat, perque són cursos que duren tres me
sos i el personal sanitari que té una feina no es pot despla
~ar i si s'ha de desplae;ar ho fa baix ma, amb trampes, d'una 
manera que creim que no és legal, aquest no és el camí per 
reciclar el personal. 

Quant a centres comarcals insulars s'ha de dir que com 
estan plantejats actualment són inoperants i, arnés, els pres
s~posts així ho demostren, aquest subprograma únicament 
contempla 106 milions per als centres comarcals d'Eivissa, 
de Maó, d'lnca i de Manacor. Nosaltres creim que els cen
tres sanitaris locals haurien de tenir una tasca molt impor
tant, tant en promoció de salut, coordinada amb les corpo
racions locals, Consells i Ajuntaments, que en aquest moment 
no tenen, pero és que amb el pressupost que voste els ha 
destinat tampoc no la tindran, únicament sóm col·locats alla, 
els tecnics es troben desemparats perque no són ni a una ban
da ni a l'altIC. i el pressupost ja ho demostra, 106 milions 
únicament. 

Quant a Promoció de Salut, la veritat és que en els pa
pers que ens va presentar hi ha un llistat d'actuacions pun
tuals que la Conselleria afirma que estan relacionades i que 

nosaltres no creim que hi estiguin. I per que? Perque per part 
de la Conselleria no hi ha cap tipus de diagnostic de salut
general que li serveixi o almanco un document que pugui 
denominar així, com a diagnostic de la salut, que marqui 
quines són les prioritats. El primer que arriba a la Conselle
ria i proposa un estudi, aquest se'n du els doblers; s'ha fet 
un Pla de Salut Mental que jo hi puc estar d'acord, pero 
no el veig integrat dins un altre, dins un conjunt, dins una 
planificació que faci un diagnostic de salut de la població 
i que digui cap aquí hem d'anar. Ens movem amb xifres, con
sideram que sí, pero no hi ha un rigor científic de dir hem 
d'anar cap aquí i hem de fer aquesta promoció, pero és que, 
a més a més, les accions que fan en Prom oció de la Salut 
són completament descoordinades amb les corporacions 10-
cals, tant amb Ajuntaments com amb Consells Insulars. I 
que passa? Que dupliquen accions. la és un tema que altres 
vegades he tocat aquí, pero la veritat és que jo crec que la 
Conselleria hauria de fer un esfore; i intentar unificar els pro
grames de Salut Pública, que.tal vegada per manca d'inicia
tiva, altre temps, de la Conselleria, no s'han fet i que ara 
fan Ajuntaments o Consells i no convendria duplicar. 

Quant al tema d'Acció Social, la veritat és que el tema 
és bastant més greu. Hi ha una Llei d'Acció Social, que jo 
crec que és bona, que contempla tot un seguit de competen
cies i marca clarament quines són les competencies del 00-
vern Balear, de la Conselleria de Sanitat, quines són les deis 
Ajuntaments i quines són les dels Consells, i en tot el temps 
aquest que duim, quasi dos anys de vigencia de la Llei d'Ac
ció Social, el Consell Superior d'Acció Social s'ha reunit una 
vegada, la Comissió de Coordinació una vegada, la Comis
sió Territorial una vegada. Voste creu que es compleix la Llei 
d'Acció Social? Fets puntuals in.diquen que hi havia uns certs 
moviments perque la gestió la duguessin les Corporacions 1.0-
caIs, pero al Oovem Balear ti correspon la responsabilitat po
lítica de planificar i coordinar; res d'ae;o, res d'ae;o. 

En Acció Social, torno' a remarcar el que he dit al prin
cipi, que és un tema important i que defineix un poc la polí
tica de la Conselleria quant a Acció Social. Partides grosses 
--calaixos de sastre, ha definit el company que ha parlat 
abans aquí- on hi ha una quantitat de doblers determina
da, molt poc concreta, no especificada, on es reparteixen do
blers, pero no ve aclarit perque serano 

Nosaltres creim que seguint la Llei d'Acció Social, s'hau
rien de seguir els principis inspiradors de la Llei d'Acció So
cial, que els he llegit exactament abans de venir per no 
equivocar-me. Principi de centralització, doncs fins aquest 
moment no s'ha complert, almanco hi ha hagut, ja ho he 
dit al principi, tímids intents, pero en el que han dut al pres
supost no ha sembla. Una altra cosa, el mapa d'Acció So
cial, també s'ha discutit aquí, semblava que el Conseller no 
tenia clar qui l'havia de realitzar; la Llei d'Acció Social ho 
diu clar qui I'ha de realitzar article 14.14, és la Conselleria 
de Sanitat. 

Resumint i per acabar, que nosaltres hem presentat 
aquesta esmena a la totalitat perque creim que en els pressu
posts que ens ha presentat la Conselleria no hi ha planifica
ció, ni coordinació, ni descentralització, ni responsabilitat po
lítica, ni participació ciutadana pel que Ji he dit abans quant 
a les reunions de la Comissió de Coordinació i el Consell 
Superior d'Acció Social, i la veritat, sembla que el lema, el 
«Ieitmotif»de la Conselleria és una frase que vaig sentir un 
dia a una Comissió de Coordinació, «el millor pla és el que 
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no existeix», sembla que aquest és el seu ideal. 
Gracies, Sr. President . 

EL SR. PRESIDENl: 
Té la paraula el Sr. Conseller de Sanitat Seguretat 

Social. 

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

Gracies Sr. President. 
Sentint aquests dos Diputats, pareix que a la Consel1e

ria de Sanitat, en Acció Social sobretot, no es fa res de res, 
no tenim cap planificació, no tenim res de res. Jo, almanco, 
cree que en Acció Social, el Diputat del Partit Socialista crec 
que no s'hi hauria de ficar d'aquesta manera. Jo avui matí 
llegia al diari, no crec que fos una innocentada, tal vegada 
sí, pero parlava d'uns pressuposts de 20.000 milions de pes
setes d'una institució d'aquí, governada per vostes, i deia que 
dedicaven 300 milions de pessetes a serveis socials. Jo crec 
que davant aixó poques coses poden dir, nosaltres hi dedi
cam 2.000 milions de pessetes, el 10070 deIs nostres pressu
posts i el 50°70 del pressupost de la nostra Conselleria, i li 
lomaré lIegir i recordar el que vaig dir a la presentació, que 
a voste del PSOE no li ha agradat gens, al Sr. Sebastia Serra 
Ji va agradar molt el discurs, segons ha dit, que va ser un 
discurs que li va agradar molt peró que després no es cor
respon, voste diu que no, que aq1fest discurs que jo vaig fer 
de presentació no Ji va agradar, jo crec que és una qüestió 
de capacitat d'anruisi i de síntesi. Jo crec que els pressuposts, 
amb la fredor deis números, són una' dissecció, una cosa pu
rament analítica, peró jo crec que els havia de presentar una 
síntesi d'aquests pressuposts, que és el que vaig fer i que si 
per ventura no ho va entendre del tot, per ventura també és 
perq ue l'acció analítica per la seva part no havia estat prou 
important o tal com havia de ser. 

Diu que en Acció Social, la Ilei li agrada molt, la Ilei 
la varem fer nasal tres, ho recordi, per tant la coordinació 
i la planificació crec que la millar manera d'expressar-Ia a 
través d'un Parlament és amb una !lei, que varem fer nosal
tres i que complim, i que, com tates les lleis, les grans lleis 
programMiques d'aquesta Comunitat, del nostre país i de tots 
els palsos, tarden anys a complir-se. 1, si no, agafem qualse
vol llei programatica, d'lntegració deis Disminuits, de Sani
tat, etc., etc., que duen molt més temps que aquesta i que 
es van complint tira a tira i malament aniria que la pogues
sin complir només en un any i mig que fa que té vigencia 
aquesta \lei, a part que la Ilei no obliga només el Govern 
de la Comunitat Autónoma, obliga totes les institucions; parla 
d'un 6070, per exemple, de dedicació deis pressuposts i jo veig 
que no s'hi dediquen, si nosaltres realment tenguéssim i po
guéssim comptar, en el Consell Superior d'Acció Social, no
més amb aquest 6070, podríem fer tots els convenis que fes
sin falta. 

Diu que atenció a1s disminuits, que nosaltres som una 
repartidora, que tenim grans partides i que no sabem exacta
ment a que les dedicam. Jo crec que els vaig dir molt clar, 
a part que a I'anilisi deis pressuposts també surt, peró en 
Acció Social crec que és evident que l'atenció a la tercera edat 
és molt contemplada i creim que és una de les prioritats, a1-
manco també és una de les prioritats i coincidim amb el Sr. 
Serra als nostres centres assistencials, a pesar de no ser una 
obJigació nostra, com és per exemple el menjador de tran-

seünts; hi dedicam només en subministres 16 rnilions de pes
setes cada any i la llei de Regim_ Local obliga als ajuntaments 
de més de 20.000 habitants a tenir-Io i a complir-ho ells, en 
vista que no es compleix ha feim nosaltres. A més arnés, 
tenim una residencia de tercera edat, a més a més tenim a1-
tres clubs de vells als quals dedicarn partides importants; l'area 
de disminu'its jo només li diré que l'any 87, per exemple, al 
temps que nosaltres dedicavem 165 rnilions de pessetes als 
disrninu'its, l'INSERSO n'hi dedicava 52 i l'Ajuntament de Pal
ma n'hi dedicava 10. Naturalment nosaltres no podem dur 
tot el pes de les accions socials i en Acció Social tots sabem 
que cada meta no és més que un escaló més per assolir una 
meta més gran. 

Les atencions a la drogaaddicció crec que no se'ns po
den discutir. A la drogaaddicció hi dedicam un centenar de 
milions a \'anyu, hem creat \'única x'arxa completa on ate
nem un centenar, avui en dia, d'al·lots i al·lotes amb proble
ma de drogaaddicció; a més arnés, duim, amb els nostres 
pressuposts, practicament tata la granja o la comunitat de 
Ca'n Pep Xico i, que jo sapiga, no hi ha altra institució que 
hagi creat en absolut la més petita xarxa d'atenció als dismi
nuits, als drogaaddictes, perdó. 

Em diu que són uns pressuposts continulstes; natmal
ment, no hem romput amb les nostres idees i tampoc no te
nim massa més doblers per dedicar-hi. No li agradaven abans, 
doncs supas que no li continuaran agradant ara. Diu que 
jo vaig dir que no s'ha de perdre la iniciativa individual i 
la confon amb la privad~, no és ver, la iniciativa individual 
per ventura és la iniciativa del voluntariat social i de les ins
titucions sense fi de lucre, jo no he parlat en absolut d'ini
ciativa privada. 

Passant al tema de Sanitat, que diu que som en un país 
idH·lic, jo no dic que siguem en un país idíl·lic, peró que 
amb 7 milions de tmistes que tenim hi hagi e1s pocs casos 
de salmonel·losi que es donen a les nostres illes, crec que 
almanco és un aconseguiment i crec que, per exemple, la Fe
deració Hotelera esta molt mentalitzada que ha de cuidar la 
part de salut pública i en tenen cura i molta i n'han de tenir 
més, naturalment. 

Amb les campanyes sanitanes no hi esta d'acord, em diu 
que hem d'actuar conjuntament anlb els Ajuntaments, que 
no hem de repetir accions; jo diria que són els Ajuntaments 
que han de procurar no repetir accions que nosaltres tenim 
programades i que, naturalment, els qui programam i els qui 
coordinam som nosaltres. Campanyes sanitaries n'hem fet 
mol tes i, a més arnés, amb molt de. .. ; les vacunacions siste
matiques ens costen molts de milions, més d'll milions de 
pessetes; a la prevenció de la subnormalitat hi dedicam 22 
milions de pessetes cada any i crec que la tasca és molt bona 
i almanco els resultats són molt bons. 

Que als centres comarcals i insulars hi dedicam 106 mi
lions de pessetes? Bé, no en tenim més, per ventura n'hi po
dríem dedicar més. Que no hi ha una coordinació, em diu, 
amb el Pla de Salut Mental, que no té res a veure, que no 
hi ha una línia fixa; llegeixi la Llei de Sanitat, la Llei de Sa
nitat diu que hem de fer un Pla de Salut Mental i el feim, 
i quant al Diagnóstic de Salut, el Pla de Salut l'ha d'elabo
rar el Govern de la nació i després ens ha de donar les Iínies 
per elaborar aquests plans de salut, peró aquests plans de 
salut, el Pla Integral de Salut, aquests plans funcionaran [eal
ment quan I'INSAWT po si en marxa tota l'assistencia pri
maria i quan totes les zones de salut que nosaltres hem mar-
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cat i que hem fet, funcionin i aleshores cada zona de salut, 
segons la LIei de Sanitat, que no la varem fer nosaltres, do
nara el seu Diagnóstic de Salut, que transmetra a la seva 3rea 
de salut, i amb tots aquests diagnostics'farem les previsions 
per a l'any que ve i ho durem al Consell Interterritorial de 
Madrid, així ho diu la llei, i naturalment el Pla de Salut Men
tal és dins aquesta línia. 

Al PSM-EEM, al Sr. Serra, que m'ha dit que hi havia 
una contradicció entre el que jo vaig dir, i el que figura als 
pressuposts, jo crec que o no em va escoltar, encara que li 
agradas el discurs, o no va llegir els pressuposts. Natural
ment que nosaltres els feim d'una altra manera, no feim tants 
de subprogrames, cadascú supos que els fa a la seva manera, 
pero tant de subprogrames no cree que agilitin, almanco, la 
funció, pero ·erp diu que voste presenta unes alternatives i 
em diu nosaltres faríem unes alternatives, ajudes als dismi
nuils, escoles de nins, assistencia domiciliaria, borses de po
bresa, tercera edat, drogaaddicció. Em vol dir una cosa de 
tot aixo que no sigui al nostre programa? Ajuda als dismi
nu"its, acab de dir-li les xifres que nosaltres manejam i les 
que manegen les altres institucions; les escoles de nins, en 
les seves esmenes pareix que nosaltres hem de suplantar, quasi, 
al Ministeri d'Educació, cosa que no és la nostra funció; a 
assistencia domiciliaria hi hem dedicat molt i temm convenis 
amb ajuntaments; a les borses de pobresa hi hem dedicat molt 
i tenim convenis amb el Ministeri d'Acció Social i amb dis
tints ajuntaments o amb distintes institucions; a la tercera 
edat jo cree que hi hem dedicat molt, estam enderiats afer 
una xarxa de clubs de tercera edat i quant a la drogaaddic
ció, Sr. Serra i Sr. Gómez, jo crec que els fets canten, els 
fets hi són. 

Gracies. 

EL SR. PRESIDENl: 
Té la paraula, per part del Grup Parlamentari PSM

EEM, el Diputat Sr. Serra. 

EL SR. SERRA 1 BUSQUETS: 
En primer lloc existeix un problema metodologic que ens 

agradaria definir ¡clarificar. Thl com s'han presentat els pro
grames o, més ben dit, sub programes de la Conselleria, n'hi 
ha dos especialment, que són els de Promoció i Ajut Socials 
i el de Direcció i Serveis Generals que per a nosaltres, insis
tim, són calaixos de sastre i no hi ha manera, fins i tot per 
persones que són a majories polítiques, que els puguin se
guir, entendre ¡concretar. Aquest és un problema metodolo
gic que existeix en aquests pressuposts. 

Per altra banda, no sal tres insistim que els recursos de 
la Comunitat no són molts, pero les possibilitats d'actuació 
planificada sí que existeixen. 1 parlant de temes en concret, 
mirln, disminucions, els centres de disminuits -i aixo ho sa
bem tots- han acudit, la coordinadora, a tots els Grups Par
lamentaris; no basten els doblers. Un article recent a un di a
ri local, el Sr. Parera, gens sospitós de subversio política o 
social, per cert, en aquestes illes, alaba l'esperit de convenis 
que té el Govem de la Comunitat, pero al mateix temps és 
un home que planteja un problema que el Govern sap per
fectament quin és; ve el problema del centre de disminuits, 
comarcal, d'Inca; ha d'intervemr el President de la Comuni
tat, per cert cree que bé, cree que bé, cree que bé no amb 
el resultat final, que no el sabem, ja ho veurem, peró sí al
manco en la forma, crec que sí, que va tenir un estil i al-
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manco va saber dur els batles on ell volia, cosa que lUXO, 

en política, és molt important, pero ens demanam: 1 la Con
selleria de Sanitat i Acció Social, quina intervenció havia ten
gut? Quina planificació hi tenia? Quines previsions terna? A 
que venen aquestes reunions d'urgencia i d'emergencia d'una 
comarca quan precisament ha faltat l'actuació de la Conse
lleria? 

Insistim, escoles d'infants, no podem nosaltres entendre 
com els centres que té el Consell de Menorca, per exemple, 
tenguin problemes d'infradotació o com no hi ha aquesta 
il·lusió, aquesta planificació, aquesta manera d'entendre «bé, 
si el Ministeri d'Educació no ho fa, deixem-ho córren>; que 
ho faci la Comunitat Autónoma, aixó seria vocació d'auto
govern. 

Insistim, tema de drogaaddicció, no ens podem confor
mar amb el Projeete Home, no ens podem conformar amb 
una serie d'iniciatives, de beques, etc., hem d'anar molt més 
enlla i hem d'anar cap a la rehabilitació. Que ha passat amb 
el conveni entre el Govern de la Comunitat i l'Estat per a 
la rehabilitació de gent que pateix de les toxicomames? Sen
zillament no s'ha actuat ni gens ni mica, m un 5070, ni un 
10%, ni res. 1, sobretot, insistim que som davant uns progra
mes en els quals no hi ha clarificació. Es fan actuacions? 
Sí que se'n fan, és ciar que se'n fan; ha demanda la soeietat, 
ha demanda el Parlament, tots empenyem i en defuútiva qual
que cosa es fa, pero cree que hem d'insistir, tampoc no exis
teix c1arificació d'objeetius, de prioritats i sobretot d'atendre 
els problemes socials immediats. 

M'ho deia ahir un arnic i Diputat d'aquest Parlameñt: 
Avui tots hem estat molt contents votant l'esmena de 27 mi
lions de solidaritat al Thrcer Món, pero quina hipocresia -em 
deia- quina hipocresia, quan al carrer tenim persones que 
tenen un problema de disminució o de drogaaddieció o de 
marginaeió i no l'atenem, i jo hi estaba ben d'acord, no ens 
serveix de res haver aprovat un ajut de solídaritat al Tercer 
Món si no som capa<;os d'organitzar i de redre<;ar la política 
d'Acció Social en aquesta Comunitat Autonoma i d'exigir evi
dentment als Ajuntaments i a I'Administració de l'Estat que 
també ho facin amb rigor i d'acord amb les necessitats que 
hi ha en aquesta Comumtat Autónoma. 

Per aixo insistiríem des del PSM-EEM: si bé les inten
cions, les paraules pareix que són positives, després, quan ens 
trobam amb els programes, que ens trobam amb els objec
tius, quan veim l'organització de la mateixa Conselleria, ens 
adonam que aixo no és el que s'hauria de fer i és allo que 
diu el cantador «no és aixo, eompanys; no és aix(J». 

EL SR. PRESIDENl: 
Per part del Grup Parlamentari SOCIALISTA, té la pa

raula el Diputat Sr. Gómez i Arbona. 

EL SR. GOMEZ 1 ARBONA: 
Grades, Sr. President. 
Sobre les paraules que m'ha dit el Sr. Conseller, certa

ment, pue fer una autocrítica i tal vegada només seré capa~ 
d'analitzar, hom no és perfecte, pero el Sr. ConselIer ha de 
reconeixer que la presentació no únicament va ser aquest 
Grup que va acusar el Conseller de ser poc clar, el company 
que ha parlat abans i el eompany del CDS en Comissió també 
va manifestar el mateix. 

La intervenció del Sr. Conseller m'ha donat la impres
sió que anava tirant pilotes fora i que s'ha dedicat a parlar 
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deis pressuposts d'altres institucions més que a parlar del seu 
pressupost, ens ha parlat del pressupost d'INSERSO, del 00-
vem de l'Estat, de l'Ajuntarnent de Palma; parlam del pres
supost d'aquest Govern, de la seva ConselIeria. Reahnent voste 
esta satisfet de com es compleix la L1ei d'Acció Social. Miri, 
no ti deim ac;6 per cap mala crian93, la veritat és que ti deim 
perque ens agradaría que la llei es complís i nosaltres vol
dríem cooperar, pero la veritat és que no es compleix, tarn
poc no ti podem dir una cosa per l'altra. 

Quant als tants per cents, a~o és un tema que a cada 
reunió que voste assisteix el treu. Vol saber un Consell Insu
lar quin tant per cent té? Al voltant d'un 25C1/o, quan vulgui 
hi ha números. Alio de la repartidora, ho ha dit voste; no 
he dit la paraula, he dit que era una partida que ja és per 
a totes, transferencies corrents, el nom de repartidora es veu 
que és conegut. Quant a drogaaddicció, hi ha mol tes coses 
afer i Ji valdría recordar, que no ha he dit abans, pero voste 
m'ha donat peu, la intervenció del representant d'ABAD, a 
la darrera COrIDssió Territorial de Drogues, i no li ha valía 
retreure, el va acusar a la Conselleria i a la Comissió Territo
rial, que s'ha reunit una vegada, fa molt de temps, que la 
Conselleria no era capac de dur a terme el pla territorial que 
s'havia aprovat I'any 85 i el va acusar que no s'havia fet res. 
No ho volia retreure, pero voste ha dit que havien fet coses, 
sí que han fet coses pero hi ha mol tes coses afer, siguem 
realistes, afrontem la realitat. 

Res més, gracies. 

EL SR. PRESIDENT. 
Té la paraula el Sr. Conseller de Sanitat Seguretat 

Social. 

EL SR. CONSELLER DE SANITAT 1 SEGURETAT SO
CIAL (Gabriel Oliver i Capó): 

Gracies, Sr. President. 
Efectivament hi va haver un senyor dins la Comissió de 

Coordinació, pare d'un drogaaddicte que primer el va dur 
al Projecte Home i va fugir al cap de quinze dies, després 
el va due a «El Patriarca» i va tornar a fugir al cap d'un 
parell de mesas i les paraules d'aquest home s'han de dir dins 
aquest contex, aquest ha me té ira contra la societat i contra 
tot perque no Ji arreglen el seu problema i, naturalment, ata
ca tot el que sigui amb la bona fe d'un pare que té un fill 

. amb aquest problema, no crec que sigui n per retreure les pa
raules que va dir aquest home, va dir que efectivament no 
resolíem els problemes, naturalment n'hi ha molts per resol
dre, pero els únics que hem creat una xarxa de drogaaddic
ció des del principi fins al final, des deIs centres d'acollida, 
des de les co~unitats de tractarnent i des del centre de rein
serció som nosaltres i ningú més no ha ha fet en aquesta 
Comunitat i aixo és així, i aixo és així i els fets són aquests 
i són caparruts, els fets, pero quan jo vaig demanar, després 
d'aquesta intervenció, que les altres institucions em digues
sin que feien amb un drogaaddicte, no m'ho va saber dir nin
gú, no m'ho va saber dir ningú. Un va dir que els enviaven 
a Son Dureta, a Son Dureta tracten les complicacions orga
niques deis drogaaddictes o lleven el «monQ) en deu di es, 
pero aixo no és tractar un drogaaddicte i aixo és l'única cosa 
que em varen saber contestar. I tret del Consell Insular 
d'Eivissa, que ha creat la seva propia xarxa, jo no en sé d'al
tra aquí, no sé on els envien i, a més a més, les institucions 
que ens envien drogaaddictes, tant a la xarxa del Projecte 

Home com a Eivissa, no n'hi ha cap que pagui ni una sola 
beca, les pagam tates nosaltres, i les que paga la societat tarn
bé ens encarregam de cercar-les. 

Quant al centre d'Inca, nosaltres sí que hi haviem aju
dat, les obres que hi ha fetes més de la meitat les hem pagat 
nosaltres, pero aquest centre va comen~ per un conveni amb 
un Ministeri de Madrid, d'Educació, i els va donar 50 rID
lions de pessetes i els va dir que ells cercas sin els altres 50 
i per a la primera part en varen trobar 10, pero hi havia un 
compromís deis ajuntarnents anterior a tot aixo que ajuda
rien a pagar-ho, pero és que, a més arnés, nosaltres els pa
gam molts de milions cada any per a tots e1s disminui'ts que 
atenen, cosa que tampoc no hi altra institució que pagui, tret 
d'INSERSO, pero d'aquí no n'hi ha d'altra i sí ajudam, i a 
la reunió del President, naturalment hi havia el President i 
hi era jo com a Conseller d'Acció Social. 

En una paraula ... , res més, gracies. 

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

tervenir? 
Per part del Grup Parlamentari AP-PL, té la paraula 

el Diputat Sr. Capó. 

EL SR. CAPO I GALMES; 
Moltes grades, Sr. President. Honorables Consellers, 

S'res. i Srs. Diputats. 
Sr. Serra, darrerament estava molt d'acord amb voste en 

quasi tot, pero he de reconeixer que aquesta intervenció que 
ha tengut m'ha decepcionat, la veritat és aquesta, m'ha de
cepcionat perque jo sé que tothom de les seves filies i les 
seves fobies, tothom les té, jo tarnbé les tene, em permeti que 
no les hi conti perque no són contadores, pero també les tene. 
1 voste, quan parlam de Sanitat, ja som als drogaaddictes 
i a I'assistencia social i tot aixo, i el Sr. Gómez tot el que 
sigui metges, hospitals i coses d'aquestés, pero és que voste, 
en la segona intervenció, ha dit que alIo d'aprovar els 27 mi
lions per al Thrcer Món, que ho ha comentat amb un Dipu
tat, no sé quin, pero que havia considerat també que era una 
hipocresia, ha me, aixo no ha digui, aixo no ho digui. Per
que resulta que tenim problemes dins casa nostra per 100 mi
lions de pessetes a drogaaddictes i deim que n'hem de donar 
27 milions més, resulta que com que ens posen entre I'espasa 
i la paret pel Thrcer Món, aixó és el mateix que si voste em 
diu a mi particularment arregla els frens d'aquest cotxe, jo 
diré per que he d'arreglar e1s frens, si no són meus?, pero 
després em diu es que si no arregles els frens, aquest home 
es matara, perdoni, els frens i un cotxe nou, és normal; ens 
posa entre I'espasa i la paret, que pateixen fam i tal i després 
ens diu que havíem de donar més aquí, aixo no esta bé, la 
veritat és que m'ha decepcionat i parlo ben seriosament. 

1 aixo era el que em volia llevar de damunt, perque ha 
he apuntat devers set o vuit vegades, per tot ha he apuntat, 
perque m'ha decepcionat absolutarnent, pero no vull anar
me'n d'aquÍ sense dir una cosa i és que la gestió de la Con
selleria en el transcurs de I'any passat, ja que sempre es fi
quen en la inversió i en I'execució, ha executat el pressupost 
i ha assegurat 1.811 milions de pessetes el 22 de desembre, 
la qual quantitat és un 97,9C1/o, i de Capítol VII, una execu
ció del 99,73 i no vuJl donar més dades perque aixo de tants 
per cents i dad es d'aquestes, el que fan més d'una vegada 
és embullar. 
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Que no "tenim accions? Jo diria que sí, moltes i varia
des. Que no basten per satisfer totes les necessitats socials? 
No hi ha cap dubte ni un; necessitats socials n'hi ha moltes, 
pero la Conselleria de Sanitat dedica 1.950 mitions de pesse
tes a cobrir aquestes necessitats socials, és un 10070 del pres~ 
supost de la nostra Comunitat i és un 50070 del pressupost 
de la Conselleria i, a més, voste ho ha dit. Jo crec que qui 
dóna la meitat del que té ... , a Sant Martí només ti varen de
manar la meitat de la capa, no ti varen demanar sencera, 
és que voste la demana sencera i a més encara no els basta, 
la meitat ja esta bé, la meitat ja basta, qui dóna la meitat 
ja ha comptit i la meitat de la Conselleria a les necessitats 
socials, ja esta bé. 

Ho ha dit el Sr. Gómez, hi ha 106 milions de pessetes, 
bé jo en tenia apuntats 107, no ve d'un, és igual, repartidets 
a Eivissa, Maó, Manacor, Inca, que més vol? A cada poble? 
CIar, com deia la ConseIlera l'altra dia parlant de la Música, 
i també que vol que els comenci a dir? Que no parlen de 
transferencies, que no parlen de malalties professionals, que 
no parlen d'examen de conductors? Sap que en podem fer 
de coses! Aquí només hi ha hagut un moment, no sé qui, 
em pareix que ha estat voste, Sr. Gómez, que ha dit que no
més ens dedicavem a estudiar no sé que i que no miravem 
el problema del SIDA. Bé, miram si hi ha tuberculosi, mi
ram si hi ha sal~onel.losi, ha dit el Conseller que la restau
ració no té excessius problemes, tot aixü es controla, es mira, 
s'estudia, i que més vol? No ho podem fer tot d'un cop, és 
a dir, tot aixü és un acordió que podem estirar tant com vul
guem si li donam el doble del pressupost que té i donant 
la meitat o un poc més del doble del pressupost, o el triple, 
encara ens quedarem curts, i si donen les transferencies, més 
curts; bé, llavors val més no parlar-ne, perque seria pitjor. 

Pero de l'area d'Acció Social sí que vull fer un repas del 
que diu el pressupost. Als centres d'atenció, voste ho ha dit, 
107 rnilions; a residencies de vells, 30 rnilions; pensions as
sistencials, 1.057 rnilions; a l'atenció als disminuits, voste diu, 
Sr. Serra, que han recorregut una associació i tal a tots els 
grups polítics, bé, aixo és aUo que diuen en foraster «quien 
no llora, no mama», pero aixo no vol dir que sigui dejectiu 
per a la Conselleria, aixo vol dir que van cercant refon;os 
per tot, i aixo em pareix molt bé i nosaltres els hem de do
nar suport i hi aplicam 30 milions de pessetes i 95 més i 30 
més, i a prestacions socials bftsiques, 11 i mig més, etc., etc., 
etc., i com que s'encén el llum vermell i no vull que em di
gueu pesat, acabaré, pero vuIl dir que aquesta Conselleria 
creim que compleix extraordinanament i, sobretot, li diré una 
altra cosa, si no complís, les es menes probablement serien 
d'una altra forma, com hem vist que es plantegen a altres 
Conselleries, i, sobretot, els raonaments pels quals deim que 
no funciona serien també d'una altra forma, i sobretot no 
dirien «podria fer a més del que fa», dirien «es que no fa», 

aixo no han dit. 
Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Passam a votació les dues esmenes de rebuig a la totali

tat de la Secció, la 2554/88 del Grup Parlamentari SOCIA
LISTA i la 2915/88 del Grup Parlamentari PSM-EEM. 

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? 

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

30. Abstencions, 3. Queden, ido, rebutjades les dues esme
nes que acabam de sotmetre a votació. 

Passam a debatre les esmenes 2556 i 2568 del Grup Par
lamentari SOCIALISTA. Per a la seva defensa, té la paraula 
el Diputat Sr. Gómez i Arbona. 

EL SR. GOMEZ 1 ARBONA: 
Gracies, Sr. President. 
Les dues es menes aquestes, la 2568 i la 2556, fan refe

rencia que creim que les partides que són per invertir en cen
tres assistencials haurien de ser en el Subprograma de Cen
tres Assistencials, no a un altre subprograma i creim que és 
una equivocació que hi ha hagut en escriure-ho i per at¡:o 
feim aquestes dues esmenes. 

Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Srs. Portaveus? 
Passam, ido, a la votació d'aquestes dues esmenes, la 

2556 i la 2568. 
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, 26. Vots en contra, 

30. No hi ha abstencions. Queden rebutjades, ido, les dues 
esmenes que acabam de sotmetre a votació. 

Passam a debatre l'esmena 3016/ 88 del Grup Parlamen
tari PSM-EEM i per a la seva defensa té la paraula el Dipu
tat Sr. Sebastia Serra. 

EL SR. SERRA 1 BUSQUETS: 
Sí; gn'tcies, Sr. President. 
Primer voldríem plantejar, si ens ho permet, una petita 

qüestió d'ordre, ja que a la transcripció mecanografica del 
vot particular hi ha dos errors que els hem fet notar avui 
matí al Sr. Secretari Primer, Sr. Gabriel Godino, i la Sra. Vice
presidenta M.a Antonia Aleñar. Es refereix que el text seria 
el següent, quan parlam, a línia que fa quatre «i en cas que 
en el Plenari hagin» faltaria I'expressió «no» abans d'hagin, 
«no hagin estat incorporades altes equivalents d'acord amb 
l'esperit i la \letra de les esmenes números 2922/ 88 ó 2939», 
aquesta no passaria a ser una a, «2922/88 a 2939», i abans 
d'hagin hi hauria un «no». 

Perdoni, Sr. President, pero és que ho hem rectificat avui 
matí i com sigui que voste estava molt enfeinat amb t~t el 
debat no li hem passat a voste. . 

Dit aixó, Sr. President, el nostre Grup planteja en aquests 
moments una remúncia a la defensa i votació de les esmenes 
següents: 3016/ 88, 2981/88, 2920/ 88, 2919/ 88. 

Torn a comelli;:ar, Sr. President? 3016/ 88, 2921/88, 
2920/ 88, 2919/ 88, 2917/ 88, 2916/ 88, 2944, 2943, 2942 -aquí 
hi hauria un error mecanografie, figura 2842 al paper del 
Grup i és 2942-, 2941, 2940, 2947, 2946, 2952, 2951 i 2950. 
Totes són petites rebaixes, pero com sigui que la Conselleria 
creim que argumentaria, com qualque vegada qualque Con
selleria ha fet el 88, que el Parlament Ji retalla les des peses 
i coses per ]'estil i no pot actuar, aleshores preferim la retira
da d'aquestes esmenes i, a més, Sr. President, la 2948 ente-
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nem que és transaccionada amb la 2708 del Grup MIXT, ja 
que es tracta de rehabilitació de toxicomans i, per tant, tam
bé la donaríem per subsumida o transaccionada. 

Gracies, Sr. President. 

(Pausa) 

EL SR. PRESlDENr. 
Així, Sr. Serra, per continuar el debat, quedarien vigents 

la 2938, 2937, 2936; aquestes queden vigents? 

EL SR. SERRA 1 BUSQUETS: 
A partir, Sr. President, de la 2939 fins al final del nos

tre escrit de manteniment d'esmenes. 

EL SR. PRESlDENT: 
Molt bé, moltes gracies. 

EL SR. SERRA 1 BUSQUETS: 
Es a dir, entenent que es donen per retirades totes a ex

cepció de la 2948/88, que s'entén votada i transaccionada amb 
la 2708 del Grup MIXT, fet ja a Ponencia i Comissió i, per 
tant, incorporada en certa mesura al dictamen. 

EL SR. PRESlDENT: 
Passam, ido, al debat del vot particular del Grup Parla

mentari CDS, n? 3135/88. Per defensar-lo té la paraula el 
Portaveu Sr. Quetglas. 

EL SR. QUETGLAS 1 ROSANES: 
. Sr. President, explicaré al Plenari, si m'ho permet, la raó 

d'aquest vot particular. 
Aquest vot particular respon a una cortesia parlamen

taria del nostre Grup Parlamentari envers el Grup PSM-EEM, 
perque ell no podia presentar un vot particular perque era 
a una es mena seva, que volien mantenir la consignació ini
cial del pressupost, ja que era una rebaixa i s'havia votat la 
rebaixa pero no les altes corresponents. En conseqüencia, en 
el tom de Portaveus, el Portaveu del Grup Parlamentari PSM
EEM defensara I'esmena amb els seus termes. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESlDENT: 
Pero queda l'esmena viva o no? 

EL SR. QUETGLAS 1 RO SANES: 
Sí, naturalment, Sr. President, l'única cosa que passa és 

que el Grup Parlamentari PSM-EEM entenia que no podia 
posar un vot particular a una situació que derivava de l'apro
vació d'una esmena seva i nosaltres hem exercit la cortesia 
parlamentaria, res més. 

Gracies. 

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

el Diputat Sr. Planells. 

EL SR. PLANELLS 1 PLANELLS: 
Sí; gracies, Sr. President. 
Ara entenc el motiu d'aquest yot particular, que és que 

el CDS I'ha presentat pel PSM-EEM, pero és que és equivo
cat i, ciar, ara ho entenc, yull dir que el Subconcepte 75, ce n-

tre cost 18.300, Subprograma 41.31 no existeixen, m'imagin 
que es deu referir a un altre subconcepte, subprograma, cen
tre de cost, supos que deu ser la rebaixa de la gran nomina, 
pero no és aixo que han presentat, m'imagin que l'error deu 
venir per haver fet el vot particular de l'esmena d'un altre 
Grup Parlamentari, perque realment aixo no es pot ni discu
tir perque no existeixen aquests subconceptes. 

EL SR. PRESIDENr. 
Sí, Sr. Quetglas. 

EL SR. QUETGLAS 1 ROSANES: 
Gracies, Sr. President. 
Probablement l'únic error que hi ha fa referencia al sub

concepte, que en comptes de ser 75.00.00, que no existeix, 
és el 48.00.00; el centre de cost i el subprograma estan bé. 
Tranctant-se d'un error material, supOs que es pot subsanar 
al moment. 

Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Té la paraula, per part del Grup Parlamentari PSM

! EEM, el Sr. Sebastia Serra. 

EL SR. SERRA 1 BUSQUETS: 
Sí; gracies, Sr. President. 
Voldria, en primer lloc, explicar un poc el que passa i 

és molt senzill. El nostre Grup Parlamentari havia presentat 
efectivament una es mena de rebaixa important al que vul
garment es diu gran nomina, pero que hi ha altres coses, no 
és a la gran nomina, sinó que és a altres qüestions que s'in
c1o'ien en aquest calaix de sastre que denunciavem. Alesho
res, l'habilitat o no habilitat parlamentaria de la majoria en 
aquell moment va consistir que s'aprova aquesta esmena de 
reducció i en canvi no s'aproven les altes que el nostre Grup 
presentava entre les esmenes registrades números 2922 a 2939, 
és a dir, les nostres altematives són rebutjades i en canvi la 
baixa sí que és aprovada. 

AIeshores el nostre Grup, per una qüestió d'etica míni
ma va denunciar aquest fet davant la Comissió Parlamenta-

. ria corresponent, davant tots els Grups, dient que era inad
missible que s'hagués fet aquesta rebaixa i no s'haguessin 
aprovat les altes corresponents presentades pel nostre mateix 
Grup o altres Grups, perque el Grup SOCIALISTA o el CDS 
havien presentat algunes es menes semblants. 

AIeshores ho varem advertir a Comissio, pero després, 
és ciar, a I'hora de mantenir les esmenes, aquest Portaveu 
es va trobar en aquells moments amb el Portaveu del Grup 
CDS i coneixent les inquietuds socials del Grup CDS, com
partides en el pressupost del 88, ti va plantejar: si nosaltres 
no podem fer aquest vot particular o no se'ns admet per part 
de la Mesa del Parlament o de la Presidencia, desitjaríem 
que qualque Grup el fes per poder-lo debatre, perque és una 
qüestió ja d'estricta etica, en el sentit que nosaltres no po
dem admetre que es pugui dir que hem plantejat davallar 
la gran nomina, cosa inconcebible. 

Aleshores, és ciar, el CDS ho va presentar, li agICÜm el 
gest polític i huma pero també ho varem presentar nosaltres 
i com sigui que es va admetre ja teniem la seguretat que els 
dos vots particulars es podrien votar. Per tant, la nostra po
si ció és que votem ara o debatem la proposta del CDS i la 
nostra del vot particular, que és exactament el mateix, i que 
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quedi ben cIar que si es rebaixa la sigui compensada amb 
altes d'esmenes d'altres grups o del nostre semblants a les 
2922/88 fins a 2939/88, que són precisament les que mante
oim i són les alternatives concretes de política social que creim 
que el Govern no compleix adequadament. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sí, Sr. Ricci. Per que em demana la paraula? 

EL SR. RICCI I FEBRER: 
Jo volia dir que si bé és veritat que ell havia de fer la 

seva alta i baixa dins la mateixa Conselleria, tal vegada jo 
no vaig fer-Ia, si bé és veritat que jo vaig donar altes a aquesta 
Conselleria basant-me en aquesta baixa, per tant aixo 
compensar-ho. Per tant, el que sí és veritat és que a mi no 
m'interessa que quedi rebaixada la Conselleria de Sanitat, que 
ja s'ha rebaixat prau, per a mi, o sigui que jo no vull rebai
xar la Conselleria de Sanitat, tota la meya intenció ha estat, 
en Cultura i Sariitat, intentar pujar aquestes dues Conselle
ries i ara a mi no em va bé ni molt manco a<;;o. Per tant, 
m'agafaré, sense voler fer cap tipus d'abús, que si aquesta 
esta mal presentada, jo mantenc que si es va presentar mala
ment, es va presentar malament, perque jo ara no vull que 
rebaixin una Conselleria que jo no vull rebaixar. 

EL SR. PRESIDENT: 
El Sr. Ricci es basa en l'error' que hi ha hagut en la pre

sentació del vot particular, entenc jo. Aleshores pareix que 
és un error material, jo cree que si el Sr. Ricci no vol que 
es rebaixi, ho té bo de fer. 

(pausa) 

EL SR. QUETGLAS I ROSANES: 
Sr. President, el nostre vot particular va ser presentat 

només perque teníem por o el Grup Parlamentari PSM-EEM 
temia que tractant-se d'una es mena del mateix Grup no li 
fos permes per la Mesa fer un vot particular al text original, 
pero ates que tanmateix la Mesa ha admes el vot particular 
del PSM-EEM, si per a alguns Diputats és costós votar un 
vot particular del CDS, en aquest moment es retira i podem 
passar a votació del Grup Parlamentari PSM-EEM, que com 
sigui que diuen el mateix, nosaltres el votarem. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Donam per retirat, ido, el vot particular que debatem 

i en el moment oportú farem les esmenes que es mantenen 
del PSM, que no són cap vot particular, són esmenes que 
s'han acceptat. 

EL SR. SERRA I BUSQUE'fS: 
Perdó, Sr. President, són un conjunt d'esmenes i al fi

nal un vot particular. I al final un vot particular molt expli
cat, peque ho explica amb tot detalL 

EL SR. PRESIDENT: 
Si esta molt explicat, no importara que el debat sigui 

molt llarg, ido, eh? Moltes gracies. 
Passam, ido, en aquest moment, per continuar el de

bat, a les esmenes 2557/88 i 2566/88 del Grup Parlamentari 
SOCIALISTA. Per defensar les esmenes, té la paraula el Di-

putat Sr. Gómez i Arbona. 

EL SR. GOMEZ I ARBONA: 
Gracies, Sr. President. 
Aquestes dues esmenes també són dues es menes conjun

tes, perque creim que la quantitat de 36 milions al Subcon
cepte 480 de transferencies corrents estarien millor al mateix 
Subprograma, Capítol VI, on es podrien fer convenis i no 
hi hauria tanta discrecionalitat a l'hora de poder repartir els 
doblers. 

Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Srs. Portaveus que vulguin intervenir? 
Per part del Grup AP-PL, té la paraula el Diputat Sr. 

Planells. 

EL SR. PLANELLS I PLANELLS: 
Sí; gracies, Sr. President. 
Evidentment no sempre n'hi ha prou, vull dir que hi po

dem posar aquests o n'hi podem posar uns altres o bé els 
podem canviar de capítol per fer convenis, pero realment la 
finalitat és la mateixa. Nosaltres entenem perfectament l'es
mena que presenta el Grup Parlamentari SOCIALISTA de 
fer una baixa i fer una alta, pero no entenem per quin mo
tiu s'ha de fer un determinat convenio Per tant, en vista d'aixo, 
votarem en contra d'aquestes dues esmenes. 

Gracies.-

EL SR. PRESIDENT: 
Passam a votació, ido, les dues es menes, la 2557 i la 

2556, 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? Gracies. 
Síes: i Srs. Diputats que s'abstenen? 
Resultat de la Votació: Vots a favor, 26. Vots en contra, 

28. Abstencions, 1. Queden, ido, rebutjades les dues es me
nes que acabam de sotmetre a votació. 

Passam a debatre les esmenes 2559, 2560, 2561, 2562, 
2563, 2564, 2565 i la 2379 del Grup Parlamentari SOCIA
LISTA. Per defensar aquestes esmenes, té la paraula, per part 
d'aquest Grup, el Diputat Sr. Valentí Valenciano. 

EL SR. VALENCIANO I LOPEZ: 
Gracies, Sr. President. 
Una qüestió d'ordre i és qu~ la 2379, que és una des pe

sa d'lnformatica, l'agruparíem conjuntament amb les esme
nes de Capítol 11, article 220.00. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Ido defensin les altres sense aquesta. 

EL SR. GOMEZ I ARBONA: 
Gracies, Sr. President. 
Nosaltres esperavem que el Subconcepte 46.00 de trans

ferencies a Corporacions Locals fossin superiors i, per tant, 
com sigui que hi havia un gran capítol, una gran parti~a, 
nosaltres el que hem fet ha estat especificar i repartir exacta
ment i augmentar la quantitat que anava destinada a Cor-
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poracions Locals; en aquest sentit van les esmenes. 
Grades. 

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

tervenir? 
Passam, ido, a votació les esmenes 2559, 60, 61, 62, 63, 

64 i 65, logicament 25 davant, del Grup Parlamentari SO
CIALISTA. 

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, 26. Vots en contra, 

29. Abstencions, 1. Queden, ido, rebutjades les esmenes que 
acabam de sotmetre a votació. 

{;esmena 2567/88 del Grup Parlamentari SOCIALISTA. 
Té la paraula el Sr. Gómez i Arbona per a la seva defensa. 

EL SR. GOMEZ 1 ARBONA: 
Gracies, Sr. President. 
Aquesta esmena esta en relació amb la Mesa d'Unitat 

deis Disminuits, que com aquí abans s'ha comentat va pas
sar per tots els Grups d'aquest Parlament i va informar de 
quines necessitats tenien i de quins eren els seus deficits i 
com sigui que a la informació que ens va donar el Sr. Con
seller a Comissió va dir que únicament destinava una parti
da de 95 milions i les necessitats que havien informat eren 
superiors, nosaltres hi afegim aquesta partida de 40 milions. 

Gnkies. 

EL SR. PRESIDENT. 
Srs. Portaveus que vulguin intervenir? 
Sí; per part del Grup Parlamentari AP-PL té la paraula 

el Sr. Planells. 

EL SR. PLANELLS 1 PLANELLS: 
Gracies, Sr. President. 
Dir que votarem en contra d'aquesta esmena perque, ja 

quasi no ho recordam, pero ens fa l'efecte que o bé en Po
nencia o bé en Cornissió es va acceptar una esmena en aquest 
mateix subprograma, aquest subconcepte, d'un altre Grup 
Parlamentario Aleshores, per no duplicar les mateixes es me
nes, si aquella es va acceptar, a aquesta teoricament ens hem 
d'oposar. 

Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
A votació, ido, I'esmena 2567/ 88 del Grup Parlamenta

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

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

drets? 
Resultat de la Votació: Vots a favor, 27, Vots en contra, 

29. No hi ha abstencions. Queda rebutjada I'esmena que aca
bam de sotmetre a votació. 

Passam a debatre les es menes 2570, 2571 i 2573/88 del 
Grup Parlamentari SOCIALISTA. Per a la seva defensa, té 
la paraula el Diputat Sr. Gomez i Arbona. 

EL SR. GOMEZ 1 ARBONA: 
Gracies, Sr. President. 
Aquesta esmena de reducció compensada de 30 i d'alta 

de 15 rnilions, és per llevar 15 milions que en Comissió el 
Conseller va explicar que anaven destinats al Bisbat. No és 
que tinguem res especial ni particular contra el Bisbat, pero 
no ens sembla que sigui I'Adrninistració Pública que hagi de 
delegar les seves funcions en altres institucions privades i per 
tant les dues primeres serien en aquest sentit. 

La 2573 és una transferencia de capital i nosaltres feim 
una baixa perque no va quedar molt clar que era un conveni 
amb la Creu Roja de la mar i creim que el que s'ha de fer 
és fer un conveni, si el vol fer, amb la Creu Roja en general, 
pero no fer-Io particular. 

I quant a la 2572, la retiram. 
Gracies. 

EL SR, PRESIDEN'P 
Srs. Portaveus deIs Grups Parlamentaris que vulguin in

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

raula el Sr. Serra. 

EL SR. SERRA I BUSQUETS: 
Demanam votació separada de I'esmena n? 2570. 

EL SR. PRESIDENT. 
La 2571... Sí. 

EL SR. ALFONSO I VILLANUEVA: 
Sr. President, són esmenes, com ha dit el nostre Porta

veu, que van conjuntes, per tant si s'han de votar separada
ment, excepte que es votin primer les dues altes i s'aprovin, 
nosaltres no mantendríem la baixa. En una altra situació, re
tirarem la baixa. 

EL SR. PRESIDEN'P 
Votam abans la 2571 i la 2573, i del resultat d'aquesta 

votació vendria I'altra. 
A votació, ido, les es menes 2571 i 2573 del Grup Parla

mentari 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? 
Resultat de la Votació: 26 vots a favor, 29 vots en con

tra i 1 abstenció. 
Queden, ido, rebutjades les dues esmenes que acabam 

de sotmetre a votació. 
Aquesta Presidencia enten que donam per retirada la 

2570? 

EL SR. ALFONSO l VILLANUEVA: 
Sí, Sr. President. 

EL SR. PRESIDEN'P 
Per tant no procedeix sotmetre-la a votació, alX1 com 

tampoc la 2572, que el Sr. Gómez Arbona ha anunciat pre
viament que també es retirava. 

Passam a debatre I'esmena 2302/ 88 del Grup Parlamen
tari CDS. 



1836 DIARI DE SESSIONS / Núm. 47 / III I 27, 28 29 de desembre del 1988 

EL SR. QUETGLAS 1 ROSANES: 
Sr. President, al nostre escrit de manteniment d'esmenes 

no consta, perque és incorporada, no, perdó, s'ha retirat. 

EL SR. PRESIDENT: 
S'ha retirat? 

EL SR. QUETGLAS 1 ROSANES: 
Per ser més exactes i més precisos, no s'ha mantengut. 

EL SR. PRESIDEN1: 
La 2300/82? No? La 2302 no s'ha mantengut, jo de

man la 2300/88. 

EL SR. QUETGLAS 1 ROSANES: 
Sí, Sr. President. Aquesta sí s'ha mantengut, la 2300. 

EL SR. PRESIDEN1: 
Té la paraula per a la seva defensa. 

EL SR. QUETGLAS 1 ROSANES: 
Sí; grades, Sr. President. 
Aquesta esmena pretén un increment de doblers desti

nats al Centre de Disminuits de Son Tugores. Jo demanaria, 
Sr. President, que continuant la sistematica deIs altres Grups 
Parlamentaris, quedas ciar que ara ens referim a la primera 
línia i que la segona línia i la tercera es veuran i es votaran 
a les seves seccions respectives, perque si no, nosaltres no 
anam homologats amb la resta deis Grups Parlamenaris. Vo
tam, per tant, una alta de 90 milions de pessetes que si no 
ho record malament en Comissió va ser rebaixada a 60 i així 
consta en aquests moments dins aquest Plenari. 

Es tracta, en definitiva, d'incrementar les dotacions ne
cessaries per assegurar, si és que és possible tenir aquest ti
pus de seguretat, que el Centre de Disminuits Profunds de 
Son Tugores s'acabi enguany; que almenys hi hagi la possibi
litat pressupostaria perque es comencin unes obres que, quan 
s'acabin, suposin la posada en marxa, el funcionament defi
nitiu del centre per al servei públic. Aixo només és possible 
amb una injecció pressupostaria, perque si no, I'etern teixir 
i desteixir del Centre de Son Tugores sera per un costat un 
pou sense fons, en el sentit pressupostari, i per suposat una 
frustració de tantes i tan tes famílies que esperen la posada 
en marxa d'aquest centre per donar solució definitiva a una 
situació provisional que ja comenr;a a ser molt angoixosa. 

Per tant, la nostra esmena és absolutament constructi
va, és absolutament positiva i res pon a un reconeixement del 
mateix Conseller a la seva compareixenr;a, que no hi havia 
la possibilitat, pressupostariament parlant, d'acabar el Cen
tre de Disminu'its de Son Tugores. Aquest és el sentit de I'es
mena i vull repetir que votam només la primera línia, dei
xant les altres dues per a les seves seccions corresponents, 
per tenir una homologacíó amb la resta deis Grups. 

Gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDEN1: 
Srs. Portaveus deis Grups Parlamentaris que vulguin in

tervenir? 
Té la paraula, pel Grup Parlamentari PSM-EEM, el Sr. 

Sebastia Serra. 

EL SR. SERRA 1 BUSQUETS: 
Aquí tenim uns dels flagrants problemes de manca de 

gestió del Govern de la Comunitat l'any 88, de no ser capar; 
de posar en marxa el Centre de Disminuils Profunds de Son 
Tugores. Dins Comissió sembla que el Vice-president del Go
vern va manifestar que s'acabaria el ' 89 i que hi havia do
blers suficients dins el pressupost de la Comunitat; nosaltres 
voldríem saber, per part del Govern o del Vice-president o 
del Conseller de Sanitat o del President de la Comunitat, a 
veure si el Govern ratifica que no li falta un augment pres
supostari per acabar i posar en marxa el Centre de Dismi
nuits Profunds de Son Tugores el més prest possible de I'any 
89. 

EL SR. PRESIDENT: 
Més Portaveus? 
Passam a la votació de l'esmena 2300/88 del Grup Par

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

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

drets? 
Abstencions? 
Resultat de la Votació: Vots a favor, 27. Vots en contra, 

29. No hi ha abstencions. Queda, ido, rebutjada l'esmena que 
acabam de sotmetre a votació. 

Passam a debatre l'esmena'2575/88, que jo deman si va 
agrupada amb la 2576 i la 2577 o si la valen defensar sola. 
Sí, .Sr. Gómez i Arbona. 

EL SR. GOMEZ 1 ARBONA: 
Voldríem fer una defensa conjunta de totes les esmenes 

que queden, les 2574, 2575, 2576, 77, 78 i 79. 
La primera esmena fa referencia a obrir una partida per 

a I'Hospital de Manacor, que creim que seria obrir una par
tida per prevenir les possibles incidencies i els possibles en
trebancs que hi pugui haver a l'inici de la construcció, creim 
que seria una mostra de bona intenció per part de la Conse
Heria, ja sabe m que ha fet altres accions, pero que quedaria 
demostrada i plasmada en el pressupost. 

La segona partida fa referencia a I'Hospital Joan March; 
el Sr. Capó abans ha parlat que jo havia parlat d'hospitals, 
precisament és l'únic tema que no havia tocat, el d'hospitals, 
i ara tocam i el tocam per abé, hi afegim 10 milions perque 
I'utillatge estigui bé i no passi com enguany, que han com
prat el material que hi havia a una partida i l'han comprat 
quasi a final d'any. 

La partida 2576 és una esmena d'addició de 5 milions 
per,realitzar el Diagnostic de Salut; és una es mena construc
tiva~ afegim doblers a la Conselleria perque no li manquin 
doblers i pugui realitzar aquesta feina. 

Quant a la 77, nosaltres demanam que es faci un canvi 
de denominació, perque creim que tota la partida, com ve
nia escrita al pressupost, anava destinada a campanyes sani
taries; nosaltres demanam que es passi al Subconcepte 6.09, 
ar;o era el concepte que hi havia, que es passi per fer conve
nis amb corporacions en totes les campanyes aquestes que 
fan de promoció de salut, que les facin, que les continui"n 
fent, pero que es podrien potenciar si es fessin en convenis 
amb corporacions locals. 

La 78 fa referencia al que he comentat abans quan he 
fet l'esmena a la totalitat, una cosa que ni el Conseller ni 
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tampoc el Sr. Capó no m'han comentat, el tema del reciclat
ge deis sanitaris. Donam l'oportunitat que la Consel1eria, amb 
una esmena de 5 milions, faci un pla de reciclatge per als 
sanitaris que, la veritat, bona falta ens fa. 

I després la 79 fa referencia a una esmena d'addició de 
2 milions perque la Conselleria ajudi tots els pobles que no 
tenen oficines municipals d'informació al consumidor en ma
teria de consumo 

Gracies. 

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

tervenir? 
Sr. Gómez Arbona, es poden votar conjuntament o se

paradament? Conjuntament? 
Passam, ido, a votació de les es menes 2575, 2576, 2577, 

2578 i 2579, lógicament totes del 88, del Grup Parlamentari 
SOCIALISTA. 

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? 
Resultal de la Votació: Vots a favor, 26. Vots en contra, 

29. Abstencions, 1. Queden rebutjades, ido, les esmenes que 
acabam de sotmetre a votació. 

Passam a debatre el grup d'esmenes del Grup ParIamen
tari PSM-EEM, comelll;:ant per la 2939, la 2938, 2937, 2936, 
2935, 2934, 2933, 32, 30, 29, 28, 27,26,25, 24, 23 i 22, totes 
del 88. El Sr. Serra té la paraula. 

EL SR. SERRA I BUSQUETS: 
Gracies, Sr. President. 
Sr. Capó, sense filies ni fobies i amb desig de consens 

en la política d'Acció Social i des de les modestes aporta
cions del nostre Grup, anam a plantejar un conjunt de sub
programes concrets, puntuals i perque els ciutadans d'aques
tes ilIes puguin saber a que s'han d'atendre quan tenguin 
problemes socials i quan creguin que fa falta una actuació 
del Govern de la Comunitat Autónoma. 

Assistencia d'urgencia per manca de vivenda, a través 
de Capítol IV; assistencia social d'urgencia, també de Capí
tol IV; tercera edat, Capitol VII; tercera edat Capitol VI, és 
a dir, actuació directa de la Comunitat; tercera edat, a través 
de Capítol IV, peró Corporacions Locals; erradicació de bor
ses de pobresa, a través de Capítol IV i a través de Capítol 
IV, pero Corporacions Locals; ajut a les disminucions. Cen
tre d'Educació Especial loan XXIII d'Inca. Entenem que 
aquesta esmena 2931/88 la podem donar per transaccionada 
amb la 2707/ 88 del Grup MIXT, si el Grup MIXT no hi 
té res en contra i si el President ho admet; seria I'esmena 
2931 que fa referencia al Centre loan XXIII d'Inca i que 
ates que ja s'ha aprovat la 2707/88 del Grup MIXT, podria 
ser en aquest cas transaccionada, si ho permet la Presiden
cia. Subvenció a centres de disminuits, a través de Capítol 
VII; ajut a disminucions, a través de Capítol IV; quantitat 
substancial 170 milions per resoldre els problemes de deficits 
d'una vegada per totes, i a través de Corporacions Locals, 
10 milions; es coles d'infants, Capítol IV, Capítol VII, Capí
tol VI, Capítol IV i també Capítol IV, Corporacions Locals, 
amb una quantitat important de 90 milions ja que Ajunta
ments i Consells Insulars tenen deficits importants; assisten-

cia domiciliaria a través de convenis amb corporacions 10-
cals. Aixo són el conjunt d'alternatives, totes quantificades 
i d'acord amb unes possíbilitats que nosaltres entenem míni
mament reals de la nostra Comunitat Autónoma. 

Pero abans de votar aquest conjunt d'esmenes, que crec 
que s'han explicat prou en Ponencia i Comissió i ara i cree 
que tothom ho entén perfectament, no crec que ningú en 
aquesta Cambra no entengui aquests problemes, sí que voI
dríem que tal vegada el vot particular que tenim plantejat 
a continuació, per ventura, Sr. President fos votat abans que 
aquestes esmenes, perque si el vot particular fos acceptat, ales
hores evidentment aquestes esmenes tendrien una lógica; ara 
bé, si el vot particular no és acceptat, aquestes es menes te
nen una altra lógica i aixó s'entén del debat anterior i no 
ens volem allargar més. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. Ricci, a veure si m'explica aixo de la transacció que 

proposa el Sr. Serra. 

EL SR. RICCI 1 FEBRER: 
lo només voldria aclarir que vertaderament la meYa es

mena no va ser acceptada, perque jo vaig demanar que ho 
fos per 25 milions i que en cas contrari la retirava i no ho 
va ser acceptada per 25 milions i la vaig haver de retirar. 

EL SR. PRESIDENT: 
Si no va ser acceptada, tampoc no es pot transaccionar 

res. Va ser acceptada o no ho va ser? 

EL SR, RICCI I FEBRER: 
No va ser acceptada. 

EL SR. PRESlDENT: 
Es igual, si no s'ha mantengut no hi ha transacció pos

sible. No, no hi ha transacció. 
Sr. Serra~ el vot particular, el dóna per defensat? De to

tes maneres, tothom sap que és, segons diu voste. 

EL SR. SERRA 1 BUSQUETS: 
Sí, senyor; don per defensat el vot particular i evident

ment, en cas que aquesta es mena del Grup MIXT no fos 
acceptada, jo pensava que s'havia acceptat; demanaria com 
figura al dictamen aquesta esmena 2707 del Grup MIXT. 

EL SR. PRESIDENT: 
Si s'ha acceptat, Sr. Serra, voste la pot retirar o no, pero 

transaccionar-Ia amb una acceptada, no ho pot fer. 

EL SR. SERRA 1 BUSQUETS: ' . 

Efectivament, Sr. President. Per tant, es manté l'esmena 
taIment. 

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

Portaveu Sr. Miquel Pascual. 

EL SR. PASCUAL 1 AMOROS: 
Sí, Sr. President. 
Es per oferir al Sr. Sena una transacció entre la seva 

esmena i el text que ve de Comissió, és a dir, el dictamen 
de Comissió, si ajusta a 25 milions de pessetes i e\s altres 
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Grups Parlarnentaris no hi tenen inconvenient, o sigui la 
quantia a dotar al Centre loan XXIII, ates que els altres 
25 milions de pessetes hi ha compromís que e1s posin e1s ajun
taments. 

EL SR. PRESIDENT 
Sr. Serra? El Sr. losep Alfonso té la paraula. 

EL SR. ALFONSO 1 VILLANUEVA: 
Voldríem aclarir exactament el que es proposa abans de 

decidir si ho acceptarn o no, no ens hem aclarit molt. Si vo
len explicar en xifres quina és I'esmena d'alta o baixa que 
es manté, quina és la transacció que es proposa, que suposa; 
senzillarnent aixo. 

EL SR. PRESIDENT 
Sí, Sr. Alfonso, jo ti agraesc la seva suggerencia, jo també 

me n'he d'assabentar per després demanar si els Srs. Porta
veus ho accepten. 

Sr. Miquel Pascual, vol explicar, perque aquí, vostes han 
viscut la Comissió, pero ... 

EL SR. PASCUAL I AMOROS: 
{;esmena 2931 proposa una alta de 50 milions que 

nosaltres proposarn que sigui de 25 milions, aquesta mateixa 
alta, o sigui passar a la meitat. 

EL SR. PRESIDENT 
La 2931 posa üna alta de 70 milions, o sigui que en Iloc 

de 75 serien 25 d'alta. Srs. Portaveus, la proposta de transac
ció és que I'esmena 2931 del Grup Parlamentari PSM-EEM, 
que figura per 70 milions, sigui transaccionada perque on 
diu 70 digui 25. 

EL SR. SERRA 1 BUSQUETS: 
Sr. President, nosaltres ho acceptam perque les gestions 

fetes pel President de la Comunitat amb els batles de la co
marca sembla que arriben a aquest ti pus d'acord de despesa 
plurianual. Aleshores, maldament per ventura discrepam en 
certs aspectes, respectarn I'acord i a la vegada acceptam la 
transacció que proposa el Sr. Pascual. 

EL SR. PRESIDENT 
Srs. Portaveus? Sr. Gómez, accepten O no accepten la 

transacció? 

EL SR. GOMEZ I ARBONA: 
Sí, 25. 

EL SR. PRESlDENT: 
Sr. Ricci? 

EL SR. RICCl I FEBRER: 
25. 

EL SR. PRESlDENT 
Sr. Planells? 

EL SR. PLANELLS l PLANELLS: 

'. 

Sí, acceptam la transacció, sempre que es votin separa
des les altres esmenes que ha proposat el Sr. Serra. Que es 
voti aquesta sola i acceptam la transacció. 

EL SR. PRESIDENT 
10 supos que si es voten tates les altres, no acceptaran 

la transacció. Es votara a part si valen que s'aprovi, logica
ment. Sr. Planells, és molt tard i voste encara té les coses 
ciares. 

Per tant, primer passarem a votar, segons el Sr. Serra, 
el vot particular; després posarem a votació l'esmena tran
saccionada i després tot l'altre grupo Si no s'aprova el vot 
particular, només posarem a votació, segons el Sr. Serra, l'es
mena transaccionada ¡les altfes no importara que es votin. 
Sr. Serra, és així? Si el vot particular no s'aprova, decauen 
totes les a1tres o les retira tates, menys ... No? Aixo és el que 
voste m'ha dit. 

EL SR. SERRA I BUSQUETS: 
Sí, Sr. President, el que passa és que la 2931, que ve 

transaccionada, és una votació ... 

EL SR. PRESIDENT: 
Aquesta no; si la retira, no. 

EL SR. SERRA 1 BUSQUETS: 
... absolutament diferenciada. La nostra alternativa és que 

el vol particular, creim que quan es va votar no es tenia en 
compte la vinculació d'aquesta rebaixa amb altes que són les 
es menes presentades per nosaltres. Aleshores el que nosal
tres voldríem és que o total o parcialment, la quantitat dava
liada fas subsumida dins les esmenes parcials presentades i, 
per tant, primer convendria el vot particular i després les es
menes, ciar. 

EL SR. PRESIDENT 
Jo li deman si el vot particular no prospera, a veure si 

es retiren les esmenes, tret de la transaccionada. 

EL SR. SERRA I BUSQUETS: 
No, Sr. President, no es retiren. 

EL SR. PRESIDENT: 
Primer votam les es menes i després votarem el vot par

ticular. 
Posam a votació I'esmena acceptada pels Srs. Portaveus 

com a transaccionada, que substitueix la 2931/88, en la qual 
on diu 70 dini 25 milions de pessetes. 

'. Sres. i Srs. Diputats que votin a favor, es valen posar 
drets? Moltes gracies. 

Vots en contra? 
Abstencions? 
Queda aprovada per unammltat. 
Passam a votació les esmenes 2939, 2938, 2937, 36, 35, 

34, 33, 32, 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23 i 22, totes /88, logi
cament amb el 29 davant. 

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

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

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

30. No hi ha abstencions. Queden rebutjades totes les esme
nes que s'acaben de votar. 

[ posam a votació el vOl particular del Grup Parlamen
tari PSM-EEM sobre el Subprograma 3I.4I.OO. 
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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? 

Abstencions? 
Resultat de la Votació: Vots a favor, 24. En contra, 30. 

No hi ha abstencions. Queda, ido, rebutjat el vot particular 
del Grup Parlamentari PSM-EEM. 

Salvant les esmenes deIs Capítols 1 i II i d'Informatica, 
pareix que queden debatudes i votad es les esmenes corres po
nents a la Secció 18. 

En aquest moment del debat jo voldría ... ; ens queda la 
Secció 20, la proposta de creació de la Secció 22, la Secció 
31, Serveis Comuns, i la Secció 32, Consells Insulars. La pro
posta d'aquesta Presidencia és que per acabar dema a ffiÍg
dia, hem de fer ara, en aquest moment, la Secció 20, encara 
que sigui tardo Pareix que hi ha, aquí, absencia per part de 
senyors Diputats. 

Entram, ido, a la Secció 20, Comen; i Indústria. 
Demanen cinc minuts, els senyors Parlamentaris? 
Sí, es que ates el que ha passat, hi ha d'haver cinc ffiÍ

nuts per poder anar... Hi ha una suspensió de cinc minuts. 

EL SR. PRESlDENT: 
Sres. i Srs. Diputats, recomen~a la Sessió i passam a de

batre les es menes que es mantenen a la Secció 20, Comen; 
i Indústria, comen~ant per la primera, que és la 2584/88 del 
Grup Parlamentarí SOCIALISTA, que és d'esmena a la to
talitat de la Secció d'lndústria. Per defensar aquesta.esm-ena 
té la paraula, per part del Grup Parlamentari SOCIALIS
TA, el Diputat Sr. L1orenr; Rus. 

EL SR. RUS I JAUME: 
Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. 
Per a aquesta es mena a la totalitat, em permetran que 

no parli detalladament ni de sub programes ni de subconcep
tes, ni tan soIs de quantitats. Jo sé que hi haura gent, Srs. 
Diputats que ho agrairan molt, la resposta és evident, i per 
~ant dins el temps marcat pel President del Parlament inten
taríem explicar per quins criteirs i el nostre punt de vista de 
per que presentam una esmena a la totalitat, a aquesta Con
selleria, una Conselleria que jo comenr;aria per dir trista, gri
sa, i no per l'aspecte indústria, Sr. Conseller, sinó jo gosaria 
a dir per la poca iniciativa i la poca empenta que té i no 
val a darreria d'any atropellar i presentar documents de par
tides que quedaren enlaire i que és ver que n'havien parlat, 
pero que fins al final, fins tres dies abans que acabi I'any, 
sois ni s'havia dignat consultar-nos. 

Trista, per que? Li recordaré frases com aquesta: «so
cietat inactiva, igual foment industrial», «encara hem de fer 
un estudi per a una completa aplicació», «pla de reindus
trialització, fins ara no s'ha fet res» -llegesc textualment per 
no equivocar-me, per si hem de recórrer a la gravació- «ara 
farem, ja que estam en marxa», Institut de Disseny, no fa 
gaire dies, dites per voste i per alguns deis responsables 
d'aquestes empreses que depenen de la Conselleria, aixo es 
va dir a la compareixenr;a dins la COffiÍssió d'Economia i 
Hisenda. 

També el Sr. President de la Comunitat Autonoma, Sr. 
Gabriel Cañellas, deia devers dia 13, 14 i 15 d'abril, «durem 
a terme, farem estudis a través de Gestur Balear un pla real 
de polígons industrials, tot aixo avalat, recolzat per una L1ei 

... r.' . .. oy _._ .. " .~. l" . ,'-

de Sol», farem, durem, ete., aixo ha deia el President de la 
Comunitat Autonoma. La veritat és que tot aixo de farem, 
durem, queda plasmat soIs en una execució, soIs fa tres me
sos, d'un 24 o un 250/0 quant als pressuposs del 88, referent 
a l'execució s'entén. 

Voste supos que ja pot veure amb quin grau de moral 
puc o podem creure, des del Grup SOCIALISTA, la seva vo
luntat d'aplicació del pressupost, almanco només en aquest 
tant per cent només. El nostre Grup, Sr. Conseller, va inten
tar, em pareix que amb el pla d'equipaments comercial s, aju
dar a fer -he dit ajudar- per millorar una situaci6; a voste 
el primer que se li acorre és sortir a la premsa i dir «aixo 
és una encerrona». Jesús, sant Pau; una encerrona. Thnta por 
li fa? 

Amb les es menes presentades i voste ho sap bé, hem in
tentat una vegada més ajudar, repetesc ajudar. 1 per que? 
Li ho diré, davant d'una incapacitat manifesta, com he dit, 
com s'ha pogut o es pot comprovar, intentare m o intentam 
primerament que no es produeixí una desviació tan acusada, 
ja li ho varem comunicar, li varem dir, no ens n'amagam, 
d'indústria cap a comen;:, són molts de milions de desviació, 
clar és un criteri, és una visió, pero tants en un any ens pa
reix una inclinació massa desmesurada. I ens preocupa aques
ta deixadesa del caire i sector industrials, nosaltres voldríem 
que voste hi dedicas, que voste hi posas per crear una es
tructura solida, per posar unes bases no només a través d'aju
des, ' sinó que quedas una constancia d'aquesta ajuda a fi que 
no es tancassin empreses. A vegades les empreses es tanquen 
i han rebl,lt ajuda, n'hi ha hagut qualcuna de molta conne
xió tant amb aquest Govem, molt prop d'aquesta Comunitat. 

Quin cens industrial, quin cens industrial de realitat ac
tual s'ha fet per poder aplicar aquesta ajuda que nosaltres 
li parlarem, que nosaltres Ji deiem? Quant a institucions, si 
li poden dir institució, la Cambra de Comer~ reconeix públi
cament que I'economia de les Balears va bé, va prospera, en
cara matisen «indústria va malament, no té la solidesa que 
hauria de tenir, no es crea I'estructura necessaria», són pa
raules deis responsables de la Cambra de Comer~ 

I és ciar, Sr. Conseller, nosaltres no Ii volem rebaixar 
el pressupost, en absolut, aixo supos que li queda ciar, pero 
sí també queda ciar que nosaltres el que no volem són tots 
aquests tipus de partides que voste, quan les va presentar, 
no eren més que partides que, almanco aquí on eren situa
des, ens po die n fer pensar -tornava a dir repartidora, no 
ho diré- pero sí que tenien una intencionalitat a l'hora 
d'aplicar-Ies i que nosaltres aquesta intencionalitat no la com
partim, no la compartim, com he dit abans, perque no crea 
una base solida, perque a zones concretament com la d'lnca, 
com la de Manacor, les empreses es puguin consolidar, no 
es puguin posar en perill llocs de treballs i el mateix empre
sari se senti segur, si és necessari i ha de canviar d'activitat 
tenir un suport d'aquesta Conselleria per dur-ho a terme. 

Parlar d'empreses que depenen d'aquesta Conselleria que 
per ventura en aquest moment seria perillós parlar-ne, peri
lIós perque tal vegada no tenen tanta incidencia en el tema 
pressupostari, pero jo cree que sí, d'IFEBAL, amb tota la 
seva problemMica econoffiÍca i personal, que no hi entrarem 
perque aixo és una cosa molt particular de voste i és voste 
qui I'ha de resoldre, Foment Industrial i d'altres. Voste, re
cord que va dir: es bo fer de representant, és bo ajudar que 
aquestes empreses de Balears tenguin una sortida cap a l'ex
terior, que es potencü I'exportació, que puguin vendre, pero 
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un bon representant, Sr. Conseller, ha de saber el producte 
que ven, ha de ser de qualitat, ha de ser un producte que 
es mantengui i perque aixo sigui aixÍ s'han d'haver posat les 
bases i jo cree que la seva Conselleria no té intenció de posar
les; jo cree que la seva Conselleria, Sr. Conseller, no té aquesta 
intencionalitat de crear, repetesc, tota una xarxa que no sois 
ajudi, sinó que perseveri perque sigui duradora i a la vegada 
rendable per al poble d'aquestes illes. 

Per tot aixo, Sr. Conseller, li presentam l'esmena a la 
totalitat. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Té la paraula el Conseller de Comen,: i Indústria, Sr. Gas

par Oliver. 

EL SR. CONSELLER DE COMER\= I INDUSTRIA (Gas
par Oliver i Mut): 

Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. 
Realment, Sr. Rus, el que és gris és el seu estat d'anim 

i la seva moral, el que és gris és el futur que tendria la in
dústria en aquest estat en que es traba voste. Jo li puc dir 
que la Conselleria de Comen; i Indústria, jo mate ix i tots 
els Directors Generals som com el PSM-EEM, com deia el 
Sr. Orfila, no perdem la moral, continuam fent feina i anam 
endavant. 

A mi realment, Sr. Rus, m'agradaria aquí, en aquests 
moments que permet el temps, poder tenjr almanco una mica 
de debat. sobre política industrial o política comercial; real
ment voste ha fet com aquell pintor que dóna moltes pirize
llades pero no acaba de fer els dibuixos. Que no tenim idees; 
jo crec que voste, em permeti, crec que en té poques d'idees; 
el Partit Socialista em tenia acostumat cada any, en els de
bats deIs pressuposts, que plantejava unes idees i les plasma
va, sobre els pressuposts, idees que compartÍem o no, idees, 
recordaré en aquest moment l'esmena típica que feia el Sr. 
Alfonso, que l'any passat ja no la va fer, de buidar de com
petencies la Conselleria de Comen;: i Indústria quant a do
blers i dur-los a Hisenda, que em parlava, per exemple, de 
I'Hotel d'Empreses, pero realment, Sr. Rus, en aquesta inter
venció no m'ha parlat d'idees i tampoc no hi ha idees dins 
aquestes esmenes parcials, de les quals es despren l'esmena 
a la totalitat. 

Criteris i punts de vista. Jo crec que els criteris i punts 
de. vista en aquesta tribuna els he explicat i els he dit moltís
simes vegades; vos te no en parla, d'aquests criteris que té vos
te. Que tenim poca empenta, que ens costa executar els pres
suposts? Es cert, perque és la dinamica propia d'aquesta 
Conseller.ja de Comer~ i lndústria, Sr. Rus; li diré només tres 
o quatre exemples i voste veura el perque de l'estat d'execu
ció: PLANER, Pla d'Electrificació Rural, del 88 a enguany 
encara ens falten, deIs 40 milions, que el Ministeri ens envil 
10, el primer pagament se'ns va fer dins el mes de setembre, 
com pot suposar nosaltres subvencionam una vegada que 
l'obra és feta, és ... , pero el que no esta, encara, és per pa
gar; Unia de Credit, exactament el mateix, és la dinamica 
de la Conselleria, nosaltres subvencionam una vegada que 
l'obra és realitzada, que és acabada la inversió i que hi anam, 
ens hi presentam i ho veim; les ajudes deIs Decrets del Pla 
de Reindustrialització per donar suport a la indústria, exac
tament el mateix, subvencionam una vega da que I'obra és feta, 
supas que voste no em voldra plantejar aquí que ho facem 

al revés, que subvencionem sobre la petició i que després anem 
a veure si s'ha fet o no, crec que el Conseller d'Hisenda ten
dria molta feina si despré" hagués d'anar per «aprerni» a cer
car aquelles subvencions que haguessin cobrat i que no ha
guessin executat. Tenim experiencies de les adrninistracions, 
abans del CGI, de com funcionaven els temes d'aquestes 
ajudes. 

Foment Industrial, ja li he dit, Foment Industrial és una 
eina que tenim, és un instrument crec que molt bo, pero que 
el tenim, no el dissoldrem, no és aquesta la intenció, el te
nim i si un día tenim la financ;ació per poder escometre aques
ta segona part, la més ambiciosa i la més difícil, pero la que 
més il·lusiona aquest Conseller, de la captació de noves in
dústries, que vaig dir que necessitavem de 3.000 a 3.500 mi
lions de pessetes en tres anys, sí que ho posarem en marxa. 
Mentrestant el tenim aquí, és un instrument i el posarem en 
marxa si tenim financ;ació. 

L:lnstitut de Disseny, exactament el mateix li podria dir 
de l'lnstitut de Disseny, crec que és un bon instrument, que 
el varem haver de crear no precisament perque des de la Con
selleria no sabéssim fer les coses, sinó perque en disseny, les 
empreses de moda necessiten unes respostes rapides que l'Ad
ministració no pOl donar per la mateixa dinarnica, a causa 
que l'Administració és lenta necessitavem un instrument que 
fos capa¡;; de donar resposta rapida i agil a totes aquelles de
mandes que fan els empresaris que alguna cosa tenen a veu
re amb moda. 

Repartidora; per favor, per favor, Sr. Rus, repartidora, 
si voste sap que totes les ajudes de la Conselleria són regla
des, hi ha uns Decrets publicats i després hi ha unes ordres 
del Conseller que diuen amb quins criteris s'han d'aplicar 
aquestes ajudes i aquestes subvencions. Llegeixi els Decrets 
i vegi a veure si hi ha una repartidora. 

Es bo fer de representant? Cregui'm, tant difícil com és 
vendre, jo no voldria fer aquest paper de representant, pero 
en definitiva anem a aquesta esmena, a aquesta esmena a 
la totalitat d'aquesta Secció. 

Logicament, si es fa una esmena a la totalitat, jo en
tenc que ha de ser perque les es menes parcials de qualque 
manera el que fan és un pressupost nou de la Conselleria 
de Comerc; i Indústria, entenc que ha de ser aixa, perque 
si no, no té sentit presentar una esmena a la totalitat d'aquesta 
Secció. Sr. Rus, voste ho ha mesclat molt aixo, ho ha barre
jat molt, clar, perque si no ho barrejava i movia les partid es, 
logicament no té fonament per poder presentar l'esmena a 
la totalitat, pero el que realment ha fel ha estat deixar el pres
su post talment com era amb molt pe tites modificacions i ma
tisos. En realitat jo li diria, Sr. Rus, que el que voste ha fet 
amb aquestes esmenes parcials és tirar la mascara, pero que 
en absolut, en absolut no són es menes motiu d'una es mena 
a la totalitat. 

Anem a veure-ho, anem a veure-ho. Promoció Indus
trial, voste el que fa és suprimir tates les partides de Capítol 
VII, tates en absolut, tates, 289 milions, i una idea \lumino
sa, 250 milions, partida generica, Promoció Industrial i Tec
nologia, 200 a Capítol VI i 50 a Capítol VII; el que fa és 
que alla on era distribuit en partides, voste ho unifica i ho 
posa a Capítol VI i Capítol VII, aixo és locar el pressupost. 
El mateix fa en Disseny, en Disseny lleva les partides de DiS
seny i Moda per a beques, 90 milions que hi ha en Disseny 
més el 10 d'empreses públiques, que es per a l'lnstitut de Dis
seny i aquests 100 milions, ('altra idea, ha duim a I'Institut 
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de Disseny, és a dir, que el que ha de fer la Conselleria ho 
du que ho faci l'Institut de Disseny. Aixo és modificar un 
pressupost, no? Aixo és modificar els programes d'un pres
supost. 

En Artesanía, doncs, sí senyor, en Artesania voste tam
bé ho torna a buidar tot una altra vegada, el Logotipo, Cor
poracions Locals, empreses privades i institucions, els 27 rni
lions de pessetes i aquí sí que ha tengut una gran idea, ho 
du a Capítol VI per crear una empresa mixta de comercialit
zació i una exposició permanent d'artesania. Empresa mixta 
per comercialitzar artesania, bé, jo crec que tenc una altra 
excusa per fer aixo, que no hi crec en absolut, perque posar 
d'acord els artesans és molt difícil i a més crec que no ha 
de ser l'Adrninistració la que surti a comercialitzar els pro
ductes deis artesans, sinó els mateixos artesans, ho hem in
tentat, fa quatre anys que ho intentam i per aixo hi ha do
blers, i les accions col·lectives de ... que hi posa el 40070 i 
els artesans ho saben i no ho volen iniciar, no es volen posar 
en marxa, o per ventura ho farem a través d'aquesta es mena 
que s'ha aprovat dins Treball de cooperatives, per ventura aquí 
donarem una ajuda a Treball perque aixo es pugui dur en
davant. 

Total, Sr. Rus, aquí sí que voste modifica bastant la qües
tió d'Artesania, ho desmunta tot i cream, aquí la idea llurni
nosa, una empresa per comercialitzar els productes d'artesa
nia i una exposició permanent. Es una idea, una gran idea, 
la promoció del distintiu de qualitat que marca que es pugui 
crear la Llei d'Artesania, a voste no li importa, les ajudes 
a Corporacions Locals wm-per exemple l'escola de !latra o 
de «palrnitQ), no sé com es diu exactament, crec que llatra, 
d'Arta, tampoc no li interessa en absolut; poder ajudar la 
pla<;a d'art d'Eivissa que fan els artesans, tampoc no li inte
ressa en absolut, ho buida, ho bu ida. Total, una empresa per 
comercialitzar, una empresa mixta. 

El Centre Gestor de Comer<;? Fa exactament el mateix, 
fa exactament el mateix, Sr. Rus, rniri si ho ha barrejat, que 
rúnica cosa que ha fet voste ha estat comprimir, comprimir 
el pressupost, rebaixa totes les partides que hi ha i en crea 
dues, dues altes, 200 milions a Capitol VI, Reforma d'Es
tructures Comercials i Promoció del Comen;, i 70 milions a 
Capítol VII pel mateix concepte, és a dir, que les partides 
que nosaltres tenim a Capítol VI, a Capítol VII, i a Capítol 
IV les unifica i en crea dues, Reforma de les Estructures Co
mercials, concepte amplíssim, jo crec que si jo hagués fet 
aquest pressupost d'aquesta manera que voste l'ha fet, po
sant 200 milions en aquest concepte a Capítol VI i 70 a Ca
pítol VII, estic segur, Sr. Rus, estic segur que aixo no hagués 
passat de cap manera, per ventura l'any que ve farem la prova. 

1 en el cas d'Indústria, doncs miri, en el,cas d'[ndús
tria, sí, aquí hi ha una innovació, voste lleva tot 'el programa 
d'Energia i Medi Ambient, bé, ja ho sabem, és una esmena 
molt classica, i el se'n du a Obres Públiques, pero jo li diré 
una cosa, és Energia i Medí Ambient el que se'n du voste, 
no només Medi Ambíent; sinó també tot el programa d'Ener
gia, tot el tema deIs abocadors, sí senyor, 6 milions d'opera
cions de demostració d'estalvi energetic, s'en ho du, aixo ho 
ha de gestionar Obres PúbJiques, escolti, aquesta ja m'espanta 
un poc més, ja m'espanta un poc més, perque una partida 
de 5.800.000 a Consells lnsulars i ho sap, ho sap perque li 
ho vaig dir dins Comissió, voste Ilevi 5 milions. Aixo són 
els transferencies al Consells lnsulars d'Eivissa i Menorca pel 
Decret que hi ha de transferencia -no em digui que no, per 

favor, Sr. Rus- de delegació de transferencia de I'ITV d'Eivis
sa i Menorca. Jo no sé, els Consells Insulars, com podrnn 
mantenír l'estació ITV; 5.800.000, Consells Insulars, estació 
ITV de Menorca. 

Frenometre, el frenometre, 4 milions per a Menorca, vos
te també lleva el frenometre a Menorca, deIs 4 milions en 
lleva 3, bé, jo no ho sé, els cotxes de menorca; si van pel 
pas zebra, per favor vagin alerta, perque no és molt segur 
que els cotxes frenin si el frenometre d'aIla és espanyat i el 
Sr. Rus no ens el deixa canviar. 

En definitiva, Sr. Rus, jo li he de ser frane, jo he volgut 
donar una visió molt global, per damunt, perque entenc que 
voste, amb l'esmena a la totalitat i les esmenes parcials, el 
que fa és que resumeix totes les partides i en crea dues, en 
el cas d'Indústria ho lleva i 100 milions, és ver, 100 rnilions 
per aL Pla de Residus Solids Urbans; bé, jo li he dit, li ho 
vaig explicar aquí defora també, que la intenció d'aquest Con
seller, en les converses que tenim amb el Batle de Palma, amb 
el Sr. Aguiló, és treure una concessió administrativa, en la 
qual I'empresa privada, el concessionari, aporti el 60% i el 
30% que vengui de la partida de 65.000 milions que té el 
MOPU; deIs quals el 30% ho finan~a el MOPU i el 60070 
el poden finan<;ar les Comunitats Autonomes o I'empresa pri
vada, que a més va ser el mateix Ministeri, va ser el MOPU 
que ens va sol· licitar que li enviassim el Pla ARARO en 
1.800.000 de pessetes i Ji ho varem enviar abans de l'estiu, 
el tenen. Es una novetat, 100 milions, jo no sé perque hi hem 
de posar 100 milions si la idea d'aquesta Conselleria no és 
anar per aquest camí, sinó amb l'empresa pública. 

Realment, Sr. Rus, li ho repetese, dins Comer<; desfa to
tes les partides i en crea dues; a Promoció Industrial, les re
sumeix totes i en crea tres, una a Capítol VII i una a Capí
tal VI pel mateix concepte i 100 per dur a l'Institut de 
Disseny; crec que així mateix sabem gestionar, Sr. Rus, nO 
hi ha per que haver de transferir aixo a l'lnstitut de Disseny, 
institut que és molt recent, que ha comen<;at a caminar i cree 
que si realment li enviassim aquests 100 milions pegaria un 
gran empatx per poder-los gastar. 

En definitiva, Sr. Rus, voste el que ha fet amb aquestes 
es menes parcials ha estat remoure-ho molt, remoure-ho, fer 
una gran barreja, pero cree que el que ha conseguit única
ment, em perdoni, és tirar la mascara, no és proposar noves 
idees i, sobretot, aquí no hi ha una esmena a la totalitat quan 
l'única cosa que fa és refondre de qualque manera el pressu
pos que ha fet aquest Govern. 

Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Té la paraula, per part del Grup Parlamentari SOCIA

LISTA, el Diputat Sr. Lloren<; Rus. 

EL SR, RUS 1 JAU ME: 
Moltes gnkies, Sr. President. 
Sr. Conseller, són dues visions completament distintes 

d'així com s'ha de dur la seva Conselleria, dues visions to
talment distintes. Li ho diré seriosament: basta de repartido
res, basta, basta d'afavorir qui interessi i deixar de costat 
altres. 

Perdoni, Sr. President, jo només em referia al Sr. Con
seller, els altres no els he anomenat per res, ara bé, si s'hi 
senten implicats, voste veura. 

Sr. Conseller, ti hagués pogut parlar de plans intangi-



1842 DIARI DE SESSIONS / Núm. 47 / III I 27, 28 29 de desembre del 1988 

bies, de CEDETI, de pedreres. Que passa? No se'n recorda, 
ja? Ja no recorda que hi tenia fms i tot quantitats? Que n'ha 
fet? 1 cIar que no ha dut a terme el seu pressupost de l'any 
passat, és que no ha tengut cap tipus d'idees, no ha fet res, 
no ha fet res, Sr. Conseller. 

No només el nostre Grup, sinó altres Grups i aixo ho 
comentarem, la veritat és que dedicar seriosament quantitats 
de doblers per a polígons industrials que quan surtin a la 
venda els primers solars no es dispari el preu l'endema, que 
s'haguessin planificat bé, que s'haguessin dotat bé, amplis, 
a zones necessanes, amb una promoció industrial seriosa, tot 
aixo hagués fet que haguessin estat tot alabances cap a la 
seva Conselleria; no és ver que es vulgui es menar el que se'n 
va als Consells, en absolut, no és ver, Sr. Conseller. No és 
ver que a les es menes parcials - entre altres coses perque jo 
encara no n'hi havia parlat d'esmenes parcials, em referia al 
conjunt, a l'esmena a la totalitat- que hi hagi una voluntat 
només de canviar; és ver que canviam d'un capítol i ho po
sam a un altre, són diferents visions, entenem que alIa és molt 
més controlat, té unes diferents finalitats, a l'altra part pa
reix com a més dispers, que no es recullen els fruits o que 
no veim que es puguin recollir els fruits, són dues postures 
totalment diferents, voste creu que va bé, evidentment amb 
l'ajuda que té d'aquest vot addicional que sempre se'ls hi ha 
afegit darrerament segur que guanyara, pero discreparem. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sí, té la paraula el Sr. Conseller de Comer~ i Indústria. 

EL SR. CONSELLER DE COMER<; I INDUSTRIA: 
Gracies, Sr. President. 
Sr. Rus, basta de repartidores, estic d'acord, pero és que 

no n'hi ha hagut cap mai i si no n'hi ha hagut mai, estic 
totalment d'acord. Jo el convid, miri, li faig un repte, el con
vid que vengui voste a veure tots els expedients a veure si 
hi ha hagut cap subvenció que no sigui totalment emparada 
pels Decrets publicats i a veure si hi ha cap tracte de favor 
en una subvenció respecte d'una altra, el convid que vengui 
a veure tots els expedients, que són a la seva disposició com 
no pot ser d'altra manera, a veure si voste després podra dir 
que a la Conselleria d'lndústria hi ha repartidora. Li vull 
dir només una cosa, el 84 vaig tenir una interpel-lació per 
la Línia de Crerut, vaig aprendre la lli~ó, pero és que en aquell 
moment també un il·lustre Diputat que també és aquí, al 
Grup SOCIALISTA, aquesta Legislatura, va tenir accés a tots 
els expedients i no va trobar res que no estas bé i que no 
hi estas d'acord. Em mantenc en aquesta línia, Sr. Rus, per
que sé el que són els doblers públics i allo que procur fer 
amb els meus més ho faig encara amb els doblers públics; 
jo li agrairia, per favor. .. , voste pot dir que és una repartido
ra, pero en tot cas sera una repartidora reglada, si és una 
repartidora reglada és perque és emparada en uns Decrets, 
si aquests Decrets a vostes no els agraden tenen instruments 
en aquest Parlament per fer-los canviar i no ho han fet mai. 

Voste em diu que no he fet res, clar, aixo és molt bo 
de dir, voste no ha fet res, em digui a veure que vol que faci 
i en quina cosa. Em parla de pedreres, per favor, Sr. Rus, 
en pedreres no puc fer res, crec que aquí voste ja em va fer 
una pregunta en aquest respecte, jo ja li he contestat, pedre
res no és competencia d'aquesta Comunitat Autonoma, no
més ho és quant a l'ordenació del territori, quant a pedreres; 

hi ha un pla de pedreres que el feim conjuntament amb la 
Conselleria d'Obres Públiques, aixo sí, ordenar el territori 
quant a dir on es pot fer una pedrera, una mina -en aquest 
cas una pedrera, una mina a cel obert-, una extracció o no, 
pero nosaltres ni tan soIs donam l'autorització, qui dóna la 
llicencia d'obertura és l'Ajuntament previ informe de la Di
recció Provincial d'Indústria. Es molt logic que jo no hagi 
fet res en pedreres, perque no puc fer res en aquest respecte. 

Sr. Rus, jo comprenc i accepto i sé que voste té bona 
voluntat en aquest respecte, a mi m'agradaria poder tenir qual
que debat aquí i poder parlar, i si voste em diu és que no 
ha fet res sobre aquest concepte, sobre aquesta competencia, 
sobre aquest tema, sobre aquest programa concret, després 
podrem comen~ar a parlar, pero jo crec que en aquests mo
ments i en una discussió d'uns pressuposts jo no he d'haver 
d'explícar les actuacions que ha fet la Conselleria, aquí cree 
que voste juga amb avantatge. 

Moltes gracies, Sr. President. 

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

tervenir? 
Per part del Grup Parlamentari MIXT, té la paraula el 

Sr. Caries Ricci. 

EL SR. RICCI I FEBRER: 
Gracies, Sr. President. 
La veritat és que a mi, la gestió que du el Conseller no 

m'agrada gens, Sr. Rus, pero gens i ell ho sap, a més arnés. 
Ara bé, també és veritat que així com he de dir que moltes 
coses que voste ha acusat aquesta Conselleria, estic d'acord 
amb voste, pero és cIar, quan voste diu el que faria en les 
seves esmenes, em preocuparia que el Conseller fos voste, per
que seria bastant pitjor. 

La realitat és que la Conselleria d'lndústria és segura
ment, ·avui, a Balears, la més difícil de totes; amb ar;o no 
don cap vot de confianr;a ni res al Conseller, perque per mi 
hauria de ser molt millor del que és, indiscutiblement, pero 
sí és veritat que és molt difícil i que la indústria avui es tro
ba amb uns handicaps importants que aquest Conseller no 
ha estat capa~ de solucionar, no ha tingut prou imaginació 
segurament, no ha tingut la col·laboració adequada i, per 
descomptat no és problema mol tes vegades i en aquest cas 
especialment de com s'han fet els pressuposts. Per a mi té 
un problema molt més seriós, que és un problema de gestió, 
gestió que fixi's que ell mateix li ha dit varies vegades que 
compleix exactament alió que diuen els seus Decrets i no dubti 
que és així segurament, no ho vull dubtar, el problema és 
la feina, com i quan es fa la feina, és el detall de la eina 
que determina quan una Conselleria és bona, els executius 
complerts o no complerts. Voste pot dir-li i jo també li dic 
que en definitiva fa cinc anys que és Conseller i que les in
dústries a Balears cada dia van pitjor, és veritat que les in
dústries que avui en dia mantenen bona vida són indústries 
que provoquen una economia submergida cada dia més for
ta, li digui tot a~o, que és veritat, peró les seves propostes 
són tan dolentes, no, són pitjors, perque no és problema in
sisteixo, de projecte, és problema de gestió. 

Jo vull dir amb ar;o que en definitiva crec que ens hau
ríem d'ajudar tots aquí, tots hi hauríem de posar el coll per 
aconseguir que aquesta ConseJleria d'lndústria que, insistei
XO, és la més difícil, tiri endavant al marge d'idees polítiques. 
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Es massa important el tema perque les indústries a Balears 
no vagin per avall cada dia, és massa important el tema per
que la societat nostra canvia com canvia perque les indús
tries se'n van cada dia a l'aigua i a¡;o és una rnissió que no 
és solament del Partit que governi, és una missió de tots, i 
jo sí que deman especialment i vull fer-ho i les meves esme
nes van dirigides a frenar algunes coses per recobrar una lí
nia nova, per intentar segurament el mateix que s'ha fet teo
ricament, pero fet d'una altra manera. 

La veritat és que en Indústria, insisteixo, la capacitat de 
feina, el dinarnisme que necessita avui en dia la indústria per 
tirar endavant, la gran rapidesa d'actuació que ha de tenir 
tant en línies comercials com en tot, és molt difícil. Per ae,:o 
mateix, insisteixo que no éstracta d'esmenar totalment una 
Conselleria; es tracta, en tot cas, que amb les nostres esme
nes i la nostra vigillmcia puntual i la capacitat del Conseller 
de baixar del pedestal i acceptar les nostres idees, que li hem 
d'ajudar, insisteixo que Ji hem d'ajudar, és que estic conven
e,:ut que li hem d'ajudar, pero tots, perque vertaderament si 
no li ajudam, aquesta indústria és segur -la indústria de 
Menorca, de Balears, de Mallorca, de tot arreu- acabara 
desapareixent, que ja és un projecte que molta gent dóna per 
ba, a més a més, i no s'adonen que si vertaderament desapa
reix la indústria, la idiosincracia d'aquest poble també haura 
canviat, canviat totalment, no sera mai més el que era i vull 
recuperar-la, voldria recuperar-la i tenc un vertader interes 
que aquesta Conselleria vagi bé. La veritat és, insisteixo, que 
també hi ha la responsabiJitat del Conseller i la nostra per
que ac,:o vagi bé . . 

Gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDEN'!: 
Té la paraula el Sr. Conseller de Comen; i Indústria. 

EL SR. CONSELLER DE COMER<; 1 INDUSTRIA (Gas
par Oliver i Mut): 

Gracies, Sr. President. 
Jo voldria comenc,:ar per on voste ha acabat, és la meYa 

i la nostra responsabilitat. Falta de gestió? Jo crec que si de
pengués de vos te, Sr. Ricci, quasi no importaria que en fes 
de gestió, quasi no importaria que en fes, pero en fi, ten
drem més imaginació, procurarem fer les coses ben fetes, ima
ginació no ens falta, pero Sr. Ricci, jo en aquest moment 
el convidaria que voste repassas les seves esmenes a veure si 
és irnaginació llevar les partides de promoció de noves tec
nologies, la partida de creació de noves indústries i llevar la 
partida de disseny i moda; són les seves esmenes, aixo per 
ventura és irnaginació. 

Gracies, Sr. ~resident. 

EL SR. PRESIDEN'!: 
Sí, té la paraula el Sr. Ricci. 

EL SR. RICCl I FEBRER: 
Nornés per ajudar a ac\arir al Conseller que quan jo 

retir alguna cosa ho faig per intentar de ser capae,: de refer
ho millor que els seus programes, si no comene,:am per aquí 
malament arribarern. 

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

el Diputat Sr. Planells. . 

EL SR. PLANELLS 1 PLANELLS: 
Ja molt breument, cree que tots ho agnürem, pero sí 

contestar a l'esmena a la totalitat al Portaveu en aquest cas 
del Partit Socialista. La motivació que fan en tota l'esmena 
a la totalitat és sempre la mateixa i tant en Ponencia com 
en Cornissió, quan es tractava l'esmena a la totalitat, sempre 
deien es defensa amb els seus mateixos termes, per tant no 
sabíem quins eren els motius que al·legaven per fer una es
mena a la totalitat, he hagut d'aprofitar que sortís el seu Por
taveu per dir quins eren aquests motius pels quals presenta
ven aquesta esmena a la toalitat, aleshores he anat prenent 
nota de les coses que ells consideraven motiu per fer una es
mena a la totalitat. 

Primer, és una Conselleria trista i gris a, aquest és un 
motiu d'esmena a la totalitat, no ens han dit quines eren les 
alegres i color de rosa; un altre motiu d'esmena a la totalitat 
és que el Sr. Conseller no s'ha dignat a consultar-los -jo 
no sabia que el Sr. Conseller s'hagués de dignar consultar
los no se que- no s'ha dignat consultar-nos a final d'any. 
Un altre motiu per fer una es mena a la totalitat és que ges
tiona malament Gestur Balear, jo estava convene,:ut que Ges
tur Balear depenia de la Conselleria d'Ordenació del Territo
ri, pero pel que es veu també és culpa del Conseller que 
Gestur Balear hagi fet o hagi deixat de fe no sé que. Thrnbé 
és un motiu d'esmena a la totalitat un pla d'equipaments co
mercials al qual vostes ajuden molt; a fer el pla sí, pero de 
les altres competencies en comere,: no en parlen. 

Aquests sÓn els seus motius de fer una esmena a la to
talitat, hi havia més motius, que lFEBAL no tenia partida 
pressupostana a la Seeció 20, també era un motiu d'esmena 
a la totalitat, la veritat n'he apuntats alguns més, pero cree 
que a l'hora que és val més no continuar, pero sí dir-ti una 
cosa, que és ver que retiren els 5 milions de subvencions al 
Consell Insular de Menorca i al Consell Insular d'Eivissa, 
repassi l'esmena 2610 i ho veura. 

Gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDEN'!: 
Passarn a votació I'esmena 2584/88 del Grup Parlarnen

tari 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, 22. Vots en contra, 

28. Abstencions, 4. Queda rebutjada, ido, l'esmena que aca
barn de sotmetre a votació. 

Sí, Sr. Rus. 

EL SR. RUS 1 JAUME: 
Voldríem retirar tota una serie d'esmenes, perque de fet 

consideravem que anaven amb aquesta esmena a la totalitat 
i per abreujar voldríem participar-ti eIs números perque pren
gués nota: 2599, 2612, 2613, 2586, 2589, 2590, 2591, 2592, 
2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 
2606, 2607, 2608, 2610, 2611, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 
2621, 2622 i 2623. 

(Pausa) 
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EL SR. PRESIDENT. 
Sr. Rus, per fer una comprovació amb voste. Segons els 

nostres cruculs queden vives la 2525, la 2584 ... 

EL SR. RUS 1 JAUME: 
Perdoni, la 2584 és l'esmena a la totalitat, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT. 
La 2584 és l'esmena a la totalitat, ja s'ha debatut. La 

2525, queda o no . queda? Són 170 rnilions per a Eivissa i 
cree que ja s'ha votat i s'ha rebutjat. 

EL SR. RUS I JAUMEA: 
La 2525, si em permet... 

EL SR. PRESIDENT. 
Es refereix a ISO rnilions per a la infrastructura i provei'

ment d'aigua d'Eivissa que em pareix que aixo va amb una 
que ja s'ba VOtat i que s'ha rebutjat. Voste la manté en aques
ta secció, pero ja s'ha votat i rebutjat, aquesta. La 2523, que
da viva? 

EL SR. RUS 1 JAUME: 
Aquesta també es deu haver votat rebutjat. 

EL SR. VALENCIANO I LOPEZ: 
Podria dir la descripció, Sr. President? 

EL SR. PRESIDENT. 
La Secció? A més? 

EL SR. VALENCIANO 1 LOPEZ: 
La secció d'aquesta esmena 2623. 

EL SR. PRESIDENT. 
Dones jo som a la Secció 20, logicament. 

EL SR. VALENCIANO I LOPEZ: 
Es per no haver-Ia de cercar i directament li direm com 

es troba. 

EL SR. PRESIDENT. 
Es una baixa de 30 milions per a formació i estudis. 

EL SR. VALENCIANO 1 LOPEZ: 
Va englobada dins aquest conjunt d'esmenes que li han 

dit que s'han retirat. 

EL SR. PRESIDENT. 
La 2587? Queda viva aquesta? 

EL SR. RUS I JAUME: 
Efectivament, queda pendent encara. 

EL SR. PRESIDENT. 
Queda pendent. Jo són les pendents que ... 

EL SR. RUS I JAUME: 
Si em permet, jo els hi llegesc, voste punteja i en sortim. 

EL SR. PRESIDENT: 
Digui. 

EL SR. RUS 1 JAUME: 
2585, 2587, 2609, 2615, 2588 i la 2598 i la 2614. 

EL SR. PRESIDENT. 
La 2614 no figura mantenguda per vostes, aquí. 

EL SR. RUS 1 JAUME: 
I la 2600. No, la 2614 i perdoni, Sr. President, pero ja 

s'ha debatut. 

EL SR. PRESIDENT. 
La 2600. 

EL SR. RUS 1 JAUME: 
També falta i la 2614 ja s'ha debatut. Pot ser que ho 

tengui així, voste? 

EL SR. PRESIDENT. 
I la 2385? 

EL SR. RUS I JAUME: 
2585, tenc jo; no sé si ... 

EL SR. PRESIDENT: 
Queda pendent, també no? 

EL SR. RUS 1 JAUME: 
Sí. 

EL SR. PRESIDENT. 
1 la 2368 també queda pendent. La 2368, Sr. Valenciano? 

EL SR. RUS 1 JAUME: 
No, la 2368 ... 

EL SR. VALENCIANO I LOPEZ: 
La 2368, Sr. President, és de Capítol 

després. 

EL SR. PRESIDENT: 

es debatra 

Perfecte. El que passa és que vostes m'han posat unes 
esmenes mantengudes a Capítol I i aquesta figura dins la Sec
ció; és igual. 

Aleshores passam a debatre ... Deman si vol agrupar o 
no vol agrupar, em digui totes les que vol agrupar de les que 
queden. 

EL SR. RUS I JAUME: 
Sí, Sr. President. " 
Perque quedi ciar, la 2588, i la 2598, Capítol lI, per tant 

queden a parto 1 ara en tot cas agruparíem, si m'ho permet, 
la 2585, la 2587, la 2609 i la 2615 i les defensaré, si voste 
m'ho permet des d'aquí i una per una en un moment, sera 
un segon, 

EL SR, PRESIDENT: 
Té la paraula ja per poder defensar aquestes quatre 

esmenes. 

EL SR. RUS I JAUME: 
Moltes gracies. 
La 2585 són aquestes ajudes a Corporacions Locals per 
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a actuacions en materia de residus solids urbans i ates l'inte
res expressat previament, com ha dit el Govern, es tracta de 
dotar suficientment el nou pla i cree que es defensa pels seus 
mateixos termes. La 2587, aquesta empresa pública mixta que 
poe li ha agradat al Conseller, nosaltres pensavem que po
dría ser una exposició permanent de tot tipus d'artesania que 
es fa, donaria la possibilitat de tenir una bona escaparata 
per a la mateixa comercialitzaeió, podria fins i tot generar 
una ocupació per a joves, maldament aquesta empresa no 
fas en un principi molt rendable, pareix que hi ha dubtes, 
nosaltres creim que seria interessant i per aixo la mantenim. 
La 2609 es el Laboratori de Contrast Oficial per a metalls 
preciosos de nova i recent llei aprovada, fa que sigui total
ment necessari, nasal tres creim que és important per a un 
millor control d'aquets metalls ates el seu valor i per a la 
mateixa seguretat del trafic deis metalls preciosos. 1 la 2615, 
el Conseller ja ho ha expressat, no li agrada gens, troba que 
són massa, pero nosaltres creim que si és ver que ara que 
aquest nou Institut de Disseny comenr;a a tenir idees, tal com 
va dir el seu mateix responsable Sr. Gallego, nosaltres creim 
que seria necessari dotar-lo de manera suficient perque fins 
i tot el Decret de constituir aquest Institut Balear de Disseny 
podria donar bastant de joc i podria donar sortida a tots 
els tipus d'activitats que fa. 

Moltíssimes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Srs. Portaveus que vulguin intervenir? 
Té la paraula el Sr. Conseller de Comen; i Indústria. 

EL SR. CONSELLER DE COMER~ I INDUSTRIA (Gas
par Oliver i Mut): 

Gracies, Sr. President. 
les 2587 i 2585 crec que ja les he contestat en la meya 

intervenció; la 2609, una addició de 16 milions per a metalls 
preciosos, dir-li que hi ha una partida de 30 rnilions per a 
laboratoris, que és dins Promoció Industrial, que aquests do
blers són per ajudar a la construcció de tots els laboratoris 
de Balears, no només d'aquí, d'Inca, sinó també i tots els 
que facin en aquest respecte; la idea d'aquesta Conselleria 
és no tenir un laboratori de metalls preciosos propi a causa 
de tota la problematica que suposa i sí tenim conversacions 
perque es faci un laboratori aquí, pero gestionat per una as
sociació o empresa privada, no gestionat directament per la 
Conselleria, nosaltres subvencionaríem el muntatge deis equips 
i que després siguin ells que ha explotin. El problema és per
que amb l'entrada en vigor de la Llei de Metalls Preciosos, 
diu que hi ha d'haver uns laboratoris homologats, pero es
tam com sempre, que el Ministeri crea Decrets i després que 
ha facin les Comunitats; d'acord, posi taxes, pero si hem de 
posar taxes perque empatem amb aquest laboratori, per no 
dir perdre-hi doblers, les taxes que s'haurien d'aplicar són molt 
altes, és un tema que n'hauríem de parlar, pero dir-li que 
en tot cas es pot fer d'aquesta altra partida, és suficient la 
partida. 

1 sobre els 100 milions de l'Institut de Disseny, només 
una matisació: jo, Sr. Rus no renuncii en absolut i cree que 
no puc renunciar mai que si una empresa contracta un dis
senyador, que en aquests moments hi ha un Decret en vigen
cia que li podem donar fins a un rnilió de pessetes de sub
venció o fins al 45OJo si contracta una línia de disseny, ha 
de comprendre que jo no renunciaré mai a controlar ni a 

vigilar el compliment d'aquest Decret, jo no vull donar aques
ta gestió a un Institut de Disseny cree que els doblers pú
blies ... , perque si no, després vostes tampoc no tendran con
trol, hauran de controlar aquesta empresa i cree que són prou 
seriases les subvencions perque no les donin i perque no les 
fmnin empreses públiques, sinó que sigui la mateixa Conse
lleria; no renuncü en absolut a aixo. 

Gracies. 

EL SR. PRESIDENr. 
Srs. Portaveus que vulguin intervenir? 
Passam a la votació de les es menes 2587, 2609, 2615 

2585/ 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? 
Resultat de la Votació: Vots a favor, 23. Vots en contra, 

29. 4 abstencions. Queden rebutjades les quatre esmenes que 
acabam de sotmetre a votació. 

Diputat Sr. Lloren¡;: Rus, per defensar les esmenes que 
queden vives, si en queda cap. 

EL SR. RUS 1 JAUME: 
Sí, en queda una, Sr. President. La defensara el com

pany Sr. Antoni Febrer. 

EL SR. PRESIDNT: 
Es la darrera que queda? Una? 

EL SR. RUS 1 JAUME: 
Sí, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT. 
Quin número és? 

EL SR. RUS I JAUME: 
La 2600. 

EL SR. PRESIDENT: 
Per defensar l'esmena 2600 del Grup Parlamentari SO

CIALISTA, té la paraula el Diputat Sr. Febrer. 

EL SR. FEBRER 1 GENER: 
Gracies, Sr. President. 
Aquesta darrera es mena del nostre bloc fa referencia al 

mercat de Ciutadella. El Mercat des Peix, conegut, com tot
hom sap és situat a una pla¡;:a anomenada la Plar;a de la Lli
bertat, al casc antic de Ciutadella. I..:activitat comercial es du 
a terme sota una coberta sustentada amb unes estructures 
metal·liques de fusa d'un considerable valor estetic; des de 
fa molts d'anys es demana per part deis venedors el tanca
ment d'aquest espai per motius i qüestions de racionalitat i 
per poder instal ·lar cambres frigorífiques i altres aparells ne
cessaris per a aquest consumo 

En aquesta Secció, mirat el pressupost que presenta la 
Consellería, és de reforma de les estructures comercials i el 
Subprograma 62.11.00 fa referencia a la construcció i modi
ficació deis equipaments comercials col·lectius als diferents 
municipis i té per rnissió el promoure la modernització i am
pliació d'unitats comercials. Aixü implica la realització de pro-
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jeetes amb assistencia tecnica, si no vaig equivocat, i subven
cions a les corporacions locals i a la partida en concret hi 
ha 11.200.000 pessetes. Si amb aquesta quantitat realment la 
Conselleria pensa escometre les neeessitats que poden tenir 
tots els municipis que són deficients, realment em preocupa 
perque nosaltres en presentam un, que fa referencia al cas 
concret aquest del mercat de Ciutadella i el tenim quantifi
cat per uns 10 mitions de pessetes. Jo, no és que es tracti, 
com va dir la companya de Govem i d'escó, que és oportu
nisme polític venir a defensar cosa, sinó que cree que és un 
estat de necessitat per a aquest mercat. 

No es tracta de pensar que aquests 11.200.000 pessetes 
equivalen a una sobrassada grossa que si un munkipi ve, ta
lla i se'n du i el qui primer arriba tal vegada no entén d'acord 
amb tots els Decrets i tot beneil, o sigui, jo ben d'acord que 
no es tracta d'una repartidora, sinó que és una repartidora 
legal. No obstant aixo, jo creuria que és molt més interes
sant que per part de la Conselleria, i és una suggerencia, que 
a la vista de tots uns projectes es míressin les prioritats i real
ment es donés on fa falta. En aquest cas, com que creim 
que aquesta dotació és esquifída doncs nosaltres incremen
tam en 10 milions de pessetes perque aixi pugui solucionar, 
ni no és el nostre, altres casos, i esper el suport d'aquesta 
Cambra. 

Moltes gnkies. 

EL SR. PRESIDENr. 
Té la paraula el Sr. Conseller de Comen; i Indústria. 

EL SR. CONSELLER DE COMER<; I INDUSTRIA (Gas
par Oliver i Mut): 

Gracies, Sr. President. 
No ha anat malament la conversa que hem tengut abans 

d'entrar, perque realment voste em llevava la partida 
d'I1.200.000, l'esmena 2601, i després amb l'esmena 2600 me 
n'hi posa 10, pero ha retirat la 2601, ha retirat la baixa, ara 
sí, ara comenr;:am a anar i n'hi posam 10 i augmentam, per
que si no, la intenció del que voste ha dit era presentar-ne 
un, el seu, i a més encara llevaven doblers; ho ha arreglat 
una mica retirant la partida de reducció, pero Sr. Febrer, miri, 
no es tracta només d'aquest any, aquest programa el duim 
en marxa des del 83 i cada any hi hem anat posat 10, 11, 
8, 9 milions de pessetes i s'arriba a veure. .. , és el mateix que 
passa en totes les inversions que du la Comunitat, jo li po
dria parlar en aquest moment, per exemple, de la peixeteria 
de Bunyola, la de Santa Maria, la d'AIaró, li puc parlar de 
la d'Algaida, la de Llucmajor, la d'Inca, en fí, una barbari
tat de peixeteries i mercats, és a dir, es comenr;:a a veure. Si 
voste em diu que el de Ciutadella val 10 milions, aixo és 1!J. 
seva manera de fer Oposició, a mí em preocupa moltíssini 
si qualque dia vostes fossin al Govern, perque si des de 1'0p0-
sició intenten vincular les partides amb aquells ajuntaments 
que són seus, Déu ens alliber que qualque dia tenguin vostes 
el govem, perque els altres ajuntaments segur que no en ras
caran ni una. 

Moltes gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
Srs. Portaveus ... ; sí, té la paraula el Sr. Febrer. 

EL SR. FEBRER 1 GENER: 
Sr. President. 

Jo, tot el que he sentit d'Algaida, d'Alaró, de Binissa
lem i tots aquests municipis fa referencia evidentment a una 
illa gran que és Comunitat, pero n'hi ha d'altres com Eivissa 
i Menorca que també són Comunitat. 1 respecte del comen
r;:arnent, com abans he dit, cadascú resa el parenostre per allo 
que ti interessa i evidentment em sembla Sr. Gaspar, que 
nosaltres ti vam augmentar el CapítoI VII, per tant també 
s'ha de dir tot. 

EL SR. PRESIDENr. 
Té la paraula el Sr. ConseUer d'lndústria. 

EL SR. CONSELLER DE COMER<; I INDUSTRIA (Gas
par Otiver i Mut): 

Sí; gracies, Sr. President. 
Thmbé hi ha hagut gestions, en varem tenir amb l'Ajun

tament de Maó, no record com va acabar el tema, pero sé 
que n'hi ha hagut, almanco li v~rem pagar un estudi de via
bilitat del nou mercat d'aquesta partida. luna altra vegada 
li he de dir, totes, per no dir totes quasi totes les actuacions 
i programes de la Conselleria són reglades, aquí hi ha un 
Decret publicat i en vigencia, per tant els ajuntaments que 
s'espavilin, nosaltres no anam d'amagat de ningú, i que ho 
sol·licitin, i per regla general a la Conselleria va per ordre 
rigorós d'entrada de registre, aixi de clar, Sr. Febrer, aixi de 
claro 

Per tant, no vinculem, deixem als ajuntaments la seva 
autonomía i que siguin eUs que ho sol·1icitin i que venguin 
i tendran I'ajuda, aixi de clar, si dema ve l'Ajuntament de 
Ciutadella sera el que tendra I'ajuda, si Ve un altre ajunta
ment, sera aquest fíns que la partida ens basti i si no, que 
esperi l'any que ve, aixi actuam. 

EL SR. PRESIDENr. 
Srs. Portaveus deis Grups Parlamentaris que vulguin in

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

Rlcci. 

EL SR. RICCI I FEBRER: 
Per primera vegada en la meYa vida he sentit un Parla

mentarí que ja conec dir algunes coses correctes i una cosa 
correcta que ha dit és que no ho demana per a Ciutadella, 
ja que ell sap molt bé que en aquest Mercat del Peix hi ha 
molta gent que guanya moltes pessetes i que ells poden apor
tar la majoría de la des pesa. 1 és correcte el que ha dit, per
que ha dit que ho tengui voste amb un repartiment on sigui 
més bo i més convenient, per tant és molt correcte, sí senyor, 
aixi és com s'ha d'actuar, no parcialment defensant el poble 
de cadascun, perque tots tenim el nostre poblet, indiscutible
ment, sinó sabent que aquesta Conselleria sera capar; de fer 
una bona distribució. 

Per tant, nosaltres donarem suport a aquesta es mena, 
perque jo crec vertaderament que és una es mena digna, vista 
la manera que ho ha dil, si bé, insisteixo, també crec que 
ell sap molt bé que a CiutadelIa tenim possibilitats de fer-ho 
nosaltres mateixos, si bé que qualsevol ajuda mai no va ma
lament. 

Gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
Esgotat el debat, procedeix posar a votació I'esmena 
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2600/88 del Orup Parlamentari SOCIALISTA. 
Sres. i Srs. Diputats que votin a favor, es volen posar 

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

drets? Oracies. 
Abstencions? 
Resultat de la Votació: Vots a favor, 25. Vots en contra, 

29. No hi ha abstencions. Queda rebutjada l'esmena que aca
bam de sotmetre a vofació. 

Passam a debatre les esmenes del Orup Parlamentari 
PSM-EEM, comenc;ant per la 2973 i si el Sr. Sena n'hi vol 
afegir més per debatre conjuntament que ho faci saber a 
aquesta Presidencia. 

EL SR. SERRA I BUSQUETS: 
Molts gracies, Sr. President. 
Demanaríem que la 7374, 74 i 75, referides a Capítol 

11, passassin en aquest bloc final, que ja que el nostre Orup 
no n'ha abusat, almanco aquestes sí que hi passassin. 

I ara demanaríem al Sr. Conseller que ens contestas a 
les ... ; Sr. Quetglas, gracies per la seva observació, peró ... 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. Serra, perdoni, em digui quines esmenes vol defen

sar perque m'ha dit que passassin a Capítol II i m'he quedat 
jo aquí... 

EL SR. SERRA I BUSQUETS: 
Sí, senyor. Aleshores, seguim l'ordre perque no hi hagi 

problemes amb l'escrit: les tres primeres, 73, 74 i 75, passa
rien a aquest Capítol 11, en aquesta bossa final, i ara entra
ríem a les 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 85, que són del Subpro
grama 72.11.00 i les defensaríem i debatríem conjuntament, 
si li pareix bé. 

EL SR. PRESIDENT: 
Té la paraula per a la defensa, Sr. Sena. 

EL SR. SERRA I BUSQUETS: 
Aleshores aquest conjunt d'esmenes, refendes totes al Ca

pítol IV, al Capítol VI, i al Capítol VII del Programa 72.11.00 
i que són reduccions, unes més amplies i al tres més petites, 
demanaríem al Conseller que sinteticament ens fes una valo
ració de que representen aquestes reduccions per a la Conse
lleria, per als programes concrets d'actuació per al 89 que 
té, en cas que fossin acceptades totalment o parcialment. 

EL SR. PRESlDENT: 
El Sr. Conseller pensa contestar o ... ? 
Aquesta Presidencia demana al Sr. Conseller SI pensa 

contestar. 
Té la paraula el Sr. Conseller de Comer<; i Indústria. 

EL SR. CONSELLER DE COMER<;' I INDUSTRIA (Oas
par Oliver i Mut): 

Oracies, Sr. President. 
Sí, aquestes són unes es menes efectivament a Comen; 

i realment, Sr. Sena, jo crec que a la meya compareixenc,:a 
a Comissió -perque voste em demana que li expliqui per 
que son-, jo crec que vaig dur una exposició totalment di
ferent als altres companys, als altres Consellers, en el sentit 
que vaig fer una explicació molt breu de la filosofia i vaig 

anar a explicar particuIarment totes i cada partida de la meya 
Conselleria, explicant per que era cada una d'aquestes parti
des i que pensavem fer amb elles. Crec que ho vaig fer i crec 
que no en vaig deixar cap ni una, per tant jo li ho puc tor
nar a explicar. Assistencia tecnica, que hi tenim 15 milions, 
voste me'n lleva 8, aixó és per a assistencia tecnica als co
merciants comja li vaig explicar en aquells moments; pro
moció intangibles, 15 milions, intangibles sabem el que és, 
és aquella inversió que és basicament d'imatge, és aquesta 
paraula que es va treure el Ministeri d'lndústria, hi ha el fa
mós Pla d'Intangibles, que imagin que voste deu coneixer, 
idó aquesta partida és exclusivament per aixó, per al Progra
ma d'lntangibles; Promoció de Productes de les Illes Balears 
és un tema uqe a voste sempre I'ha preocupat molt, hi tenim 
105 milions i voste me'n lleva 60, crec que fins i tot fan falta 
més que els 105 milions per promocionar els nostres produc
tes de Balears; la 80, Formació i Institucions sense fi de lu
cre, és formació, formació a les institucions, és a dir, els con
venis que duen a terme les institucions que nosaltres 
subvencionam i que cada any feim aquests convenis, PIMEM, 
CAEB, Patronals, fins i tot amb empreses privades també: 
el 81, Promoció Comercial, crec que no mereix cap explica
ció, és promoció pura comercial, el que s'entén per promo
ció comercial; el 82, 25 milions per subvencionar les fires lFE
BAL i les dues fires que fa SEBIME a Menorca, les dues 
que fa anuals, i la 85, Formació per a Empreses, en aquest 
cas tenim per a formació dues partides, una que és per a 
institucions j I'altra per a empreses, aixó fa referencia a aque
lles empreses que vulguin fer mciclatge del seu personal, se'ls 
fa cursos de reciclatge a les empreses o agrupacions, fins i 
tot també en el cas concret que una empresa, perque intro
dueixi maquinaria moderna avanc;ada, com podria ser per 
exemple maquinaria de control numeric, evidentment el per
sonal no sap com l'ha de fer funcionar, per tant aquesta par
tida va destinada també a poder formar aquest personal per
que pugui fer funcionar aquesta maquinaria avanc;ada de la 
nova tecnologia. 

EL SR. PRESlDENT: 
Té la paraula el Diputat Sr. Sena. 

EL SR. SERRA I BUSQUETS: 
Si m'ho permet, Sr. President, podem continuar amb la 

defensa global i aixi acabaríem la Secció. 
La 2984 quedaria retirada, ja que entenem que en qual

que moment s'ha debatut aquest tema; la 2983, les 2986, 87, 
88 i 89 són de Capítol II i passarien en aquest bloc final 
que comentavem i només ens queda només fer un planteja
ment al Sr. Conseller. La promqció de productes de les Illes 
Balears, que és una de les fites importants de la seva Conse
llena per a I'any 89 es redueix només a aquest vídeo que voste 
ens va dir que té previst per als avions Charters o hi ha qual
que projecte més? 

EL SR. PRESIDENT: 
Sí, té la paraula el Sr. Conseller de Comen;: i Indústria. 

EL SR. CONSELLER DE COMER(: I INDUSTRIA (Oas
par Oliver i Mut): 

Oracies, Sr. President. 
Jo crec, Sr. Sena, que només agafam les coses ... ; no ho 

sé, alló va ser a títol d'exemple d'una de les possibilitats que, 
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a més, s'havia dit per la premsa, que no només era per a 
artesania, sinó que també era per a productes, evidentment 
que no només és aixo, jo cree que tendríem molt poca ima
ginació i que seríem molt pobres, aixo és la promoció deIs 
productes de les nostres ilIes, pero, per favor, no una ins
tal·lació de vídeo només dins els avions, cree que, a més, se
ria pobre, perque només faríem una promoció als estrangers 
el dia deis visitants, aquí. Si ho féssim d'aquesta manera no
més seria promoció per vendre aquí, a la gent d'aquí, i jo 
entenc que I'important és anar on hi ha el mercat, també, 
és a dir, que el que s'ha de fer és promocionar afora, alla 
on realment hi ha el mercat. 

EL SR. PRESIDEN'P. 
Sr. Sebastia, no podem fer aquí...; esgoti el temps, per

que els altres Portaveus han d'intervenir si volen, perque te
nim aquí un debat voste i Conseller, voste i Conseller i no 
sé si acabarem, de manera que si no ha acabat la defensa, 
no faci més preguntes i acabi la defensa. 

EL SR. SERRA 1 BUSQUETS: 
Sí; gracies, Sr. President. 
En conseqüencia, tenint en compte la importancia de 

la política industrial, donarem un vot de confiane;a a la Con
selleria per al 89 i retirarem les esmenes a excepció de les 
de Capítol Il que ja hem anunciat a Presidencia. 

EL SR._ PRESIDEN'P. 
Sí; totes les es menes retirades, fins i tot les que defensa 

ara, eh? 

EL SR. SERRA 1 BUSQUETS: 
A excepció de les que li hem di! que manteníem en el 

bloc per ser de Capítol Il, sí senyor. 

EL SR. PRESIDEN'P. 
O sigui que no n'hem de votar cap ni n'hem de debatre 

cap més. Haura valgut la pena l'intercanvi entre voste i el 
Conseller; moltes gracies, Sr. Serra. 

Passam, ido, a I'esmena 2302/88 del Grup Parlamentari 
COSo 

EL SR. QUElDLAS 1 ROSANES: 
Gracies, Sr. President. 
Només voldria anunciar que aquest Grup, exceptuant 

l'esmena n'o 2322 i la 2288 en el que afecta aquesta Conse
Heria, exceptuant aquestes dues, totes les esmenes queden re- ,. 
tirades, Sr. President, perque es tracta d'esmenes de reducció 
que, com que no han tengut I'acceptació corresponent a les 
partides d'augment, no té sentit que es mantenguin en aquests 
moments. Totes, queden la 2322 i la 2288, que és de Capítol 
II i queda aparcada per al final. 

Si el Sr. President m'ho permet passaria a la defensa de 
la 2322. 

EL SR. PRESIDEN'P. 
Té la paraula el Sr. Quetglas per a defensar aquesta 

esmena. 

EL SR. QUElDLAS [ ROSANES: 
Moltes gracies, Sr. President. 
~esmena n? 2322 pretén la transferencia del Subprogra-

ma 72.21.03, Subprograma d'Investigació i Recursos Hidrau
lics, a la ConseHeria d'Obres Públiques, al Servei Hidrfmlic 
en concret, a excepció de les activitats relatives a aigües mi
nerals, termals i envasades destinades al consum i les relati
ves a seguretat industrial de sondatges i instal·lacions, que 
s'inclourien, en el suposit que 1'esmena fas aprovada, dins 
el Subprograma 72.21.01, Control Indusrial. 

Es tracta d'una es mena més de racionalització de 1'es
tructura de l'Administració de la Comunitat Autonoma so
bre una base important, sobre una base essencial que tots 
els Grups Parlamentaris han reconegut, dins la seva trans
cendencia, en tractar el tema de l'aigua i aquesta base és la 
unitat de gestió. 

Hem sentit, per part del Conseller d'Obres Públiques, 
en aquest Parlament, la seva intenció de constituir un orga
nisme autonom concebut com a unitat de canea, concebut 
a partir de la unitat de conca, i dins 1'ambit d'aquesta Co
munitat Autonoma duria una gestió unificada, una gestió ad
ministrativa comprensiva de tota la problematica del cicle de 
l'aigua a partir d'un esquema molt més racional que el que 
actualment tenim. 

Nosaltres entenem imprescindible que per arribar a 
aquest organisme autonom que ens pareix imprescindible hi 
hagi d'haver una previa unificació administrativa dins el si 
de la Conselleria que ara per ara té la majoria de les compe
tencies en materia d'aigua, que és la Conselleria d'Obres PÚ
bliques i no té sentit, no té altre sentit més que la translació 
una vegada més de l'estructura heretada de la transferencia 
de les competencies corresponents que tenia el Ministeri d'ln
dústria en materia d'aigua, no té altre sentit que aquesta com
petencia pervisqui d'una manera inexplicable dins la Conse
lleria d'lndústria. Sí, en canvi, és logic que es respectin a la 
Conselleria d'lndústria aquelles altres competencies que fan 
referencia a consum, aigües minerals i termals i a les qües
tions de seguretat de les bombes d'extracció, en tant que són 
instal·lacions industrials. 

Aquest és el sentit i el raonament de la nostra es mena 
que com sabeu no afecta per res les quantitats globals, sinó 
la gestió d'uns programes per un distint centre de cost. 

Gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
Srs. Portaveus que vulguin intervenir? 
Té la paraula el Sr. Conseller de Comere; i [ndústria. 

EL SR. CONSELLER DE COMER<; 1 INDUSTRIA (Gas
par Oliver i Mut): 

Gracies, Sr. President. 
Només per cortesia parlamentaria, per voler contestar, 

pero dir-li que crec que aquests mateixos arguments que jo 
li podria dir en aquests moments ja se li han donat en una 
altra intervenció per part del Vice-president, quan voste ma
teix ha dit que feia referencia a Obres públiques. Per tant 
valen els mateixos arguments que li han donat en aquella 
ocasió. 

EL SR. PRESIDENT: 
Srs. Portaveus que vulguin intervenir? 
Passam a votació, ido, I'esmena 2322/88 del Grup Par

lamentari CDS. 
Sres. i Srs. Oiputats que votin a favor, es volen posar 

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

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

29. No hi ha abstencions. Queda rebutjada l'esmena que aca
bam de sotmetre a votació. 

Passam a debatre l'esmena 2699/88 del Grup Parlamen
tari MIXT. Per a la defensa d'aquesta esmena té la paraula 
el Diputat Sr. CarIes Ricci. 

EL SR. RICCI 1 FEBRER: 
Gracies, Sr. President. 
Veu, Sr. Rus, arriba el moment adequat perque sapiga 

voste que aquí té una esmena per rebaixar SS milions que 
si bé el títol no és dolent, perque diu Assistencia Tecnica al 
Comerciant, que amb a¡;o es podria fer molta cosa pero que 
fins avui aquesta assistencia al comerciant per a mi no ha 
estat més que el que diu voste, una repartidora, per tant ara 
és el moment de rebaixar aquesta repartidora. 

Res més, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
Té la paraula el Sr. Conseller de Comer¡; i Indústria. 

EL SR. CONSELLER DE COMER<; I INDUSTRIA (Gas
par Oliver i Mut): 

Gracies, Sr. President. 
Es per fer un aclariment al Sr. Ricci, nQ fos cosa que 

s'hagués confós. Aquesta rebaixada de )5 milions no és a 
Assistencia Tecnica del Comerciant, és a Promoció Comercial. 

EL SR. PRESIDEN'!: 
Sr. Ricci, per aclarir, per contestar, l'esmena és seva. 

EL SR. RICCI 1 FEBRER: 
Jo vul! aclarir que efectivament diu Promoció Comer

cial i quan vaig telefonar a la Conselleria perque m'ho expli
quessin van dir que no, que vertaderament a¡;o era una as
sistencia tecnica. Efectivament aquesta promoció comercial 
continua essent la repartidora de sempre. 

Gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
Srs. Portaveus que vulguin intervenir? 
Té la paraula, pel Grup Parlamentari AP-PL, el Dipu

tat Sr. Planells. 

EL SR. PLANELLS I PLANELLS: 
Gracies, Sr. President. 
També molt breument per dir al Sr. Portaveu del Grup 

MIXT que no estam en absolut d'acord amb la rebaixa que 
proposa, suposam que no li ve de nou perque ja ha havíem 
discutit en Ponencia, ho havíem discutit en Comissió, que 
ens hi oposanem perque realment no estarn d'acord que s'aga
fi un programa complet i es Ilevi amb l'única explicació que 
és la repartidora. Entenem que hi ha una serie de Decrets, 
com molt bé ha explicat el Conseller, que s'hi poden acollir 
els comerciants que ho sol·licitin i per tant no estam d'acord 
amb aquesta rebaixa i la votarem en contra. 

Gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDEN'!: 
Passam a votació I'esmena 2699/88 del Grup Parlamen

tari MIXT. 
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? Gracies. 
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? Gracies. 
Resultat de la Votació: Vots a favor, 1. Vots en contra, 

32. Abstencions, 23. Queda rebutjada, ido, I'esmena que aca
bam de sotmetre a votació. 

Per defensar I'esmena 2689/88 del Grup MIXT, té la pa
raula el Diputat Sr. Ricci. 

EL SR. RICCI 1 FEBRER: 
El Disseny i Moda és una partida important a la qual 

s'haura de dir algun dia que sí, quan vertaderament siguem 
capa¡;os de fer un projecte real de Disseny i Moda. Mentre 
partin de contractacions demencials o coses d'aquests tipus 
baix ma i que ningú no sap vertaderament que vol dir el Dis
seny i Moda, el dia que vertaderament aquesta Cansellería, 
que ho ha de fer i ho fara i sé que ho fara, perque I'obliga
ció de fer-ho, que dugui realment una vertadera feina pro
gramada en projectes reals i no en fantasmes rars i pensar 
que Disseny i Moda és una cosa molt seriosa i que vertade
rament costa molts de doblers, no 35 milions, costa molts 
de doblers Disseny i Moda, és una de les coses més cares 
que avui en dia hi ha en el món, perque és la gran venda, 
les grans línies de venda mundial avui en dia es fan per dis
seny i moda, a¡;o són joguines que al final acaba pagant uns 
personatges determinats que vendran aquí a menjar llagosta 
i tal vegada alguns que faran alguna feineta de quatre arnics 
o de fills deis amics. 

Per tant, creim que es bo que es retirin aquests 35 mi
lions, si bé com veuen en aquest cas no ho deixam buit com
pletament, n'hi deixam perq ue comencin afer gestió. 

Gracies. 

EL SR. PRESIDEN'!: 
Té la paraula el Sr. Conseller de Comer¡; i Indústria. 

EL SR. CONSELLER DE COMER<;: 1 INDUSTRIA (Gas
par Oliver i Mut): 

Gracies, Sr. President. 
No entraré en segons quines coses que ha dit, Sr. Ricci, 

pero sí en una molt concreta i li agrairia que ho retiras. Ha 
parlat de contractacions «bajo mano», crec que ho he sen
tit; si no ho he sentit, m'assec, call i no dic res més, pero 

·.crec que ho he sentit aixi i jo li demanaria per favor, Sr. Pre
sident, que en repassar la gravació de les cintes es ves si real
ment és així o no i en cas que ho sigui li agrairia que ho 
retiras, perque hi ha el Decret reglat demanant. DCI, DC2 
som molt rigorosos en aixo. 

Gn'lcies. 

EL SR. PRESIDENl: 
Sr. Ricci, té la paraula per a replica. 

EL SR. RICCl 1 FEBRER: 
Sr. Conseller, si jo sapigués alguna cosa d'aquest tipus, 

aniria a la comissana de guardia. Jo he dit que he sentit «por 
ahí» que voste vol fer contractacions d'imatge a unes perso-



1850 DIARI DE SESSIONS I Núm. 47 I III I 27, 28 29 de desembre del 1988 

nes, he sentit «por ahí», baix, baix, no he dit que voste con
tracti baix baix, no faltaria més. 

Gnkies, Sr. President. 

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

raula el Diputat Sr. Valenciano. 

EL SR. VALENCIANO I LOPEZ: 
Gracies, Sr. President. 
Es una esmena, Sr. President, que ni a Comissió ni a 

Ponencia nosaltres no la teníem, almanco aquest Diputat ni 
el Sr. Alfonso, ho hem consultat amb altres Grups, hem vist 
que era al dictamen i ara és el primer moment que el Grup 
Parlamentari SOCIALISTA té aquesta esmena aquí. Hem es
coltat amb atenció les paraules del Sr. Ricci i jo crec que 
no li podem donar suport en el sentit que no és pot donar 
suport a una esmena perque es parla, perque han sentit, que 
han sentit que han sentit. En aquest sentit, en aquest mateix 
sentit, creim que no li podem donar suport. 

EL SR. PRESIDENT: 
Passam a votar I'esmena 2689/88 del Grup Parlamenta

ri MIXT. 
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? 
Resultat de la Votació: Vots a favor, 1. Vots en contra, 

51. Abstencions 4. Queda, ido, rebutjada l'esmena que aca
bam de sotmetre a votació. 

Aquí em passen pel Lletrat tres vots particulars que voste 
manté. 

EL SR. RICCI I FEBRER: 
Sí, Sr. President. Queden retirats. 

EL SR. PRESIDENT: 
Retirats? 

EL SR. RICCI I FEBRER: 
Sí. 

EL SR. PRESIDENl: 
Moltes gracies, Sr. Ricci. 
Crec que hem arribat al final del debat de la Secció 20, 

exceptuant les esmenes que queden del Capítol 1, Il i Infor
marica. Abans d'aixecar la Secció, podríem també atacar la 
Sessió 31, Serveis Comuns, on hi ha uina es mena del Grup 
Parlamentari CDS, la 2305/88. Té la paraula el Sr. Quetglas 
per defensar-la. 

EL SR. QUETGLAS 1 ROSANES: 
Gracies, Sr. President. 
Som davant una es mena que ve a subvenir una necessi

tat que ja algunes vegades, al llarg de distints debats dins 
aquest Plenari i també en Comissió, el nostre Grup ha de
fensat. Es tracta d'una assignatura pendent, d'una vertadera 
assignatura pendent que el Govern de la Comunitat Autono
ma té en relació amb un grup dispar, un grup heterogeni de 

funcionaris heretats tots ells per via de transferencies de dis
tintes administracions, que són els sanitaris locals. 

Jo, en Comissió argumentava i cree que a aquesta argu
mentació va ser sensible el mateix Vice-president del Govern, 
que a partir del moment que la Llei de la Funció Pública 
sera aprovada per aquest Parlament hi haura una serie de 
reivindicacions que no solament sera necessari atendre, sinó 
que per imperatiu legal s'hauran de posar en marxa. 

EIs sanitaris locals, s'ha dit aquí moltes vegades, patei
xen una estructura retributiva dispar, pateixen una estructu
ra retributiva deshomologada amb la de la resta deis funcio
naris i aixo ho dic en relació amb totes les teories verticalment 
parlant, és a dir, jerarquitzades, tant les categories horitzon
tal s, és a dir, en les distintes especialitats, que el Govern de 
la Comunitat Autonoma ha volgut pal·liar en relació amb 
alguns deIs grups deis funcionaris, probablement e1s més agra
viats de tots, que són el grup de veterinaris, a través de reco
neixer a uns el dret a percebre unes dietes per les visites que 
en concepte de sanitat fan aquest grup de funcionaris i no 
uns altres, la qual cosa ha estat acumular a unes discrimina
cions, a unes velles reivindicacions, acumular-hi uns altres 
agravis comparatius que no han vengut a pal·liar la diferen
cia i sí a incrementar i a multiplicar el descontentament i, 
per tant, la reivindicació. 

Nosaltres som ben conscients que amb la quantitat que 
proposam no donam resposta a la necessitat que aquests 
grups de funcionaris tenen, som conscients també que la so
lució ha de venir logicamcnt a través d'un procés no diré de 
negociació, pero sí de dialeg i de consideració amb els repre
sentants legítims, amb els representants legítimament elegits 
d'aquests grups de funcionaris. Nosaltres hem estimat, fent 
un calcul a partir del que suposen les hipotesis previsible
ment més raonables del que pugui sortir aprovada en la seva 
estructura retributiva de la Llei de la Funció Pública i una 
homologació als n.ivells mÍnims de tots els funcionaris de to
tes les distintes categories segons les distintes titulacions i hem 
calculat que aproximadament, amb una aproximació bastant 
correcta, caldrien uns 150 milions de pessetes per procedir 
a I'homologació total del conjunt de funcionaris. 

Sabem, per tant, que aquest és un objectiu molt ambi
ció s i nosaltres proposam una implantació d'aquesta homo
logació en dues anualitats, per la qual fa falta que al pressu
post del 1989 hi figuri almanco la meitat de les quantitats 
necessaries, 75 milions de pessetes, que és la nostra proposta 
que esperam veure aprovada perque respon a una necessitat 
logica i respon a una reivindicació que tanmateix, en qualse
vol cas, el Govern de la Comunitat Autónoma haura d'aten
dre quan entri en vigor la Llei de la Funció Pública de ma
nera inesquivable i, en qualsevol cas, el que no pot fer és 
deixar desatesa aquesta reivindicació simplement perque no 
hi ha pressupost. Entenem que és necessari atendre adequa
dament i pressupostariament aquesta necessitat. 

Gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESlDENT: 
Srs. Portaveus que vulguin fer ús de la paraula? 
Per part del Grup Parlamentari PSM-EEM, el Sr. Se

bastia Sena. 

EL SR. SERRA 1 BUSQUETS: 
Gracies, Sr. President. 
Som davant una esmena importanl, indubtablement, 
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quantificada amb precisió pel que sembla i, arnés, recull l'as
piració d'un col·lectiu molt concret. Desitjaríem saber la po
sició del Govern en aquest respecte, veim que el Conseller 
de Sanitat, que té cosa a dir, no hi és, el Conseller de Fun
ció Pública tampoe, pero si qualque membre ... ; perdó, Sr. Si
marro, perdó, ido si el Conseller de Funció Pública o qual
que altre membre del Govern ens podria ac1arir si la quantitat 
aquesta és necessluia i si hi ha qualque ti pus de negociació 
i a veure si som davant un tema a curt termini o si és un 
tema més a lIarg termini. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. Serra, jo no sé si volen contestar, voste emplaca els 

Consellers contínuament, voste defensi la seva esmena i la 
seva postura. Si no hi ha el ConselIer, no sé que ... 

EL SR. SERRA 1 BUSQUETS: 
Bé, és un interrogant, perque, la veritat, no sabem amb 

precisió que hem de votar. 

EL SR. PRESIDENT: 
Ido procuri, pel sentit de la intervenció del Sr. Quetglas, 

voste sabra el que ha de votar. 
Té la paraula, per pan del Grup Parlamentari AP-PL, 

el Diputat Sr. Planells. 

EL SR. PLANELLS 1 PLANELLS: 
Gracies, Sr. President. 
Dir que en part estam d'acord amb l'esmena que ha fet 

el Grup Parlamentari SOCIALISTA, entenem que sí, que 
efectivament és una esmena ... 

EL SR. QUETGLAS 1 ROSANES: 
Perdo, CDS. 

EL SR. PLANELLS 1 PLANELLS: 
la em perdonara que m'hagi confós, no ha he fet amb 

mala intenció. Dir-li que efectivament és una esmena impor
tant i que és possible que quan s'aprovi la Llei de la Funció 
Pública es necessitin aquests sous; no obstant aixo, nosaltres 
creim que la quantitat de 75 milions és excessiva i aleshores 
el que faríem seria propasar-lis una transacció i en aquest 
cas, si I'acceptem tots els Grups, tots els Portaveus, la tran
sacció seria la següent: en \loc de 75 milions, que creim que 
no són necessaris, que 40 milions serien suficients, accepta
ríem una alta de 40 milions a la Secció 31, si previament 
es votava una baixa a la Secció 34 de 80 milions. 

Gracies, Sr. President. 
., 

EL SR. RPESIDENT: 
o sigui, la transacció és una ah,;a de 40 per una baixa 

de 80. 

EL SR. PLANELLS 1 PLANELLS: 
Sí, exactament, a l'esmena 2300 del CDS, que és a la 

Secció 34, només n'hi ha dues a la Seccíó 34, l'esmena 2300 
a la segona línía posa Secció 34, Subprograma 11.100, una 
baixa de 80 milions. 

EL SR. PRESIDENT: 
El Sr. Quetglas té la paraula, primer per si voste accep

ta la transaccional. 

_x 

EL SR. QUETGLAS 1 ROSANES: 
Gracies, Sr. President. 
Jo crec que aquí hi ha dues coses distintes, en fi, i jo 

no sé si es poden mesc1ar els vots d'una secció amb els d'una 
altra, aixo quasi és més la Mesa qui ha de dir si es pot i 
si es pot, després ja prendrem postura sobre el tema. 

En primer \loe, la rebaixa que ens proposen, no sé que 
vol que li digui, voste diu 40 milions de pessetes creim que 
són suficients, jo crec que no són suficients, pero per des
comptat més valen 40 rnilions de pessetes que res, és a dir, 
75 milions de pessetes suposen un pla, una programació a 
dos anys per resoldre aquest tema, 40 rnilions de pessetes su
posen passar d'aixo a tres a.nys i busques, be, siguem una 
mica optimistes, pensem que la Llei de Funció Pública co
meneara una mica més tard, pensem que etc., etc., i tal vega
da es podra fer una cosa en dos anys, dos anys i mig, la 
qual cosa a nosaltres ens pareix raonable i en virtud que més 
val aixo que res, pel que fa referencia al nostre Grup, accep
tam la reducció a 40 milions de pessetes. 

Ara bé, pel que fa referencia a votar una altra es mena 
d'una altra Secció, és una esmena nostra, efectivament, per 
tant en principí nosaltres tenim I'esmena posada perque es 
voti i perque dins la Secció corresponent es plantegi i es voti, 
si vostes valen condicionar-la és un tema que a mi personal
ment se m'escapa, nosaltres mantenim I'esmena, la proposa
rem a votació arribat el seu moment, si és acceptable -que 
no ho sé, aiX6 ésla Mesa que ha ha de dir- la condició d'una 
votació per una altra, nosaltres \'única cosa que li podem 
dir és que ,'esmena és nostra, que nosaltres la plantejarem 
i que l'esmena es votara, nosaltres la sotmetrem a votació, 
no li podem dir res més, condicionar una a I'altra no sé si 
es pot fer, em pareix que no és ... 

EL SR. PRESIDENT: 
Aquí l'única cosa que es pot fer és canviar l'ordre de 

votació i són dues transaccionals, no és una sola, aquesta 
si admeten la transaccional, que són dues distintes logicament. 

EL SR. QUETGLAS 1 ROSANES: 
Segons jo entenc, Sr. President, la sega na condició que 

ha posat el Grup majoritari no és una transaccional, sinó 
votar una altra esmena d'una altra Secció del nostre Grup, 
una esmena a la Secció 34 d'una rebaixa de 80 milions de 
pessetes, que és alla, és a dir, i aleshores no és una transac
ció, és a dir, donam suport a aquesta es mena si es vota I'al
tra. Jo el que dic és que nosaltres, I'altra, quan arribi el mo
ment la sotmetrem a votació, que és el maxim que podem 
fer com a Grup Parlamentari i, com que és nostra, doncs 
la defensarem naturalment, pero quan arribi el moment 
adequat. 

Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Aleshores la transaccional només és la rebaixa de 75 a 

40 milions de I'esmena 2305/ 88, aixo és la transaccional. No 
hi ha ... ? Per part del Grup SOCIALISTA, s'oposa a la tran
saccional? Pcr tant, sotmctem a votació I'esmena tal com ve. 
Sí, Sr. Alfonso. 

EL SR. ALFONSO I VILLANUEVA: 
Sí. 
Estarícm d'acord en una transacció de passar a 40 mi-
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lions i una rebaixa de 40 milions també per a transacció de 
I'altra es mena; 40 i 80 ens pareix desproporcionat. 

EL SR. PRESIDENT. 
Es que voste no ha de fer cap transacció, Sr ... A veure, 

Sr ... No, la transacció es fa exclusivament en aquesta esme
na; si no s'accepta, no s'accepta i si s'accepta s'accepta, per
que I'altra esmena és del Grup Parlamentari CDS, que no 
la transacciona, sinó que la sotmetra a votació quan arribi 
el moment. 

No s'accepta? No s'accepta. 
Sr. Planells. 

EL SR. PLANELLS I PLANELLS: 
Sé, ido, en tot cas, si el Grup Parlamentari SOCIALIS

TA s'oposa que es destinin 40 milions a aixo, nosaltres ho 
sentirem molt, pero haurem de votar en contra a fer una alta 
de 75 milions. No entenc la postura del Partit Socialista, ates 
que havia donat suport a aquesta esmena en Ponencia i en 
Comissió i ara, quan li deim que li oferim 40 milions, ens
diu que no esta disposat a acceptar els 40 milions, la veritat 
és que no ho entenem, pero reaIment votarem en contra l'a1ta 
de 75 milions. 

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

EL SR. QUETGLAS I ROSANES: 
Gracit:s, Sr. President. 
Jo crec que, Sr. Planells no es precipiti, perque em pa

reix que el Grup SOCIALISTA del que parlava era de con
dicionar les dues es menes, crec que en principi, si només vo
tarn I'esmena de 75 milions de pessetes rebaixada a 40 sense 
més, accepta la transacció, és així o no? Es a dir, aquí hi 
ha hagut una confusió, jo crec entendre que el Grup. SO
CIALISTA pensava que encara discutíem la transacció de la 
vinculació quan aixo ja no ho discutíem, per tant jo crec 
que tothom accepta la transaccional de 75 a 40. 

EL SR. PRESIDENT. 
La transaccional que la Presidencia sotmet a votació deis 

Srs. Portaveus és que l'esmena 2305/88 del Grup Parlamen
tari CDS, que figura amb 75 milions, passi que on diu 75 
digui 40, aixo és la transacció que en aquest moment s'ofe
reix als Srs. Po rtaveus. 

EL SR. ALFONSO I VILLANUEVA: 
Voldríem un aclariment i és si hl ha cap tipus de vincu

lació de manteniment de l'esmena deis 80 milions per part 
del CDS. 

EL SR. PRESIDENT: 
No cal... 

EL SR. ALFONSO I VILLANUEVA: 
Demanam un aclariment al COS, res més. 

EL SR. PRESID ENT: 
CDS, si li ho vol aclarir ti ho aclareix i «santas pascuas». 

EL SR. QUETGLAS I ROSANES: 
El Sr. Alfonso em demana si hi ha cap tipus de vincu-

lació en relació amb que? Entre I'esmena de la Secció 31 i 
I'esmena de la Secció 34? No, no hl ha cap vinculació, vo
tam l'esmena de la Secció 31 transaccionada de 75 a 40 mi
Iions i res més. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sí, senyor. 

EL SR. ALFONSO I VILLANUEVA: 
Sense cap tipus de compromís del CDS amb I'altra es

mena? Es el que deman exactament 

EL SR. PRESIDENT. 
No, és que no hi ha que posar-se d'acord, és que l'altra 

esmena ha sortit a Ilum sense necessitat, perque el CDS fara 
allo que considerara que vol fer quan arribi el moment. La 
transacció és referida a aquesta de 75 a 40 milions. 

Srs. Po rtaveus , accepten o no aquesta transaccional? Cac-
cepten? Caccepta, Sr. Pascual? Caccepta el Sr ... ? I logicament 
I'accepta el qui té I'esmena seva. Passam ido ... El Sr. Ricci 
I'accepta? 

Passam, ido, a votació de l'esmena transaccional tal com 
ha quedat, que és la mateixa es mena, pero amb la variant 
que diu 40 milions on esta escrit 75. 

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

Vots en contra? 
Abstencions? 
Queda aprovada per unalllmltat. 
I passam a les darreres esmenes que queden vives de la 

Secció 34, on hl ha dues esmenes del Grup Parlamentari CDS, 
la 2300/88 i la 2303/88. Té la paraula el Sr. Quetglas. 

EL SR. QUETGLAS 1 ROSANES: 
Gracies, Sr. President. 
Ara parlam de la 2303, que és una rebaixa d'un milió 

de pessetes i la ... 

EL SR. PRESIDENT: 
La 2303. 

EL SR. QUETGLAS I ROSANES: 
La 2300, que són 80 milions de pessetes i la 2303, que 

és una rebaixa d'un milió de pessetes. Jo, Sr. President, sug
geriria que aquestes dues esmenes entrassin també a· formar 
part del grup, del global amb el qual es pot transaccionar 
finalment la recomposició del pressupost amb les altres es
menes de Capitol I i 1I i d'Informatica; crec que són dues 
esmenes que permeten aquest tipus de joc i crec que seria 
tal vegada interessant sotmetre-les a aquest sac transaccio
nal, si es pot parlar amb aquests termes col·loquials. 

EL SR. PRESIDENT: 
Per a aquesta Presidencia no hi ha cap inconvenient. Vos

te és el propietari de I'esmena, si creu convenientfer-ho així... 

EL SR. QUETGLAS I ROSANES: 
Personalment, sí ho cree eonvenient, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
Ido les esmenes 2300 i 2303 passaran a ser debatudes 

dema en els Capítols 1, 11 i d'lnformatiea, tal com ha dema-

'. 
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nat el Portaveu del Grup Parlamentari CDS. 
Té la paraula el Vice-president del Govern, Sr. Huguet . 

EL VICE-PRESIDENT DEL GOVERN (Joan Huguet i 
Rotger): 

Sí; gracies, Sr. President. 
Jo entenc que tots els Grups Parlamentaris, quan són 

propietaris d'una esmena poden disposar d'ella fins al final 
del debat i a<;o és el que prescriu el Reglament d'aquesta Cam
bra. No obstant aixo, jo vull recordar aquí que som dins la 
Secció 34, molt específica, que no té res a veure amb Capí
tol 1, ni amb Capítol II ni amb Informatica, que són un con
cepte totalment diferent i que som aquí per debatre aquesta 
Secció 34, no veim en aquest moment el sentit d'haver de 
passar aquestes esmenes i englobar-les amb el mateix paquet, 
en aquest sac que ara es vol fer i que sí vull recordar i vull 
apel·lar a la memoria de tots els Grups Parlamentaris i de 
tots els Portaveus que es va quedar d'acord dins Comissió 
que s'ajuntarien totes les de Capítol 1, totes les de Capítol 
II i totes les referides a Informatica i d'aixo altre no en vam 
parlar i proposam per dema el debat d'un sac, si és que és 
l'expressió adequada, de Capítol 1, de Capítol II i d'Infor
marica, i ara se'ns hi vol afegir un saquet. Jo, a )'única cosa 
que vulI apel·lar és a la memoria deIs Portaveus, fins i tot 
cree que va quedar ressenyat l'acord dins Comissió i dins Po
nencia que es mantendrien per al debat final només aques
tes esmenes i a la vegada també vulI recordar la proposta 
de la Presidencia a la darrera Junta de Portaveus que vam 
fer preparatoria d'aquest debato 

Gracies, Sr. President. 

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

EL SR. QUETGLAS I ROSANES: 
Gracies, Sr. President. 
Té raó el Sr. Vice-president, és a dir, alIo que de manera 

més o manco formal o informal s'ha acordat ha estat apar
car les esmenes de Capítol 1, de Capítol II i d'lnformatica. 
Jo simplement només vulI fer una apel·lació al sentit comú 
i a la logica, és a dir, en aquests moments tenim un pressu
post que ha de sortir d'aquest PIe, si el Govern ha de sortir 
d'aquest Parlament amb un pressupost aprovat ha de sortir 
quadrat, per imperatiu legal i perque ja hem votat els núme
ros grossos, com els deim col·loquialment, i per tant necessi
tam quadrar finalment el pressupost. 

Hi ha una serie d'esmenes que s'han aparcat amb una 
finalitat implícita que tots reconeixem, que és facilitar el qua-
9re del pressupost i són les esmenes de Capítol 1, de Capítol 
Ú i d'lnformatica, que també és Capítol 1I en definitiva; el 
que passa és que a mi em pareix que alllarg del debat d'avui 
i de les votacions d'avui s'ha produ"it un increment del «des
cuadre»que més o manco, per damunt o per davall, tots els 
Grups anam controlant des de les distintes posicions. Per tant, 
dues esmenes -si es permet l'expressió- tan comodes com 
aquestes, sobretot la de 80 milions, per si és necessari proce
dir al quadrament del pressupost poder trobar-Ies -i ara par
lo en uns termes escassament parlamentaris, més propis d'una 
Junta de Portaveus o d'una reunió informal de Portaveus de 
la Comissió d'Economia-, que aquesta esmena es reservi 
amb les altres per produir aquest quadrament, perque és una 
es mena d'una quantitat important que pot permetre aquest 

joc i una transacció, etc., i que en definitiva facilitara la fei
na de dema més si no és votada que si ara votam, tancam 
i després el marge per jugar per al tancament del pressupost 
és més estret i és més petit, simplement és aixo, faig una 
apel·lació a la logica, tanmateix dema s'haura de votar, pero 
si es vota havent previament acordat -informalment, en som 
ben conscient- el quadrament del pressupost, és senzillament 
més facil, aquest era el sentit de la meYa proposta. 

Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Srs. Diputats, arribat aquest punt jo pens que és bo sus

pendre la Sessió i dema comen<;ar a les deu i mitja, per exem
pIe, perque a les deu sera massa prest, amb dos precs d'aques
ta Presidencia, un que es facin arribar abans de les deu i 
mitja per part deis Srs. Portaveus les esmenes que queden 
vives de Capítol 1 i de Capítol II de cada Grup, perque les 
que tenim aquí passades inicialment no estan d'acord amb 
la realitat quant a Capítols, per fer el debat dema matí de 
Capítol 1 i Capítol [{ i les es menes de la Secció 34 i les d'ln
formatica, i també les de creació d'una nova Secció, que se
ria la 22. 

Aquesta Presidencia té el dubte de si seria convenient 
reunir la Junta de Portaveus abans del Plenari de dema o 
si la negociació es fara d'una manera més tranquil·la i menys 
cerimoniosa que a la Junta de Portaveus. Per a dema, la in
tenció d'aquesta Presidencia és acabar el debat a les dues i 
mitja, el més tard, de dema matí. 

Per tant, se suspen la Sessió, amb aquest prec que facin 
arribar abans de les deu i mitja, els Srs. Portaveus, les esme
nes que queden vives de Capítol I i Capítol 1I, se suspen 
la Sessió fins dema a les deu i mitja del matí. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sres. i Srs. Diputat, recomen<;a la Sessió. En el punt que 

varem quedar ahir, entram al debat de les es menes manten
gudes a la Secció 34, en la qual hi ha dues esmenes vives 
per part del Grup Parlamentari CDS. 

Per a la defensa d'aquestes es menes té la paraula el Por
taveu del Grup CDS, Sr. Francesc Quetglas. 

EL SR. QUETGLAS 1 ROSANES: 
Gracies, Sr. President. 
Són dues esmenes de reducció que crec que queden de

fensades amb els seus mateixos termes, són 81 milions de pes
setes de Capítol VIII, 80 a un costat i 1 a un altre. Poden 
ser sotmeses a votació. 

Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Es poden votar conjuntament, Sr. Quetglas? 

EL SR. QUETGLAS I ROSANES: 
Per part nostra, no hi ha cap inconvenient. 

EL SR. PRESIDENT: 
Hi ha inconvenient per part de cap Portaveu que es vo

tin conjuntament les dues esmenes? 
Posam a votació, ido, les esmenes 2300/88 i 2303/88 del 

Grup ParIamentari CDS. 
Sres. i Srs. Diputats que votin a favor, es valen posar 

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

Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen, es volen posar drets? 
Resultat de la Votació: Vots a favor, 31. Vots en contra, 

1. Abstencions, 24. Queden, ido, aprovades les dues esmenes 
que acabam de sotmetre a votació. 

Passam al debat i defensa de les esmenes mantengudes 
en el Capítol 1 del Projecte de Llei de Pressuposts. Aquesta 
Presidencia va demanar als Srs. Portaveus si li podien fer arri
bar les esmenes que queden vives perque no quadren amb 
les que s'han notificat per escrit; cada Grup que les manten
gui, si les pot fer arribar a Presidencia per al seu debat. 

(Pausa) 

Aquesta Presidencia, acceptant la suggerencia que per 
al bon ordre del debat seria convenient debatre abans la crea
ció de la Secció 22, la secció nova, passarem a debatre les 
esmenes corresponents del Grup Parlamentari SOCIALISTA 
que propugnen la creació d'una secció nova, la Secció 22. 

Per a la defensa de les es menes mantengudes en relació 
a la nova creació de la Secció 22, té la paraula, per part del 
Grup Parlamentari SOCIALISTA, el Diputat Sr. losep 
Alfonso. 

EL SR. ALFONSO 1 VILLANUEVA: 
Sí, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. 
Aquest és un conjunt d'esmenes que hem anat deixant 

al llarg de tot el debat per incorporar-les com agrupades a 
la Secció 22, es menes que tenen una suma total de 558 mi
lions de pessetes i, perque els Diputats se situln, es refereixen 
a programes de medi ambient de la Conselleria de Comen,: 
i Indústria, de la Conselleria d'Obres Públiques i de la Con
selleria d'Agricultura. 

En aquest moment, la defensa del medi ambient i I'ac
tuació sobre el medi ambient dins la Comunitat Autonoma 
és -i crec que la paraula és perfectament correcta- disper
sa dins aquestes tres Conselleries fins al punt que hi ha fins 
i tot dos Directors Generals amb noms distints, Director Ge
neral del Medi Natural i Director General de Medi Ambient 
o Directora General de Medi Ambient, que actuen en aquest 
campo 

Nosaltres creim que ja fa temps, des del primer moment, 
s'hauria d'haver coordinat aquesta acció, que el Govern ha
via d'haver posat en marxa programes d'actuació conjunta 
respecte del medi ambient i haver-hi un responsable polític 
de medi ambient, que nosaltres no volem dir que sigui un 
Conseller, perque aixo en tot cas sempre ho hauria de dir 
el President, per tal que en una segona etapa es fes la des
centralització d'aquestes competencies, pero quan la funció 
competencial fos coordinada. Per tant, com a primera eta
pa, per passar d'una heréncia que no creim que sigui ade
quada, l'herencia rebuda de l'Administració Central amb una 
dispersió quasi completa de competencies, s'havien d'agru
par totes aquestes competencies precisament programa 
d'aquest estil, en una Secció que es diria de Medi Ambient, 
i després, més endavant, quan fos coordinada tota I'acció del 
Govern en el camp mediambiental, comenc,:ar a situar-se dins 
['actitud o dins la funcionalitat actual a altres palsos euro
peus -en aquest país nostre, en aquesta Comunitat Auto
noma nostra encara hem de caminar bastants de quilome
tres per arribar-hi- que cada actuació govemamental tengués 

la seva actuació propia de defensa mediambiental. 
Nosaltres, com poden suposar, tenim molt poques espe

rances que una es mena d'aquest tipus es dugui endavant, tan 
poques esperances, perque esmenes de resoludó i de coordi
nació administrativa que hem fet a altres seccions no s'han 
dut endavant, no s'han aprovat, s'han rebutjat sempre amb 
el vot en contra dels Grups que donen suport al Govern. De 
totes maneres sí que els volem fer la reflexió que és absolu
tament imprescindible, absolutament imprescindible que es 
plantegin la urgent necessitat de centralitzar, com a primera 
etapa, I'actuació mediambiental, lluitar perque aquest medi 
ambient sigui una as signatura superimportant, indispensable 
de la Comunitat Autonoma, ates que una part important de 
la nostra renda es genera gracies al fet que no s'ha acabat 
de deteriorar I'entorn físic, I'entorn natural d'aquestes illes. 

lo només els volia fer la reflexió que pensassin que pas
saria si el deteriorament que s'ha produit en aquests vint anys 
de les nostres platges, de I'ambient deis nostres boscos, etc., 
continuas vint anys més, on se n'aniria la principal font de 
la nostra riquesa. 1 així com vostes van, senyors del Govern, 
amb I'actuació descoordinada cadascú pel seu vent en medi 
ambient, el camí sera en definitiva aquest que els anuncil, 
que el nostre país, la nostra Comunitat Autonoma tendra un 
deteriorament tan considerable que sera quasi impossible a 
mig termini recuperar-lo. 

Per tant, els demanaria que reflexionassin i obviament 
els demanaria que votassin la creació d'aquesta Secció, com 
a mínim, perqu~ totes les actuacions de medi ambient que
din perfectaínent coordinades en aquesta primera etapa que 
el Grup SOCIALISTA els proposa. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Té la paraula el Vice-President del Govern, Sr. loan 

Huguet. 

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

Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. 
Sr. Portaveu del Grup SOCIALISTA, sera un topic, pero 

s'ha de tornar a dir encara que sigui un poc pesat, en I'estra
tegia parlamentaria que vostes han emprat enguany quant 
a la tramitació del pressupost o presentació d'esmenes, han 
introduit un element diria jo bastant novedós, que en reite
rades ocasions i en reiterats debats ja anaven anunciant, que 
és el tema de la racionalització i la coordinació entre depar
taments. Dic novedós no quant que no ho sabéssim, sinó pel 
que fa a presentació d'esmenes, perque per primera vegada 
fan ús legítim -jo tenc els meus duj)tes de la interpretació
d'emprar el Reglament per crear i llevar seccions que en de
finitiva, digui el que digui voste m'entén i jo l'entenca voste, 
digui el que digui la seva intenció és crear o suprimir Conse
lleries, organitzar el Govern, digui el que digui, l'efecte real, 
no el que en aquest moment s'interpreta com a paper legal, 
I'efecte real, l'objectiu final per dir-ho de qualque manera, 
és suprimir Conselleries i crear-ne una de nova, ac,:o és el que 
voste persegueix amb aquestes esmenes i entram, no a la su
pressió, sinó que entram a la creació d'una nova Secció, per 
tant d'una ConselIeria, que correspon aquesta competencia, 
com ha dit, al President de la Comunitat Autonoma, i una 
Secció amb nom i llinatge, fins i tot amb títol, amb les fun
cions i competencies que ha de desenvolupar, com aquesta 
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de Medí Ambient que vostes proposen. 
Tot és opinable, tot és opinable. Per la mateixa regla de 

tres, totes aquelles competencies que són distribuldes en di
ferents Conselleries, que quan es fa la classificació funcio
nal, funcional, la classificació funcional quant a l'efecte fi
nal, s'haguessin de muntar en base a Conselleries tal vega da 
I'estructura hauria de ser totalment diferent, no d'aquest Go
vern, de qualsevol Govern, perque la classificació funcional 
es fa en base -i voste ae;:o ho sap- a l'efecte final que fan 
les actuacions polítiques i a I'efecte final que té la repercus
sió d'una actuació i en aquest cas d'una pressupostació per 
aconseguir aquests objectius o aquests efectes polítics que són 
coincidents i que per ae;:o són englobats dins una mateixa fun
ció encara que distribuits en diferents seccions. 

Pero ae;:o no passa en Medi Ambient, passa en moltes 
al tres funcions, en moltes altres funcions, per exemple, tam
bé com a funcionals, hi haura competencies compartides en 
aquest cas concret o funcions compartid es entre Agricultu
ra, Comen;: i Indústria, Economia i Hisenda, Treball i Trans
ports, Turisme, quant a efectes multiplicadors que tenen com 
a funció final anar a potenciar un desenvolupament econó
mic de les nostres illes i no per ac;:o feim una Conselleria que 
englobi conjuntament Turisme, Treball i Transports, Comen;: 
i lndústria, Agricultura i Economia i Hisenda, no, no ho feim 
perque després la competencia amb que actua és totalment 
diferent encara que algunes siguin cIassificades dins la ma
teixa funció, i aquest és el cas de Medi Ambient. 

Jo li puc acceptar que \'ostes organitzarien aquesta Con
selleria, el que no li puc acceptar és que hi hagi una actua
ció descoordinada, perque per principi, també a la Llei de 
Regim Jurídic de la Comunitat Autónoma, una de les fun
cions del President de la Comunitat, i es fa en base a les 
reunions de Consell de Govern, és la coordinació interdepar
tamental i que, per tant, la coordinació aquesta existeix. Que 
a voste no el satisfa, que a voste no li agrada? Es possible, 
peró no que hi hagi una manca de coordinació i que cadas
cú vagi pel seu vent, no hem presentat aquí dotze pressu
posts, hem presentat un pressupost eonjunt unitari totes i cada 
una de les partides del qual van ser previament discutida en
tre Conselleries i discutida finalment dins el ConselI de Go
vern i així tenim, per exemple, que les eompetencies en medi 
ambient de Comere;: i Indústria fan referencia a control de 
fums, a control de residus i, per altra banda, les competen
cies, per exemple en Agricultura, van englobades amb tot alIo 
que su posa l'actuació d'IRYDA, ICONA i en base a aques
tes s'actua. 

Quant a Obres Públiques, voste sap que depen directa
ment d'aquesta Conselleria tot el tema de sanejament, tema 
de sanejament, que no té res a veure fer una estació depura
dora amb un control de fums, sí que té a veure quant a la 
funció final, que és preservar el medi ambient, la no conta
minaeió, dones ac;:o és dins Ordenació del Territori, dins Or
denació del Territori. 

Que hi ha hagut actuacions concretes? N'hi ha hagut, 
voste sap que aquest Govern va posar en marxa, dins les se
ves limitacions i possibilitats, un pla de sanejament de la costa 
i jo no vulI ser tan presumptuós ni ho som per poder pensar 
ni voler suposar que el cent per cent de l'estudi fet sobre la 
qualitat de les aigües, les aigües costaneres de les Illes Ba
lears, sigui la més elevada no solament d'Espanya, sinó de 
les més elevades de tot el Mediterrani, de tot el Mediterrani 
comptant les zones d'influencia turística: per favor, si comp-

-

tam una illa, Scorpios, verge, tal vegada seran millors, i no 
vull presumir que aixo ho hagim aconseguit nosaltres ni so
lament fer-hi prop, pero sí que és cert que hi ha hagut aquesto 
pla, sí que és cert que el pla d'estacions depuradores es du 
-lentament, d'acord- pero es du en marxa i que hi ha una 
voluntat decidida per millorar aquest medi ambient. 

Per acabar, dir que la interpretació que es pugui fer de 
si les actuacions són les adequades o no ho són o bé si és 
convenient o no és convenient fer una nova secció, jo vol
dria partir ae;:o al 50070, deixem que l'Oposició valori si les 
actuacions són o no les adequades i deixem al Govern i al 
seu President que actui' i organitzi el Govern entorn al criteri 
que en cada moment li dicta la facultat que li dóna la lIei. 

Gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
Té la paraula, per part del Grup Parlamentari SOCIA

LISTA, el Diputat Sr. Josep Alfonso. 

EL SR. ALFONSO 1 VILLANUEVA: 
Sr. President. Srs. Diputats. 
Sr. Vice-president, voste ha dit que l'efecte real que pre

tenem amb aquestes esmenes era una reorganització de go
vern, no és exactament així, l'efecte real que pretenem amb 
aquestes es menes és un plantejament de clara alternativa de 
reorganització de govern, que és una cosa distinta; nosaltres 
no volem reorganitzar el Govern, els plantejam l'alternativa 
de reorganització de govern. 

Nosaltres sabem i ho sap tothom que la historia és un 
condicionant constant en la vida de les persones i de les ins
titucions. Es practicament impossible rompre de cop amb la 
historia, es practicament impossible no tenir en compte, tor
nant aquí, com hem rebut una serie de competencies, de qui
na manera venien estructurades i quin sistema organitzatiu 
es tenia; és evident, s'ha de tenir en compte i el Grup SO
CIALISTA ha esperat sis anys perque ho ha tengut en compte 
i ha considerat, en aquest moment, que era hora de donar 
alternatives i d'explicar al Govern quina era la nostra con
cepció organitzativa en un principi, que no acaba aquí com 
pot voste suposar. 

1 aixo per moltes raons, perque creim que és millor, pero 
sobretot, Sr. Vice-president, i en aixo em donara la raó per
que no té discussió, ningú no pot mantenir seriosament que 
un organigrama, sigui del Govern que sigui o sigui d'una em
presa, ha de ser un paper esclerotitzat que no tengui possibi
litat de moure's i el problema que té el Govern de la Comu
nitat Autonoma d'aquí, que tret de la incorporació d'Adjunt 
a Presidencia que ahir ja varem dir el que pensavem, és que 
I'organigrama dissenyat l'any 1983 és l'organigrama que prac
ticament es manté l'any 1989, és a dir, s'ha convertit aquest 
organigrama de funcionament en una esclerosi del que ens 
havien enviat com a transferencia de Medi ambient i aixo 
sí requereix una crítica dura. 

l ja no entrarem en Medi Ambient; nosaltres creim, la 
veritat, que no fan el que pertoca en Medi Ambient i el bo 
del cas és que veig que no només ho creim nos al tres pens, 
Sr. Vice-president, que ho creu la majoria del poble de les 
nostres i\les i, no vull obrir nous debats, pens que també ho 
pensa el President, perque si no ho pensas el President no 
s'explicaria les iniciatives que té el President de la Comuni
tat Autónoma per dur endavant poIítiques alternatives dis
tintes del Govern respecte de Medi Ambient. 
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EL SR. PRESIDENT: 
Srs. Portaveus que vulguin intervenir? 
Per part del Grup Parlamentari PSM-EEM, té la pa

raula el Diputat Sr. Mayol. 

EL SR. MAYOL 1 SERRA: 
Gracies, Sr. President. 
En resum, el que ens pro posa el Partit Socialista és uni

ficar d'una vegada la política mediambiental del Govern de 
la Comunitat Autonoma. A primera vista és evident que és 
una bona iniciativa i per ventura es pot considerar, en pri
mer lloc, que aixo segueix un model antic ja a molts de pai
sos europeus i que algunes' Comunitats Autonomes 
-Andalusia, Múrcia, Madrid recentment- han posat en 
marxa; curiosament, pero, aquest model d'unificació no s'ha 
posat en marxa ni s'ha plantejat seriosament a nivell de l'Estat 
Central d'aquest país. 

Equival, per tant a crear un sector, una secció concreta, 
un sector de Medi Ambient i si no he sumat malament les 
esmenes, aproximadament amb un 2070 deis pressuposts que 
ens proposa el Govern o un pressupost inferior al 2070. Si 
m'ho permeten, seria que el que ara són petits ghettos distri
bui"ts entre Conselleries es converteixi en un ghetto més gros
set, pero que seria una d'aquestes Conselleries que o li du
plicarn el pressupost per una raó més o manco escatologica 
o seguiria el camí de ser una de les Conselleries que tal ve
gada proposaria suprimir en uns altres pressuposts. 

Evidentment pensam que no és aquest el camí, nosal
tres som en la línia que defineix la Tesi Mundial per a la 
Conservació i que els Diputats coneixen, som en la línia que 
defineix aquest informe de les Nacions Unides, de la Comis
sió Mundial del Medi Ambient i del Desenvolupament en el 
qual es detecta que un deis problemes per a la gestió del medi 
ambient que existeix a nivel! general és precisament aquesta 
sectorització del medi ambient, el convertir el medi ambient 
en una cosa separada, concreta i distinta, arraconada dins 
l'Administració Pública. 

El Sr. Alfonso ens ha parlat d'una sega na etapa, d'un 
futur en el qual aixo seria reconduit, seria desfet, nosaltres 
voldrfem ser més prop d'aquesta segona etapa, evidentment, 
i pensam que aquesta segona etapa no faria necessari passar 
per aquesta primera, sinó que s'hi podria arribar més rapi
dament. Si el Govern completas el seu esquema mediambien
tal a diferents Conselleries que no en tenen, si coordinas se
riosament aquest esquema mediambiental, cosa que hem de 
dir que no es fa, si la Comissió Balear de Medi Ambient 
funcionas, que no funciona, si les competencies es delimi
tassin d'una manera clara, que no estan delimitades, si -
pos un exemple molt petit, molt puntual, molt anecdotic
si es contestas una pregunta d'aquest Diputat en aquest sen
tit, que fa més d'un any que es va presentar al Govern i no 
la contesta, tates aquestes coses pensam que ajudarien a I'exis
tencia d'una política mediambiental que en aquest moment 
no existeix. 

Nosaltres estam d'acord amb el Sr. Huguet que és ln
dústria que ha de controlar els temes de contaminació; que 
els temes d'explotació de pesca, de fauna, de bascas, s'han 
de controlar des deis sectors que exerceixen aquesta explota
ció; que són Obres Hidrauliques, Obres Públiques, els que 
han de vigilar l'impacte que produeixen les seves mateixes 
obres sobre el medi ambient. 

Ens demana, el Vice-president, que sigui l'Oposició la 

que faci balan<; de com funciona el Govern; jo cree que no 
importa que ho faci l'Oposició, ha pot fer qualsevol ciutada 
d'aquestes illes, per exemple veient la primera pagina del diari 
d'avui. Una iniciativa que consideravem exemplar del Govern, 
d'oposició a la destrucció del fans de la badia de Palma, s'ha 
revisat i es dóna llum verda per a la desfeta d'uns certs eco
sistemes marins a la badia d'una forma molt rapida; conclu
sió, falta un sector de Medi Ambient a la Conselleria de Tu
risme, que és la que ha for<;at l'acceptació de la destrucció 
del medi ambient de la badia. 

Nosáltres, per tant, no podem donar suport a la creació 
d'aquesta nova secció, naturalment tampoc no podem donar 
suport a la falta de política ambiental que existeix en aquests 
moments en el Govern i per tant ens abstendrem a la votació. 

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

taveu Sr. Miquel Pascual. 

EL SR. PASCUAL I AMOROS: 
Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. 
Amb independencia que correspon al Govern I'estructu

ració de les Conselleries, només entraré a analitzar I'alterna
tiva que ens proposa el Grup Parlamentari SOCIALISTA i 
per aixo hem de delimitar una mica el que és el medi ambient. 

Són problemes ambientals els problemes de gestió deis 
espais naturals, també de gestió ·d'espais urbans, també n'hem 
de parlar; són problemes ambientals la lIuita contra la con
taminació d'aigües, tant continentals com marines, la lluita 
contra el renou, la lluita contra la contaminació atmosferi
ca, pero a més de tot aixó també l'eina més important, so
bretot a les Balears, per preservar el medi ambient, no són 
totes aquestes, que són molt importants, sinó que arnés 
d'aquestes n'hi ha una altra que encara ho és més, que és 
l'Urbanisme i l'Ordenació del Territori. 1 per que dic aixo? 
Jo die aixo per criticar la proposta del Grup Parlamentari 
SOCIALISTA en el sentit que pretenen crear una Conselle
ria de Medi Ambient de la qual són exclosos l'Ordenació del 
Territori i Urbanisme, queden a la Consel!eria d'Obres PÚ
bliques, i aixó, senyores i s enyors , jo entenc que és bastant 
absurd, o sigui, com a mÍnim no millora la situació actual. 

Per tant, si s'hagués de plantejar un canvi, que evident
ment ha de correspondre al Govern, haurien de parlar en tot 
cas d'una Conselleria de qualitat de vida o d'una Conselle
ria d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Medi Ambient, se
parada d'Obres Públiques evidentment, perque tot alió que 
és control ambiental ha d'anar junt i el que és producció, 
que són les obres públiques, podrien anar separades i aixó 
tendria una certa lógica; el que no té logica és la proposta 
dei' Grup SOCIALISTA. 

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

Diputat i Portaveu Sr. Francesc Quetglas. 

EL SR. QUETGLAS 1 ROSANES: 
Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. 
Crec que no és ni el moment ni I'ocasió ni I'oportunitat 

d'entrar a valorar la política mediambiental del Govern, dis
cutim una es mena que pretén una reorganització de l'activi
tat administrativa, una reorganització de la instrumentació 
administrativa de la política mediambiental del Govern i és 

lO 
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a aquest tema al qual jo em voldria referir de manera estricta. 
El Sr. Mayol cree que ha expressat el tema amb molta 

precisió com a expert que és en la materia. Diguem que amb 
cararter general hi ha dos models, un model que és el que 
avui defensa el Partit Socialista quant a la gestió, quant al 
disseny i implantació de la política mediambiental que és una 
única unitat administrativa que té totes o la majoria de com
petencies o, per altra banda, un model alternatiu que signifi
ca respectar una dispersió de tal manera que la gestió me
diambiental impregni tots els departaments adrninistratius que 
tenen algun tipus de competencia i per aixo fa falta, no una 
uni ficació, sinó una coordinació de les distintes polítiques. 

Jo crec que, tal com ha expressat el Sr. Mayol, el model 
primer, el model d'unificació administrativa és de dubtosa 
utilitat, és de dubtosa eficacia; nosaltres podríem establir un 
paral·lelisme entre la política mediambiental i la política de 
normalització lingüística, que defensam i també ho defensen 
vos tes des del seu mateix Grup que la normalització lingüís
tica no es pOl considerar una responsabililat exclusiva de la 
Conselleria de Cultura, sinó que ha d'impregnar tota la la
bor del Govern. En política mediambiental resultari a al 110S

tre judici disfuneional que el control de la qualitat ambien
tal en materia industrial fos deslligal de la Conselleria 
d'Indústria o els corresponents en materia de Sanitat o Agri
cultura o Obres Públiques fossin deslligades del seu ambit 
natural. Per que? Perque en definitiva les consideracions me
diambientals són una manera horitzontal de concebre la di
vi sió administrativa mentre que la divisió tradicional és una 
divisió horitzontal, sectorialitzada. 

Per tant, nosaltres estam en principi i sense dogmatitzar 
sobre aquest tema, perque cree que no hi ha ni tan soIs la 
suficient experiencia internacional acumulada encara que els 
dictamens, per exemple de les Nacions Unides apunten en 
aquest sentit, estam més pel manteniment de les correspo
nents competencies i aixo sí, una acció de coordinació clara 
i decidida en la materia. Per tant, aixo explica l'anunci que 
en aquesl moment faig d'abstenció del nostre Grup en aquesta 
esmena. 

Una altra qüestió a par! i que crec que val la pena esta
blir una refleció és sobre si el Parlament pot o no pot entrar 
dins les organitzaeions del Govern, les relacions, en definiti
va, entre el Govern i el Parlament quant a delimitaeió de com
petencies i jo crec que aquesta sera la darrera intervenció al 
lIarg d'aquest debat pressupostari i em permel brindar una 
darrera reflexió. El Govern no pot, emparat en una precaria 
i jo diria que quasi circumstancial majoria, emparar-se, per 
imposar els seus criteris al marge de qualsevol tipus de dia
leg, no solament en questions de medi ambient -ara 
generalitzo- ni tampoe en funció que lengui o no Lengui 
dljUesta majuria, sigui o no sigui precaria, pot prescindir del 
necessari diaIeg amb els grups polítics, amb els Grups d'aques
ta Call1bra, que jo, parlant en nom del meu i crec que en 
nom de lots els Crups de I'Oposició, els hem reiterat i mani
festa! una amplia voluntat de dialeg, que també hem demos
trat al lIarg d'aquest deba! pressupostari, que demostram U\'ui 
matí mateix i em permeli, Sr. Vice-president del Govern, que 
Ji digui que tenen una Oposició que quasi no es mereixen. 

Gracies, Sr. President. 

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

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

Molt breument, Sr. President, només per a una puntua
lització. 

Sr. Quetglas, nosaltres dos duim junts dins aquest Par
lament un any i migo Podra tenir queixes, podea tenir res
sentiments, pero cree que la capacitat de diaIeg gracies a Déu 
encara no l'he perduda i a través de mi, perque som el Por
taveu del Govern, som el responsable de les relacions institu
cionals, es transmet el dia.leg de tot el Govern, o sigui que 
no és el meu demble personal, és el demble de tot el Govern 
de dialeg permanent, quan faei falta, amb tots i ho hem fet, 
pero una altra cosa és, Ulla altra cosa és que des de l'Oposi
ció majoritaria -circumstancialment o no, no ho venc a jut
jar jo ara aquí- es vulgui governar aquesta Comunitat Auto
noma, perque l'Oposició, si és majoritaria i vol governar 
aquesta Comunitat Autonoma té altres mecanismes que no 
són la imposició, sempre, de la seva voluntat i del seu criteri 
i jo li die que ni una cosa ni l'altra no han passat en aquest 
any i migo Jo no deixaré que vos tes vulguin imposar, gover
nar des del Parlament, pero vos tes no ens recriminin a 
Ilosaltres que no volem dialogar amb !'Oposieió i que tenim 
una postura arrogant, perque ja li die, no és la postura del 
qui parla, que té noms i llinatges, és la postura del Vice
president responsable de les relacions institucionals, Porta
veu del Govern i que, per lant, a través d'ell es manifesta 
tola la postura i voluntat del Govern. 

Gracies, Sr. President. 

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

el Diputat Sr. Capó. 

EL SR. CAPO 1 GALMES: 
Moltes gracies, Sr. President. 
Per fixar la posició del nostre Grup Ji diré al Sr. Alfon

so que votare m en contra. 

EL SR. PRESIDENT: 
Molt bé. 
Aleshores passam ... ; hem de tocar el timbre, abans; fal

tava el President. 
Passam a votació l'esmena mantenguda peI Grup Parla

mentari SOCIALISTA de creació de la Secció 22. 
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? 
Resultat de la Votació: Vots a favor, 18. VOlS en contra, 

29. Abstencions, 7. Queda, ido, rebutjada l'esmena manten
guda pel Grup Parlamentari SOCIALISTA en relació amb 
la creació de la Secció 22. 

Arribat aquest punt, se suspen la Sessió per un quart 
d'hora. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sres. i Srs. Diputats, recomenc,:a la Sessió. 
Passam a debatre les esmenes mantengudes pel Grup 

Parlamentari SOCIALISTA al Capítol 1, que són les 2356, 
2359, 2360, 2362, 2365, 2367, 2368 i 2369, totes del 88. Per 
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fer la defensa d'aquestes esmenes, té la paraula el Diputat 
Sr. Josep Alfonso. 

EL SR. ALFONSO 1 VILLANUEVA: 
Sí, Sr. President. 
El Grup SOCIALISTA ha fet una anaIisi en profundi

tat del Capítol I i aquests augments de més del 171lJo que 
ha previst el Govern com a Capítol 1 en aquest pressupost 
creim que són altament exagerats, altament exagerats a pesar 
de totes les explicacions que el Govern a Comissió i cada 
ConseUer ens han donat, perque són explicacions que no qua
dren quan analitzam el Capítol 1 a nivell de seccions. 

Per no allargar, posaré un parell d'exemples que són ab
solutament simptomatics. Al Capítol de Presidencia, Secció 
Presidencia, Secció 11, es preveu un increment de 17,23%; 
aquest increment, si s'homogenei'tza l'increment del nombre 
de funcionaris donat per la plantilla que tenim presentada 
i s'aplica el previst en el test de I'articulat, que és el 5,56 d'in
crement, hauria de donar necessariament només un incre
mentdel 12,48%, perque totes les altres partides d'homoge
neltzació, de bossa per a les centrals sindicals, etc., són a 
seccions distintes del pressupost. Un altre exemple que tam
bé consideram absolutament simptomatic és l'increment que 
es produeix a la Secció 14 d'aquest pressupost, un increment 
del 18,44% amb un augment quant al personal, segons les 
plantilles que ens va facilitar la Conselleria de Funció Públi
ca, de O persones; 6bviament no és justificat, en la nostra 
opinió, que ~'auglnenti el 18% quan el que diu la Llei de 
Pressupost és que s'hauria d'augmentar el 5,56%. 

Podríem continuar amb totes aquelles seccions en les 
quals el Grup Parlamentari SOCIALISTA ha fet es mena al 
Capítol 1, esmenes que en definitiva pugen 280 rnilions de 
pessetes de rebaixa, esmenes que demostren -com hem dit 
altres vegades- una inflació galopant del cost de personal 
i de la despesa corrent d'aquest Govern de la Comunitat Autó
noma que ens dura, i ho deiem en el debat de totalitat, si 
no s'atura i no s'aturen molt rapidament, a una autentica 
impossibilitat per part de la Comunitat Autónoma d'empren
dre accions d'inversió i de transferencies de capital a molt 
curt termini. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDEN'!: 
Srs. Portaveus que vulguin intervenir? 
No havent-hi intervencions, procedeix sotmetre a vota

ció les esmenes 2356, 2359, 2360, 2362, 2365, 2367, 2368 i 
2369 del Grup Parlamentari SOCIALISTA. 

Sres. i Srs. Diputats que voten a favor, es volen posar 
drets? Moltes gracies. '. 

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

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

29. Abstencions, 8. Queden rebutjades, ido, les esmenes que 
acabam de sotmetre a votació. 

En relació amb les esmenes mantengudes vives al Capí
tol II i d'Informatica, s'ha fet arribar per tots els Portaveus 
a aquesta Presidencia la voluntat de retirar les totes del seu 
manteniment. També s'han fet arribar unes es menes transac
cionades una de les quals és d'addició a l'articulat de la \lei 
d'un article nou, que el Sr. Secretari Primer de la Cambra, 
si li plau, en fara lectura. 

EL SR. SECRETARI PRIMER: 
«De les inversions. Contractació d'inversions. 
l.-La contracta ció d'inversions de la Comunitat Autó

noma es regulara per la normativa propia i amb caracter su
pletori per la legislació estatal en la materia. 

2.-EIs órgans de contractació de la Comunitat Auto
noma podran contractar directament amb empreses públiques 
propies o vinculades en els següents casos: 

a) Quan la realització de les obres, la prestació del ser
vei o el lliurament del subministre objecte de la contractació 
es dugui a terme directament per les mateixes empreses i amb 
mitjans propis. En aquest cas, es podra fer exclusió deis tra
mits de concurrencia i licitació. 

b) En el cas que I'empresa hagi d'efectuar contractacions 
amb tercers total s o parcials, aplicara plecs de clausules per 
a la contractació que garantiran el compliment dels principis 
de concurrencia i publicitat i que contendra disposicions que 
facin objetiva l'adjudicació. Aquests plecs de clausules hau
ran de ser informats favorablemenjt per la Conselleria d'Eco
nomia i Hisenda. 

3.-El ConselJ de Govern, a proposta de les distintes 
Conselleries, podra autoritzar la contractació directa deis pro
jectes d'inversions que s'iniciin durant el 1989, el pressupost 
deis quals sigui inferior a 20 milions de pessetes». 

EL SR. PRESIDENT: 
També s'ha fet arribar, també consensuada, una esmena 

transaccional d'addició d'una Disposició Final a l'articulat, 
del tenor següent. -Sr. Secretari, vol fer-ne lectura? 

E SR. SE RETAR! PRIMER: 
«Dispo ició Final No obstant el que dj posen les Dis

po idons Addiciouals números 3, 4 i 5, ¡'enlrada en vigor 
d'aquestes quedara ajornada fíns a l aprovació d'una \leí es
pecífica que reguli el seu regim juridic i relributiu». 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Secretario 
S'ha fet arribar també una esmena transaccional relati

va al Capítol Ir, que el Sr. Secretari també procedira a llegir. 

EL SR. SECRETARI PRIMER: 
«Secció 11, Capítol II; article, tols; baixa, 11.050.255 

pessetes. 
Secció 12, Capítol 1I; artic\e, tots: baixa, 4.648.669 

pessetes. 
Secció 13, Capítol 11; artic\e, tots; baixa, 19.002.978 

pessetes. 
Secció 14, Capíto! II; article, tots; baixa, 10.102.450 

pessetes 
Secció 15, Capítol JI; artic\e, tots; baixa, 8.618.627 

pessetes. 
Secció 16, Capítol Ir; artic\e, tots; 1.388.500 pessetes. 
Secció 17, Capítol 1I; artic\e, tots; baixa, 12.627.600 

pessetes. 
Secció 18, Capítol II; article, tots; baixa, 15.853.327 

pessetes. 
Secció 19, Capítol n; article, tots; baixa, 1.071.600 

pessetes. 
Secció 20, Capítol II; article, tots; baixa, 5.150.591 

pessetes. 

... 

... 
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Secció 21, Capítol II; artiele, tots; baixa, 5.173.500 
pessetes. 

Secció 31, Capítol II; artiele, tots; baixa, 377.6OCJ pessetes. 
Descripció: La rebaixa s'aplican\ proporcionalment en

tre els artieles del capítol». 
/ 

EL SR. PRESIDENT: 
I també s'ha fet arribar una altra es mena transaccional 

a la Secció 11, del tenor següent, que llegira el Sr. Secretario 

EL SR. SECRETARl PRIMER: 
«Secció 11. Subprograma 12.65.00. Centre de Cost 11.201. 

Subconcepte 60.50.00. Baixa, 20.441.301 pessetes». 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Secretario 
Aquesta Presidencia demana als Srs. Portaveus si hi ha 

acceptació de les quatre es menes transaccionals que han fet 
arribar els Srs. Portaveus a aquesta Presidencia. 

Aleshores també demana si hi ha objecció o no perque 
es puguin votar conjuntament les quatre esmenes transaccio
nals que els Srs. Portaveus han acceptat que es votin i que 
es debatin. 

Aleshores tocarem el timbre per darrera vegada, supos. 
Sres. i Srs. Diputats que voten a favor de les quatre es

menes transaccionals que acabam de coneixer per la lectura 
del Sr. Secretari, es volen posar drets? 

Sres. i Srs. Diputats que voten en contra? 
Abstencions? 
Queden aprovades per unanimitat... Perdoni. S'aixequi, 

quan die abstencions. 
Resultat de la Votació: Vots a favor, 53. Vots en contra, 

cap. Abstencions 1. 
Passam, ido, a la votació final de les Seccions tal com 

queden conformades després del debat i votacions conse
güents del Projecte de Pressupost per a l'any 1989. 

Passam a votació les Seccions que integren, com deim, 
el Projecte de Llei de Pressupost. 

Sres. i Srs. Diputats que voten a favor de la Secció 02 
del Projecte de Pressuposts, es valen posar drets? 

Vots en contra? 
Abstencions? 
Queda aprovada per unammltat. 
Sres. i Srs. Diputats que votin a favor de la Secció 03, 

es volen posar drets? Moltes gracies. 
Sres. i Srs. Diputats, aniré dient el concepte de la Secció. 
Sres. i Srs. Diputats que voten a favor de la Secció 11, 

Presidencia, es valen ... 
Repetim la votació a la Secció 03, Sindicatura de 

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

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

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

cap. Abstencions, 4. Queda, ido, aprovada la Secció 03 que 
acabam de sotmetre a votació. 

Passam a votació [a Secció 11, Presidencia. 
Sres. i Srs. Diputats que voten a favor, es valen posar 

drets? 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, 28. Vots en contra, 

4. Abstencions, 22. Queda, ido, aprovada la Secció 11, Presi
dencia, i passam a votar la Secció 12, Thrisme. 

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? Gracies. 

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

22. Abstencions, 3. Queda, ido, aprovada la Secció 12 referi
da a Turisme. 

Passam a votar la Secció 13, Cultura. 
Sres. i Srs. Diputats que votin a favor, es valen posar 

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

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

22. Abstencions, 3. Queda aprovada la Secció 13 relativa a 
Cultura. 

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

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

drets? 
Abstencians? 
Resultat de la Votació: Vots a favor, 29. Vots en contra, 

22. Abstencions, 3. Queda, ido, aprovada la Secció 14 que 
acabam de sotmetre a votació i passam a la Secció 15, Agri
cultura. 

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

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

Abstencions? 
Resultat de la Vatació: Vots a favor, 29. Vats en contra, 

23. Abstencions, 3. Queda, ido aprovada la Secdó 15, Agri
cultura. 

Passam a votar la Secció 16, Fundó Pública. 
Sres. i Srs. Diputats que votin a favor, es valen posar 

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

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

23. Abstencions, 3. Queda aprovada la Secció 16, Fundó 
Pública. .. 

Passam a votació la Secció 17, Obres Públiques. 
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? 
Resultat de la Votació: Vots a favor, 29. Vots en contra, 

23. Abstencions, 3. Queda aprovada la Secció 17, Obres PÚ
bliques. 

Passam a votar la Secció 18, Sanitat. 
Sres. i Srs. Diputats que voten a favor, es valen posar 

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

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

23. Abstencions, 3. Queda aprovada la Secció 18, Sanitat. 
Passam a votar la Secció 19, Transports. 
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? 

Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen, es valen posar drets? 
Resultat de la Votació: Vots a favor, 31. Vots en contra, 

no n'hi ha. Abstencions 25. Queda, ido, aprovada la Secció 
19, Transports. 

Passam a votar la Secció 20, Comen;: i Indústria. 
Sres. i Srs. Diputats que voten a favor, es volen posar 

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

drets? Gracies. 

Abstencions? 
Resultat de la Votació: Vots a favor, 31. Vots en contra, 

24. No hi ha abstencions. Queda aprovada, ido, la Secció 
20, Comen;. 

Passam a votar la Secció 21, Adjunta a Presidencia. 
Sres. i Srs. Diputats que voten a favor, es volen posar 

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

drets? Gracies. 

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

23. Abstencions, 3. 
Queda aprovada la Secció 21, Adjunta a Presidencia. 
Passam a votar la Secció 31, Serveis Comuns. 
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? 
Resultat de la Votació: Vots a favor, 32. Vots en contra, 

no n'hi ha. Abstencions 23. Queda, ido, aprovada la Secció 
31, Serveis Comuns. 

Passam a votar la Secció 32, Ens Territorials. 

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

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

Abstencions? 
Resultat de la Votació: Vots a favor, 51. Vots en contra 

no n'ru ha. Abstencions, 4. Queda aprovada la Secció 32, 
d'Ens Territorials. 

1 passam a votar la Secció 34, Deute Público 
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, 

3. Abstencions, 23. Queda, ido, aprovada la Secció 34, Deu
te, i amb aquesta, aprovada la Llei de Pressuposts Generals 
per a l'any 89. 

Passam a votar les entitats públiques, també, que són 
Institut d'Estudis Balearics, Centre de Documentació Euro
pea, SEFOBASA, IBAVI, Foment Industrial S.A., Institut Ba
lear de Disseny, per un total de pressupost de 574.938.215 
pessetes. 

Sres. i Srs. Diputats que votín 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? 
Resultat de la Votació: Vots a favor, 28. Vots en contra, 

no n'hi ha. Abstencions 27. 
Aquesta Presidencia vol fer constar que en totes les vo

tacions de les respectives seccions s'ha complit el punt 4 de 
l'article 134 del Reglament, que diu que «en qualsevol cas, 
per a l'aprovació del pressupost, sera necessari que la majo
ría suficient s'aconsegueixi pel vot favorable computat de for
ma separada deIs ParJamentaris elegits en illes diferents». 

Acabat, ido, el Debat de Pressupost, aquesta Presiden
cia vol agraú la col·laboració de tots els Srs. Diputats quant 
als errors que hagi pogut tenir, esmenats per la seva bona 
voluntat i desitjar-los un bon any 89, bon viatge al de les 
illes .. . , vull dir aquells qui no viven aquí, i s'aixeca la Sessió. 

Moltes gnicies . 
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