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Continuació. 

Es imprescindible fer un esfof(;, un esfore; molt impor
tant, un esfofe; important en termes pressupostaris per dur 
a terme els estudis d'actualització higrologica que ens per
metin fer front a una planificació també imprescindible, 
una planificació absolutament necessaria dins la nostra Co
munitat Autonoma d'una gestió adequada i una vegada 
més racional d'una qüestió tan greu, tan limitativa del nos
tre creixement com és l'adequada gestió de l'aigua. 

Gracies, Sr President. 

EL SR PRESIDENT: 

Moltes gracies, Sr Diputat. 

EL SR QUETGLAS I ROSANES: 

Perdó, Sr President. En relació a l'esmena 1843, si vos
te no hi té inconvenient guardaré la seva defensa per quan 
siguem al Subprograma 44.31.00 sobre medi ambient. Gra
cies. 

EL SR PRESIDENT: 

Per part del Grup Parlamentari SOCIALISTA,té la 
paraula el Diputat Sr Serra. 

EL SR SERRA I VICH: 

Sr President, tenint en compte que tenim tota una se
rie d'esmenes que a pesar de ser a sub programes diferents 
parlen de carreteres, proposam unificar les 1990, 2002, 
2003,2004,2005,2006,2007,2008,2009,2010,2011,2012, 
2013, 2014, 2015 i 2016, i si m'ho permet les defensaria ta
tes. 

EL SR PRESIDENT: 

Té la paraula, Sr Diputat. 

EL SR SERRA 1 VICH: 

Gracies Sr President. 

Quan hem fet l'esmena a la totalitat d'aquesta secció 
deIs pressuposlS hery¡ dil que nosallres no estavem d'acord 
amb aqucst pressuposl i hem deix.al cIar que les nosrres es
menes no I'arreglaran. Ara bé, una vegada decaiguda I'es
mena a la LOtalital, evidentmenl volem introduir variacions. 

TOles aq uestes esmenes fan referencia a diferenLS ca r
releres que nosaltres crcim que són necessaries i imercs
sanlS. En primer Iloc hi ha un estud! de la via de cintura de 
Felanirx. Dins aquest poble ja ha provOcal bastant de dis
cussió la via de cintura i creim que és oeccssaria. Amb el 
refor<;ament o amb la gran millora de la carretera Mana
cor-Felanitx i la de Felanitx-Campos, que ja esta bastant 
bé, creim que Felanitx es converteix en un centre per on hi 
passa bastant més drculació, per tant creim que necessita 

aquesta vía de cintura. 

Després, la carretera Andratx-Port d'Andratx, millora 
de la carretera de Bunyola per s'Esgleieta-Santa Maria, la 
carretera del creuer de la Calobra fins a Uuc, estudi de la 
desviació carretera Inca-Bunyola per Alaró, carretera Cam
pos-Felanitx, vial de bicicletes a la carretera Port d'Alcú
dia-Can Picafort, millora de la carretera a Bunyola des de 
la carretera Palma-Sóller, carretera Bunyola-Orient-Alaró, 
millora i ampliació de la carretera Alaró-Lloseta, la cir
cumvalació de Campos, carretera de Sant Llorene; des Car
dassar-Son Servera, carretera Son Servera-Capdepera, car
retera circumvalació moll comercial Port d' Alcúdia-es 
Murterar i rotonda del Castell i carretera Porreres-Uucma
jor. 

Gracies. 

EL SR PRESIDENT: 

Per part del Grup POPULAR, té la paraula el Diputat 
Sr Planells. 

EL SR PLANELLS I PLANELLS: 

Gnlcies, Sr President. 

Jo record que en la compareixen<;a del Conseller d'Or
denació del Territori davant la Comissió d'Economia, Hi
senda i Pressuposts per part del Grup Parlamentari SO
CIALIST A es va demanar una relació de tates les carrete
res que s'havien pressupostat amb els tres mil i busques de 
milions de pessetes. A continuació el Grup Parlamentari 
SOCIALISTA presenta tata la relació de carreteres que el 
seu Portaveu acaba de llegir i diu que són d'afectació, que 
s'han de fer. 

Efectivament consideram que totes són carreteres molt 
interessants, que evídentment s'haurien de fer, pero el que 
no diu el Grup Parlamentari SOCIALISTA són quines 
hem de llevar; que ens facín la relació de les que s'han de 
llevar i aleshores considerarem la seva aprovació. A part 
d'aixó, fer-li dues matisacions: una de les que diu, la carre
tera de Sant Llorene; a Son Servera, ja esta inclosa en el Pla 
Extraordinari, prenguin nota perque llavors no diguin que 
ho feim dues vegades, i l'altra que el vial de bicicletes del 
Port d'Alcúdia a Can Picafort ja es construeix en aquest 
moment, pel qual fet jo m'hauria de preguntar qui és ¡'in
documentat aquesta vegada. Les informacions que jo tene 
són aquestes, per tant no sé qui sera l'indocumentat. 

Grades, Sr President. 

EL SR PRESIDENT: 

Té la paraula el Diputat Sr Serra. 

EL SR SERRA 1 VICH: 

Gracies, Sr President. 
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Evidentment si nosaltres demanam més carreteres és 
perque quan veim l'estat d'execució d'aquesta Conselleria 
de l'any passat ens trobam que en obres publiques ha exe
cutat un 60,29%. Aixo vol dir que totes aquestes que pro
posa m, a les quals no les posa m un pressupost, aixo ja ho 
faran vostes, ja ho fara el Govern, creim que hi caben clara
mento 

Gnlcies. 

EL SR PRESIDENT: 

Passam a votació; no, no passam a votació. Per part del 
Grup Parlamentari CDS té la paraula el Sr Quetglas. 

EL SR QUETGLAS 1 ROSANES: 

Es sobre la votació, Sr President. Voldriem demanar 
votació separada de l'esmena 1990 en relació amb totes les 
altres, perque en aquella, a causa de la conversació, ten
drem una postura diferenciada. 

Gracies. 

EL SR PRESIDENT: 

Té la paraula el Diputat Sr Serra. 

ELSRSERRAIBUSQUETI: 
- , '. ~! • :-c~: . 

El nostre Grup feia comptes escoltar la posició del 
Govern, perque davant el recorregut geografic immens que 
se'ns plantejava a través de les carreteres volíem saber amb 
precisió que deia el Govern, si el Govern no diu res ho re
colzarem, pero teníem dubtes seriosos respecte d'aquestes 
esmenes. 

EL SR PRESIDENT: 

Bé, pero ja ho té cIar, Sr Serra. 

Passarem primer a votació l'esmena 1990 del Grup 
Parlamentari SOCIALISTA. 

Sres i Srs Diputats que votin a favor d'aquesta esmena, 
es volen posar drets? Grades. 

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, 22. Vots en con
tra, 30. Abstencions, 4. Queda rebutjada l'esmena que aca
bam de sotmetre a votació. 

Passam a votar les es menes , jo demanaria al Sr Serra 
que em corregeixi si m'equivoc. Per tant, Sres i Srs Dipu
tats que votin a favor de les esmenes 2002, 2003, 2004, 
2006,2007,2008,2009,2010,2011,2012,2013,2014,2015 i 
2016. Sí, Sr Serra. 

EL SR SERRA 1 VICH: 

Falta la 2005, Sr President. 

EL SR PRESIDENT: 

11a 2005, es volen posar drets? Moltes grades. 

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

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

(Pausa) 

Resultat de la Votació: Vots a favor, 21. Vots en con
tra, 30. Abstencions, 5. Queden rebutjades les esmenes que 
acabam de sotmetre a votació. 

Al Subprograma 51.31.01 hi ha mantengudes les esme
nes 2001, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997 i 1998 del 
Grup Parlamentari SOCIALISTA. El Sr Portaveu té la pa
raula. 

EL SR TRIA Y 1 LLOPIS: 

Gracies, Sr President. 

Defensarem per separat la 2001, jo faré la seva defensa. 

Aquesta esmena al Subprograma d'Obres Hidrauliques 
proposa un increment de 500 milions de pessetes per a 
obres d'aigua potable i clavegueran a gestionar pels Con
sells Insulars i es proposa detreure aquesta quantitat de la 
partida de carreteres perque consideram que aquesta prio
ritat és inajornable, de primera magnitud, perque a Carre
teres hi ha 2.834 milions, i per tant hi ha capacitat per assu
mir aquesta prioritat maxima d'aquests serveis tan basies 
per a la vida col.lectiva com són les aigües potables i els 
claveguerams, perque a més hi ha una duplicitat en alguns 
aspectes entre les partides de carreteres i el créctit extraor
dinari de 10.000 milions de pessetes del qual disposa el Go
vern amb motiu de les pluges torrencials del mes de setem
bre i per altra també perque hem de tenir en compte, se
gons unes dades que ens acaben de repartir en aquest mo
ment, que dins l'any 88 el nivell d'execució del pressupost 
de la Conselleria d'Obres Públiques no ha superat el 60% i 
per tant creim que el nivell d'execució deIs Consells Insu
lars en aquesta materia sera molt superior. 

Cree que no és necessari emfatitzar massa l'autentica 
problematica, la urgencia i els quantiosos deficits que en 
materia d'aigua potable i de clavegueram pateixen les nos
tres illes. A Mallorca, el Consell Insular té una valoració 
feta pels tecnies que sense incloure les captacions ni els de
posits recoladors supera ampliament els 10.000 milions de 
pessetes; a Menorca no és gens menyspreable el deficit que 
també existeix en aquesta materia i a Eivissa és molt impor
tant. 

Creuen, Srs Diputats, que hem de estar més de 10 anys 
per resoldre aquests deficits que ens situen e un nivell im-
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propi de la nostra cultura i del nostre nivell economic amb 
unes infraestructures, amb uns serveis sense els quals és im
possible, amb garanties de salubritat, la vida urbana, la vida 
col.lectiva? Creuen que podem continuar amb aquests tipus 
de partides que no permeten abordar d'una manera rapida 
la resolució d'aquest problema pel qual tothom esta dispo
sat a aportar, pero que el ajuntaments indubtablement no 
poden de cap manera assumir en solitari, ni tan soIs poden 
assumir amb el 50% de subvenci6 perque són obres a in
frastructures molt cares a poblacions normalment molt pe
tites i que tenen un pes extraordinari sobre cada una de les 
propietats o de les ... 

Cree que és merescuda la prioritat m:lxima que s'hau
ria de donar a aquesta qüestió dins els pressuposts de la 
Comunitat Autonoma. Creim que la gravetat de la situació, 
la importancia de les xifres, la magnitut d'aquestes xifres 
deficitaries en materia d'inversions en obres hidrauliques 
urbanes és tal que no pot tenir un paper secundari, un pa
per subaltern dins el pressupost per a l'any 90 de la Comu
nitat Autonoma, sinó que ha de tenir un paper estrella, un 
paper d'objectiu principal i per aixo és necessari incremen
tar substancialment aquestes dotacions i per aixo proposam 
aquesl increment de 500 milions de pessetes per passar de 
310 a 810 milions de pesseLes. 

Moltes gracies. 

EL SR PRESIDENT: 

Per defensar les altres esmenes mantengudes pel Grup 
Parlamentari SOCIALISTA, té la paraula el Diputat Sr Pe
re Serra. 

EL SR SERRA 1 VICH: 

Gracies, Sr President. 

A l'ilIa de Mallorca tenim una serie de carreteres ra
dials, partint de Palma, que per la seva quantitat de transit 
prenen una importancia sobre les altres i des del moment 
que no tenim cinturons de ronda als po bIes de Mallorca, 
aquestes carreteres travessen diferents pobles de l'illa de 
Mallorca. 

Aquí es planteja una problematica que em sembla que 
no hem discutit i és a qui donam prioritat, si la donam a la 
circulació rodada o si la donam al ciutada que es passeja a 
peu per dins el seu poble, a peu. Pareix i no queda més re
mei que sigui així que les dues coses han de conviure, al
manco mentre no resolguem el problema; per tant, l'única 
forma que hi ha per resoldre'l d'una manera nlpida és la so
lució deIs semafors que uns moments deixen passar la cir
culació rodada i uns altres deixen passar el que es passeja a 
peu o va d'una banda a l'altra dins el seu poble. 

N'hi ha que realment són sagnants, són necessaris. A 
un poble com Santa Maria, a pessar de no tenir cap mura
da, si una persona vol passar d'una banda a l'altra de la car
retera mol tes vegades sembla que topa amb una murada. 
La ronda de Llucmajor, Consell, la carretera d'Alcúdia a 
Arta, la carretera Palma-Alcúdia en el creuer amb Alcúdia-

POllen<¡a, l'entrada a Andratx per Peguera, Binissalem, com 
poden veure la majoria són pobles creuats per la carretera 
Palma-Inca, la de Palma-Capdepera o bé la de Palma-An
drax. 

Gracies. 

EL SR PRESIDENT: 

Per part el Grup Parlamentad POPULAR, té la pa
raula el Diputat Sr Planells. 

EL SR PLANELLS 1 PLANELLS: 

Gracies, Sr President. 

Referent al grup d'esmenes que acaba de defensar el 
Portaveu del Grup SOCIALISTA, on pro posen la instal.la
ció d'una serie de semafors, en primer lloc - bé, ell ja ho ha 
dit - jo em pregunt qui decideix aquesta prioritat en funció 
de que es decideix, si solucionar un problema tecnic o al
gun problema político Segons les informacions que jo lene 
la illstal.laeió de molts d'aquests semafors no ve motivada 
per la solució tecnica, sinó per un aItre tipus de solució, pel 
qual motiu no donam suport a cap d'aquestes esmenes. 

Pel que [a a l'esmena 2001 de les transferencies en ma
teria d'obres hidrauliques, en primer lloc vull recordar que 
aquesta ha estat una de les partides que s'ha augmentat 
considerablement en relació amb l'any p!lSsat, bé, supos 
que no hi ha cap institució que no li vagi bé que li augmen
tin les transferencies, jo encara no n'he vista cap, no obs
tant aixo vull dir que els altres anys que la Conselleria 
d'Ordenació del Territori feia directament les instal.lacions 
les sol.licituds que tenia no arribaven a la quantitat que 
s'ha pressupostat enguany i que a més deIs 320 milions de 
pessetes que ha esmentat el Sr Portaveu, dir que queda una 
altra partida d'obres que ja s'han adjudicat i que continua 
executant la Conselleria d'Ordenació del Territori. 

També votarem contra aquestes esmenes. Graeies, Sr 
President. 

EL SR PRESIDENT: 

Per part del Grup Parlamentari SOCIALISTA, té la 
paraula el Portaveu Sr Triay. 

EL SR TRIA Y 1 LLOPIS: 

" 
Gracies, Sr President. 

Efeetivament en els pressuposts de l'any 90 hi ha 500 
milions de pessetes per a gestió directa del Govern i de la 
Conselleria d'Obres Públiques i 310 milions de pessetes per 
assignar als Consells Insulars a través d'un conveni, 810 mi
lians de pessetes, per a0 jo deia que amb el ritme actual 
d'inversions necessitarlem més de 10 anys per resoldre els 
problemes pendents de les Illes, que superen els 15.000 mi
lions de pessetes. Per aixo cree que és absolutament intole
rable per a la qualitat de la nostra vida, per a la qualitat 
precisament deIs pobles que manco viuen del turisme, que 
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són els que normalment pateixen aquests deficits més sag
nants, que hagin d'esperar 10 anys, ara, rany 1990, perque 
tots eIs pobles i totes les cases deis nuclis urbans tenguin 
aigua potable domiciliaria i un clavegueram que s'endugui 
les aigües brutes a una depuradora. 

Crec que avui per avui, quan plantejam aquí temes 
d'altfssim nivell, de gran qualitat, quan periOdicament ens 
omplim la boca sobre la renda de la nostra Comunitat, el 
nostre nivell de vida, el nostre paper maxim d'autogovern 
que desitjam, etc., siguem incapa90s o ens plantegem a deu 
anys vista la solució de coses tan elementaIs que es traben 
molt per davall de la mitjana de I'Estat Espanyol i que aquí 
vegem aixo amb absoluta tranquil.litat i alegria, crec que 
demostra una insensibilitat peIs problemes reals que pateix 
la nostra Comunitat i que sembla que les coses que van en
terrades i no es veuen no mereixen l'actuació política del 
Govern, que es presta més a actuacions superficials o de la 
superfície per amunt o d'aquestes actuacions immaterials 
que aquests dies hem vist que el pressupost de la Comuni
tat Autonoma n'anava carregat. 

Aquestes són les inversions que jo deman, de cankter 
material, absolutament material, i de canlcter subterrani, o 
sigui que una vegada inaugurades ja no es veuen, pero fun
cionen, asseguren la vida, asseguren la salubritat i la higie
ne des de tota la vida i jo, com vos tes saben, i altres perso
nes aquí presents tenim una professió que un deIs seus ob
jectius és donar precisament solució a aquests problemes, 
que és la que denominam tradicionalmeIl);;~n termes acade
mies enginyeria sanitaria, no perque siguem metges, sinó 
perque és necessaria per assegurar la sanitat pública. Sense 
aquest tipus d'actuacions d'aquestes enginyeries no hi ha 
sanitat pública, hi ha subdesenvolupament, hi ha condi
cions infrahumanes, hi ha condicions tercermundistes. 

Deu anys, Srs Diputats, d'aquí a deu anys no serem 
aquí, voldría anar-me'n d'aquesta Cambra havent resolt 
com a mínim des deis banes de l'Oposició un problema tan 
greu com el de plan tejar a quatre anys vista, que crec que ja 
és d'una suficient laxitud i capacitat de resoldre un proble
ma com el que tots els pobles tenguin aigua i clavegueram. 

Moltes gracies. 

EL SR PRESIDENT: 

Té la paraula el Diputat Sr Serra, pel Grup Parlamen
tari SOCIALISTA 

EL SR SERRA 1 VICH: 

Gracies, Sr President. 

Sr Portaveu del Grup POPULAR: Les coses, per peti
tes, no perden la seva importancia. Col.locar una serie de 
semafors potser li paregui de poca transcendencia, ara M, 
una de les coses que millora el benestar deis ciutadans d'un 
poble podria ser aquesta i no és cara. Si té dubtes sobre la 
necessitat deis que li hem dit, jo el convid que vengui a 
Santa Maria i ens posarem a un costat de la carretera i pro
varem de passar a l'altre per fer una copa junts i veunl, si 

duim mala sort, la quantitat de temps que haurem d'espe
rar. 

Gracies. 

EL SR PRESIDENT: 

Passam a la votació de les esmenes, comen91nt per la 
1842 del CDS, que l'han defensada anteriorment, pero que 
el Sr Portaveu ha vengut a dir que es votas amb aquest sub
programa. 

Per tant, Sres i Srs Diputats que votin a favor de I'es
mena 1842 del Grup Parlamentari CDS, es valen posar 
drets? Gracies. 

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

Abstencions? 

Resultat de la Votaci6: Vots a favor, 27. Vals en con
tra, 29. Abstencions, cap. Queda rebutjada l'esmena que 
acabam de sotmetre a votació. 

Té interes, Sr Portaveu, que es voti la 2001 per separat? 

Passam a votar l'esmena 2001 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 
deets? 

. Abstencions? 

Resultat de la Votació: Vots a favor, 27. Vots en con
tra, 29. Abstencions, cap. Queda rebutjada l'esmena que 
acabam de sotmetre a votació i passam a votar les es menes 
1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997 i 1998 del Grup Parla
mentari SOCIALISTA 

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

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

Abstencions? 

Resultat de la Votació: Vots a favor, 27. Vots en con
tra, 29. Abstencions, cap. Queden rebutjades les es menes 
que acabam de sotmetre a votació. 

Al Subprograma 44.11.00 hi ha vives i mantengudes les 
esmenes 1989 i 2017 del Grup Parlamentari SOCIALISTA 
i la 2216 del Grup Parlamentari PSM-EEM. Per defensar 
les primeres i per part del Grup Parlamentari SOCIALIS
TA, té la paraula el Diputat Sr Serra. 
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EL SR SERRA I VICH: 

Gracies, Sr President. 

L'esmena 1989 és per fer la primera fase de dragatge a 
Porto Colom. Com vostes sabran, les pluges d'enguany va
ren tenir una especial repercussió a la zona delllevant ma
llorquí i uns deis llocs més ferits precisament va ser Porto 
Colom o el que coneixem com a Port de Felanitx. 

Hi ha curiositats, perque vegin la magnitud de la quan
titat d'aigua que va entrar aHa dins, basta dir que hi ha dos 
vivers, un de llobines i l'altra de daurades i que les Hobines 
es varen morir i les daurades no i en principi varen pensar 
que la causa era el fang, pero no, va resultar que unes su
portaven bé l'aigua dolc;a i les altres no. EIs he dit aixo per
que s'adonin de la quantitat de material que varen moure 
aquests pluges precisament a Porto Colom. 

La 2017 és una esmena que es pot defensar per si ma
teixa. Alcúdia té dos llacs, el Ilac Esperanc;a i elllac Menor, 
que necessiten un sanejament. 

Gracies. 

EL SR PRESIDENT: 

Per defensar l'esmena 2216 del Grup Parlamentari 
PSM-EEM, té la paraula el Diputat Sr Serra. 

EL SR SERRA 1 BUSQUETS: 

Gracies, Sr President. 

El debat s'ha fet fa un moment, pero és una es mena 
semblant. Nosaltres plantejam un augment de 250 milions 
per a dotacions d'infrastructures de sanejament de munici
pis de les Illes Balears i per aconseguir aquesta quantitat 
demanam una rebaixa de 300 milions del conjunt de projec
tes de carreteres que el Govern presenta, ja que, ates que 
per una banda no hi ha un Pla de Carreteres i per l'altra 
també consideram el retard i la gestió que s'ha fet en carre
teres aquests anys passats, creim que aquests augm~nts des
mesurats que enguany posa el Gtwern no estan garantits 
d'un compliment ni tampoc del rigor suficient d'un pla, 
pensam que aquesta quantitat es pot deduir perfectament. 

Per tant, objectiu basic d'aquesta es mena 2216, 250 mi
lions per a sanejament de municipis de les lIIes Balears a 
través del Capitol 7 i d{{~prés, els 50 milions restants, també 
amb el sistema que ja hem utilitzat en aquest debat, resu
mint sis esmenes més propugnam la distribuci6 d'aquests 
50 milions entre beques a minusvalids, 15 milions, assisten
cia domiciliaria, 15 milions, 19 milions a bosses de pobresa 
i 1 mili6 per a assistencia jurídica a La dona marginada. 

Gracies, Sr President. 

EL SR PRESIDENT: 

Per part del Grup Parlamentari SOCIALISTA, té la 
paraula el Portaveu Sr Francesc Triay. 

EL SR TRIA Y 1 LLOPIS: 

Gracies, Sr President. 

Si demamlvem 500 milions de pessetes i ha estat derro
tat, no podem anar contra una esmena que en demana 250 
d'increment pels mateixos objectius que jo plantejava, per 
poder dotar d'aigua i de c1avegueram els pobles de les Illes 
Balears que no en tenen. 

Creim, insistesc, que és una esmena que mereix ser 
aprovada per aquest Parlament i jo rec1am de la sensibilitat 
deIs Diputats que en facin caso Ja que no han aprovat la del 
Grup SOCIALISTA, que aprovin la del PSM-EEM. 

ELSR PRESIDENT: 

Per part del Grup Parlamentari POPULAR, té la pa
raula el Diputat Sr PlanelIs. 

EL SR PLANELLS I PLANELLS: 

Gnlcies, Sr President. 

Informar al Sr Portaveu del PSOE que referent a la 
primera fase del dragatge de Porto Colom ja s'ha fet, que ja 
s'ha fet la primera neteja i que el dragatge que voste dema
na va incIos en el Pla Extraordinari d'Inversions, amb el 
qual es fara. 

Quant a la segona, que diu que hi ha un poble que ne
cessita sanejament, efectivament és aíxí, Sr Serra; si vol que 
facem la !lista de tots els pobles que en necessiten la podrí
em fer i segurament seria bastant més llarga que la que vos
tes plantegen. 

Gnlcies, Sr Presiden!: 

EL SR PRESIDENT: 

Té la paraula el Diputat Sr Serra. 

EL SR SERRA I VICH: 

Gracies, Sr President. 

Sr Portaveu, continuam indocumentats, perque que 
hagin llevat les algues de Porto Calom - practicament és un 
lloc on vaíg cada día - no vol dir que ha hagín dragat, hí pot 
anar, hi ha una cosa que no hi ha per que discutir-la, hi po
dem anar i ho veura: les pluges varen depositar el que salen 
fer sempre, un fang molt fi que realment, a causa de la len
ta renovaci6 d'aigües de Porto Calom, difícilment es podra 
llevar. Hi podem anar quan voste vulgui i veura com Porto 
Colom no té el dragat ni comen~t ni acabat, perque aquest 
fang tot d'una sura; varen fer una neteja, aixo sí, pero el 
dragatge no s'ha fet. 

El qualificatiu d'indocumentat no li ho he dit per Por
to Calom, li he dit més pel llac Esperan~ i el llac Menor. 
No és un poble aixo, eh?, són dos llacs, estam? 
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Gracies. 

EL SR PRESIDENT: 

Té la paraula el Diputat Sr Sebastia Serra. 

EL SR SERRA I BUSQUETS: 

Gracies. 

Nosaltres hem tengut la sensació que aquests pressu
posts en general són magres en conjunt, en números, en 
doblers, etc., i hem fet es menes bastant modestes quant a 
les quantitats. El fet de posar 250 milions per a sanejament 
de municipis, només tenint en compte que els Consells In
sulars s'han compromes afer projectes d'aquesta naturale
sa ja justifica, no aquests 250 i estic d'acord amb el Sr Bar
tomeu Planells, sinó molts més i aleshores nosaltres hem 
analitzat un poc, per exemple, la realitat del Consell d'Ei
vissa i Forrnentera, la del Consell de Mallorca, que són les 
illes pitjor dotades en aquest sentit i certament ens ha pa
regut que com a mínim havíem de posar una quantitat. La 
volíem posar de 1000 milions de pessetes, la veritat, pero 
atesa la quantitat global deIs pressuposts només hem pogut 
delreure aquesta quantitat de 250. 

No hem de dir, evidentrnent, o aImanco el PSM-EEM 
no vol caure en la lemptació de dir quins són els pobles 
que han d'anar primer i quins són que h~#.Í; d'anar després, 
sinó que creim que per aixo el Govern gbverna i els Con- . 
sells Insulars han de fer una feina important en aquest sen
tit, pero ens pareix que si avui no aconseguirn cap quantitat 
d'aquests pressuposts,abans el Sr Triay ha fracassat, perdó, 
un fracas relatiu i democriHic, amb l'objectiu deIs 500 mi
!ions, que hem recolzat, evidentment que ho hem de recol
zar, és el mínim que podem demanar d'aquests pressuposts, 
a part que hem de tenir en compte que els projectes de car
reteres que existeixen no arriben en absolut ni a un 50% de 
la quantitat que vosten han pressupostat i aixo que hem mi
rat tots els papers que ens ha enviat Obres Públiques fins fa 
una setmana, que encara va arribar el darrer de les carrete
res que tenien mínimament previstes. 

Després, aquests 50 milions restants; jo és que vull in
sistir en els conceptes, ara veig que no hi ha el Conseller 
d'Acció Social, deu ser a fer una volta, pero és que beques 
a minusvaIids, assistencia domiciliaria, bosses de pobresa i 
un concepte nou en aquests pressuposts que hem volgut in
cloure, que és el suport deIs serveis jurídics a la dona, ens 
pareixen coses tan senzilles, tan ciares, perque almanco les 
aprovem simbolicament, si no volen aquestes quantitals, les 
davallin, pero que aixo almanco tengui una certa presencia. 

EIs temes d'Acció Social els discutirem d'aquí a un pa
rell de minuts, pero el tema de sanejament, la ventat, no 
sabem ni tan sois per on han de partir els Consells Insulars 
i aquests 250 milions que progpugnam no són gaire, estic 
d'acord, Sr Planells, són més aviat poc, pero són qualque 
coseta, aquesta és la veritat. 

EL SR PRESIDENT: 

Acabat el debat, passam a votació les esmenes 1989 i 
2017 del Grup Parlamentari SOCIALISTA i la 2216 del 
Grup Parlamentan PSM-EEM, si no hi ha objecció per 
part deis Srs Portaveus perque es votin conjuntament. 

Sres i Srs Diputats que votin a favor d'aquestes esme
nes, es volen posar drets? 

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

Abstencions? 

Resultat de la Votaci6: Vots a favor, 27. Vots en con
tra, 29. No hi ha abstencions. Queden rebutjades les esme
nes que acabam de sotmetre a votació i passam al Subpro
grama 51.21.00, on hi ha dues esmenes mantengudes del 
Grup Parlamentari SOCIALISTA, la 1991 i la 2018. Per 
defensar-Ies té la paraula el Portaveu del Grup Parlamenta
ri SOCIALISTA, Sr Triay. 

EL SR TRIA Y I LLOPIS: 

Gracies, Sr President. 

Són dues es menes concretes de necessitats d'aigua po
table de dos pobles de Mallorca, Montui"ri i Andratx, que 
em donen peu per tornar a insistir en les reflexions ante
riors, per recordar com en públic i en privat, en privat no 
val, pero en públic el mateix President del Consell Insular 
de Mallorca ha insistit darrerament sobre la insuficiencia 
d'aquests pressuposts en materia d'aigua i de clavegueram. 
Així, jo tenc aquí una acta de dia 6 de novembre del Pie del 
Consell Insular on el President informa que com a Presi
dent del Consell no esta conforme amb la partida prevista 
en els pressuposts de la Comunitat i que, per tant, dins la 
Comissió d'Hisenda haura de discutir aquesta quantificació. 

Hi ha hagut un silenci sobre aquests temes, deprés no 
hi ha hagut una insistencia sobre el que reflecteixen les ac
tes de la corporació. Jo creia que aquí, aquesta vegada, da
vant els compromissos immensos que el Consell de Mallor
ca ha assumit davant els pobles de Mallorca per solucionar 
en quatre anys tots aquests problemes, hi hauria una auten
tica voluntat de reclamació justa ilegítima davant el Go
vern, davant el Parlament, per una dotació més amplia per 
resoldre aquestes qüestions. 

En aquest sentit, per tant, demanam que aquests dos 
pobles, Montui'ri i Andratx, quedin reflectits en els pressu
posts de la Comunitat per a la seva solució. 

EL SR PRESIDENT: 

Per part del Grup Parlamentari POPULAR, té la pa
raula el Diputat Sr Bartomeu Planells. 

EL SR PLANELLS 1 PLANELLS: 

Grades, Sr President. 

Unicament, per cortesia parlamentaria, informar que 
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votarem en contra d'aquestes dues esmenes. 

Gracies, Sr President. 

EL SR PRESIDENT: 

Passam, idó, a votar les esmenes 1991 i 2018 del Grup 
Parlamentari SOCIALISTA 

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

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

Abstencions? 

Resultat de la Votaci6: Vots a favor, 28. Vots en con
tra, 30. No hi ha abstencions. Queden rebutjades les esme
nes que acabam de sotmetre a votaci6. 

Al Subprograma 44.31.00 hi ha mantengudes les esme
nes 1843 del Grup Parlamntari CDS i 2019 del Grup Parla
mentari SOCIALISTA Per defensar l'esmena 1843 té la 
paraula el Portaveu del Grup Parlamentari COS, Sr Quet
glas. 

EL SR QUETGLAS 1 ROSANES: 

Gracies, Sr President, peró l'esmena 2019 i la 1843 no 
fan referencia al mateix subprograma, una és al 51.42.00, la 
2019, i la 1843 a la 44.31.00. Cree que entram al Subprogra
ma 51.42.00, no? . 

EL SR PRESIDENT: 

Al 44.31.00 somo 

EL SR QUETGLAS I ROSANES: 

Ah, molt bé. Gracies, Sr President. 

EL SR PRESIDENT: 

Voste m'ha demanat per defensar-Ia dins aquest sub
programa, no? 

EL SR QUETGLAS 1 ROSANES: 

Sí, dins el subprograma 44.31.00. El que jo vull dir és 
que I'esmena 2019 del Grup Parlamentari SOCIALISTA. 
segons el que jo tenc davant, fa referencia al Subprograma 
51.42.00. No? 

EL SR PRESIDENT: 

Bé, Sr Quetglas, voste es limiti a defensar la seva. 

EL SR QUETGLAS I ROSANES: 

Sí, Sr President, moltes graeies. 

L'esmena número 1843 pretén un increment, un incre
ment important a la partida de planejaments i d'actuacions 
sobre les arees naturals d'especial interes.Evidentment, fa 
un moment, quan posicionavem el nostre Grup en relaci6 
amb l'esmena de totalitat del Grup Parlamentari SOCLA
LISTA. denunciavem una falta de sensibilitat en relació 
amb un increment important de la partida de planejaments 
i d'actuacions, d'inversions reals, tangibles, sobre les arees 
naturals d'especial intereso 

Es evident que si aquest Parlament ha adquirit el que 
podríem dir una nova sensibilitat en la materia, que hem 
obert la porta de declaració d'arees naturals d'especial inte
res, que s'accelera la confecció del cataleg, la partida resul
tara sens dubte insuficient. En conseqüencia, pareix óbvia 
La necessitat de donar un recolzament important a les ac
cions directes del Govern sobre les arees naturals d'espe
cial interes, molt especialment en alló que fa referencia al 
seu planejament, que és la competencia específica de la 
Conselleria, de la Secci6 17 que consideram, peró també en 
aquelles qüestions d'inversions directes, d'obres, d'accessos, 
de realítzacíons tangibles que facílitin la conservació, ¡'ac
cés, l'ús i el gaudi d'aquestes arees. 

Gracies, Sr President. 

EL SR PRESIDENT: 

Sí, Sr Serra. Qemana la paraula per defensar l'esmena? 
D'acord. Paréix que la suggerencia del Sr Quetglas ha fet 
que la seva sigui al Subprograma 51.42.00, peró és igual, la 
defensi. 

EL SR SERRA 1 VICH: 

Gnkies, Sr President. 

Evidentment el Sr Quetglas tenia raó. 

Aquesta esmena, la 2019, ja és repetida. Creim que el 
Port d'Andratx, per la seva importancia i per les pressions 
que rep, mereix, pensim que no li assignam partida, simple
ment demanam que es faci el projecte integral d'ordenació 
del Port d'Andratx, realment creim que és necessario 

Gracíes. 

EL SR PRESIDENT: 

Passam a la votaci6 de l'esmena·.1843 del Grup Parla
mentari COS, que correspon al Subprograma 44.31.00. 

Sres i Srs Oiputats que votin a favor, es valen posar 
drets? Moltes gracies. 

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

Abstencions? 

Resultat de la Votació: Vots a favor, 27. Vots en con
tra, 29. No hi ha abstencions. Queda rebutjada l'esmena 
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que acabam de sotmetre a votació i passam a votar l'esme
na 2019 del Grup Parlamentari SOCIALISTA que corres
pon al Subprograma 51.42.00. 

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

Sres i Srs Diputats que voten en contra? 

Abstencions? 

Resultat de la Votació: Vots a favor, 28. Vots en con
tra, 30. No hi ha abstencions. Queda rebutjada l'esmena 
que acabam de sotmetre a votació i passam a debatre el vot 
particular del Grup Parlamentari SOCIALISTA derivat de 
l'acceptació de l'esmena 2119 del Grup MIXT. Per defen
sar aquest vot particular, té la paraula el Diputat Sr Valen
ciano. 

EL SR VALENCIANO 1 LOPEZ: 

Sí, Sr President. 

A Comissió nosaltres no varem presentar cap vot par
ticular a aquesta esmena i segurament es tracta d'un error. 
Per tant, si figura com a presentat, el retiram. 

EL SR PRESIDENT: 

Moltes grades, Sr Valen tí ValenciaJ.ló. i amb aquesta 
retirada o no presentació del vot particuÍár socialista acaba 
el debat de la Secció 17. 

Se suspen la Sessió per 15 minuts. 

EL SR PRESIDENT: 

Sres i Srs Diputats, recomen~ la Sessió. 

Comen~m el debat de la Secció 18 on hi ha manten
gudes tres esmenes a la totalitat de la secció, la 1844 del 
Grup Parlamentari CDS, la 2020 del Grup Parlamentari 
SOCIALISTA i la 2228 del Grup Parlamentari PSM-EEM. 

Per defensar l'esmena a la totalitat de la secció 1844 
del Grup Parlamentari CDS, té la paraula per part d'aquest 
Grup la Diputada Sra Ma Antonia Aleñar i Pujadas. 

LA SRA ALEÑAR 1 PUJADAS: 

Gracias, Sr Presidente. 

Seré muy breve y muy telegráfica. CDS cree que el pre
supuesto de esta Conselleria es confuso e inadecuado a los 
objetivos propuestos, nota a faltar orientación concreta del 
Govern en materia de Acció Social. La alta renta per dipita 
de esta Comunidad, el nivel de vida elevado contrasta con 
la gran miseria de algunos sectores de la población con una 
gran cantidad de problemes sociales. 

No es objetivo prioritario de este Govern que cada ciu
dadano de estas islas cuente con casa, comida, salud y tra-

bajo, no es una prioridad para ustedes, existe una gran dis
persión en programas de Tercera Edad, falta de criterios 
concretos y claros en esta materia. Los programas de Ac
ción Social o Bienestar Social, creemos que deben ser ges
tionados por la Conselleria de Trabajo, el presupuesto es 
socialmente regresivo, las partidas destinadas a seguridad, 
protección y promoción social bajan un 6%. Por otra parte, 
mientras que la producción de bienes de carácter económi
co aumenta en 46%, la producción de bienes de carácter 
social tan sólo lo hace en un 12,5%. 

Me permitirá, Sr Presidente, leer ahora textualmente 
una líneas del Diario de Sesiones que dicen: "Esta Legisla
tura será diferente y creo que será interesante que ustedes 
gobiernen en una minoría y será diferente no porque noso
tros no queremos que gobiernen, sino al contrario, estamos 
dipuestos a que lo que el pueblo ha pedido y tiene mayoría, 
que gobierne; que haga gobernar, pero que gobierne escuc
hando, no digo obedeciendo, sino escuchando con mucha 
predisposición 10 que dice la Oposición, porque si no es as[ 
no iremos hacia adelante". 

Luego, en el mismo Dario de Sesiones hay unas frases 
ininteligibles y para terminar, dice textualmente: "Sres Go
bernantes, gobiernen, pero gobiernen y escúchennos a to
dos y gobiernen para el bien de todos. Si es así, creemos 
que marcarán una pauta de convivencia que hasta ahora tal 
vez no había existido". Hasta aquí, textualmente, es la opi
nión del hoy tnlnsfuga, no lo era cuando opinaba así. Las 
palabras se las lleva el viento, pero las letras no, éstas .que-
dan y tampoco debería llevarse las convicciones personales 
de algunos que tan ligeramente desaparecen, salvo que ca
rezcan de ellas. 

En la actualidad el pueblo sigue teniendo mayoría y el 
Gobierno, en lugar de escuchar, obedece al autor de las 
afirmaciones anteriores. La Sección 18, señores del Gobier
no, ha sido rechazada por el pueblo, que tiene mayoría, pe
ro no por el Govern obediente. 

Muchas gracias. 

EL SR PRESIDENT: 

Per defensar l'esmena 2020 del Grup Parlamentari SO
CIALISTA, té la paraula el Diputat Sr Gomez i Arbona. 

EL SR GOMEZ 1 ARBONA: 

Gracies, Sr President. Gnlcies, Sr Conseller. 

Una altra vegada ens trobam davant el pressupost d'a
questa Secció 18 i cregui que vam fer un esfore; per repas
sar-lo per veure si hi havia qualque possibilitat d'estalviar
nos de presentar una esmena a la totalitat, sobretot tenint 
en compte que és una feina que quasi quasi pensam que és 
inútil a causa de la composició de la Cambra, pero després 
de llegir-ho tot crec que valla pena presentar una esmena a 
la totalitat, perque hi ha coses que s'han de dir. 

La literatura que es va entregar és una literatura pobra 
que no es va traduir per res en la presentació que va fer el 



6352 DIARI DE SESSIONS I Núm. 72 I 20,21 i 22 de desembre del 1989 

Conseller dins la Comissió - una cosa és el que es diu i I'al
tra el que hi ha escrit i el que compromet és el que hi ha es
crit -, els nombres són foscos, realment amb aquest pressu
post poden fer el que volen quan volen i la presentació, ja 
ho dic, jo crec que va ser rara i to18 aques18 qualiticatius jo 
crec que són bondadosos perque realment sabíem manco 
quan vam sortir de Comissió que abans d'entrar-hi, perque 
almanco allo que és escrit, és escrit. 

Ahir es va comentar que aquest Govern era un Govern 
"passota", jo no voldría creure que ho fos, pero de vegades 
et ve al cap i t'ho vol s treure, perque jo crec que el tema so
cial és un tema seriós i a vegades ho sembla que s6n un poc 
"passotes". 

La problematica social sembla que interessa moltíssim 
a tothom, pero a aquest Govern jo crec que li interessa 
poc, no és la primera vegada que ho die i aquest pressupost 
ho confirma. Es va dir, avui la representant del CDS ho ha 
dit, que la despesa social disminueix un 6%, aquest Govern 
no ha fet cap tipus d'esfore; pressupostari perque els temes 
socials sigui n atesos amb garanties que tots els ciutadans de 
les nos tres illes puguin arribar a un nivel! de benestar so
cial. 

El Conseller l'any passat va dir els pressuposts eren 
continuistes, enguany va dir que eren tradicionals, estan en 
la mateixa Hnia, de continuistes passam a tradicionals i així 
ens va. Els disminuits profunds de tres a quatre anys encara 
els hem d'enviar afora i ae;o és un problema molt greu, en
cara els hem d'enviar a Barcelona, Valencia o País Basc; 
després de tres anys encara no han acabat Son Tugores, no 
sabem si ho acabaran enguany, crec que no. En problemes 
com la drogaaddicci6 i la Sida, Balears continuem essent 
uns deIs primers lIoes d'Espanya on hi ha aquest problema. 
1 que es fa? Encara no tenim cap pla, no tenim cap pla com 
a tal, tenim accions puntuals. 

1 els problemes socials? la es va comentar fa poc en un 
altre PIe l'interes que desperten en aquesta Cambra i a la 
Conselleria els temes socials. El control sanitari continua 
essent insuficient, vos les mirin els pressuposts, ac;o són xi
fres, les intencions que pugui dir el Conseller en Comissi6 
és una cosa, pero les xifres que hi ha en els pressuposts s6n 
les que canten i d'ac;a no en podem fugir i ac;o parteix del 
fet que la Conselleria no té un coneixement exacte de quina 
és la situació sanitaria i social de la nostra Comunitat Au
tónoma. 

Ara no voldria entrar a parlar del Pla Quadriennal 
perque ja vindra a aquest Parlamento S'ha de dir que és una 
joia i el feim entre tots, una altra vega da a causa de ser un 
document tan estrany que el Govern hauria d'haver fet ja fa 
temps, pero no entrem en terminis. 

Jo voldria salvar una cosa d'aquest pressupost, també 
s'han de dir les coses bones, el programa de l'Hospital Joan 
March. A la fi el Govern decideix donar el suport que per
toca a les seves instal.lacions sanitaries. Nosaltres, Sr Mi
quel Oliver, ja fa dos anys que vam pro posar que es donés 
un impuls a la segona ala de l'Hospital Joan March, que es 
fessin els cent Ilits que faltaven; el Govern no ho va voler 

fer aleshores i ara ha fan; molt bé, encara que sigui tard, 
molt bé. 

Altres temes? Personals sanitaris. Dones els personals 
sanitaris continuen igual, ai1lats, sense possibilitat de for
mació, sense cap tipus d'ajuda per part de la Conselleria. 
Que el Conseller es passegi pels pobles, que parli amb els 
sanitaris locals, que llegeixi el que escriuen i veura com es 
troben; cree que es podria fer un esfore; pressupostari im
portant, a part que ara sembla que ja tenim quasi tota la 
xarxa de centres sanitaris feta, perque els sanitaris, que s6n 
els que fan el control sanitari, els que donen la cara per la 
Conselleria i el Govern estiguessin bastant millor i a0 jo 
ho sé per experiencia, el Conseller i tothom que vulgui 
anar als pobles, que demani com estan els metges, que de
mani com estan els ATS i veuran quines condicions tenen 
de formaci6 i de tol. No hi ha cap augment per a formaci6 
ni cap d'aquestes coses. 

Promoci6 de Salut, En Promoci6 de Salut igual, hem 
vingut aquí amb propostes durant tot l'any perque augmen
tés tots els temes de Propoci6 de Salut i continuam igual: 
accions puntuals i descoordinades. Sembla que al Govern 
no li interessa fer feina conjuntament amb els altres i úni
cament li interessa treballar sol, és una assignatura pendent 
i jo crec que oblidada. 

Centres comarcals. S6n una altra de les coses que jo 
vull creure que tal vegada no interessen al Conseller, peró 
s'haurien de decidir: si el volen deixar morir, els facin una 
eutanasia, que s'acabin els centres comarcals i si decideixen 
que han de fer alguna cosa amb aquests centres els impul
sin, la veritat és que els centres comarcals s6n uns deis cen
tres de la Conselleria que en aquest moment es troben en 
un estat quasi quasi de rigor mortis, vos tes facin alguna co
sa, les nos tres propostes van encaminades cap aquí, i si els 
volen llevar, els Ilevin, ens és igual, pero es decideixin. 

Pla Regional de Drogues. A la ti apareix en un pressu
post una cosa que venien anunciant que tenien i que tenien 
i que tenien, pero que no acabavem de veure escrit enlloc. 
Com a pla no és escrit, com a programa pressupostari sí, 
pero tan malament que hi ha quatre programes d'altres co
ses que tenen programes específies de droga. Jo crec que 
més que un pla regional específic és una dispersi6 d'accions 
puntuals dins altres programes que té la Conselleria; un pla 
regional seria centralitzar totes les accions de prevenci6, 
d'assistencia, de reinserció dins aquest programa i no dis
perses com es presenten dins aquest pressupost. Jo cree 
que el tema és important. 

Serveis Socials? Quan vam llegir els pressuposts vam 
quedar un poc esglaia18: 134 milions menys que l'any pas
sat, va en la Hnia del desinteres tradicional. La Conselleria, 
el Govern té competencies plenes en els temes d'acció so
cial i que fa? Davalla el pressupost en 134 milions. El Pla 
Quadriennal, que és l'instrument que li hauria de servir per 
planificar, sabem com esta, no vull entrar en el tema, pero 
és ben ciar, a causa de no tenir cap instrument de planifica
ci6 continua fenl accions puntuals sense demanar als Con
sells Insulars que es vol fer sobre els seus territoris i, per 
tan!, fa accions puntuals i descoordinades. 
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El tema de descentralització, un deis principis basics 
de la Llei d'Acció Social, oblidada. La Conselleria oblida 
les corporacions locals, el pressupost ho diu aOO, creim que 
tenim una llei - bona o dolenta - a complir, ens trobam 
igual que l'any passat, completament oblidada. 

En definitiva, jo crec que el pressupost és regressiu en 
materia social i que realment crec que el Conseller hauria 
de tenir enveja d'altres Conselleries des del moment que la 
seva Conselleria només puja 118 milions i d'altres pugen 
1.400 milions, Obres Públiques, i Agricultura 1000 milions. 
Si a a0 el Govern li diu ten ir un pressupost social i d'inte
res pels temes socials, ja s'ha dit tot. 

Gracies, Sr President. 

EL SR PRESIDENT: 

Per defensar ¡'esmena 2228 a la totalitat de la secció, 
del Grup Parlamentari PSM-EEM, té la paraula el Diputat 
Sr Sebastia Serra. 

EL SR SERRA 1 BUSQUETS: 

Gracies, Sr President. 

Continuant amb la filosofía del nostre Grup d'Esquer
fa Nacionalista, és evident que parlar deIs pressuposts de 
Sanitat i Acció Social és una de les obtig~lons que tenim, 
com ho és el seguiment que hem de fer tbt l'any deIs pro~ 
blemes socials que hi ha en aquestes i!les i a la vegada de 
I'acció de govern envers aquests problemes. 

Per a nosaltres, la Conselleria de Seguretat i Acció So
cial hauria de ser una de les basiques de I'acció de govern, 
no només per l'ambit competencial, sinó sobretot pels pro
blemes reals que hi ha dins la societat i de fet, de la seva ac
tuació d'aquests anys hem tengut, cal dir-ho, alguna satis
facció i algunes, moltes, decepcions. 

Comen<;arem per les satisfaccions. Potser que estrany 
que comenc;:en per les satisfaccions en una es mena de tota
Iitat a la secció, pero bo es dir on creim que han encertat i 
han encertat, per exemple, amb l'Hospital Joan March, ja 
ho ha dit el Sr Gómez i Arbona, i es va encertar en el trac
tament que va donar el Govern, potser el President de la 
Comunitat i el ConselIer, quan tractaren el teme del Cen
tre Joan XXIII d'lnca o potser s'hagi encertat mínimament 
en els convenis que s'han fet tant amb Cantas per a uns te: 
mes determinats com el Projecte Home per als temes de' 
drogaaddicció i per la inclusió d'un programa específic de 
droga en aquests pressuposts que si més no clarifica una 
mica aspectes que anys passats eren molt confusos. 

Dit el que nosaltres consideram cncerts, ara venen els 
probles que nosaltres vcim, els problemcs que crcim que 
veu tota la societat i que no són només problemes dcrivats 
d'una manca competencial o d'una manca de recursos, sinó 
problemes de la mateixa estructura en que está organitzada 
la Conselleria, la qual es reflecteix a la perfecció aquesta 
mala estructura en els pressuposts. 

Anem per parts. Primer ens presenten un pressupost 
que fins i tot no compleix els objectius que la mateixa Con
selleria d'Economia i Hisenda té decretats, pressuposts per 
programes, pero on, per exemple, els objectius o les activi
tats de molts d'aquests programes són inexistents, aquest es 
el primer defecte, basta repassar el volum de pressuposts 
d'aquesta Conselleria per fer paleses aquestes deficü~ncies 
no tecniques, sinó d'objectius i activitats de cada programa. 

En segona, el que hi ha en aquest pressupost no s'ajus
ta a la presentació que fa el Conseller del que la Conselle
ria ha de fer durant I'any 90. Tots els Diputats presents que 
escoltarem en aquella sala i ho férem una bona colla, som 
perfectament conscients que una cosa va ser el discurs for
malment corrccte del Conseller i l'altra a110 que teníem da
vant, que era el pressupost. Per aixo nosaltres ens atrevim a 
propugnar tota una serie de línies d'actuació que creim que 
millorarien una acció de govern i que al mateix temps can
viarien aquesta estructura que nosaltres insistim que és de
ficient. 

Primer, a nosaltres ens pareix que no pot ser continuar 
fent subprogrames tan generals com el de Prom oció i Aju
des Socials; nosaltres creim que s'han de donar nom i !li
natges als problemes que hi ha en aquestes illes i situar-los, 
donant-los carta de naturalesa, donant a cada un d'aquests 
problemes un subprograma específic i marcant un objectius 
que durant un any s'han de complir. Nosaltres ens hem 
atrevit a presentar-ne 8 al marge deIs que ja ha plantejat el 
mateix Govern i són: salari social, assistencia d'urgencia 
per manca de vivenda, assistencia social d'urgencia, tercera 
edad, erradicació de bosses de pobresa, ajut a minusvalids, 
escoles d'infants i assistencia domiciliaria. 

Se'ns pot dir, logicament, que tots aquests vuit objec
tius o sub programes estan inclosos dins aquests aspectes 
específics de promoció i ajudes socials o en altres progra
mes com assistencia o centres socials, pero no es tracta de 
fer vaguetats o ambigüitats, si vos tes han fet un programa 
que és Drogaaddicció o un altre que és Hospital Joan Mar
ch o Consum, .és logic que també facin aquests yuit que els 
anomenam i que corresponen als problemes basics que hi 
ha a la nostra societat en materia social. S'han de detallar 
els objectius concrets, s'han de detallar les activitats a des
cnvolupar i s'ha de concretar, sobretot, el que és la promo
ció i l'ajut social i s'ha de fugir d'entendre que l'Acció So
cial és un calaix de sastre. 

Continuam amb altres problemes. Aquesta Conselleria 
és una de les que té més convenis amb l' Administració de 
I'Estat, precisament és la que té uns trae tes més quotidians 
amb INSERSO, amb INSALUD i que rep uns recursos du
rant l'any de l'Estat o els hauria de rebre, pero en canvi a -
l'hora deIs pressuposts, no sabem si és a causa d'uns pro
blemes del Govern de I'Estat, de I'Administració Autono
mica o de les dues administracions, pero la veritat és que 
en tots aquests convenis no s'han reflectit, quantificats i ex
posats adequadament els problemes reals que hi pugui ver. 

La clau de l'Administració Autonomica es la Llei 
d'Acció Social i la clau d'aquesta és el pla quadriennal 
d'Acció Social. A part deIs mesos de retard, que ja en du 
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molts, resulta que per al 90 no es preveu un compliment 
llgil i eficac; del que digui el pla quadriennal d'Acció Social. 
Per tant, ens trobarem en termes generals amb un any d'in
compliment concret d'una llei en la qual tots teníem grans 
esperances. 

Volem destacar el mateix problema respecte de las re
lacions amb Consells Insulars i Ajuntaments. En aixo sí 
que s'ha donat alguna pass a l'any 89, pero passes tan tími
des, convenis tan esquifits, que les protestes de Consells In
sulars han estat grosses enguany i per al 90 no es veuen 
passes decidides vers aquesta fluidesa que marca la mateixa 
Llei d'Acció Social, pero resulta que potser perque els 
Ajuntaments no compleixin, potser perque els Consells In
sulars no ha plantegin adequadament, pero la verilat és 
que no hi ha un punt d'inflexió, no hi ha un punt de nego
ciació correcta entre Conselleria d'Acció Social i Sanitat, 
Consells Insulars i Ajuntaments. 

Un altre defecte important que justifica aquesta esme
na a totalitat són els incompliments que fa la Conselleria 
respecte d'acords d'aquest Parlamento Hi ha ha hagut temes 
que s'han discutit aquÍ, que aquÍ s'han aprovat i que no te
nen reflex en el pressupost del 90; aleshores nosaltres ens 
demanam en que es pensa quan es fa el pressupost: en un 
model teoric general, a sortir del pas, en unes directrius 
que no sabem massa bé quines son, com comentavem, o es 
pensa en els problemes socials reals i en el que el Parla
ment ha discutit, ha aprovat, ha convengut que cal fer? 
Darrer exemple, una proposició no de llei del nostre Grup 
aprovada en la qual es deia que el Govern havia de crear 
un servei d'assistencia, assessorament, etc a persones amb 
problemes judicials i a la vegada amb problemes de minus
vlllids. 

Dos deis programes que es repeteixen any darrera any i 
que són importants, basics, amb competencies rigoroses 
importants per part de la Comunitat són el programa de 
Defensa del Consumidor i el d'Inspecció Sanitaria. Respec
te del primer encara no hem vist les novetals introduldes, 
no acabam de veure com és que la Comunitat Autónoma 
no és avantguarda a nivell d'Illes Balears respecte del con
sum, no vol seguir el que dicta la Comunitat Europea a tra
vés de les seves directrius, a través de les seves programa
cions i el programa de defensa al consumidor és practica
ment el mateix de fa tres o quatre anys, sense innovacions, i 
no diguin que no hi ha problemes de consum, que no hi ha 
problemes de defensa del consumidor. 

Respecte de la inspecció sanitaria també volem insistir 
en el mateix i intentam ser breus: no veim innovacions, no 
veim noves pautes, no veim un esperit de superació. Insis
tim que hem vist alguns aspectes positius, que globalment 
de negatius en veim bastant més que de positius i logica
menl pensam que aquesta Conselleria, senyors del Govern, 
és una de les més importants perque aixo ha han de veure 
els ciutadans, perque la millora de qualitat de vida, en defi
nitiva, en gran part va d'acord amb la política que es faci 
d'Acció Social i Sanitat. 

Gracies. 

EL SR PRESIDENT: 

Per part del Grop MIXT, té la paraula el Diputat Sr 
CarIes Ricci. 

EL SR RICCI 1 FEBRER: 

Gracies, Sr President. 

Sr Conseller, Sr President, avui he de donar les gracies 
a la Sra Aleñar pel favor que m'ha fet, cosa rara, de llegir el 
que li vaig dir a vos te, Sr President, fa dos anys i fixi's bé, Sr 
President, com al cap de dos anys el meu discurs es el ma
teix. Els partits transfugues que amb prou feines sabem 
com s'adormen pero que mai no saben de quin color s'aixe
quen, si a la dreta, a I'esquerra o cercant seients per poder 
seure, no passarien igual. Vos te tal vegada avui es trobaria 
que aquests pressuposts d'aquesta Conselleria no els podria 
tirar endavant, perqué aquell discurs que jo vaig fer fa dos 
anys i que avui és identic, Sr President, on li demanava que 
escoltés l'Oposició, on 1i demanava que tingués la capacitat 
d'escoltar el poble, aquest mateix discurs ha de fer possible 
que voste accepti esmenes, en aquest cas ha acceptat tates 
les del meu Grup, ha acceptat el 58%, no de les quantitats, 
pero sí de les esmenes amb els punts que ha demanat el 
PSM-EEM i ac;o és el que importa que voste recordi, Sr 
President, perque moltes vegades és difícil poder mantenir 
al llarg del temps la paraula que es dóna un dia a la gent 
que ens vota .. Es molt difícil, perque les pressions de tal ti
pus, fins i tot d'interessos inconfessaóles, les tenim tots. 

Sr President, jo només li demano una cosa, perque jo 
mantenc la postura que ara die en relació amb aquesta es
mena a la totalitat de la Conselleria de Sanitat: jo conti
nuaré mantenint al meu estil d'acorb amb el que un dia 
vaig prometre al meu poble, el que em va valer votar. Sr 
President, continul així i li de mano per bé de tots que no es 
desviL 

Gracies, Sr President. 

EL SR PRESIDENT: 

Per part del Grup Parlamentari POPULAR, té la pa
raula el Diputat Sr Miquel Capó. 

EL SR CAPO I GALMES: 

Moltes gracies, Sr President. Sres i Srs Diputats. 

Les esmenes a la totalitat d'aquesta Secció 18 del Pres
supost de la Conselleria de Sanitat i Seguretat Social que 
han presentat els Grups CDS, SOCIALISTA i el PSM
EEM les podem englobar. De la mateixa manera que els 
deu manaments d'engloben en dos, aquests tres s'engloben 
en un perque tot és identic, la qüestió és donar una repas
sadeta al Govern i discutir coses sense massa arguments 
per fer-ho. A posta la defensa la farem conjunlament i aixÍ 
respondrem a les tres. 

Jo volia ressaltar que de cap manera no podem adme
tre, i ho sent molt pel CDS, que taxin aquests pressupots 
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d'inadequats a les necessitats socials i de salut de la nostra 
Comunitat Autonoma. Tampoc no podem admetre, com ha 
dit el Grup CDS, que el poble els ha rebutjat; cree que el 
poble ha demostrat que no rebutja cap actuació d'aquest 
Govern, o almanco aixó pareix deduir-se deIs resultats que 
es poden consultar de les darreres eleccions. Creim que a
través d'aquests pressuposts, la Conselleria dóna una res
posta a les necessitats intensament sentides en l'area de la 
seva competencia, recollint així les demandes que amb ma
jor intensitat i freqüencia li plantegen cada dia els ciuta
dans de les Balears. 

Davant aquestes esmenes a la totalitat hem de ressal
tar que aquests pressuposts atenen les necessitats que nor
malment, com deia abans, sent la nostra població, encara 
que necessariament aquesta atenció ve condicionada pels 
poes mitjans deIs quals disposam i sobretot per les possibi
lilats de financ;ació que ja s'ha dit en aquests pressuposts 
que són limitades i no massa amplies. No obstant aixo, en 
aquest pressupost es procuren atendre les mateixes ges
lions deIs anys anteriors, que naturalment no es poden dei
xar d'alendre quan es refereixen a compromissos que ja ve
nen d'enrera i que permeten un manteniment de la presta
ció se serveis socials, etc., etc., pero, a més, en aquest pres
supost, i en aixo no estic d'acord amb les argumentacions 
de les esmenes, hi ha un important esfore;: per dotar de nous 
serveis, planificant per aixó el desenvolupament d'un esfore;: 
inversor important en termes absoluts i més encara en ter
mes relatius, maxim si tenim en compte g~e parlam d'una 
Conselleria que no és propiament invel'Sora, com la d'O
bres Públiques, sinó que fonamentalment és una prestadora 
de serveis. 

Pero en aquest respecte, així com s'ha dit, s'ha argu
mentat en les diferents es menes que es davallava tot, que es 
davallaven, en aquesta Secció les inversions són de quasi 
700 milions de pessetes per a una Conselleria, com hem dit 
abans, no inversora. 

Jo estic d'acord amb el que ha dit el Sr Ricci que efec
tivament el discurs d'avui seria el mateix, perque quan la 
Sra Aleñar llegia el Diari de Sessions, on deia que aquesta 
Legislatura sera diferent, etc.,etc., etc., firmat Sr Ricci, jo 
dic que realment és diferent: 700 milions de pessetes d'in
versió deIs quals n'hi ha 450 a 825 per a inversions directes, 
236-600 per a transferencies de capital, que sempre hem dit 
que són inversions, on s'han d'afegir 1.346 milions de trans
ferencies corrents, aquests d' Acció Social. 

Al mateix temps és interessant destacar que una part 
important d'aquestes accions es programen sota el principi 
de col.laboració institucional, al contrari del que deia el Sr 
Gómez Arbona, hen de fer feina sois, no poden col.laborar; 
no, és al revés, la realització de trans[erencies amb altres 
Administracions públiques i institucions sense anim de lu
cre i en aixó sí que coincidim amb el Sr Serra, que hi ha 
molts de convenis amb I'Administració Central, com el del 
foment de les accions en pro d'una societat més vertebrada 
perque es desenvolupin aquests cossos socials intermedis. 

Participam en la gestió d'organitzacions proximes als 
destinataris perque és la millor manera de donar un bon 

servei a un mínim costo Per una altra part, no podem adme
tre de cap manera que, com s'ha fet en aquestes esmenes, 
es qualifiquin aquests pressuposts de confusos i en aixo hi 
han coincidit tots i ha hem d'explicar claramenl. No són 
confusos, ja que estan ben estructurats per programes sense 
que aixa vulgui dir que no es puguin millorar, naturalmenl. 
El que passa és que s'ha dit que a la presentació dels pres
suposts es va fer un discurs i que llavors els programes són 
diferents, aixo ha han dit el Sr Gómez, el Sr Serra, bé, no 
hem de confondre la presentació d'uns pressuposts amb la 
seva estructura. Sabem que és una practica fonamental
ment generalitzada que quan es presenten els pressuposts 
es ressalten els punts programMics, no és llegeixen tates les 
retxetes deis programes, i les principals accions que es po
den desenvolupar amb aquests pressuposts, sense descen
dir, logicament, a aquesta analisi delimitada de partida per 
partida. 

No obstant aixa, l'estructura d'aquests pressuposts que 
ara debatem conté d'una manera suficientment amplia i 
amb suficient detall la destinació de les partides que com
pasen cada programa, Sr Serra, així ha entenem nosaltres, 
el que no es pot pretendre és que sigui un pressupost per 
programes i que siguin inamovibles per a tot l'any i que es 
faci una previsió tan detallista i minuciosa, aixa no és possi
ble. No és possible perque, per exemple, en el tema de cam
panyes sanitaries, com és possible que plantegem minucio
sament a qui hem de posar les injeccions per vacunar con
tra tal cosa, si tal vegada el grip que ve no és virulent illo 
interessa i en canvi surt un altre tema on sí s'han de gastar 
els doblers. Aleshores el programa es deixa obert perque es 
puguin desenvolupar, no les campanyes que es desenvolu
pen normalment, com les dels nins petits o aixa, sinó les 
grosses que puguin venir en un moment determinat. 

Es evident, ido, que no podem parlar de diferencia en
tre les explicacions del Conseller a la compareixenc;a i els 
programes que té aquest pressupost; simplement hi ha una 
explicació diferent, pero en el mateix sentil. Ara bé, podem 
enumerar d'una manera molt breu i si de cas gastam un poc 
de temps crec que és important, en tant s'ha dit que els 
programes no coincideixen amb les explicacions deis altres, 
crec que ha hem d'explicar maldament ens allarguem una 
mica, ja ho rescabalarem després amb les esmenes. 

Pel que fa a les actuacions fonamentals de la Conselle
ria en aquest programa de la Secció 18, es troba dins l'area 
de sanitat, estic content que coincideixin els portaveus del 
Grup SOCIALISTA i del PSM-EEM que aixa és important 
si és una inversió de 205.525.000 pts a I'Hospital Joan Mar
ch per a una dotació de més de 100 llits, configurant-Io 
com un centre hospitalari de malalties cardio-respiratories. 
Efectivament aixa s'ha alabat i con és natural nosaltres, en 
aquest cas, estam d'acord. 

Accions per promocions de salut i control sanitari? 
Són accions tradicionals en materia de salut pública que 
tendeixen a preservar, prevenir i millorar el nivel! de salul. 
Són destacables les campanyes sanitaries amb un cost de 68 
milions de pessetes i sobretat també la reestructuració deIs 
serveis oficiaIs dedicats a tata aquesta area de prevenció i 
de saIut, com són els cossos de veterinaris i de farmaceuties 
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titulars, és a dir que no són només actuacions puntuals i 
concretes que es fan amb aixó, com ha dit el Sr Arbona, ta
mé hi ha una carrega important d'enfocament, de reorga
nització i de reestructuració. 

El desenvolupament del Pla Director d'Ordenació Sa
nitaria de la Llei General de Sanitat? Una serie de punts 
que desxifrarem breument, un és la política que ja es fa des 
del primer moment d'equipament i millora de la xarxa de 
centres sanitaris amb una des pesa de 82 milions i mig de 
pessetes que permetran la realització d'aquests centres a 
tates les localitats on sigui possible i que ha demanin, amb 
independencia deis colors políties, perque la població ne
cessitada d'aquests temes no s'ha de maure per aquestes 
coses. Per exemple se'n faran a Santa Margalida, Alaró i Si
neu, per posar tres mas tres. 

La política seguida per la Conselleria en aquesta acció 
respon a les necessitats socials i sanitaries, senyors del 
CDS, sentides per la societat balear, no estam d'acord que 
no sigui el que la societat demana, creim que és el que de
mana la societat perque s'han ates tates les peticions de 
tots els Ajuntaments que ho han demanal i aixÍ s'anid [ent 
independentment del seu color. 

Es fa un gran esfor~ en la Unia ja iniciada amb el con
ve ni subscrit entre el Govern, INSALUD i la Creu Roja de 
cara al funcionament del Banc de Sang Comunitari, 

- 41.750.000 pts, Sr Gómez, un gran esfon,:. La reforma sani
taria exigeix la cieació d'un servei de salut a la Comunitat 
Autonoma, que per altra part ve imposat com a norma ba
sica i imperativa a tates les Comunitats per la Llei General 
de Sanitat vigent, 75 milions de pessetes, un altre esforr;. 

Atenció a la drogo dependencia. Estam d'acord amb el 
Sr Serra que diu que aixo és una bona actuació, no insisti
rem, és ver, el Projecte Home i col.laboracions amb entitats 
sense fi de lucre, 100 milions de pessetes; un altre esforr;, Sr 
Gómez, destacant la previsió de 28 milions per a la posada 
en funcionament d'una nova comunitat terapeutica, a més 
del manteniment de les ajudes que es presten a la Comuni
tat Terapeutica de Can Pep Xicu del Consell Insular d'Ei
vissa, aixÍ com el manteniment deis tractaments amb Meta
dona que es presten al Centre de Coordinació i Diagnóstic 
de la Conselleria. 

Promoció i foment de la formació i investigació.En 
una Comunitat on no tenim Facultat de Medicina, on no 
tenim hospitals cUnies no podem eviLar tenir programada 
una despesa per ii tates aquestes actuacions en materia de 
formadó i d'investigació. Són l'edició de la Revista Balear, 
beques, cursos, etc., etc.; un altre esfor~, Sr Gómez Arbona, 
i quant a Acció Social, el Sr Gómez Arbona ha dit que no li 
ha agradat i ho fonamenta - diu que ho fonamenta a la seva 
esmena, perque realment la seva esmena no diu per que, 
només diu que no esta bé i que es tomi. Jo cree que el tema 
d'Acció Social no s'ha estudiat bé, intentaré aclarÍf-lo-hi 
perque tal vegada aixÍ queda convenr;ut i retira l'esmena i 
ens evÍtam una votació. 

Els pressuposts tendeixen a mantenir accians tradicio
nals en materia d'acció social; aixi, tenim els convenis amb 

les entitats sense anim de lucre per a l'atenció deis minus
valids, un esforr; important de 95 milions de pessetes; a la 
partida per a transferencies a familia i institucions també hi 
hem d'afegir 29 milions i mig per a beques individualitza
des per a minusvalids que permeten la seva atenció en cen
tres més especialitzats; al mateix temps, 85,5 milions per a 
Son Tugores, 25 milions més per a la nova aportació per a 
la construcció del Centre Joan XXIII d'Inca, coincidim 
amb el Sr Serra que aquesta és una gran acció, cosa que el 
Sr Gómez troba que no. Així, ido, només en aquest aspecte, 
per a atenció a minusvalids hi ha un gran esforr; de 235 mi
lions de pessetes, un altre esforr; més. 

També creim que respon totalment a les necessitats so
cials que sent la nostra Comunitat, l'atenció que dedica a la 
Tercera Edat, una atenció a domicili seguint aquesta filoso
fia d'atendre els majors de manera que no es produeixi el 
seu desarrelament de I'entorn que han viscut tota la vida. 
Igualment en la mateixa línia d'actuacíó, es continua amb 
el programa de dotació de centres d'atenció a la Tercera 
Edat en coLlaboració, com és natural, amb els Ajuntaments 
deis municipis que ho vulguin, de manera que en poes anys 
n'hi pugui haver per t01. 

La Huita contra la pobresa també es present en aquests 
pressuposts - sí, Sr President, acab tot d'una i per no moles
tar, després, a les esmenes de tata la Secció ja no diré res 
més - la Hu ita contra la pobresa també és present en aquest 
Pressupost amb f6rmules no gens tradícionals, sinó noves. 
Són I'establiment de convenís amb corporacions locals i 
sobretot amb entitats sense anim de lucre, destacant el con
veni amb Caritas, 36 milions de pessetes, un altre esforr;, a 
més de I'increment notable a I'atenció a la beneficiencia 
d'urgencia i a la millora a la prestació del servei al menja
dor de transeünts dependent de la Conselleria. 

En aquest pressupost fins i tot es contemplen accions 
d'atenció a guarderies infantils, pero la intenció és configu
rar-los com a centres educatius, no com a centres assisten
cials; no han de ser un aparcament de nins perque els pares 
puguin fer altres coses, no són centres assistencials, són es
coles infantils. 

L'Acció Social dedica també la totalitat de les transfe
rendes pressupostaries als diferents programes pressupos
tats a favor deIs Consells Insulars de Menorca, Eivissa i 
Formentera; no és queixen els Consells Insulars, no sé qui 
ha dit, un Grup, que es queixen, jo veig que no es queixen. 

En definitiva, una política cada vega da majar de con
sum, I area de consum important, pero teninl en compte 
una cosa, només podem fer funcions exclusivament executi
ves a causa del mateix Estatut d'Autonomia i hi ha una 
idea clara de política de defensa deis consumidors. Aques
tes funciol1s executives venen determinades pels plans i di
rectrius que estableix l' Administració de l'Estat, procurant 
la defensa deis consumidors i aquÍ tenim una serie de parti
des menors, pero jo no els cansaré: un milió i mig de pesse
tes per a publicació de catalegs, campanyes informatives, 
exposicions, Expoconsum, supon a oficines d'atenció a 
consumidors 2 milions i mig, etc., etc., total, 17 miliol1s de 
pessetes més, un altre es fa re;. 
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Srs Diputats, en conc1usió i ja per acabar són moltes 
les necessitats d'ordre sanitari i social que hem d'atendre a 
pesar de comptar amb uns recursos limitats i de mancances 
d'importants competencies sanitaries de serveis socials que 
gestiona la Seguretat Social i és evident que totes les mesu
res que es debaten a través d'aquest pressupost que hem de 
desenvolupar responen en tot cas a les necessitats deman
dades per la nostra població i s'adeqüen a atendre en tot 
a110 que és possible els prablemes reals que la societat ba
lear ens planteja, sense perjudici, com és natural, que en 
totes aquestes materies la resolució dels problemes no es 
pot aconseguir exchisivament amb l'acció unilateral del 
Govern de la Comunitat. 

Tornam insistir una vegada més: no volem fer feina 
soIs, sinó que hem d'incidir i és molt important en accions 
amb altres Administracions públiques, especialment amb 
Ajuntaments i Seguretat Social i així ho feim, sobretot en 
l'area de l'acció social, en l'impuls i dedicació de nombra
ses entitats i institucions privades sense fi de lucre ... 

EL SR PRESIDENT: 

Sr Capó, voste ha dit que eren conclusions, pero no 
conclou ... 

EL SR CAPO 1 GALMES: 

Queden tres retxetes, Sr President; .110 rescabalarem 
amb les esmenes. Deia aixo d'-impuls i Rttlicació de nom
brases entitats i institucions privades sense fi de lucre que 
s'impulsen a través d'aquest pressupost, ajudant-Ies i col.la
borant amb elles perque l'eficacia i la gestió siguin les ma
ximes possibles. Jo els demanaria que ara que tenen una in
formació exacta del pressupost retirin les es menes a la tota
litat, si no, nosaltres no les podrem donar suport. Per altra 
banda, com havia dit, Sr President, en la defensa en les es
menes parcials, ja he acabat. 

EL SR PRESIDENT: 

Moltes gracies, Sr Capó. Jo faré meya la seva oferta de 
no intervenir més en les altres esmenes parcials. 

Per part del Grup Parlamentari SOCIALISTA, té la 
paraula el Diputat Sr G6mez Arbona. 

EL SR GOMEZ 1 ARBONA: 

Gracies, Sr President. .. 

Primer de tat he d'agrair al Sr Capó el temps que ha 
dedicat a la lectura deIs papers que ens va llegir el Sr Con
seller en Comissió, pero havíem sentit el Sr Conseller en 
cassette i ara l'hem sentit a eH, 1i agraim l'esfor~ que ha fet, 
suposam que tal vegada voste no coneixia el tema en pra
funditat. 

La veritat és que si la res posta del Govern al que no
saltres hem dit és aquesta, quedam igual, les paraules no 
ens basten, el que nosaltres volem són fets, fa tres anys que 
estam igual, Son Tugores igual, el tema deIs disminuits pra-

funds igual, no hem vist cap canvi important a la Conselle
ria en cap tema. 

Primer vosté ha dit, ha reconegut que la Conse11eria 
dóna resposta a les demandes puntuals que Ji plantegen ca
da dia, el que nosaltres li havíem dit, no actua amb una pla
nificació sinó davant els fets puntuals de cada dia, qui més 
plora més s'endu i a~ es pot aplicar igual al tema de Con
sells, per a~ hi ha Consells que no demanen i d'altres que 
sí. 

Quant a inversions, l'augment d'inversió que hi ha ha
gut enguany han estat els 120 milions que ha tengut la Con
selleria, no 700 milions, voste compari amb altres Conselle
ries. La Conselleria d' Agricultura, compari, no ens digui 
que faci un gran esfor~ pressupostari, realment l'esfor~ 

pressupostari que fan fa pena. 

Quant a eol.laboració institucional, és un tema que no 
hi hem volgut entrar, pero els convenis que fa l'Administra
ció de I'Estat amb la Conselleria per a Corporacions locals 
és un tema que ara tampoc no hi voldré entrar perque és 
un tema de Conselleries i és greu. Quant al que voste ha dit 
que no volíem que hi hagués capítols específics, clar que no 
ho volem, perque així poden fer tot el vostes volen; en capí
tols IV, VIII i O fan coses com el que voste ha dit, un banc 
de sang en IV, VIII, 0, transferencies corrents, i un Servei 
Balear de Salut diu que el fan en un Capitol VI, és una co
sa d'aquestes que no s'acaben d'entendre. Si nosaltres ha
guéssim vist un pressupost escrit on hi hagués una partida 
que posas Servei B511ear de Salut o Bane de Sang li hauríem 
respeetat i ara mateix, en les esmenes que tenim, li anun
ciam que si vostes baraten l'enunciat de la partida, nosal
tres retirarem les nos tres esmenes. El que no pot ser és que 
vostes presentin un pressupost general, que després facin el 
que vulguin i que després diguin que aquesta partida, que 
era una partida de transferencies corrents, era per fer un 
banc de sango Diguin les coses cIares i nosaltres no tenim 
cap inconvenient a retirar les esmenes, si vostes posen 
Banc de Sang o Servei Balear de SaIut. 

Quant als centres de Tercera Edat, supos tant els cen
tres com el Pla d'Ordenació SanitAria ja els estaran aca
bant, pero hi ha altres temes que són prioritaris, han co
men~t la casa per la teulada, no hi ha una xarxa d'atenció 
de serveis soeials i en canvi es fa de Tercera Edat. Hi ha co
ses bastant importants que jo cree que es deixen: Drogues, 
el mateix pressupost de l'any passat, lOO milions, igual, vull 
dir que no han fet res de l'altre món, només que enguany 
ho han posat a una partida pero aixÍ i tat ho han fet mala
ment, perque hi ha partides, eom són subvencions per a be
ques a drogaaddictes que són a altres partides i fins i tot in
versions en el Prajecte Home i Can Pep Xieu que són a al
tres partides, coses que s'han arreglat a través d'algunes es
menes del Grup MIXT i del PP. 

Quant a Acció Social, voste també ho ha dit, accions 
tradicionals, eorrecte, jo no hi ten e res a dir, el que passa és 
que nosaltres hem de presentar una esmena perque no es
tam d'acord amb la seva filosofia, pero ho respectam, vos
tes faein el que trabin. Pressuposts tradicionals, a vos té li 
ha escapat la paraula, beneficencia, ja ho sabem, pero no-
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sal tres no estam d'acord amb el model, nosaltres voldrlem 
un model d'acció social modern, vostes fan beneficencia i 
per ac;o nosaltres no estam d'acord i presentam una esmena 
a la totalitat. 

Gracies. 

EL SR PRESIDENT: 

Per part del Grup Parlamentarí CDS, té la paraulaLa 
Diputada Sra Aleñar. 

LA SRA ALEÑAR 1 PUJADAS: 

Gracias, Sr Presidente. 

Parte de los argumentos ya han sido dichos. Efectiva
mente el señor del PP no ha contestado a la enmiendas a la 
totalidad, lo que ha hecho ha sido volver a leer el escrito 
que le solicitamos al Conseller el día de la comparecencia y 
contestar algunas enmiendas puntuales que ha elaborado la 
Oposición. Lógicamente, ahora entiendo que haya anuncia
do que no volverá a intervenir. 

Gracias. 

EL SR PRESIDENT: 

Sr Capó, voste ha dit que no tornaria a intervenir i no 
ha tardat massa a canviar d'opinió. Té la paraula el Diputat 
Sr Capó. 

No, si vol intervenir no es quedi amb les ganes. 

EL SR CAPO 1 GALMES: 

Sr. President. 

Mantenc el que he dit. Ja li donaré les explicacions a la 
Sra Aleñar en sortir. 

Gracies. 

EL SR PRESIDENT: 

Passam a votació les tres es menes a la totalitat de la 
Secció, les 1844, 2020 i 2228. 

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, 29. Vots en con
tra, 30. No hi ha abstencions. Queden rebutjades les esme
nes a la totalitat. 

Passam al Subprograma 31.31.00, on hi ha una esmena 
del Grup Parlamentarí SOCIALISTA, la 2044. Per defen-

sar-Ia, té la paraula el Diputat Sr Gómez i Arbona. 

EL SR GOMEZ 1 ARBONA: 

Sr President, voldríem agrupar les nos tres esmenes, si 
vol. Fer la defensa conjunta de les 2044, 2038, 2035 i 2024. 

EL SR PRESIDENT: 

2038, 2045.? 

EL SR GOMEZ I ARBONA: 

2044,2038,2035,2024. 

EL SR PRESIDENT: 

Té la paraula, Sr Diputat. 

EL SR GOMEZ I ARBONA: 

Gracies, Sr President. 

En relació amb tot que el nosaltres havíem presentat 
abans, presentam aquí una serie d'esmenes que fan referen
cia a poblacions de Mallorca que, tal vegada perque no han 
tengut la simpatia del Govern o pel que sigui, no han pogut 
tenír centres de dia ni residencies. 

Per tant, hIha una residencia.de Tercera Edat a Alcú
dia, un centre de dia a Pollenc;a i després hi ha una esmena, 
la 2044, que fa referencia que els centres assistencials que 
té la Comunitat Autonoma creim que en lloc de donar 
transferencies Capítol 4.8.0 tenir un capítol de subvencions 
podria fer un estudi socio-sanitari de com es troben els cen
tres. Creim que a~o seria important sobretot per avaluar 
l'estat i que es poguessin prendre les mesures per millorar
los, sobretot ara que hi ha intenció que es puguin transferir 
al Consell Insular de Mallorca. 

Gracies. 

EL SR PRESIDENT: 

Srs Portaveus? Sí, per part del Grup Parlamentari 
PSM-EEM, té la paraula el Diputat Sr Serra. 

EL SR SERRA 1 BUSQUETS: 

Només per demanar un aclari~ent i és que ens sembla 
que una d'aquestes esmenes que ara ha agrupar el Sr Go
mez Arbona, que és la 2038, afectaría els banes de sango Si 
els afecta, demanaríem que ho arreglas per tal que no fos 
així. 

EL SR PRESIDENT: 

Sr Gómez i Arbona? 

EL SR GOMEZ 1 ARBONA: 

Gracies, Sr President. 
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Com hem dit abans, si el Conseller diu que fan una es
mena in vocee en aquesta partida i posa banes de sang, no
saltres retiram tates les es menes que puguin afectar aquests 
banes de sango 

EL SR PRESIDENT: 

Pareix que el Sr Conseller, pel gest que ha fet, diu que 
no. Per tant passaríem a votació les esmenes. Em vol segu
ir, Sr Gómez Arbona, per si m'equivoc qua n digui les que 
hem de votar? Voste em corregeixi si no vaig bé: La 2044, 
la 2024, la 2038 i la 2045. 

EL SR GOMEZ 1 ARBONA: 

35. 

EL SR PRESIDENT: 

2035. 

EL SR PRESIDENT: 

Sres i Srs Diputats que votin a favor de les es menes 
2044,2024,2035 i 2038. La vol separada, no? 

EL SR SERRA I BUSQUETS: 

Demanaríem que les 2035 i 2038 es votassin separada-
mento 

EL SR PRESIDENT: 

.' ., , 
.n: . ., 

La 2035 i la 2038 separadament i cada una, a més, o se
paradament de les altres dues? 

Passam a votació, ido, les esmenes 2044 2024 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, 28. Vots en con
tra, 30. No hi ha abstencions. Queden rebutjades les esme
nes que acabam de sotmetre a votació i passam a votar les 
esmenes 2035 i 2038 del Grup Parlamentari SOCIALISTA 

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

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

Abstencions? 

VOlS a favor, 23. Vots en contra, 30. Abstencions, 5. 
Queden rebutjades les esmenes que acaba m de sotmetre a 

votació. 

Al Subprograma 31.41.00 es mantenen les esmenes 
2021,2029,2030,2033,2034, 2040, 2041 i 2045 del Grup 
Parlamentari SOCIALISTA Sí, Sr Gómez i Arbona. 

EL SR GOMEZ 1 ARBONA: 

Grades, Sr President. 

Es per intentar agrupar les esmenes que es puguin de
fenssar conjuntament i aro acceleraríem un poc la discussió. 

EL SR PRESIDENT: 

Digui les que vol defensar conjuntament. 

EL SR GOMEZ I ARBONA: 

La 2040, 2041, 2030, 2029, 2045, 2042 i 2023. Totes fan 
referencia a temes semblants. 

EL SR PRESIDENT: 

Molt bé, Sr Gómez i Arbona; té la paraula. 

EL SR GOMEZ I ARBONA: 

Gracies, Sr President. 

Quasi totes aquestes esmenes, principalment una, fan 
referencia a ajusts .socials i al tema que havia comentat 
abans de la oo., que es faci mitjan~nt Corporacions locals, 
Ajuntaments i Consells i després també hi ha unes es menes 
que fan referencia a les transferencies que es fan als Con
sells Insulars. Les transferencies que hi ha actualment als 
Consells Insulars per part del Govern Balear són insufi
cients per atendre les demandes i nosaltres demanam un 
ajut tant al Consell Insular d'Eivissa com al de Menorca, 
que és on hi ha unes transferencies a través de l'lNES, el 
que era l'antic INES, s'augmenti en 10 milions. 

Creim que és un tema important i que s'hauria de tenir 
en compte, perque els Consells pass en pena amb els seus 
pressuposts. Igualment hi ha un programa que fa referencia 
al Centre de Salut d'Andratx, en aquest Pla d'Ordenació 
Sanitaria falta encara un centre. Després hi ha una partida 
que feia referencia al Servei Balear de Salut, tornam a dir 
el que hem dit abans, si el Conseller fa una esmena in voc
ce que diu que aquests 75 milions fan referencia al Servei 
Balear de Salut, nosaItres retiraríem aquesta esmena per
que no volem obstaculitzar l'acció del Govern, el que vo
lem és que ens diguin les coses cIares. 

Després n'hi ha una altra que creim que és la crea ció 
d'un sistema informatitzat de Sanitat i de Serveis, que és 
mitjangmt Corporacions locals, que el Govern Balear faci 
un conveni amb Corporacions perque a cada centre de sa
lut i a cada centre de serveis socials es puguin tenir les his
tories clíniques i les histories socials informatitzades. Cre
im que avui en dia, que els avan~s informaties són impor
tants, seria una bona manera perque el Govern pogués ava-
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luar constantment l'estat sanitari i social de les nostres illes. 

Igualment n'hi ha una altra que fa referencia a campa
nyes de salut pública, sempre en col.laboració amb Admi
nistracions locals. 

Res més, gn'tcies. 

EL SR PRESIDENT: 

Per part del Grup Par1amentari POPULAR, té la pa
raula el Sr Mique1 Capó. 

EL SR CAPO 1 GALMES: 

Moltes gracies, Sr President. 

Simplement per dir que no donarem suport a aquestes 
esmenes. 

EL SR PRESIDENT: 

Passam, ido, a votació. Sí, Sr Gómez i Arbona. 

EL SR GOMEZ 1 ARBONA: 

Voldria que ac1aríssim si aquesta partida, per saber si 
retiram o no aquesta esmena. Si ens diuen que fan una es
mena in vocce que passa a Servei Balear nosaltres la reli
ram perque n9 tenim cap inconvenient que el Govern [aci 
la seva feina, el que vo1em és que quedi clar en el pressu
post. 

Gracies. 

EL SR PRESIDENT: 

El que pass a, Sr Gómez i Arbona, és que aquesta Pre
sidencia entén que quan no diuen res és que no vo1en can
viar res; és logic. 

Passam, ido, a votació. Sr Gómez i Arbona, em conti
nu'i corregint si m'equivoc. 

Sres i Srs Diputats que votin a favor de les esmenes 
2029,2030,2040,2041,2023 i 2042 del Grup Parlamentari 
SOCIALISTA. 

EL SR GOMEZ 1 ARBONA: 

'. 

La 2045, tamM. 

EL SR PRESIDENT: 

Ila 2045, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, es vo
len posar drets? 

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

Abstencions? 

Resu1tat de la Votació: Vots a favor, 29. Vots en con
tra, 30. No hi ha abstencions. Queden reblJ.tjades les esme
nes que acabam de sotmetre a votació. 

A criteri d'aquesta Presidencia, Sr Gómez i Arbona, 
del Subprograma 31.41.00 queden vives la 2033, la 2034 i la 
2021. 

EL SR GOMEZ ARBONA: 

Si el President ha troba bé, podríem passar a votar les 
esmenes del PSM-EEM a aquest programa i jo lene les al
tres agrupades, així llevaríem aquest Subprograma. 

EL SR PRESIDENT: 

Per defensar les esmenes 2231, 2233, 2236, 2237, 2240 i 
2147 del Grup Par1amentari PSM-EEM, té la paraula el 
Diputat Sr Sena. 

ELSRSERRAIBUSQUE~: 

Gracies, Sr President. 

Procurarem fer una defensa concreta i tan breu com si
gui possible. 

Esmena 2231, escales d'infants, un augment de 4 mi
lions de pessetes; la 2233 en aquests moments queda retira
da a causa que segons el Portaveu del Grup POPULAR a 
la Comissió, Sr Bartomeu P1anells, afirma que la residencia 
Tercera Edat a Eivissa és troba en fase de construcció avan
~da i com que l'objecte era aquest, quedaria retirada; la 
2236 la voldrfem reiterar, és una partida oberta de 1000 pts 
en previsió del possible salari social de les Illes Balears; la 
2237, de 3 milions de pessetes, és dotació per a famílies 
desnonades, també ho direm en castella, "deshauciadas", 
amb problemes de vivenda greus a baniades urbanes, pro
blema que ja ha existit a ciutats d'aquestes illes, la 2240 és 
manteniment de places de residencies per a la tercera edat, 
ja que el Govent té pressupostades 1000 pessetes en aquest 
concepte concret i nosaltres augmentam fíns a 40 milions 
de pessetes; l'esmena 2147 pretén per una banda augmen
tar en 5 milions l'assistencia domiciliaria i en 15 milions els 
ajuts als centres de minusvalids. 

En principi, Sr President, es poden votar tates plega
des o si qualcú en vol votar qualcuna que sí o que no o abs
tenir-se, que ho digui. 

Gnlcies. 

EL SR PRESIDENT: 

Per part del Grup Parlamentari MIXT, té la paraula el 
Diputat Sr Ricci. 

EL SR RICCI 1 FEBRER: 

Només per demanar que la 2236 es voti per separat. 

EL SR PRESIDENT: 
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Per part del Grup Parlamentari SOCIALISTA, té la 
parauIa el Diputat Sr Tirs Pons. 

EL SR PONS I PONS (Tirs): 

SoIs per fíxar la postura del Grup SOCIALISTA da
vant propostes assenyades del PSM-EEM. Feim un flac fa
vor al debat més important que hi ha a la Comunitat Auto
noma durant tot l'any, discutim com es gasten 25.000 mi
lions de pessetes i resulta que quan hi ha un Grup que par
la de gent marginada, que parla de donar ajuts a gent que 
viu molt pitjor que nosaltres i de la gent que normalment 
és aquí defora, resulta que la rialla, la falta d'atenció, el fet 
de no creure i no llegir les es menes que es d«fensen és nor
ma de conducta del Grups, un és demana qu~ feim aquí. 

Els Parlaments, el nom deIs quals ve de parlar, tenen 
una virtut moral i la virtut moral ve de defensar les coses 
que es creuen, de defensar la idea que es té de com s'han de 
gastar els diners públics i aquí a la vora feim una carrera de 
velocitat per veure si és possible agafar un avió per anar a 
Menorca, per anar a Eivissa o per anar a ca nostra, a Ma
llorca. 

Sres i Srs Diputats, Sr President, ens hauríem de re
plantejar seriosament a veure si els tipus d'esmenes - i 
aprofit I'ocasió, si voste m'ho permet, Sr President, per fer 
aquesta reflexió - si els tipus d'esmenes, el tipus de debat 
que feim sobre com es gasten .25.000 miJ,ions de pessetes 
per a 600.000 habitants que hi ha en aquéÚes illes es merei
xen el tractament que en aquests moments donam al debat 
més important del Parlament de les Illes Balears i després 
demanam que siguin seriosos, que ens creguin i deim que el 
Parlament és molt important i després feim discursos im
presentables davant la societat d'aquestes illes. 

No m'havia preparat per sortir a favor del que ha de
fensat el Sr Serra, pero m'han obligat, veient que ahir ves
pre vam estar fins a les dues i avui que sembla que hi ha 
una carrera per fer no sé fins a quina hora, perque dema no 
hem de ser. Pero escolti, aquí a la vora jo he lIegit coses 
molt importants, miraré d'agafar les meves ulleres, parlam 
d'escoles d'infants, de tercera edat que esta retirada, d'una 
partida oberta a salari social i voste ho liquida en deu se
gons quan parlam del pressupost de 25.000 milions de la 
Comunitat Autonoma de les Illes Balears, de les famnies 
~esnonades en 3 milions, de la gent que no pot tenir una 
casa i som aquí tan contents, no?, i del manteniment de no 
sé que de la tercera edat en dos milions, i de l'assiste.ncia 
domiciliaria, on hi ha certs Consells Insulars amb Ajunta
menlS que fan feina sobre aquest tema i tota aquesta dis
cussió depen de la votació que es pOl produir després. 

A~o és molt poc seriós, jo cree que tenen raó, el PSM
EEM jo cree que té raó, així com n'han tengut molts d'al
tres Grups, fins i tot vostes si haguessin fel alguna proposi
ció. Els pressuposts són molt més seriosos que a~, deIs 
pressuposts depen molta gent que viu a les IlIes Balears, 
per a0 jo cree que vostés tenen I'obligació de votar a favor 
de les propostes que es fan quan són serioses, quan van a 
favor de la gent d'aquestes illes que viu més malament. 

EL SR PRESIDENT: 

Moltes gracies, Sr Pons. 

Passam a la votació de les esmenes 2231, 2237, 2240 i 
2147 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 valen posar 
drets? 

Abstencions? 

Resultat de la Votació: Vats a favor, 29. Vots en con
tra, 30. No hi ha abstencions. Queden rebutjades les esme
nes que acaba m de sotmetre a votació i passam a votar l'es
mena 2236 del Grup Parlametari PSM-EEM. 

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

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

Abstencions? 

Resultat de la Votació: Vots a favor, 30. Vots en con
tra, 29. No hi ha abstencions. Queda aprovada l'esmena 
2236 del Grup Parlamentari PSM-EEM. 

Sr Gómez Arbona, té la paraula per indicar a aquesta 
Presidencia com vol defensar les seves esmenes. 

EL SR GOMEZ 1 ARBONA: 

Gracies, Sr President. 

Nosaltres voldríem juntar les 2033, 2034 i 2021. 

EL SR PRESIDENT: 

Té la paraula el Sr Diputat per fer la defensa d'aques
tes esmenes. 

EL SR GOMEZ 1 ARBONA: 

Hem sentit dir al Sr Capó que volien que les guarde
ries fossin escoles ínfantils, la veritat és que m'ha sorpres 
perque quan es va dur a aquesta Cambra una proposició no 
de lleí sobre aquest tema el seu Grup la va derrotar i fins i 
tot el Govem no va contestar. Per tant, m'ha estranyat 

A més a més, el pressupost que hi ha per a escoles in
fantils realment és pobre, 21 milions. Nosaltres creím que 
realment el terna d'Acció Social, mostrant el que hauriem 
de fer, hauría de tendir a un benestar social i a0 es comen
~ des de la inf¡}ncia, des de l'escola, cree que hi ha mem
bres del Govern que ho sabem, pero no ha demostren. 

Les nos tres esmenes van en aquest sentit, que almanco 
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es comenci una xarxa d'escoles infantils i que, a més a més, 
en aquesta partida que es destina a donar subvencions a les 
escoles infantils de Mallorca hi hagi una partida de 10 mi
lions per repartir entre les escoles infantils de Menorca i 
Eivissa, que són les oblidades d'aquest pressupost. 

Per tant, hi hauria aquestes tres coses: una guarderia 
municipal a Algaida, una a Felanitx i un augment d'ajut de 
10 milions a repartir entre les escales infantils d'Eivissa i 
de Menorca. Aquí veurem si realment valen fer guarderies 
o que volen fer. 

Gracies. 

EL SR PRESIDENT: 

Per part del Grup Parlamentari POPULAR, té la pa
raula el Diputat Sr Capó. 

EL SR CAPO 1 GALMES: 

Moltes gracies, Sr President. 

Simplement perque el Sr Gómez Arbona ha dit que jo 
havia dit, m'ha al.ludit personalment en el sentit que he 
parlat de les guarderies i lal. Com quedam? Si jo he llegit 
el que va dir el Conseller a les compareixences i la compa
reixenr;a no ho va dir, com és possible que jo hagi llegit el 
que ell va dir? Voste no m'ha escoltat, vosté m'enrevoltava, 
si m'hagués escoltat ho hauria entes ben cIar, després li ho 
deixaré llegir i ho tendra claríssim, no importara esperi el 
Diari de Sessions. 1 també per anunciar el nostre vot en 
contra. 

EL SR PRESIDENT: 

Per part del Grup Parlamentari PSM-EEM, té la pa
raula el Diputat Sr Sebastül Serra. 

EL SR SERRA r BUSQUETS: 

Gracies, Sr President. 

Ens tornam a trobar amb un problema de metode: la 
2033 i la 2034, si bé estam d'acord amb l'objectiu, creim 
que s'hauria de detreure d'una altra banda perque som 
conscients, almanco ens ho pareix, que efectivament aixo 
era el banc de sang, si bé ara pareix que el Govern no ho 
vol concretar. 

EL SR PRESIDENT: 

Sí, Sr Gómez i Arbona. 

EL SR GOMEZ 1 ARBONA: 

Gnlcies, Sr President. 

Nosaltres tornam a dir el mateix. Nosaltres retiram 
aquestes dues esmenes si el Govern fa una es mena in vocee 
que posi aquí Banc de Sango 

Gracies. 

EL SR PRESIDENT: 

Passam, ido, a votació l'esmena 2021 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: Vots a favor, 29. Vots en con, 
tra, 30. Abstencions, cap. Queda rebutjada l'esmena 2021 
que acabam de sotmetre a votació i passam a votar les es
menes 2033 i 2034. 

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? 

ResuJtat {le la Votació: Vots a favor, 24. VOlS en con
tra, 30. Abstencions, 5. Queden' rebutjades les dues esme
nes que acabam de sotmetre a votació. 

Del Subprograma 41.11.00 queden vives i no s'han de
batut ni votat les 2036 i 2037 del Grup Parlamentari SO
CIALIST A. Té la paraula el Sr Gómez i Arbona. 

EL SR GOMEZ 1 ARBONA: 

Voldríem fer una altni agrupació, les 2032, 2036 i 2028. 

EL SR PRESIDENT: 

La 2037 la deixa per a més tard? 

EL SR GOMEZ 1 ARBONA: 

Sí. 2032, 2036 i 2028. 

EL SR PRESIDENT: 

Té la paraula el Sr Diputat per a la defensa d'aquestes 
esmenes. 

EL SR GOMEZ 1 ARBONA: 

La primera esmena fa referencia a centres comarcals, a 
les campanyes de salut. Creim que l'assignació pressuposta
ria que hi ha és realment poca i nosaltres no voldríem que 
aquests centres morissin de finor, com he dit abans, i per 
evitar-ho els donessin un suport important perque pogues
sin realitzar les campanyes per a les quals els han fet, tant 
el Centre Comarcal de Menorca, com els d'Eivissa i d'lnca. 
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Quant a la segona, la 2036, realment demanam un aug
ment de la quantia per a assistencia a cursets de formació. 
Hem sentit a dir als funcionaris, al personal deIs centres co
marcals que sembla que la Conselleria no els paga si volen 
fer cursets de formació, que se'ls han de pagar de la seva 
butxaca; com que ens ha arribat informació d'a<;:ó i creim 
que la partida que els donen realment és molt poca cosa, 
ha augmentam perqué almanco hi puguin anar. 

Després, el darrer punt, centres comarcals fa referen
cia a infrastructura. Es perque el pressupost que destina la 
Conselleria a infrastructura del centres comarcals realment 
és molt poc i, com deia abans, si no volem que els deixin 
morir de finor s'ha d'augmentar el pressupost. 

Res més, gracies. 

EL SR PRESIDENT: 

Té la paraula, per part del Grup Parlamentari POPU
LAR, el Diputal Sr Miquel Capó. 

EL SR CAPO I GALMES: 

Moltes gracies, Sr President. 

Es per confirmar que no donarem suport a cap d'a
questes esmenes i per una altra banda dir que ens pareix 
impresentable per part del Grup SOCW-:IST A una esme
na augmentant el Capítol Il de la Secci6'18, quan la matei
xa Conselleria considera que té pressupost suficient per a 
dietes i trasl1ats i que no en necessita mes. Pujar el Capítal 
n, que sempre ha estat la nostra ereu, el Capítol I i el Capf
tol1 11, la disminució, i ara pujar-ha, la veritat és que no ho 
entenc, pero és igual, de tates formes nosaltres votarem en 
contra. 

EL SR PRESIDENT: 

Té la paraula el Diputat Sr G6mez i Arbona. 

EL SR GOMEZ I ARBONA: 

Gracies, Sr President. 

El qualificatiu d'impresentable, no sé cap on hauria 
d'anar, pero la veritat és que nasal tres presentam aquesta 
esmena perque és una demanda que tenim, la gent ha de
mana, la gent no pOl anar als cursets perque no els ha pa
guen, perque els han de pagar de la seva butxaca i després 
valen que facin la feina bé. Jo cree, Sr Capó, que si voste 
sabés com estan els professionals del centres, bé, jo supos 
que a voste tant li és, pero al professional que és allii, no, i 
per tant nosaltres tenim un poc més de sensibilitat i pre
sentam aquesta esmena. 

Gracies. 

EL SR PRESIDENT: 

Passam a votaci6 les esmenes 2036, 2028, i 2032 del 
Grup Parlamentari SOCIALISTA 

Sres i Srs Diputats que votin a favor d'aquestes esme
nes, 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, 29. Vots en con
tra, 30. No hi ha abstencions. Queden rebutjades les tres 
esmenes que acabam de sotmetre a votació i queda pen
dent, del Subprograma 41.11.00, la 2037 del Grup Parla
mentaari SOCIALISTA Té la paraula el Diputat Sr Gó
mez i Arbona. 

EL SR GOMEZ 1 ARBONA: 

Ara hi ha una altra agrupació, la 2027, la 2026 i la 
2025. 

EL SR PRESIDENT: 

La 2037? 

EL SR GOMEZ I ARBONA: 

La 2037 va amb la darrera part, de control sanitario 

EL SR PRESIDENT: 

Té la paraula per a la defensa de les 2027, 2026 i 2025. 

EL SR GOMEZ 1 ARBONA: 

Aquesta tracta del Pla Regional de Drogues, tal com 
ha posa al Pressupost. La 2027 fa referencia a que no tro
bam un pla específic per a reinserció, hi ha un capítols IV i 
n, i volem llevar d'aquest Capítol Il i posar al Capftol IV 
10 milions perque trobam que el tema de reinserció és ba
sic en el tema de drogaaddicció i com veim que no hi ha 
cap partida específica, ha volem fer així. 

Quant a la 2026, augmentam 10 milios perque hi hagi 
campanyes de prevenció. La prevenció no la trobam adari
da en el programa que ens ha presentat i creim que és tema 
moIt important en col.laboracíó amb entitats ciutadanes, 
no en fets puntuals i segons com es reparteixi. 

Quant a la 2025, és un augment de 20 milions per a 
transferencies als Consells Insulars. Cree que en aquests 
moments tots els Consells Insulars, el de Mallorca, el d'Ei
vissa i el de Menorca desenvolupen i han suplit les funcions 
que pertocaven al Govern quant a prevenció, assistencía i 
reinserció de drogaadietes i ha han fet amb les seus matei
xos fans, amb poe ajuda, a un Consells més i a altres man
co, pero amb poc ajuda per part d'aquest Govern. Nosal
tres demanam que hi hagi un augment de 20 milions en 
aquesta partida i que així els Consells Insulars puguin des
envolupar les funcions que els pertoca d'acció social i al
tres, perque es traben molt més prop del ciutada que el 
Govern Balear. 
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Res més; grades. 

EL SR PRESIDENT: 

Per defensar les esmenes 1845 i 1847 del Grup Parla
mentari CDS, té la paraula el Portaveu Sr Quetglas. 

EL SR QUETGLAS I ROSANES: 

Sr President, pel seu contengut i per a la seva defensa, 
seria possible demanar-li que aquesta esmena es defensas a 
la Secció 19? 

EL SR PRESIDENT: 

Passarem la defensa de les esmenes i votació correspo
nent a la Secció 19. 

EL SR QUETGLAS I ROSANES: 

Gnlcies, Sr President. 

I l'esmena 1847, com a conseqüencia o conjuntament 
perque tenen el mateix contengut, crec que va incorporada 
amb una del Grup MIXT, per tant, en aquest sentit, si ha 
estat un error del nostre Grup el fet de traslladar el seu 
manteniment, queda retirada en aquests moments. 

Gnlcies. 

EL SR PRESIDENT: 

Moltes gnlcies, Sr Quetglas. Quedaria la 1845 per a la 
proxima secció. 

Del Subprograma 41.31.00 queda l'esmena 2043 del 
Grup Parlamentari SOCIALISTA i jo deman al Diputat Sr 
Gómez Arbona si pensa defensar-la sola, si la vol agrupar 
amb altres o com es troba en aquest moment el debat de 
les esmenes. 

EL SR GOMEZ 1 ARBONA: 

Esperi un momentet que aquesta l'hem perduda. 

Aquesta la defensaré sola. Els temes de les campanyes 
de salut pública, en aquest moment la Conselleria els fa di
rectament o a través de centres comarcals. Nosaltres creim, 
com sempre, que els Consells són molt més prop del ciuta
da que l'Administraeió i per tant tenen un coneixement 
més exaete de la problemfttica i de quines són les solucions. 
Nosaltres demanaríem que a través d'aquesta esmena aug
mentessin la col.laboració en campanyes de salut pública, 
incloent totes les eampanyes de control sanitari, salut esco
lar i totes aquestes coses que en aquest moment es fan uni
lateralment per part de la Conselleria i a vegades no es fan. 
Per tant, jo crec que si s'aprovés aquesta esmena tendría 
molta més efeetivitat l'acció de la Conselleria. 

Gracies. 

EL SR PRESIDENT: 

Passam a votació les esmenes 2043, 2027, 2025 i 2026 
del Grup Parlamentari SOCIALISTA, que si no hi ha in
convenient per part de cap Portaveu les volarem agrupades. 

Sres i Srs Diputats que votin a favor de les esmenes 
2043,2027,2025 i 2026 del Grup Parlamentari SOCIALIS
TA, es volen posar drets, per favor? Gracies. 

Vots en contra? 

Absteneions? 

Resultat de la Votació: Vots a favor, 29. Vots en con
tra, 30. No hi ha abstencions. Queden rebutjades les esme
nes que acabam de sotmetre a votació. 

Si aquesta Presidencia no va errada queden per defen
sar les esmenes 2037 i 2031 del Grup Parlamentari SOCIA
LISTA per acabar el debat d'aquesta secció. Sr Gómez i 
Arbona, les vol agrupar, defensar-les per separat. 

EL SR GOMEZ 1 ARBONA: 

Conjuntament. Gracies, Sr President. 

L'esmena 2037 fa referencia al control sanitari i fa re
ferencia a un tema que tal vegada aquest Diputat coneix de 
prop i quan he defensat l'esmena, l'esmena a la totalitat ja 
he [et referencia a la soletat i a les dificultats que trobaven 
els sanitaris locals per desenvolupar la seva feina de control 
sanitari i d'inspecció. Les quanties de les dietes de despla
<;ament que reben aquests sanitaris locals fan que moltes 
vegades no es facin les inspeccions sanitaries: el descontrol 
que hi ha per part de la Conselleria de les inspeccions que 
es puguin fer i les poques que es fan - tenim una pregunta 
on la Conselleria contesta per escrit i es veuen les poques 
inspecccions sanitaries que es tan - es deu en gran manera a 
la poca facilitat que dóna en dietes de despla<;ament. 

Per tant, nosaltres voldríem augmentar aquesta partida 
perque realment els sanitaris locals, tan veterinaris, farma
eeuties coro metges que han de fer inspeccions i han de re
córrer tots els termes municipals que els pertoquen, no ti n
guessin cap problema, no ho haguessin de posar de la seva 
butxaca com fan en aquests moments. Tal vegada, d'aquesta 
manera, s'incentivarien un poe més les inspeccions sanita
ries. 

Gracies. 

EL SR PRESIDENT: 

Per part del Grup Parlamentari POPULAR, té la pa
raula el Diputat Sr Miquel Capó. 

EL SR CAPO 1 GALMES: 

Moltes gracies, Sr President. 

Per rlXar la posició. Nosaltres no recolzarem cap d'a
questes dues esmenes perque si m'hagués escoltat quan 
parlava hagués sentit que li deia aBo de la reestructuració 
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deIs serveis veterinaris i deIs farmaceutics locals i quant a la 
xarxa d'oficines municipals d'informació al consumidor, em 
pareix un tema que des del meu punt de vista és molt inte
ressant, pero entram en allo que els pressuposts són finits, 
no són infinits i que sempre hi ha unes prioritats i a aixo, 
realment, si bé és una cosa important, en aquests moments 
no li podem donar su port. 

EL SR PRESIDENT: 

Té la paraula el Diputat Sr Gómez i Arbona. 

EL SR GOMEZ 1 ARBONA: 

Gracies, Sr President. 

Sí, la reforma deIs cossos de veterinaris és en marxa, té 
un reflex en el pressupost i aquesta partida no l'hem toca
da; ara bé, la resta res, hi ha un Decret i continuen igual i 
per tant els sanitaris local s ho passen malament. Jo crec 
que demostrarien que ten en interés que es facin tots els 
controls sanitaris si realment donassin facilitats, no es fan, 
vos té diu que tenen poes dOblers, jo ja Ji ho he dit que te
nient poes dobJers, vosté coincideix amb mi, un augment de 
118 milions en comparació amb 1000 milions a ConselIe
ries com la d'Agricultura, ja ho sabem. 

Gracies. 

EL SR PRESIDENT: 

Passam a votació les esmenes 2037 i 2031 del Grup 
Parlamentari SOClALIST A. 

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? Gracies. 

Abstencions? 

Resultat de la Votació: Vots a favor, 29. Vots en con
tra, 30. Abstencions, no n'hi ha. Queden rebutjades les 
dues esmenes que acabam de votar. 

Acabat el debat de la Secció 18, suspenem la Sessió, 
que continuara a les deu i mitja. Queden cinc quarts o una 
hora, a mi m'és igual, vostes mateixos. A les deu i mitja? 

Se suspen la Sessió fins a les deu i mitja d'avui vespre. 

EL SR PRESIDENT: 

Sres i Srs Diputats, recomenc;ala Sessió. 

Entram a debatre la Secció 19, on hi ha mantengudes 
dues esmenes a la totalitat de la secció, la 1848 de Grup 
Parlamentari CDS i la 2047 del Grup Parlamentari SO
CIALIST A. Per defensar la primera, té la paraula el Porta
veu Sr Francesc Quetglas. 

EL SR QUETGLAS 1 ROSANES: 

Gracies, Sr President. 

En primer lIoc s'ha de dir que és relativament facil de
fensar una esmena a la totalitat de la Secció 19, una secció 
que du per titol Conselleria de Treball i Transports. Aixo 
ja ens anuncia que es tracta d'una Conselleria purament re
sidual, sense uns criteris ni uns objectius políticament defi
nits, que no respon a una estructuració racional per arees, 
que no respon a una racionalitat, una racionalitat que sem
pre és objectiva, una racionalitat que és als elementals ma
nuals d'organització, que no es tracta de criteris subjectius, 
sinó de valoracions objectives i que per consegüent no res
pon a una estructuració per arees afins, a una estructura ció 
per qüestions que tenguin un determinat parentesc, que 
tenguin un tractament comú, sinó que, com ja he dit abans, 
és una qüestió purament residual. 

Nosaltres pensam que la competencia en materia de 
treball hauria de ser una competencia lligada a la tasca 
d'acció social, al desenvolupament de les competencies per 
part del Govern de la Comunitat Autonoma que incideixen 
sobre les arees de benestar social, moltes de les quals en 
aquests moments es troben assimilades a la Conselleria de 
Sanitat, parentesc al qual no trobam tampoc massa sentit i 
que el té quan hi ha una organització en materia de treball, 
seguretat social, competencies que no tenim i per tant les 
arees afins d'assistencia social i per altra part unes qües
tions relatives a ,transports, que semblarien bastant més 10-
gic que s'haguessin incorporat a una area aft, com és Orde
nació del Territori, com és Infraestructura del Transport, 
que és a la Secció 17 d'aquesta estructura pressupostaria. 

Pero no és solament aquesta estrueturació que no res
pon, que no té sentit, que no té defensa i la veritat és que 
ens agradaria que la majoria ens donas un sol argument en 
termes de racionalitat que no fos el conegut argument de 
"el Govern té la capacitat d'organitzar-se com vulgui", que 
és un tema que no discutim, pero nosaltres tenim la capaci
tat d'exigir que ho faci racionalment, també per raons pres
supostaries, també per raó d'optimització de la despesa, 
també per raó d'optimització del plans ¡programes d'actua
ció del Govern, pero no solament és aixo, sinó que, a més, 
aquelles partides importants destinades al foment de l'ocu
pació no figuren a la Conselleria de Treball, és a dir, aquest 
pressupost té una quantitat forta, important de doblers per 
desenvolupar plans de foment de feina, de foment de l'ocu
pació i resulta que no són a la Conselleria de Treball, sinó 
que són a la Secció 31, una secció que gestiona, de la qual 
disposa la Conselleria d'Economia i Hisenda, és a dir, el la
berint de dispersió competencial que conflueix en aquesta 
Conselleria ja comenc;a a ser poc menys que kafkia. 

A més d'aquestes raons haunem de fer una severa crí
tica a la manca de competitivitat que ha tengut aquesta 
Conselleria en l'assumpció de competencies exclusives, que 
figuren com a competencies exclusives dins I'Estatut, com 
són les materies de transport marítim interinsular i ferro
carrils. 

Cree que aquesta esmena a la totalitat també tanca, té 
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dins ella també una crítica que es fa des d'un Grup de 1'0-
posició al Govern en tant que aquestes competencies, im
portants competencies per a una Comunitat Autonoma 
com la nostra, una Comunitat Autonoma pluriterritorial, 
una Comunitat Autonoma de dobles i triples insularitats 
que no ha estat capa<$, que no exerceix unes competencies 
que li pertoquen des de la mateixa promulgació de I'Esta
tut. No insistir una vegada més en el tema de ferrrocarrils, 
que és una de les assignatures pendents d'aquesta Comuni
tat Autonoma. 

Aquest conjunt de reflexioflS, Sr President, creim que 
justifiquen sobradament una esmena de totalidat, que justi
fiquen sobradament el fet de tornar al Govern aquesta sec
ció perque reeslructuri les competencies amb criteris de 
majar racionalitat per crear una Conselleria de Treball, 
una Conselleria de Treball i Seguretat Social que assumeixi 
les competencies d'assistencia social, for-ta Conselleria, im
portant Conselleria que demostraria l'existencia d'una sen
sibilitat vers un tema ja que en la nostra Comunitat Auto
noma csdevé de cada vega da més important que un poder 
públic com el seu s'enfronti amb valentia, amb decisió amb 
partides pressupostarics importants per fer [Tont a les exi
gencies d'una societat que demana uns serveis públics im
portants en aquesta materia. 

Moltes gracies, Sr President. 

EL SR PRESIDENT: 

Per defensar l'esmena 2047 del Grup Parlamentari SO
CIALISTA, té la paraula el Diputat Sr Martín Peregrín. 

EL SR MARTIN 1 PEREGRIN: 

Sr Presidente. Sras i Sres Diputados. 

Ciertamente algunas veces es difícil intervenir ante la 
Cámara tratando de sujetar el pensamiento que uno tiene 
dentro de sí mismo y sobre todo cuando ve que después de 
haber advertido en el debate de Comisión que la Conselle
ria de Trabajo y Transportes presenta una Memoria de am
plia ostentación y después nos encontramos con un vacío 
absoluto en cuanto al contenido y al desarrollo de esa Me
moria. 

Es ciertamente lamentable que en una Comunidad 
com ésta, donde el nivel de riqueza es claro y manifiesto, 
donde el nivel de calidad de vida no es el mejor, pero está 
relativamente bien situado y donde la generación de rique
za es contfnua, que la atención que se da por parte del Go
bierno a las cuestiones sociales que pueden competer a la 
Conselleria de Trabajo no sólo sea mínima, sino absoluta
mente ineficaz. 

Sr Conseller - y me dirijo a usted porque entiendo que 
es el responsable político de esta Conselleria, el autor de la 
Memoria y también el responsable de que esta Memoria no 
tenga el más mínimo reflejo en el presupuesto -, no es de 
recibo estar reivindicando lo que después, desde el propio 
Gobierno, no se puede conseguir teniendo competencias 
para ello, no es de recibo hacer dejación de responsabilida-

des políticas jugando al lamento continuo y es evidente que 
la obligación de un responsable político es la de compro
meterse para que la gestión que le ha sido encomendada 
sea la que debe ser desde el punto de vista de esa responsa
bilidad. 

Como decía el Sr Quetglas, no puede decirse que la 
Conselleria de Trabajo no tenga dinero porque hay por ahí 
una sección que se llama 31, Asuntos Comunes, que es un 
auténtico cajón de sastre al que se pretende decir que se 
tiene en compromiso pero que no se firma y donde hay 296 
millones de pesetas, que por cierto vienen del Fondo Social 
Europeo y con unas adscripciones muy específicas y que sin 
embargo no tienen la referencia específica, concreta, políti
ca de que usted es el que va a gestionar, el que va a gastar i 
va a responder de ese dinero. 

Claro, así és fácil hablar de acción formativa ocupacio
nal, de formación y fomento de la economía social, de plan 
especial de ocupación y autocupación juvenil, de talleres de 
ocupación, de permitir y consentir que otras Consellerias, 
como muy bien decía el Sr Quetglas hace un momento, ten
gan unas competencias que son de usted y que ni siquiera 
ha reclamado, y de dispersar algo que tendría que tener un 
planteamiento homogéneo, único y bastante coordinado 
desde el punto de vista de su propia actuación. 

Si no hay la más mínima intención desde el punto de 
vista social y político de que la Conselleria de Trabajo sea 
lo que t-iene que ser, ustedes tienen dos posibilidades: una 
ya se la han dicho, suprimir la Conselleria; dos, si quieren 
que la Conselleria permanezca, asumir el costo y la respon
·sabilidad política que eso conlleva. Desde luego no vamos a 
consentir que cuando se apruebe este presupuesto ustedes 
nos digan que no han dispuesto de dinero porque, muchos 
de esos millones que se les van a plantear en las secciones 
podrían estar perfectamente identificados en el presupues
to de la Conselleria de Trabajo. 

Ustedes no quieren, debe haber muchas razones para 
mover estos cientos de millones de un sitio para otro y en 
otros menesteres, pero nuestra obligación, no como Oposi
ción, sino como Diputados de este Parlamento, es decirles 
que el dinero se tiene que gastar en lo que se tiene que gas
tar y que para eso hay una necesidades sociales y humanas 
que el Gobierno no puede hacer dejación de su atención y 
cumplimiento. 

No queremos que pase lo que pasó el año pasado, que 
le colemos de rondón o por cu~quier otra razón que se nos 
escapa 50, 100 o 200 millones, queremos que todos seamos 
responsables y que ustedes acepten las enmiendas, si es que 
aceptan alguna, con la asumpción que supone una concien
cia plena de responsabilidad política y social, y si no son ca
paces no lo hagan, pero por favor no nos digan que no está 
en el programa o que no se puede desviar; sean valientes, 
digan: no señor, nuestra política no es ésta, es otra, pero 
argumenten, porque este Parlamento y su propia dignidad 
así lo exige. 

Por último, creo, Sr Conseller, que no se puede dejar 
de lado la responsabilidad que este Gobierno puede tener 
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en la consolidación de un movimiento, sobre todo dentro 
del empleo juvenil, que usted sabe que se está promovien
do y que no sería aconsejable desasistir. Me refiero a los 
deseos de muchos jóvenes de autoocuparse, de introducirse 
dentro del planteamiento de la economía social, no como 
un remedio subsidiario o conyuntural, sino como una situa
ción puramente asumida desde el punto de vista estructu
ral, es decir, considerar la cooperativa, considerar el movi
miento cooperativo como algo que debe estar dentro de la 
superación de cualquier clase de sociedad que no sea la de 
ir hacia una justicia mucho más distributiva que la actual. 

Por todas estas razones creemos que hay más que sufi
cientes argumentos como para que sea y deba ser atendida 
esta enmienda a la totalidad. 

Gracias. 

EL SR PRESIDENT: 

Per part del Grup Parlamentari PSM-EEM, té la pa
raula el Diputat Sr Sebastia Serra. 

ELSRSERRAIBUSQUE~: 

Sí; gracies, Sr President. 

Estam molt preocupals, perque evide.ntment aquesta 
Conselleria, a la qual nosaltres desitjam ~treim que ha de 
tenir una impottancia decisiva, realment la comenci a ten ir 
o vagi consolidant el que ha comen~t i de fet ho vagi mi
llorant. Nosaltres no férem es mena de totalitat a la Conse
Heria de Treball perque férem unes esmenes parcials, molt 
concretament quatre, per dur una serie de doblers a aques
ta Conselleria per fer tot un conjunt d'actuacions que no
saltres definim com a projectes de formació i foment de 1'0-
cupació, promoció del cooperativisme i de l'economia so
cial. 

En conjunt nosaltres volem que l'any 90 es gasti 
248.606.000 pts en aquests conceptes a través de quatre ti
pus d'actuacions: unes, 100 milions de pessetes perque els 
Ajuntaments i els Consells Insulars promoguin aquestes ac
tuacions en els seus ambits, 24 milions de pessetes perque 
ho facin, per a funcionaments col.lectius, cooperatives, 
grups de persones que vulguin lluitar per l'autocupació, per 
l'economia social, pel cooperativisme, gent marginada que 
necessita ajudes d'aquests tipus i a la vegada també col.lec
tius de treballadors que dins una normalitat laboral neces
siten un ajut per funcionar, perque a vegades hi ha sectors 
que ho necessiten; 100 milions per a inversions de corpora
cions locals, siguin Consells o Ajuntaments, i 24 milions i 
busques, els restants, per a inversions d'aquests col.lectius, 
d'aquestes cooperatives, etc. 

Ho férem d'aquesta manera tan senzilla i no amb una 
esmena de totaJitat per dues raons essencials. La primera, 
perque l'actitud del Conseller, tant en les seves comparei
xences en el Parlament durant tot aquest any que ara aca
bam, gairebé sempre a preguntes que Ji hem formulat grups 
de l'Oposició i en les que li hem reclamat atenció o explica
cions sobre actuacions que havia fet, ens va semblar una ac-

titud positiva, amb voluntat i a la vegada perque tenim no
ticia que el Conseller, concretament amb els col.lectius de 
cooperatives, amb gairebé tots, no amb tot8 pero amb gai
rebé to18 i també amb altres coLlectius com les centrals sin
dicals, ha tengut un diilleg bastant fluid durant tot l'any que 
feia preveure unes aCluacions una mica més decidides. 

Per altra banda, la Memoria deIs pressuposts de l'any 
90, que el Sr Conseller va llegir a la Comissió Parlamenta
ria, Memoria bastant amplia, per altra banda, comparada 
amb el que acostumen afer altres Conselleries, és a dir, és 
una Memoria més completa que la d'altres Conselleries, la 
Memoria, insistesc, era bastanl estructurada, bastant coor
dinada i a la vega da parlava d'unes mesures de tipus legal 
que la Conselleria ha anat adoptant durant l'any 89, que 
permeten fer el que comentavem: economia social, promo
ció del cooperativisme, ajut als sectors més necessita18 per 
posar en marxa activitats ocupacionals, pero, és dar, una 
cosa és el marc legal on es mou la Conselleria, una cosa és 
l'actitud del mateix Conse11er, les seves explicacions i 
aquesta Memoria que tenim aquí, a disposici6 de to18 els 
Diputats, i una altra cosa molt distinta el reflex dins les 
partides pressupostaries. 

El reflex en les partides pressupostaries que va presen
tar el Govern ens va deixar molt preocupats, amb una con
tradicció flagrant amb l'actitud del Conseller i a la vegada 
amb el text escrit que ens donava i que ens explicava dins el 
Parlament. Aleshores aquí hi havia una cosa que no funcio
nava i és aquí que el PSM-EEM presenta aquestes quatre 
esmenes fortes, dures, de dur els doblers deIs fons socials 
europeus a la Conse11eria de Treball per a tots aquests ob
jectius. 

Dins Ponencia i dins Comissi6 hem observat que tant 
aquestes esmenes presentades pel nostre Grup com altres 
de semblants de la resta deis Grups de l'Oposició, no s'han 
recollit ni en la més mínima expressió per la majoría i és en 
aquest mament que veim que aixo no s'ha acceptat ni mfni
mament quan realment no entenem que ha passat amb 
aquests pressuposts. 

No ho entenem, perque l'any passat aprovarem una se
rie d'esmenes de matinada, quan falta ven una serie de dipu
lats, per un d'aques18 problemes de les hores, pero de fet jo 
estic convenc,:ut que el Gavern i el Conseller han fet bé a110 
que es va aprovar i els han deixat gestionar, bé, ho han fet 
bé, per ventura es pot discrepar en qualque subvenció a 
qualque cooperativa, per ventura qualcuna ha estat exclosa, 
per ventura s'hagués pogut fer més via, el Pla de Formació 
Ocupacional ja hauría d'estar fet, aquest estudi que s'ha en
carregat a una empresa estatal, pero en definitiva la gestió 
no ha estat tan negativa, tal com expressarem en les pre
guntes davant el Parlament. 

Aleshores el problema és aquest: Com és possible que 
el Govern, per a l'any 90 torni arrera respecte del que ja ha 
fet la Conselleria? Com és possible que hi hagi una Memo
ria bastant explícita, on hi ha una certa voIuntat de treball i 
un conjunt de Decrets que han de funcionar, pero que 11a
vors no"hi hagi els doblers en els pressupos18 i es trobin a 
una altra banda, que és la Secció 31, on hi ha to18 aques18 
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doblers i més, i que en definitiva avui aixo no quedi adarit 
davant aquest Parlament? 

Per tant, en aquest sentit i a causa d'aquest conjunt de 
contradiccions, si el Govern no manifesta una voluntat de 
rectificació creim que són justificacades les es menes a la to
talitat, si bé, evidentment, creim que la via més adequada 
era que s'acceptassin les propostes de la naturalesa que 
hem explicat i realment haguessin donat contingut nume
ric, de pessetetes, a allo que el Decrets i la mateixa Memo
ria expliquen. 

Gracies. 

EL SR PRESIDENT: 

Per part del Grup Parlamentari POPULAR, té la pa
raula el Diputat Sr Tudurí. 

EL SR TUDURI 1 MARI: 

Gracies, Sr President. 

Seré molt breu, pero tal vegada comen<;aria pel Cinal, si 
m'ho permeten parlaria un poc del que acaba de dir el Sr 
Serra. El Sr Serra té raó en qualque cosa, el Sr Serra ha se
guit tata la trajectoria d'aquesta Conselleria, ens consta a 
tots que al llarg de l'any s'ha preocupat i ara no podia dir 
més que ~l que ha dit, que ti agraesc en nom del Conseller, 
supos que puc dir en nom del Conseller, i en nom meu, per 
descomptat. 

Després, ja voldria parlar més concretament de les 
dues es menes, la 1848 del CDS, que parla que la Conselle
ría no és racional ni en estructura ni en funcions; la del 
PSOE diu "dotar de contingut i fonament per assumir i 
exercir tates les competencies i funcions que li corres pon
guin", molt bé, aquestes definicions i ja ens han demostrat 
si era una Conselleria residual, ens han dit que era inefica~, 
que era no sé que, ja veuen que altres membres de l'Oposi
ció no estan tan d'acord amb el han dit vostes, pero també 
són punts de vista i deixem-ho així. . 

Que vostes voldrien lligar aquesta Conselleria de Tre
ball a Sanitat i crear un Ministeri que aquí li deim Conse
Heria de Treball i Seguretat Social igual que l'Administra
ció Central? No m'estranya gens, vos tes són partits molt 
centralistes i els agrada copiar de Madrid. Que fins i tot es 
pot lligar ,!-mb Ordenació del Territori? Bé, podria ser que 
si i que no,' pero el fons de la qüestió és un altre. 

La competencia, i cree que ha estat el representant del 
CDS que ho ha dit, no diguin que la competencia corres
pon, sí senyor, la competencia correspon al President del 
Govern, únicament i exclusivament al President del Go
vern, canviar, modificar, fer, desfer, dotar o llevar atribu
cions a una Conselleria i aixo ha pot fer al principi de la 
Legislatura i si li funciona ha pot aguantar durant tata la 
Legislatura i si no, té atribucions per poder canviar sobre la 
marxa si 1i interessa. 

Molt bé, partint d'aquesta base ja no vull parlar de la 

legislació, de si la Llei 5 de l'any 84 1i dóna aquestes atribu
cions, ja que voste ho cerca li diré que és l'artide 14, l'apar
tat 10, que diu exactament "dictar órdenes que supongan la 
creación o extinción de las Conselleries"; que l'apartat 6 
diu "coordinar la elaboración de programas de carácter ge
neral, etc., etc.". Ara bé, tot a0 esta molt bé si volguessin 
tenir aquí una Conselleria que tengués una dotació, que 
tengués un Capítol VI fort, etc., etc., pero precisament la 
idea del Govern és ten ir una Conselleria que coordini cer
tes funcions entre les altres Conselleries i mol tes vegades 
funcions de transferencies des d' Administracions Centrals, 
per exemple, o amb Administracions locals com els Con
sells. 

En aquest sentit, vostes saben perfectament que hi ha 
dos Decrets que li permeten maniobrar fans, bé, fer trans
ferencies de fans per a les funcions que vagi desenvolupant 
d'acord amb les Conselleries, d'acord amb Economia per 
descomptat, a~o és logic. 

Per anar més rapid els estalviaré el que ja ha dit el Sr 
Serra, em consta que ha hem llegit molt bé, rellegeixin tata 
la Memoria del Pressupost del 1990 i veuran vostes tates 
les funcions que pensen complir, no les vull anomenar per
que to18 sabem molt bé les que pensen complir durant l'any 
90, tal vega da dia 31 de desembre podran dir alguna cosa 
sobre a0, pero avui per avui crec que és ambiciosa, que els 
objectius d'aquesta Conselleria són molt ambiciosos i que 
el Govcrn la protegeix molt i per tant, d'acord, vos tes ho 
farien d'una altra manera, pero per descomptat no és com 
ho pensa fer el Govern. 

Per tot aixo nos al tres no podrem donar suport a cap 
de les dues esmenes. Gracies, Sr President. 

EL SR PRESIDENT: 

Té la paraaula el Diputat Sr Quetglas. 

EL SR QUETGLAS 1 ROSANES: 

Gracies, Sr President. 

La veritat, Sr Tudurí, és que amb tota cordialitat li he 
de dir que m'ha fet malta gracia aquesta al.lusió seva al 
centralisme. Miri, l'únic Partit que ha reprodui:t mimetica
ment, sense introduir el més mínim canvi a l'estructura he
retada de l'Administració de la Comunitat Autonoma i jo 
m'atreviria a dir a tates les Comunitats Autonomes espa
nyoles, és el PP a Balears. Si aquesta no és la prova més 
clara de centralismeL 

Es a dir, tates les altres Comunita18 Autonomes, en re
bre les competencies han fet un exercici de reflexió sobre 
com podrien organitzar millar, de cara a un millors serveis 
als ciutadans, aquelles competencies rebudes, competencies 
rebudes amb una carrega ancestral de disfuncions, de pro
blemes competencials, de problemes corporatius d'una Ad
ministració que havia quedat excessivament gegantina i que 
ja havia perdut algunes referencies en relació amb la seva 
propia organitzacíó, que havia perdut alguns deIs principis 
als quals esta legalment obligada, el principi de racíonalitat 
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per exemple, al qual obliguen les neis procedimentals i les 
altres Comunitats Autonomes han fet aquesta reflexió i -
s'han reorganitzat, perque un deIs principis que avalen tec
nicament la descentralització de l'Estat a les Comunitats 
Autonomes és que la proximitat de l'Administració a l'ad
ministrat permet una millor adequació de les estructures 
administratives a les necessitats reals deIs ciutadans de cada 
Comunitat Autonoma diferenciada. 1 la nostra és una Co
munitat Autonoma amb característiques diferencials, amb 
característiques territorials, amb característiques culturals, 
amb característiques d'estructura economica, amb caracte
rístiques d'estructura social. Per tant, és absolutament logic 
i exigible, en termes polítics, que el Govern de la Comuni
tat Autonoma agafi aquestes competencies, les organitzi de 
manera adequada a les necessitats deIs ciutadans d'aquesta 
Comunitat Autonoma i les organitzi de manera racional. Jo 
no he discutit ni discutiré mai la competencia del President 
de la Comunitat Autonoma per organitzar les competen
cies així com ell trobi que ha ha de fer, perque aixo és una 
competencia indiscutible, pero vos te no cm discutira a mi 
la capacitat política del Parlament d'exigir a I'Executiu que 
aquesta competencia l'exerceixi de la manera més racional i 
més adequada possible a ¡es necessitats d'aquesta Comuni
tat i aixo és exactament el que no fa. 

Jo li faig una exigencia política i no una exigencia le
gal, Sr Tudurí. Aleshores no cm vengui a dir una vegada 
més per tota explicació que "nosaltrcs tenim la competen
cia per fer-ho quan ens doni la gana", evi~entment vos tés 
ten en la competencia de ter-ha quan el~:iloD:i la gana i jo 
els he de dir: Ido ho fan molt malamenCi no respecten els 
principis basics de l'autonomia d'adequació de I'organitza
ció administrativa de la Comunitat Autonoma a la realitat . 
en la qual operen i aleshores són vostes els qui no exercei
xen I'autonomia. 

Per últim, perque em pareix que aquesta discussió ja 
comen~ a ser reiterada, pero crec que s'ha de posar da
munt la taula quantes vegades faci falta perque continua es
sent un deIs grans problemes de la nostra Comunitat, li he 
de dir que si voste traba logic que quan hi ha un titular d'u
na competencia, com ha és la Conselleria de la qual parlam 
en materia de Treball i Foment de l'Ocupació, i resulta que 
aquesta Comunitat Autonoma te uns programes relatius a 
Foment de I'Ocupació, si vos te troba logic que aixo vagi a 
la Secció 31 perque després ja ho repartirem com trobem, 
també li semblaria logic posar tot el pressupost de la Co
munitat Autonoma a la Secció 31 i ja anirem repartint. 

Pcr aixó, ni feim pressuposts, ni feim deb?t pressupos
tari, ni feim res; facin una gran Secció 31 coÍn un xec en 
blanc al Govern, que al fans és a aixo que aspiren, i ja ani
ran repartint a mesura que a cada Conseller, al President 
de la Comunitat Autonoma o a qualsevol se'ls vagi passant 
pel cap que han de fer aixo o alIo. Efectivament és el pres
supost més comode, pero no és un pressupost democratic, 
Sr Tudurí. 

Gracies, Sr President. 

EL SR PRESIDENT: 

Té la paraula el Diputat Sr Martín Peregrino 

EL SR MARTIN 1 PEREGRIN: 

Gracias, Sr Presidente. 

Sr Tudurí, creo que ya va siendo hora que cuando ha
blan ustedes de centralismo se digan las cosas claras. Uste
des se permiten hablar de esto ahora porque no son nada 
ni nadie en Comunidades Autónomas, que en el Estado Es
pañol son esenciales. En Cataluña no tienen nada que ha
cer, en el País Vasco no tienen nada que hacer, en Valencia 
tampoco tienen nada que hacer y, claro, se pueden permitir 
el lujo de decir que son regionalistas, claro que sí, o nacio
nalistas si es que estan regionalizados, pero porque no tie
nen presencia en el Estado, esa es la primera. 

Ustedes hablan de centralismo, sí, ustedes hablan de 
centralismo porque su situación política les permite, entre 
comillas, hablar de que no son centralistas. Quisiera ver, 
desde un punto de vista dialéctico, si ustedes tuvieran las 
responsabilidades políticas que el Partido Socialista tiene 
en todo el Estado, qué clase de centralismo tendrían uste
des. "España es lo único importante", decían hace diez 
años, no sé ahora qué es lo único importante aquí. 

Usted, Sr Tudurí, dice que la Oposición no tiene que 
decirle al Gobierno qué ha de hacer y al Presidente menos; 
nosotros no le decimos al Presidente lo que tiene que ha
cer, suponemos que él tendrá suficiente enjundia política y 
criterio político como para asumir sus responsabilidades. 
Lo que estamos diciendo al Gobierno es que no se puede 
tener una Conselleria de Treball como si fuera un espejo 
de algo que no refleja en absoluto ni una gota de agua. No 
se puede hablar de política social cuando no se tiene presu
puesto para esa política social y no se puede decir que se 
quieren atender necesidades sociales cuando se ignoran 
olímpicamente yeso es lo que se deduce de este prsupues
to, no otra cosa. 

Nosotros estamos trabajando sobre los papeles que us
tedes nos han presentado, no sobre los que nosotros pre
sentamos y ahora sí estamos dando la alternativa y estamos 
diciendo que para atender al empleo juvenil hay que poner 
tantos millones y que para atender a la economía social hay 
que poner tantos millones y que para solventar muchos de 
los problemas que tiene esa Comunidad, absolutamente in
justos con la cantidad de miles de millones de pesetas que 
se mueven en ella, hay que atajar el paro estacional en la 
medida de lo posible, hay que eliminar la precarización del 
empleo que en otros sitios, a lo mejor por razones econó
micas y de desarrollo de esas mismas regiones, es mucho 
más difícil, pero aquí no tanto y hay que ir a una supresión 
de un nivel preocupante de mantenimiento de paro estruc
tural que hay en la Comunidad, alrededor del 17 o del 18%, 
con oscilaciones. 

Eso, esta Comunidad no se lo puede permitir y el Go
bierno que dice que rige esta Comunidad y que dice que 
respira los deseos de esta Comunidad, tampoco se lo puede 
permitir; es absolutamente impresentable que en un caso o 
en un supuesto tan importante corno el que ahora contem-
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pIamos, a un Conseller al que se le ha requerido que expli
que el porqué una Memoria es amplia en su exposición y 
después no tiene una peseta a la hora de concretar, ni si
quiera haya tenido la atención de explicar al Parlamento el 
porqué, 

EL SR PRESIDENT: 

Passam a votació les esmenes 1848 del CDS i 2047 del 
Grup Parlamentari SOCIALISTA, ambdues a la totalitat 
de la Secció 19. 

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? 

Resultat de la Votaci6: Vots a favor, 28, Vots en con
tra, 30. No hi ha abstencions, Queden rebutjades les esme
nes a totalitat que acabam de sotmetre a votació. 

Passam a debatre l'esmena 1845 del Grup Parlamenta
ri CDS al Subprograma 33.31.00, Té la paraula el Portaveu 
Sr Quetglas, 

EL SR QUETGLAS I ROSANES: 

Gracies, Sr President. 

Jo cree que després d'aquest debat, jo cree que interes
sant debat, possiblement un deIs més interessants que hi ha 
hagut alllarg d'aquesta tramitació pressupostaria, practica
ment ja s'ha dit tot en relació amb les es menes que venen a 
continuació, 

Nosaltres, ja ho he dit abans, preconitzam la creació 
d'una Conselleria de Treball que prengui, a més, la respon
sabilitat de Seguretat Social i deIs programes d'assistencia 
social del Govern. Nosaltres entenem que una subvenció o 
una pensió del tipus del Fans d' Assitencia Social ha d'anar 
íntimament lligada als conceptes de creaci6 de feina, als 
conceptes de salari social, als conceptes progressius d'un 
estat de benestar i aleshores aixo s'ha d'incardinar dins 
aquesta gran Conselleria que nosaltres consideram que ha 
de ser la Conselleria de Treball i Seguretat Social i, per 
tant, el que defensa aquesta es mena és la incorporació d'a
quests programes que avui figuren a la Conselleria de Sani
tat, a la Conselleria de Treball i Seguretat Social, que dei
saria de ser logicament la Conselleria de Treball i Trans
ports en la mesura que una altra esmena nostra que defen
saré a continuació fa referencia a traslladar els programes 
de transports a la Conselleria d'Ordenaci6 del Territori 
juntament amb les feines d'infrastructura de Transports. 

Nosaltres, Sr Conseller, defensam una gran Conselle
ria, defensam una Conselleria important en materia d'acció 
social de la nostra Comunitat Autónoma en termes sem
blants de preocupació del que li acaba de dir el Sr Martín 
Peregrín. Nosaltres no hem desfet aquests programes d'ac-

tuació en materia laboral perque en definitiva volem que 
aquest debat de PIe sigui un debat important sobre grans 
temes i no descendint necessariament al nivell de progra
mes d'actuació que, a més, altres Grups de l'Oposició duen 
en forma d'esmenes i defensaran adequadament, pero sí vo
lem subratllar la necessitat d'unificar les accions de Treball, 
d'Assistencia Social, de Benestar Social i de Seguretat So
cial i per tant la incorporació del Fans d' Assistencia Social 
als programes corresponents i lligats a conceptes molt més 
moderns, molt més progressius, com per exemple el de Sa
lari Social. 

Gracies, Sr President. 

EL SR PRESIDENT: 

Per part del Grup Parlamentari POPULAR, té la pa
raula el Diputat Sr Tudurí. 

EL SR TUDURI 1 MARI: 

Gracies, Sr President. 

Efectivament les postures han quedat un poc cIares. 
He pres la paraula per dir simplement que nosaltres no els 
donarem suport. 

EL SR PRESIDENT: 

passam. ido, a votació l'esmena 1845 del Grup Parla-
mentari CDS, . 

Sres i Srs Diputats que voten 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, 29. Vots en con
tra, 30. No hi ha abstencions. Queda rebutjada l'esmena 
que acabam de sotmetre a votació. 

Al Subprograma 32.21.00 hi ha mantengudes les esme
nes 1849 del Grup Parlamentari CDS, les 2048, 2052, 2053 
i 2054 del Grup Parlamentari SOCIALISTA i la 2243 del 
Grup Parlamentari PSM-EEM. 

Per defensar la 1849 té la paraula el Portaveu del Grup 
del CDS, Sr Quetglas, " 

EL SR QUETGLAS 1 ROSANES: 

Gracies, Sr President. 

Aquesta esmena és aquella que preconitza la transfe
rencia de 296 milions de pessetes que figuren a la Secció 31 
per al foment de l'ocupaci6 a la Conselleria de Treball i 
pensam que amb els arguments contenguts en el debat a to
talitat i de l'esmena anterior queda suficientment defensa
da en els seus termes. 
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Gracies. Sr President. 

EL SR PRESIDENT: 

Per defensar les es menes 2048, 2052, 2053 i 2054, té la 
paraula el Diputat Sr Martín Peregrino 

EL SR MARTIN 1 PEREGRIN: 

Sí, Sr Presidente; agruparé la defensa de todas las en
miendas. 

Consecuentemente con lo expuesto anteriormente, es
tas enmiendas lo que hacen es desarrollar y concretar a ni
vel de presupuesto de Conselleria cuales són las actuacio
nes que nosotros consideramos imprescindibles i necesarias 
para un adecuado funcionamiento y cumplimiento de sus 
fines. 

Se promueven a través de actuaciones relativas a ac
ción formativa ocupacional, a formación y fomento de la 
economía social, al plan especial de ocupación i autocupa
ción juvenil y al plan de taller ocupacional y juvenil, tam
bién relacionadas con algunas actuaciones que se han enco
mendado a la Conselleria Adjunta a la Presidencia que no
sotros entendemos que deben ser asumidas completa y ple
namente por la Conselleria de Treball. 

Es importante tener en cuenta que cuando en una so
ciedad como la nuestra nos encontramo~\:on que muchos 
jóvenes que" quieren acceder al primer empleo no sólo tie
ne dificultades para acceder a este puesto de trabajo de in
mediato sino 'que además, como consecuencia de no ocu
parse, pueden perder los conocimientos adquiridos en las 
escuelas de Formación Profesional, en el colegio o en la 
universidad y necesitan de una permanente actuación dada 
la dinámica que plantea esta propia sociedad, el ejercer una 
actividad o una acción política encaminada a actividades 
formativas ocupacionals permanentes o a talleres ocupacio
nales es uno de los elementos esenciales de una política so
cial adecuada y consciente. 

No digamos ya todo lo que está relacionado con la for
mación y el fomento de la economía social. Le diría al Sr 
Conseller Pio Tur que yo también le voy a reconocer que 
efectivamente el desarrollo del programa presupuestario 
que se aprobó el año pasado ha sido satisfactorio desde 
nuestro punto de vista, pero que eso no puede ser ni mu
chísimo menos la justificación plena de que este año ni si
quiera pueda usted desarrollar mínimamente un programa 
en el que con mucho gusto le diríamos también que esta
mos con usted y que le apoyamos, qué más quisiéramos? 

Entonces esta formación y fomento de la economía so
cial no es algo que deba entenderse como una necesidad 
para cubrir ciertas situaciones concretas y determinadas. La 
economía social es algo que en muchos sitios de Europa y 
concretamente en el Estado Español podríamos referirnos 
a la experiencia cooperativa de Mondragón, demuestra que 
es una viabilidad absolutamente necesaria para el manteni
miento de unas estructuras productivas o incluso de unas 
relaciones laborales que superan las tradicionales. Noso-

tros creemos que el dinero que pueda invertirse en la for
mación de los ciudadanos, en la formación de los jóvenes 
en lo que se refiere a economía social es un dinero de alta 
rentabilidad y no sólo de alta rentabilidad económica, sino 
de alta rentabilidad social y que, en consecuencia, la apro
bación de las enmiendas que nosotros planteamos y de las 
aportaciones económicas que hacemos como adscripción 
poHtica responsable a su Conselleria y no para que usted 
tenga que pedir favores a nadie, incluso desde el pr.9pio 
Gobierno, sino que usted sepa lo que tiene y de lo que ÍlUe
de disponer, es algo que debería ser necesariamente atendi
do. 

EL SR PRESIDENT: 

Per part del Grup Parlamentari POPULAR, té la pa
raula el Diputat Sr Tudurí. 

EL SR TUD URI I MARI: 

Si, Sr President; simplement per fixar postura. Nosal
tres no donarem suport a aquestes esmenes. 

EL SR PRESIDENT: 

Passam, ido, a la votació. No, encara hi ha l'esmena 
2243 del Grup Parlamentari PSM-EEM. Té la paraula el 
Diputat Sr Sebastia Serra. 

EL SR SERRAI BUSQUETI: 

Gracies, Sr President. 

L'esperit de les esmenes que han defensat el Sr Martín 
Peregrín i el Sr Quetglas és el mateix de la nostra, si bé les 
esmenes del PSOE detreuen les quantitats de distints llocs. 
Nosaltres duim tots els doblers, 248.606.000 pts, de la Sec
ció 31, que és, per tant, el que procedeix del Fons Social 
Europeu i feim una distribució i volem insistir en el raona
ment per fer-Ia d'aquesta manera, que aixo pot ser sigui la 
diferencia més grossa amb les aItres esmenes, i és que cre
im que aixo s'ha de distribuir en quatre grans paragrafs. 

Un primer aspecte és que hem d'adequar amb correc
ció la imputació pressupostilria ha d'estar ben adequat i en 
conseqüencia pensam que ho hem de dur correctament d'a
cord amb la normativa legal que existeix i en conseqüencia 
treball associat, cooperativisme, autoocupació, economia 
social, formació professional han de quedar ben especifica
des. Per aixo el nostre Grup ha dut aquests 248 milions dis
tribults en quatre grans apartats, com he dit abans, dos per 
a Capitol IV, una part, 100 milions, Corporacions locals, 
una altra part, 24 milions, empreses i col.lectius; després ja, 
Capítol VII, a Corporacions locals 100 milions més i també 
per a inversions, ja a Capitol VII, 24.666.000 pts a co\.Iec
tius. 

Insistim que hi ha un conjunt de Decrets - Autoocupa
ció, Economia Social, Cooperatives; economia social en de
finitiva - i per tant tant tots els projectes de formació i fo
ment de l'ocupació quedarien englobats. Creim que existei
xen les eines, creim que hi existeixen els doblers a la Secció 
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31; creim, en conseqüencia, que és totalment i absoluta
ment dar que s'hauria d'aprovar i més que aprovar jo diria 
que ja s'hauria d'haver indos en el projecte de pressuposts. 

Gracies. 

EL SR PRESIDENT: 

Per part del Grup Parlamentari POPULAR, té la pa
raula el DiputaL Sr Tudurí. 

EL SR TUDURI 1 MARI: 

Sí, Sr President. 

Nosaltres, per descomptat, estaríem disposts a deixar 
una quantitat testimonial, que no té res a veure amb els 
248 milions que voste ha fet en aquesta esmena. Si el Sr 
Serra vol que quedi una quantitat, la distribueix i la po
guéssim acceptar, estaríem disposats perque vcgin la bona 
iniciativa, encara que voste sap que els doblers surten de la 
Secció 31 per Decret. Res més. 

EL SR PRES IDENT: 

Sí, té la paraula el Diputat Sr Serra. 

ELSRSERRAIBUSQUE~: 

L'any passat tots els Grups varem fer un esfon; de po
sar unes quantitats, bé, jo crec que el Govern les ha gestio
nat bastant correctament, no tenim queixes excessivament 
grosses de la seva gestió, el Sr Conseller sap un poc la reali
tat de la seva ConselIeria, les demandes socials que existei
xen, el Sr Martín Peregrín ha parlat del model cooperatiu i 
de mol tes altres coses que tots coneixem i nosaltres, quanti
tats simbOliques, a dir veritat, qua n deim partida oberta de 
1000 pts ja és una quantitat simbolica, pero és que nosal
tres en aquest cas creim que els doblers a la Secció 31 hi 
són, hi ha els 248.606.000 pts com a mínim a disposició del 
que es vulgui, perque aquí hi entra la segona part: O és que 
d'aquests 248 milions del Fons Social Europeu es pensen 
fer altres coses que no sigui aixü? 

Es que en aquest cas, "apaga y vámonos" i permetin 
l'expressió, perque en aquest cas jo ja no sé que hauría de 
dir d'aquesta situació bastant curiósa. Si s'aconsegueixen 
doblers del Fans Social Europeu, són doblers per alIo que 
hem discutit, no són per a una altra cosa, si no fos aixf seria 
una f~rsa terrible i un engany absolut. En conseqüencia, 
hem de jugar amb el que hi ha. 

EL SR PRESIDENT: 

Sí, té la raraula el Diputat Sr Tudurí. 

EL SR TUDURI 1 MARI: 

Moltes gracies, Sr President. 

Nosaltres, sincerament, volíem aprovar aquesta esme
na si s'hagués pogut transaccionar. Nosaltres estaríem dis-

posats, no ho sé, a deixar una xifra de 10 milions de baixa 
de tal manera que proporcionalment a les xifres que ja te
nim ara, es poguessin repartir entre els seus programes. Si 
vos tés estan disposts. 

Res més; gracies. 

EL SR PRESIDENT: 

Sr Serra? 

EL SR SERRA 1 BUSQUE~: 

Sr Tudurí, amb el cor a la ma, amb 10 milions, aixo ja 
seria graciós, no és ver? 

Gracies. 

EL SR PRESIDENT: 

Acabat el debal, procedeix sotmetre a votació les es
menes del Subprograma 32.21.00. Hi ha inconvenient per
que és votin tates juntes? 

Passam a votació, ido, les esmenes 1849, del Grup Par
lamentari CDS, 2048, 2052, 2053 i 2054 del Grup Parla
mentari SOCIALISTA i 2243 del Grup Parlamentari PSM
EEM. 

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

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

Abs tencions? 

Resultat de la Votació: Vots a favor, 29. Vots en con
tra, 30. No hi ha abstencions. Queden rebutjades les esme
nes que acabam de sotmetre a votació. 

A continuació hi ha un vot particular del Grup Parla
mentari SOCIALISTA derivat de I'esmena 2121 del Grup 
MIXT, que va ser acceptada en Comissió. Per defensar 
aquesl vot particular i per part del Grup Parlamentari SO
CIALISTA, té la paraula el Diputat Sr Valentí Valenciano. 

EL SR VALENCIANO 1 LOPEZ: 

Gracies, Sr President. 

Ens tornam a trobar amb una esmena del Grup Parla
mentari MIXT, que podríem estar d'acord amb I'alta, que 
és per a foment de rus d'acció formativa, pero no hi podem 
estar en absolut en les baixes, és a dir, continuam desman
tellant, desforestant la política de medí natural de la Con
selleria d' Agricultura. 

En aquest sentit, tenint en compte que en aquests 
pressuposts hi havia moltes altres maneres de concretar 
aquestes esmenes agafant, per exemple, d'aquests 1000 mi
!ions de pessetes que hi ha d'immaterials, en comptes de 
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materialitzar el Diputat del Grup MIXT ha preferit conti
nuar desmantellant la política contra incendis, que era mi
llor continuar desmantellant la política contra l'erosió, que 
era millor continuar desmantellant la política forestal. En 
aquest sentit,nosaltres creim que seria molt més correcte 
que haguessin materialitzat de qualque manera aquests im
materials que hi havia, que s'haguesin fet tangibles i en 
aquest sentit haguéssim donat suport aquesta esmena; amb 
aquestes baixes, que creim que són totalment negatives, no 
ho podem fer i precisament per a~ hem mantengut aquest 
vot particular i demanam que es voti. 

EL SR PRESIDENT: 

Passam a votació el vot particular del Grup Parlamen
tari SOCIALISTA derivat de l'esmena 2121 del Grup 
MIXT. 

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? 

Resultat de la Votació: Vots a favor, 23. Vots en con
tra, 30. Abstencions, 5. Queda rebutjat el vot particular que 
acabam de sotmetre a yotació. , . r,. 

Al Subprograma 32.30.00 hi ha mantengua l'esmena 
1829 del Grup Parlametari CDS. Per defensar-la, té la pa
raula el Portaveu Sr Quetglas. 

EL SR QUETGLAS I ROSANES: 

Gracies, Sr President. 

Esmena coherent amb la nostra posició en relació amb 
la Conselleria, pretén introduir dins aquesta Conselleria a 
la qual ja hem de comenr;ar a renunciar en aquestes altures 
del debat, una Conselleria important en mat~ria de treball, 
seguretat social i els programes socials i laborals de la Co
munitat Autonoma, unes competencies també disperses en
tre diverses Conselleries - entre les quals í no massa com
prensiblement hi ha la de Cultura - relatives a la Tercera 
Edat. 

Si m'ho permet el Sr President, defensará molt breu
ment la resta d'esmenes a la secció i les deuaré totes per 
defensades. Les esmenes que vénen a continuació, que són 
la 1790 i la 1841 simplement pretenen, en coherencia tam
bé amb e[s termes mantenguts en el debat de totalitat i en 
les anteriors intervencions, transferir les despeses deIs pro
grames de transports a la ConseIleria corresponent d'Orde
nació del Territori i Obres públiques. 

Gracies, Sr President. 

EL SR PRESIDENT: 

Al Subprograma 51.33.00 també hi ha mantengudes les 

esmenes 2046, 2049, 2050 i 2051 del Grup Parlamentari 
SOCIALISTA Per defensar aquestes esmenes té la paraula 
el Diputat Sr Alfonso. 

EL SR ALFONSO I VILLANUEVA: 

Sr President. Sres i Srs Diputats. 

Duim quatre esmenes que van en un sentit molt sem
blant i que es corres ponen exactament amb uns acords que 
fa molt poc temps, Sr Conseller i senyors del Grup POPU
LAR, va prendre aquest Parlament, acords que es referien 
a la millora de la infrastructu'ra i eIs serveis públics en 
transports regulars de la Comunitat Autonoma. El Parla
ment, després d'un debat a una interpel.laciÓ, després de la 
presentació d'unes mocions, va acordar una serie de qües
tions que logicament qualsevol Grup respectuós amb els 
acords del Parlament, obviament no em referesc al Grup 
POPULAR, hauria d'haver incorporat al pressupost que -
s'havia de debatre i que s'havia de posar en funcionament 
dia primer de gener. 

No ha passat així; el Grup SOCIALISTA, que va ser el 
que va propasar la moció, va dur aquestes esmenes, els 
Grups del CDS i del PSM-EEM les varen recolzar i el 
Grup MIXT, que va recolzar la moció, no va recolzar les 
esmenes, prova normal de la coherencia d'actuació que ens 
demostra constantment i que eH ho diu, a més, i ho diu 
amb tata la vehemencia que el Grup MIXT posa en les se
ves actuacions, prova, die, de la coherencia que té en els de
bats i en les aplicacions económiques - aixo és important, 
parlam de doblers - deis acords parlamentaris. Esperem 
que la reflexió que ha de fer una persona coherent el dugui 
a canviar de vot. 

Jo no esper que el Govern, que el Conseller aquí pre
sent, que ha tengut una brillantíssima actuació contestant a 
l'esmena a la totalitat, actuació que no hem sentit, pero 
que deu haver fet mentalment, perque prenia notes i seguía 
bé el tema, jo no esper que el Govern defensi cap tipus 
d'actuació, no ho esper perque fa un día sencer que no in
tervé, pareix que els pressuposts són d'uns senyors que pas
saven per aquí, que no són del Govern i ha passat absoluta
ment de defensar uns pressuposts que teoricament són seus. 

Igual que deim una cosa hem de dir I'altra; crec que 
hem de donar les gracies al Conseller Forcades i a la Con
selIera de Cultura, perqu~ en la defensa d'allo que els inte
ressava - al Sr Forcades basicament el text articulat de la 
llei i a la Consellera de Cultura el seu pressupost - varen 
sortír i varen donar el call i varen defensar, bé o malament, 
equivocats o no, les seves postures. La resta deis Conse
llers, inclós aquest que no defensa els transports ni aquí ni 
defora, no defensen els seus pressuposts, deixen que el 
Grup POPULAR, el Grup que eIs dóna suport digui més o 
manco que vota en contra i així van les coses. 

Jo explicaré un poquet les esmenes perque ja que no 
ho fan vostes ni el Govern explica el seu programa, alman
co que l'Oposició expliqui les alternatives que té. El tema 
que demanam a la primera es mena és l'elaboració d'un ma
pa guia de transports regulars de cada illa, senzillament l'e-
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laboració d'un fulletó que expliqui a tots els ciutadans d'a
questes illes i als que vénen de fora com es poden moure 
dins la Comunitat Autonoma. El Conse11er va dir que ho 
tenia en el seu pressupost, el cercarem, cercarem la partida, 
tal vegada no la varem saber trobar i ens agradaria que ens 
digués si realment té aquesta partida, pero la veritat és que 
no la trobarem. Si hi és, retirarem l'esmena; ens pareix una 
proposta logica i, a més, corresponent a la moció aprovada 
pel Parlamento 

La segona esmena, jo no sé si vostes recorden que al 
debat de la interpel.lació i Ii agraesc, Sr Conse11er que ens 
envias l'estudi o el preestudi que ha fet Consultrans, queda 
perfectament demostrat que hi ha una serie d'indrets en 
aquestes iIles que no tenen transport regular i queda de
mostrat perque no és rendible. Nosaltres estam conven¡;uts 
que és aixi, nosaltres estam conven¡;uts que aquests indrets, 
aquests pobles, aquests ciutadans tenen dret a tenir trans
port regular i proposam una subvenció perque s'estableixi 
un transport regular via contracte-programa en aquests po
bIes, per a aquests ciutadans de la nostra Comunitat que 
han de venir a peu, en cotxe o han de fer autostop i és peri-
11ós: a peu els atropellen, en cotxe han demanar ajuda a un 
amic i fent autostop tots sabem el que pot passar. Per tant, 
no és molta cosa. Demanam uns c6ntractes-programa per
que aquests pobles poes, no són molts - tenguin transport 
regular, també aprovat pel Parlamento 

A l'esmena següent demanam una actuació - i miri que 
I'inicia el Grup SOCIALISTA - de subvenció d'interessos 
per a credits blanes per renovar la flota de transport regu
lar i I'inicia perque no és una mala política, quan se sap on 
va aquesta poIftica i aixo ho hem dit constantment. Aques
ta és molt concreta. Iniciar una política de credits blanes 
per renovar una flota de regulars l'edat mitjana de la qual, 
calculada a través d'ITV, passa deis 12 anys. 

La darrera, també aprovada en aquell debat parlamen
tari, era una petita es mena per dotar de serveis comple
mentaris el transport regular de les IlIes. No hem trobat 
cap d'aquestes partides, la intenció del Govern de complir 
els acords parlamentaris no és al pressuposts; la intenció 
deis Grups que no varen recolzar amb els seus vots les mo
cions que varem dur en aquest Parlament tampoc no és al 
pressupost; els acords d'aquest Parlament, en definitiva, no 
són al pressupost perque el Grup POPULAR i el Grup 
d'UM no estan d'acord amb la moció, pero va ser aprovada 
pel Parlament i el Grup MIXT no vol estar d'acord amb el 
fel de posar doblers a una moció que s'aprova. 

A nosaltres ens sap greu; ens agradaria, en primer Uoc, 
que aquest Govern s'adonas que els ciutadans de les nos
tres illes tenen necessitat d'un transport públic regular que 
a poc a poc es vagi acostant als nivells europeus, que sapi
guen que una de les reclamacions que fan les persones, els 
ciutadans d'Europa que ens visiten és precisament la caren
cia de transport regular dins les nos tres illes, del mal trans
port regular, que per a aquests senyors que venen el nivell 
de serveis és important, que tot el que parlam de qualitat 
del turisme passa per uns serveis públies adequats i aquests 
no són molt cars, i que si volen fer qualque cosa, cümen¡;ar 
a donar serveis a la nostra Comunitat Autonoma dcsprés 

de set anys de no fer-ho, senyors del Govern, senyors del 
Grop POPULAR, senyors d'UM i senyor del Grup MIXT 
sigui coherent, votin aquestes esmenes, aprovin aquesta ac
ció i, sobretot, tant com aprovar-Ia, votar que aquesta acció 
es faci. 

Moltes gracies. 

EL SR PRESIDENT: 

Per defensar l'esmena 2248 del Grup Parlamentari 
PSM-EEM, té la paraula el Diputat Sr Sebastia Serra. 

EL SR SERRA I BUSQUETI: 

Sí, gracies. 

Fins ara 10ts els Grups hem propugnat augments més 
o menys grossos a la ConselIeria de TrebalI i Tansports, pe
ro ara nosaltres propugnam una reducció de 17 milions a 
una de les seves partides. Es una partida que en té gairebé 
18, 17.900.000 i busquest de pessetes, i propugnam aquesta 
rebaixa de 17 perq ue són unes unes subvencions, i no per 
inversió, sinó senzillament per Capítol IV, aixo sí que s'ha 
de destacar, si fos per inversió a Capítol VII ens ho hagués
sim pensat, perque seria per a una inversió solida, pero ai
xo que es vulguin subvencionar empreses de transport per a 
funcionament ens preocupa, és a dir, o és un error que esti
gui a [rayes del Capítol IV o evidentment ens trobam da
vant una situació un poc delicada. 

Per tant, o vos tes rectifiquen i ho passen a Capítol VII, 
que sigui subvenció per a inversions, que així sí que esta
riem d'acord, pero com que no és així, sinó que només és 
per a funcionament, demanam aquesta rebaixa de 17 mi
lions, els deixaríem un poc menys d'un milió per si de cas 
es pogués utilitzar i llavors redistribulm aquests 17 milions 
entre diverses actuacions com són oficines d'atenció al con
sumidor, centres coordinadors de biblioteques, activitats te
atrals, és a dir que feim una distribució més o menys racio
nal de mancances que ja s'han detectat en aquest pressu
post durant dos dies. 

Volem insistir que l'hem defensada aquí, és a dir, una 
rebaixa, aixo és atípic, pero ho hem fet a posta i ha estat 
per fer veure aquesta contradicció: No pot ser que el 00-
vern subvencioni empreses privades funcionament, en 
aquest cas que son activitats empresarials, ha de subvencio-
nar inversions. 

'. 

ELSR PRESIDENT: 

Per part del Grup Parlamentari POPULAR, té la pa
raula el Diputat Sr Tudurí. 

EL SR TUDURI 1 MARI: 

Gracies, Sr President. 

Jo voldria recordar molt rapidament altra vegada la 
Memoria - els diré que és al tom 1-C, eh? - en les actua
cions que el Conseller posa immediates i diu "es publicara 
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una guia de transports en col.laboració amb la Conselleria 
de Turisme", aixo va molt en la lfnia que jo comentava 
abans, aquesta coordinació entre Conse11eries, aixo no vol 
dir que vos tes trobin aquests doblers aquí, els poden trobar 
a la Conselleria de Turisme, jo en aquest moment no els sa
bria dir a quina partida exactament, ha hauríem de cercar i 
ja és tard, després també veim, a la pagina següent ha po
drem veure, "cosa que suposara l'establiment i instal.lació 
de marquesines i tal, indicadors de les parades especial
ment que suposará la inversió per part nostra evitant-se 
amb aix6 la disparitat i diversitat deis elements constitutius 
de les infrastructures". 

Hi ha unes vies per poder-ha aconseguir, vostes ho sa
ben perfectament, que poden ser doblers sortits de la Con
selleria, Capítol VI, per exemple hi ha propagandes que 
poden anar per altra banda i es poden aconseguir aquests 
doblers amb imaginació, doblers que surtin de partides que 
no són d'una Administració Pública. No vull dir que sigui 
aixo, perque a mi cm consta que el Conseller ha fet certs 
tnlmits sobre aquestes coses. 

Res més. 

EL SR PRESIDENT: 

Té la paraula el Diputat Sr Alfonso. 

EL SR ALFONSO 1 VILLANUEV At·, 

Jo agraesc al Sr Tudurí que hagi fet un esfor~ per dir
nos que la Memoria hi ha tats els conceptes deis quals no
saltres havíem parlat, jo ja ho sé que hi era a la Memoria, 
on no ho he trobat és al pressupost i el problema es aquí: 
A quina partida és aquesta guia, a Conselleria de Turisme 
o de Transpons? 

El Conseller, a la seva compareixen~, jo ho record, va 
dir que era a Capítal n, tampoc no li hem trobada i no hi 
hauria de ser a Capítol n, perque seria el canvi total de la 
nova termino logia d'inversions que utilitza actualment el 
Govern, per tant no s'equivocara tant el Govern o tal vega
da sí, no ha sé, pero que s'aixequi el Conseller i cns digui és 
a tal partida del Capítol n, nO tal, i nasal tres cncantats de 
retirar l'esmena, la veritat és aquesta, encantats. 

Sobre el tema de parades, marquesines, lIoes de recer, 
etc., jo sé que per a certs indrets sí que és pot aconseguir la 
ulilització via contracte d'aquesta cobertura, pero no es 
tracta de certs lIoes, no és tracta d'aixo, es tracta que exis
teixi una xarxa indicadora i serveis complementaris i aixo 
no ha [aran gratis et amore, es fara, com deim nosaltres, a 
través d'acords amb les companyies concessionaríes, amb 
aponació de la Conselleria i logicament de la companyia 
concessionaria. 

A les Memories, ja diuen allo que el paper és molt so
fen i hi poden posar moltes coses, el pitjor o el millor és 
que quan el paper diu números i va avalal per una lIei pres
supostaria aprovada - les Memories no s'aproven a la llei, 
sinó els números, a pesar que amb la llei que tenim, amb 
I'articulat que tenim es poden fer bastants de canvis, a qual-

que Conselleria tots els que vulguin, a altres manco - hi ha 
una indica ció del perque són les partides i quines partides 
hi ha. Dins la Memoria hi ha molt bones intencions, pero 
a110 que deiem, una persona que no és massa creient com 
jo encara ho pot dir, l'infern és empedrat de bones inten
cions, jo li canviaré: el Consulat de Mar és empedrat de bo
nes intencions i de poques realit:z.acions. 

Gracies. 

EL SR PRESIDENT: 

Passam a votació les es menes a que acabam de deba
tre, que si no hi ha inconvenient per part deIs Srs Porta
veus ho faríem conjuntament. 

Per tant, Sres i Srs Diputats que votin a favor de les es
menes 1829, 1790 i 1841 del CDS, 2046, 2049, 2050 i 2051 
del Grup Parlamentari SOCIALISTA i 2248 del Grup Par
lamentari PSM-EEM, es volen posar drets? Molte!\ gracies. 

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

Abstencions? 

Resultat de la Votació: Vots a favor, 29. Vots en con
tra, 30. No hi ha abstencions. Queden rebutjades les esme
nes que acabam de sotmetre a votació ¡ passam a debatre la 
Secció 20, on hi mantengudes les esmenes 1854 del CDS i 
2055 del Grup Parlamentari SOCIALISTA a la totalitat de 
la secció. Per defensar la primera, té la paraula per part del 
Grup. Parlamentari CDS el Portaveu Sr Quetglas. 

EL SR QUETGLAS 1 ROSANES: 

Gracies, Sr President. 

A aquestes hores de la nit quasi quasi, intentarem, no 
renunciarem a la defensa argumental, pero intentarem ser 
rapids per agilitar el debat. Nosaltres ens oposam al siste
ma de distribució de la Conselleria de Comer<;: i Indústria 
fonamentalment per les següents raons: Primer, pel sistema 
de gestió de la Conselleria basat fonamentalment o jo diria 
de manera quasi exclusiva en subvencions que representen 
més del 50% del pressupost total. Comparat amb la xifra 
d'inversions directes, que és d'un 7%, resulta una secció es
cassament o nul.lament operativa que es limita a finan~r 
determinades activitats, pero que renuncia a accions direc-
tes sobre la creació d'incidencia, sobre la creació d'infras- ". 
tructures comercials i d'infrastructures industrials. 

Nosaltres creim que aquest és probablemenl l'error 
d'enfocarnent fonamental que ja hem denunciat en altres 
ocasions en discutir, en debatre la Secció 20 d'aquests pres
suposts, pero hi ha més: aquesta renúnCÍa allideratge, dirí
cm, d'una acció directa sobre la materia d'infrastructures ve 
acompanyada al mate ix temps d'una renúncia a exercir una 
política d'actuació que tengui una incidencia directa sobre, 
ho hem de repetir una vegada més, el diagnostic que dins la 
Memoria, dins l'informe economic del pressupost, s'efectua 
del sector industrial, del sector comercial de les nos tres i-
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Iles, diagnóstic que assenyala de manera bastant encertada 
primer previsions conjunturals, algunes preocupants o in
quietants en alguns sectors importants, claus de la nostra 
economia, com ho pugui ser el sector de la construcció, 
diagnostics inquietants o preocupants sobre factors estruc
turals de determinats sectors industrials i artesanals, per 
exemple la indústria tradicional, l'artesania, factors preocu
pants, en definitiva, sobre les estructures comercials obso
letes, no adequades a una realitat tremendament canviant, 
una realitat que hauria de tenir una especial sensibilitat als 
canvis socials, als canvis de costums, als canvis d'hAbits, als 
canvis de les formes de comercialització que s'introdueixen 
arre u del món desenvolupat i per tant aquesta renúncia a 
una feina operativa dins el que és, per un costat, l'ambit es
tructural, d'estructures comercials i industrials, i per l'altre 
conjuntural, d'adequació a les previsions de conjuntura de 

1, la mateixa Memoria, del mateix informe economic pressu
postari al qual ens hem hagut de referir en diverses oca
sions, és el que fa que, a judici del Grup Parlamentari del 
CDS, el plantejament de la Secció 20 de pressupost sigui 
inadequat, que ens obligui a demanar el seu retorn al 00-
yerno 

Oracies, Sr President. 

EL SR PRESIDENT: 

Per part del Orup Parlamenlari SOCIALISTA i per 
defensar l'esmena 2055, té la paraula el Diputat Sr Valenlí 
Valericiano. 

EL SR VALENCIANO 1 LOPEZ: 

Sr President. Sres i Srs Diputats. 

Fa practicament un mes o una mica més que en aquest 
Parlament amb motíu d'una interpel.lació, té raó el Sr Pas
cual que no és un Grup transfuga, sinó del Diputat transfu
ga del Grup MIXT, és diferent, varem analitzar la situació 
industrial a les nostres illes i vam veure que era un situació 
difícil, una situació en la qual els indicadors més impor
tants de la nostra indústria, d'aquest sector economic, eren 
bastant desfavorables per a la indústria de les nostres Illes, 
és a dir, que era un sector agonic. 

La participació de la indústria en el producte interior 
brut va disminulnt, passam, com vam dir, d'un 14% a un 
11 %, l'ocupació és manté, per tant aixo significa que la 
productivitat del sector va baixant, ja ho vam explicar i 
tamb{vam veure que no passava el mateix a altres regions, 
a altres Comunitats Autonomes espanyoles. Andalusia, 
vam dir, l'any 78 incrementa un 7,1, Aragó un 6,6, Navarra 
un 6,6, etc. etc., és a dir, que globalment vam comprovar i 
tots els Grups vam estar d'acord que la situació de la nostra 
indústria era difícil, que era una situació agonica, tragica, 
funesta, segons alguns, nosaltres no som tan durs, creim 
que és una situació realment preocupant, aixo és una pri
mera fita que crec que és interessant que els Diputats ten
guin en compte. 

Avui, en aquest debat, ens pertoca veure les actuacions 
que proposa el Govern, que proposa el Conseller d'lndús-

tria i Comer~ per a l'any 90 per a aquesta Comunitat Autó
noma i aquestes actuacions haurien de ser conseqüencia 
d'uns objectius que fossin clars, d'uns objectius marcats per 
complir-se, objectius que haurien de definir diferents ele
ments i haurien de marcar clarament com es pretén que 
evolucionin aquests elements, és a dir, si proposen unes ac
tuacions hem de saber que pretenim fer amb aquestes ac
tuacions, quin creixement industrial s'espera tenir l'any 90 
amb les actuacions que es faran a través de la Conselleria 
d'Indústria i Comen;, quina participació s'espera que ten
dra la indústria l'any 90 en el producte interior brut amb 
les actuacions que pensa dur a terme el Conseller d'Indús
tria i Comer~, quin tant per cent de l'ocupació sera indus
trial, quina quantia hi haura d'aquesta ocupació, quin sera 
el creixement de l'estoc de capital industrial entre les ac
tuacions d'aquesta Conselleria, quina sera la integració del 
sector industrial dintre la nostra economia, etc., etc., etc. 

Lamentablement no tenim cap analisi d'aixo en les ac
tuacions de la Conselleria ni en el programa de la Conselle
ria ni en el programa economic del Govern tampoc no es 
diu exactament quines seran aquestes incidencies. Ens tfO
bam, per tant, Srs Diputats, primerament amb una situació 
agonica, preocupant i també amb una clara manca d'objec
tius que no ven en concretats i no es diuen les actuacions 
que es faran, com repercutiran sobre el sector industrial, 
sobre l'economia de les nos tres illes. 

Només per posar un exemple jo els explicaré un fel 
que rubrica, que avala que efectivament aquesta manca 
d'objectius no existeix. Les inversions directes de la Conse
lleria d'Indústria practicament no existeixen, concretament, 
per exemple, en el programa de promoció industrial només 
hi ha 500.000 pts, mig milio de pessetes es l'única actuació 
que té prevista aquesta Conselleria, mig milió de pessetes 
d'inversió directa en indústria, aixo és tat el que sap fer 
aquesta Conselleria, no sap fer res més que mig milió de 
pessetes a Capítol VI. 

Si analitzam el Capítol VI globalment, tot el Capítol 
VI de la Conselleria, totes les inversions directes de la Con
selleria deIs anys 88, 89 i 90, Srs Diputats, malament; de 
215 milions de l'any 88 passam a 183, l'any 89 i a 80 mi
lions, l'any 90, és a dir, que som a un 40% de la capacitat 
que teníem l'any 88 pel que fa a Capitol VI, bastant mala
ment. El Sr Sena va dir, em sembla que referint-se a aquest 
pressupost, que era un pressupost "pasota"; efectivament de 
cada vegada passam més de saber quins objectius volem 
perque de cada vegada ho sabem manco i aixo ve avalat per 
les xifres que els anava dient. 

Evidentment la no inversi6 a Capítol VI ve compensa
da per un increment de transferencies de capital a Capítol 
VII, és a dir, ¿quina és la política de la Conselleria? Fugir 
de fer una política d'objectius, de fer una planificació, de 
marcar una estrategia per incidir en la nostra indústria, per 
passar a una política de subvencions indiscriminades, que 
és una cosa molt més facil, perque tots sabem que firmar 
talons dur bastant manco feina. 

Per tant, aixó que significa? Aixo significa que cada 
mes d'octubre, cIar, el Conseller ha de presentar uns pres-
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suposts, ha de venir al Parlament i aquesta vegada ve aquí i 
diu: mirau, jo de Capitol VI present 80 milions perque re
alment no hi ha moIts d'objectius i de Capítol VII en pre
sentaré 690. 1 aquests 690, per que són? Aquests 690 no es 
preoeupin, que jo els distribuiré; vostes no es preocupín 
que jo els distribuiré, els repartirem, ara, aixo sí, objeetius, 
és a dir: Com ineidiran aquests 690 milions? A quines em
preses aniran? Que es prioritzara? D'a<;o no sabem res, a0 
no s'ha explicat enlloe, ni en les intervencions del Conseller 
quan va venir a la Comissió, molt manco a la Ponencia, en 
Ponencia í Comissió només sentíem una paraula: que es 
votí, no volem dir res, Déu ens en guard: 

Jo demanaria que es concretas com es pensen repartir 
aquests doblers, amb quins criteris es pensen repartir, quins 
seran els sectors industrials prioritaris als quals aniran des
tinats aquests doblers, quins tipus d'empreses seran priori
taris, quin volum han de tenir aquestes empreses per ser 
prioritaries, d'aixo evidentment no hi ha practicament res i 
d'aquests 690 milions els comentava que hi havia 500.000 
pts d'inversions per a Indústria, d'aquests 690 milions, per 
a Indústria només hi ha 162 milions. 

Sr Conseller, només per arreglar els camins rurals 
d'Eivissa, el Conseller d' Agricultura, dintre la seva política 
d'infrastructures, només per al camins rurals d'Eivissa, com 
una acció de política agrícola, que ja em dira Eivissa que 
representa agrícolament, només per a aixo hi dedica 150 
milions i voste en QediGa 162 per a tota la !.I\dústria, ja hem 
dirá voste on podem anar amb aquest presiupost. 

Són aquests fets, Sr President, és aquesta realitat el 
que demostra quina és la intenció del Govern en tot el que 
fa referencia a política industrial i és el que ens du a la con
vicció que la indústria per a aquest Govern jo cree, Srs Di
putats, que juga de cul de bOtil. 

Vam escoltar atentament el discurs del Sr Cañellas 
quan vam fer el passat Debat General de la Comunitat Au
tónoma, fa uns dies, i realment va parlar molt poc d'indús
tria, praclicament ho va fer de passada, no va dir res i de 
comer~ tampoc, és qüestió de no parlar-ne gaire. Aixo sí, va 
parlar d'artesania i va posar com exemple que tenim com
petencia exclusiva en artesanía, l'artesania és un exemple 
d'una competencia exclusiva que tenim, efectivament, te
nim competencia exclusiva en artesania, apartat 10.13 de 
l'Estatut d'Autonomia i jo, Srs Diputats, els vull explicar 
que feim d'artesania en aquesta Comunitat Autonoma, d'a
questa competencia exclusiva tan modelica, m'ho permetin 
els Diputats. '. 

Inversions que es volen fer en Artesania, un programa 
que per tota aquesta competencia exclusiva que és tan 
exemplar hi dedicam 42.738.397 pts, una gran quantia. In
versions: 1 milió de pessetes per a l'Escola d'Artesania, una 
esmena de l'any passat del Grup Parlamentari SOCIALIS
TA, 4.200.000 per logotips i a Capítol VII, 26 milions, que 
es reparteixen entre Corporacions locals, 5 milions, empre
ses privades, 12,6 milions, famílies i institucions sense fi de 
lucre, 8,4 milions, i amb aquestes quantitats tan esquifides 
es volen fer moltes coses, pero jo, President del Govern Sr 
Cañelles, li diria que s'haurien de mirar el pressupost que 

vostes presenten aquí, perque jo Ji vullllegir quins són els 
objectius que vostes volen fer amb aquests doblers: 

Objectius de l'any 90, objcclius i descripció d'activitats 
de l'any 89, li ho lIegiré perque cree que valla pena i els del 
88 diuen exactamenl igual: "Objecliu primer.- OrganÍtzació 
¡lo promoció de cursos i activitats formatives"; objectiu pri
mer de l'any 90, el mateix: "Organització i/o promoció de 
cursos ¡ activitats formatives" i així podriem anar passant 
un a un els objectius i veurem que cada any hem de regular 
els logotips, cada any hem de fer la promoció de zona d'ex
posició artesana permanent, cada any hem d'elaborar uns 
censos artesans, cada any elaboram el mateix, cada any pre
sentam la mateixa cOpia, el que passa és que enguany han 
hagut d'afegir una lmia a la fotocOpia, que era l'Escola 
d'Artesania, que és una esmena del nostre Grup que s'ha 
recollit de l'any passat, pero cada any hem de presentar la 
mateixa fotocopia, la mateixa cada any, volem fer molles 
coses i no hi posam doblers, cada any hem d'actualitzar el 
mateix cens, cada any hem de fer practicament el mateix. 

Sr President, jo li die que si aquest és el nostre exem
pIe d'una competencia exclusiva que tenim d'aquesta ges
tió, si a0 és la nostra carta de presentació, per descomptat 
entenc perfectament com es troba situada la credibilitat 
d'execució per part de la Conselleria d'Indústria i per pan 
d'aquest Govern. Sres Diputats, jo només els diria una co
sa: si aixo fos una examen, el que ha fet el Govern en 
aquest cas ha estat presentar-se a un examen de l'any 90 
amb els problemes que lí. van posar l'any 88 pensant que 
enguany són els mateixos i enguany no són els matixos per
que la situació ha canviat, encara és pitjor, per tant la nota 
d'aquest examen evidentment és ben clara, és autentica
ment un zera perque han copiat i han copiat malament, -
s'han equivocat d'examen, el que passa és que nosaltres no 
som catastrofistes com el Diputat tránsfuga, nosaltres cre
im que la situació no és tragica, que es pot arreglar; com di
ria el Sr Fraga, encara "esto tiene arreglo". 

EL SR PRESIDENT: 

Per part del Grup Parlamentari PSM-EEM, té la pa
raula el Diputat Sr Orfila. 

EL SR ORFILA 1 PONS: 

Gracies, Sr President. 

Una intervenció brevíssima després de les que m'han 
precedit. El nostre Grup donara suport a les dues es menes 
a la totalitat de la secció; ja vam dir el dia de la comparei
xen<;a del Conseller que a nosaltres ens semblava que la po
litica que impulsava el Govern en materia d'Indústria i Co
mer<; era una política tímida, en comer~ manco, en comer~ 
no tant, pero en materia d'indústria absolutament tímida i 
que era ciar que una Conselleria infradotada, molt infrado
tada, que responia a una manca de solidaritat del Govern. 

Es parla contínuament de la necessaria solidaritat del 
Govern per fer entendre que no totes les Conselleries po
den fer a110 que voldrien, jo cree que hi ha una insolidaritat 
del Govern respecte de la Conselleria d'Indústria i respecte 
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del sector industrial, se la infradota i a<;o implica que la po
lítica que impulsa aquesta Conselleria va :;t rossec de la ini
ciativa privada. Nosaltres entendríem que després deIs 
diagnóstics repetits, de les disseccions del problema que -
s'han fet i que són seriosos, jo cree que realment són preo
cupants els problemes que tenen els sectors industrials de 
les nos tres illes, és neccessitaria tenír una política decidida, 
planificadora, incentivadora, de promoure coses, de pro
moure activitats, d'aconseguir solucionar alguns deIs pro
blemes d'infrastructura que tenen els sectors industrials 
com poden ser els problemes de sol industrial i del seu alt 
cost, solucionar qüestions com la investigació, a la que 
s'hauria de dedicar molt més esfor<;, problemes de disseny, 
de moda, amb els quals es fa una certa política pero, repe
tesc, tant tímida, tan insegura, que els resultats que s'obte
nen són petits, són esquifits. 

Nosaltres, Sres i Srs Diputats, voldríem que es dotés 
molt millor aquesta Conselleria perque entenem que les se
ves actuacions són absolutament necessaries per fer front 
als problemes greus d'un sector que pass a una situació cada 
vega da més preocupant: cal<;at, bijuteria, es tanquen indús
tries cada dia, a<;o afecta l'economia global de la nostra Co
munitat Autonoma que veu com l'agricultura segons el pa
rer d'aquest Govern és practicamem morta, el turisme sem
bla que ha tocat sostre i només ens queda un sector indus
trial també amb greu problemes en el que pnlcticament no 
s'incideix. 

Pensam que hi hauria d'haver un canvi d'actitud d'a
quest Govern í a<;o hauria d'implicar retornar aquesta sec
ció pressupostaria al Govern perqué la refés i vingués aquí 
amb una política absolutament diferent i molt més incenti
vadora. 

Gracies. 

EL SR PRESIDENT: 

Per pan del Grup Parlamentari POPULAR, té la pa
raula el Diputat Sr Planells. 

EL SR PLANELLS 1 PLANELLS: 

Gracies, Sr Presidcnt. 

Em permeti, Sr Valenciano que atesa l'hora que és i 
sobretot les hores de debat que ja portam que no contesti 
una a una totes les seves argumentacions. Vosté ha presen
tat una es mena a la totalitat des del seu punt de vista, punt 
de vista que no compartin en aboslut; no obstant aixo m'a
gradaría fer-li dues o tres matisacions. 

Voste ha dit que era una Conselleria sense objectius 
clars i mentre voste parlava jo he pres nota i he vist que de 
les vuit partides que tenen els capítols IV, VI i VII del 
pressupost de promoció industrial hí ha vinculacíó directa 
entre set títols; si aixo no són uns objectius clars, no sé a 
que es refereix. 

Pel que fa al tema de l'artesanía, que ha dit que feien 
el cens cada any, no, Sr Valenciano, el cens no es fa cada 

any, cada any s'actualitza; no és el mateix fer-lo cada any 
que actualitzar-lo a poca poc tal com es va fent. 

Quant a la Direcció General d'Indústria, Sr Valencia
no, la Direcció General d'Indústria no és una Direcció Ge
neral inversora, el 90% de la seva feina és complir i aplicar 
reglaments, no és per fer inversions. 

Per acabar, m'agradaria llegir una cosa, perque no sé 
qui és que ha fet l'examen de l'any passat, pel que jo he vist 
em fa l'efecte que l'examen de l'any passat l'han presentat 
vostes, perque resulta que enguany traben els temes deIs 
mercats, enguany s'han de primar tots els mercats, mentre 
que l'any passat presentaven una es mena per llevar tots els 
sous deis mercats. Com quedam? Qui és que que du l'exa
men fet de l'anuy passat, aquí? No es preocupin, que tots 
els que porten vostes, I'any passat, pel fet de no aprovar-se 
les seves esmenes, ja s'han feto No creim que els motius que 
ha donat voste siguin suficients per tornar els pressuposts a 
Govern, nosaltres consideram que no és necessari. 

Només una petita reflexió al Sr Quetglas i no és per 
abrir un debat ni molt manco, només per dir-li que si la 
Consclleria d'Indústria té les inversions per Capitol VII 
fins a un cert pum té una logica, perque si ha d'invertir, per 
exemple, en mercats municipals, el que no pot fer és anar a 
l'Ajuntament i comprar-li el mercat, que és el que hauria 
de fer si volia fer les inversions per Capítol VI, aixo voste 
ha sap perfectament. 

Rés més; gracies, Sr President. 

EL SR PRESIDENT: 

Té la paraula el Diputat Sr Valenciano. 

EL SR VALENCIANO I LOPEZ: 

Gracies, Sr President. 

Jo entenc que efectivament el Sr Planells deu tenir la 
memoria bastant fluixa perque ha d'actuar en molts de te
mes i clar, és impossible que ho sapiga tot. Quan va venir a 
Comissió el Conseller d'Indústria ja li vaig explicar que el 
programa d'Indústria, i li ho vaig llegir a la Comissió, era 
exactament igual, les mateixes fulles que l'any anterior i 
que l'any anterior; el programa d'artesania exactament i
gual, és textualment, literalment el mateix. 

Manca d'objectius. Sr Planells, qua n un alumne no en
tén una cosa i no escolta li ho tornen a repetir, si volli tor
naré a repetir en que hi ha una manca d'objectius, li ho puc 
dir clarament i ha he dit clarament: creixement del sector, 
interrelació del sector amb la nostra economia, com és vol 
que creixi, participació en el producte interior brut, en qui
na situació es trobará l'ocupació, creixement de l'estoc de 
capital, en quina situaciO es trobara, quina seril aquesta 
productivitat, com será el facLOr d' inlerrelació, Ii he demant 
prou. De LOt aixo no en parlen, no hi cap objecliu, comin
nuiran aqucsts pressuposls s'ha de preveure COm inlluiran 
dins la poHtica industril i dins la indústria de les nostres i
Hes, com influiran i com es pretén influir, és aixo que no di-
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uen. 

La situació és difícil i aixo no he negara, esta mala
ment, els objectius s'han de marcar ben clars, no els objec
tius de si hem de posar 690 milions per repartir, a0 ja ho 
sabem. El problema de la indústria no és aquest, no és re
partir els 690 milions de Capítol VII, és problema és una 
altra cosa, és el que jo li he comentat. 1 l'actuació del Go
vem? Com ha funcionat, aquests darrers anys? Com ha in
fluH? Ha millorat aquests indicadors? Ha fel que augmen
tas el sector industrial o anat de cada vegada pitjor? Jo 
comprenc que, essent una Conselleria que juga de cul de 
Mtil, fad ganes de riure als Diputats, pero la indústria de 
cada vegada participa manco en el producte interior brut. 
Si els Srs Diputats llegeixen els diaris, de cada vegada se'n 
tanquen més i aixo és greu. 

Jo ho comprenc que vos tés s'estimin més parlar d'al
tres coses, que s'estimin més parlar de construccions, pero 
no és aixo, el problema és un altre, el problema és que la si
tuació de la indústria és difícil i vos les, Srs Diputats de la 
Drela, a més g'ho prenen amb "cachondeo" 

EL SR PRESIDENT: 

Acabat el debat, passam a votació les esmenes 1854 del 
Grup Parlamentari CDS i 2055 del Grup Parlamentari SO
CIALISTA. 

.. . 
~ 

Sres i Srs Diputats que votin a favó}, es valen posar 
drets? Gnlcies, 

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

Abstencions? 

Resultat de la Votació: Vots a a favor, 29. ValS en 
contra, 30. No hi ha abstencions. Queden rebutjades les 
dues es menes a la totalitat de la secció que acabam de sot
metre a vota ció. 

Al Subprograma 72.11.00 hi ha mantengudes les esme
nes 1851 i 1856 del Grup Parlamentari CDS. Per defensar
les , té la paraula el Portaveu Sr Quetglas. 

EL SR QUETGLAS 1 ROSANES: 

Grades, Sr President. 

Jo cree que en una secció pressupostaria com la 20, 
l'important era el debat que s'ha produH fins ara, el debat 
de totalitat, el debat de la concepció global, nosaltres hem 
mantengut unes poques esmenes que si el President ho per
met les defensaré toles en aquest torn, que no pretenen 
l'alteració de la totalitat de la Conselleria, perque aixó és 
impossible si no és a partir d'una nova concepció. 

Aquestes esrnencs [an referencia, en primer lloc, a un 
canvi per a una millor impulació complable, la 1851, cree 
que les subvencions no han de dependre de la Secretaria 
General Tecnica , s inó de Promoció Industrial i Tecnologi-

ca; la 1856 propasa una rebaixa a una panida de 200.000 
plS per manca de justificació; la 1855 defensa la introducció 
de beques per aprenentalge artesanal; una petita rebaixa de 
2 milions de pessetes per una des pesa que entenem injusti
ficada, a J'esmena 1859, i I'esmena 1850 que prelén el canvi, 
díríem, com a refIex del que ha estat la postura a l'esmena 
de totalitat de Capital VII a Capítol VI de la eonsígnació 
pressupostaria per sotmetre-la a un vertader pla de reforma 
d'estructures comercials, llevant, consequentment, aquesta 
acció damunt les estructures comerciaIs d'una accíó pura
ment subvencionadora sense criteri, sense planificació, sen
se una idea clara de quins són els objectíus que s'han d'em
prendre amb aquesta reforma. 

Sr Planells, per aixo no fa falta que csligui al Capitol 
VLI, v ste sal' perfectament que al Capitol VI i vía convcni 
cs pOl incidir di rectamcnl a es tru clures comcrcials de lilU
lari Lat de qualsevol Adroinis tració pública; per tant, la seva 
replica em sap molt de greu, pero no té valor lécnic ni po
lítico 

Gracies, Sr President. 

EL SR PRESIDENT: 

En aquest mateix subprograma també hi ha mantengu
des les esmenes 2064, 2068, 2069, 2070, 2056 i 2073 del 
Grup Parlamentari SOCIALISTA Per defensar-les, té la 
paraula el Diputat Sr Valenciano . 

ELSR VALENCIANO: 

sr, Sr President; demanaríem defensar les d'aquest 
Subprograma, el 72.11.00 i les del 72.41.00 conjuntament. 

EL SR PRESIDENT: 

Sí, Sr Valenciano. Ha pot fer i, a més, Ii ha agraesc. 

EL SR VALENCIANO 1 LO PEZ: 

Gracies, Sr President. 

Que en aquests moments ens trobam en una situació 
de crisi industrial cree que en aquests momenls ja no ha 
posa en dubte cap Dipulat d'aquesta Cambra i aquesta crisí 
industrial significa que hi ha una crisi de les estructures 
produetives industrials, una crisí que no vé d'ara, com sa
ben els Srs Diputats, que ve de fa més de deu anys i que 
afecta fonamentalment tot el nostre sistema produetiu. '. 
Aquesta crisi, si ho record en els Dipulats, de bon prindpi 
es va diagnosticar que era deguda als desequilibris derivats 
deIs incremenls de costos energetics, el que diuen la factura 
del petroli, pero més tard, quan es va anar analitzant, quan 
hi va haver lemps i es van poder anar millorant les analisis 
es va veure i es va confirmar que no era només aquest el 
problema que hi havia, és a dir, que no era un crisi única
ment i senzilIament conjuntural, sinó que era un crisi més 
fonda, que era un erisi estructural deguda sobretot a la rigi
desa d'una par! del nostre sector produetiu i quan die nos
tre no die només el d'aquestes illes, sinó en general de tot 
Espanya, és a dir, que ens trobam situats en un context que 
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estava dominat per importants canvis en el costos de pro
ducció. 

BAsicament han estat tres els nuclis Msics importants 
per explicar el rerafons, quines eren efectivament les causes 
d'aquesta crisi. Com a primer factor hi ha les alteracions 
que han anat apareixent dintre deIs costos i dintre deIs 
preus deIs productes, és a dir, que la participació deIs dife
rents elements que conformen els cost d'un producte ha 
anat canviant, per una banda s'hi han anat introduint nous 
elements i per l'altra ha anat disminuint o augmentant el 
pes deis elements tradicionals, el pes deIs elements ante
riors. 

Un segon punt que també és una causa important ha 
estat la irrupció de tot un conjunt de noves tecnologies que 
han tengut una incidencia directa sobre aquests processos 
industriaIs i els han canviat bastant, noves tecnologies que 
han tengut una incidencia important sobre les indústries 
existents i, per tant, sobre la indústria en general i com a 
tercer punt que no hem d'oblidar i hem de tenir ben pre
sent hi ha una poHtica de les institucions, hi ha una política 
de l'Executiu que és la responsabilitat de no haver elaborat 
un pla adequat a aquesta nova realitat. 

Aixó vol dir que en el cas concrel d'aquesta Comunitat 
Autónoma es va elaborar un pla, Pla de Reindustrialitza
ció, que no va saber posar el remei oportú en aquell mo
mel).t, les xifres ho avalen, no podem negar I'evidencia, te
nim els resultats aquí, un pla que vam aprovar el desembre 
del 86, que s'ha aplicat durant l'any 87, durant l'any 88, du
rant l'any 89, són tres anys d'actuació d'un pla a cinc anys 
vista i sincerament, Srs Diputats, jo eIs he de dir que ha fra
cassat en els seus objectius i els diré per que. Jo no he de 
dir que ha fracassat perque som del Partit Socialista, els ob
jectius que hi havia i el Conseller ho ha dit clarament eren 
que com a mínim s'havia de mantenir la participació del 
sector industrial dintre el sector económic, s'havia de man
tenir el tant per cent al PIB de la indústria i aquest tant per 
cent, com els he repetit en la intervenció d'abans, ha dismi
nuH al voltant d'un 20%, per tant podem dir que el fracAs 
d'aquest pla és rotundo 

Les es menes que ara defens, per tant, que són un con
junt d'esmenes que presenta el Grup Parlamentari SOCIA
LISTA, es poden analitzar totes globalment dintre un con
text que conformen, perque n'hi ha unes que es comple
menten amb les altres, per tant té bastant de sentit defen
sar-~es conjuntament. 

Fonamentalment, que pretenim amb aquest conjunt 
d'esmenes? Pretenim renovar, en la mesura de les nostres 
possiblitats, en la mesura de les possiblitats de la Comuni
tal Autónoma, que aquí és on discrepam, que no són 162 
milions, que les possibilitats que tenim s6n moltes més, que 
tenim massa immaterials que hem de traduir en realitats, 
aleshores és aquí on hi ha la gran discrepAncia i és aquí on 
nosaltres creim que efectivament es pot incidir perque hem 
d'impulsar una renovació d'aquest sector industrial produc
tiu, hem d'impulsar una reno vació de l'esperit productiu, 
hem d'impulsar una introducció de noves tecnologies din
tre les nos tres empreses, hem d'incidir dins aquesta estruc-

tura de cost que tenim deis nostres productes que encara és 
antiquada, encara hem d'incrementar més la partida que hi 
ha per a disseny, hem de donar més suport real a aquestes 
associacions d'empreses, que són instituts tecnológies, que 
són elements positius, que encara hi dedica m massa poes 
doblers, etc., etc., etc. 

Srs Diputats, la nostra indústria és caracteritza fona
mentalment perque té un escls nivell d'integració dintre la 
nostra economia, és a dir, el sector industrial que nosaltres 
tenim no es troba plenamenl inegral dins l'economia de les 
Illes, és a dir, que la dependencia que hi ha de la nostra in
dústria respecte deIs altres sectors económics també de Ba
lears, respecte de l'agrícultura de Balears, la dependéncia 
que hi ha entre la indústria i l'agricultura de Balears, entre 
la indústria de Balears i la construcció de Balears, entre la 
indústria de Balears i eIs serveis de Balears és molt baixa i 
és molt baixa per molt de motius. Els imputs que utililza la 
noslra indústria, per exemple, si volem analitzar d'on li ve
nen només una tercera part provenen de les nos tres illes. 

Si estudiam detalladament la relació entre la nostra in
dústria i la nostra agricultura, i aixó no perque ho digui jo, 
sinó que ve avalat per un estudi que han fet vos tes, taules 
imput-output, són aquí, tot el que jo die és aquí, un eSludi 
que ha fel aquest Govern, és aquí que ho di u: una tercera 
part deis imputs agrícoles, per exemple, deIs impulS indus
trials, només una tercera part s6n prodults aquí, no ho die 
jo, ho diu aquest estudi i aixó és una interrelació molt dc
bil, es pot aprofundir molt més. 

Passa exactament igual amb el sector Serveis. La rela
ció sector Serveis amb el sector industrial també és molt 
baixa i es pot aprofundir en aixó, hi ha un camí per córrer i 
es pOl fer, el que passa és que hi ha d'haver una voluntat i 
evidentment 162 milions són u'na volunlat molt esquifida, 
Sr President. 

Per tant, que pretenen les nostres esmenes? Pretenen 
comenc;ar a caminar en aquest sentit i a més a més, Srs Di
putats, els vull recordar una cosa que crec que és impor
tant, aquí és parla molt que és difícil que el sector indus
trial comenci a caminar perque resulta que tenim el cost 
d'insularitat i clar, et fet de ser illes, etc., etc. A mí m'agra
daria desfer aquesta fal.1acia d'una vegada; l'impacte que té 
el transport en l'imput industrial segons les taules imput
output i si no, que em desmenteixi el Conseller d'Econo
mia, és un 3,34, és tret d'aquí, si analitzam les tauJes imput
output de l'Estat Espanyol, que n'hi ha varies, l'impacte 
que té el transport sobre els imputs industríals, Srs Dipu
tats, és un 3,33,la diferencia és d'un 0,01 %, ja em diran si 
un O 01 % sobre el preu total té una gran incidencia i és 
una gran dificultat per promocionar la nostra indústria. 

Per tant, Srs Diputats, jo podría anar continuant, po
dría anar detallant diferents elements, podría detallar 
aquests estudi i els podria explicar moltes més coses perque 
cree que els fa falta, peró el que pretenen aquestes esmenes 
crec que és ben concret: comenc;ar a caminar, comenc;ar a 
introduir noves tecnologies a les nos tres indústries, comen
c;ar a canviar la seva estructura productiva i en aquest sentil 
les hem presentat. 
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Gnkies, Sr President. 

EL SR PRESIDENT: 

També hi ha esmenes mantengudes al Subprograma 
72.41.00 pel Grup Parlamentari PSM-EEM, les 2251, 2253, 
2254,2262 i 2263. Per defensar-les, té la paraula el Diputat 
Sr Orfila. 

EL SR ORFILA 1 PONS: 

Gracies, Sr President. 

Seguint I'exemple del CDS, del Sr Quetglas, nosaltres 
demanaríem defensarles totes juntes. Sembla que de fet el 
debat que hi ha hagut sobre la totalitat de la seeeíó ja era 
un debat de filosofía política, en aquest cas d'un sector con
eret í les esmenes són simples concrecions d'aquesta políti
ca i ereim que de fet s'han debatut en Comissíó. 

Les nostres es menes van des de la 2251, que parla de 
fomentar el sol industrial a través de convenís í aeords amb 
els organismes d'Administraeió local, en conereL porposa 
dcstirnar-hi 100 milions per solventar un deIs problemes 
que per a nosaltres és més important en aquest moment i 
que més dificulta la creació de noves indústries i la recon
versió de moltes, l'encariment cada vega da més gros del sol 
industrial. 

La 2253 lracta de la possibilitat de f<:.( tonvenis per a 
depuraeíó d'aigües residuals de galvanotccnia, ens sembla 
que és un Lema prou importanl, les substancies contamina
des de les aigües residuals de les indústries neeessiten ser 
traetades. hl ha un exemple ja a l'ilIa de Menorca, no s'ha 
comen¡;aL a ter. nosaLres pensam que a¡;o s'hauria d'amplíar 
I q u~ el reclclalgc deIs banys galvanics seria una q üestió 
prou Importan!. 

Una qüestió pendent i que causa preocupació, que és 
un problema de contaminació, és la cremacíó d'olis pesats. 
Tots els ta\lers mecanies cremen els olis pesats, els olis deIs 
cooces, i els cremen normalment a I'aire \liure amb la con
tamínació atmosferica que a~o representa. Nosalres pen
sam que s'haurien de fer unes instal.lacions de cremació 
u'olis pesats que ja existeixen a altres lloes i proposam que 
s'hi dediq uin 15 milíons de pessetes. 

A I'esmena 2262 demanam que s'augmenti en 4 mi
lions de pessetes I'aportació que la Conselleria fa al Centre 
de Documentació Europea, perque enteneII:\ que aquest és 
un centra infrautilitzat, és un centre que nosaltres en el 
moment oportú vam dir que s'havia creat per solventar els 
problemes d'una persona determinada i tristament fins ara 
els resultats han estat esquifits, han estat petitíssims; nosal
tres pensam, en canvi, que té una feina importantíssima a 
fer. L'entrada en el Mercat Comú, l'entrada a la Comunitat 
Económica Europea marcará de forma definitiva l'econo
mía de l'Estat Espanyol, per descomptat a les Illes també 
sera així. El President ens parlava en el seu discurs de l'es
tat de I'Autonomia que les Illes teníem un contacte molt 
més eslret amb l'Europa Comunitaria i per tant érem més 
intluenciables pcr les estructures i els moviments econo-

mies que aHa es produ'ien; per tant, és absolutament impor
tant fer arribar la informació del nivell en que es troben les 
legislacions, les normatives de la Comunitat Económica 
Europea. 

Igualment passa amb !'Institut Balear de Disseny. La 
nostra esmena 2263 proposa dotar-lo en 2.500.000 pts més, 
pensam que les feines de dísseny, les feines de difusió de les 
noves tendencies de la moda són absolutament importants, 
han demostrat que eren positives, pero com deiem al prin
cipi, quan parlavem de l'esmena a la totalitat de la secció, 
es fa amb massa timidesa, no s'arriba de forma suficient als 
sectors que demanden aquestes actuacions de forma cada 
vega da més important. 

L'esmena 2249 proposa una alta de 40 milions de pes
setes com ajut a corporacions locals per a instal.lacions de 
tractaments de residus sólids; creim que es defensa per si 
mateixa. 40 milions de pessetes amb l'esmena 2250 per fer 
convenís amb ... i empreses privades, aquest és un tema im
portant, per a actuacions col.lectives de formacíó d'empre
ses dedicades a la comercialització en comú. S'ha fet un 
exemple amb el tema de Giovani, s'ha fet malament, la Co
munitat Autónoma s'ha saltat la Llei d'Empreses Públiques 
i Entitats Autonomes, pero ens sembla que a part d'aques
ta qüestió és una feína, una actuació important, una actua
ció summament positiva que s'hauria de continuar, que se 
n'haurien de fer molles més en el sentit que no es tracta de 
regalar doblers a ningú, es tracta simplement d'avan<;ar 
unes quantitals económiques ímportants, a~o és ver, a algu
nes empreses, pensam que fins a un 20% de la inversió que 
hi ha, per crear aquestes xarxes de comercialització, i que 
als tres anys s'hauran de tornar a la Comunitat Autónoma. 

Em sembla que ac;O és incidir en la incentivació que 
parlavem abans, que I'Administració no ha d'anar simple
ment a rossee de la iniciativa privada, sinó que ella ha de 
incentivar i anar a les empreses que tenen problemes i són 
moltes, per pro posar-les que s'ajuntín, que siguin capaces 
de conjuntar esfor~s per fer aquests processos de comer
cialització. 

Trenta milions de pessetes amb l'esmena 2252 per fer 
reformes de mercats municipals. Pensam que és un tema 
absolutament important i del qual tots els ciutadans en 
treuran beneficis i a Foment Industrial S.A també dedicar
hi 10 milions més per potenciar les seves actuacions. 

EL SR PRESIDENT: 

Per part del Grup Parlamentari POPULAR, té la pa
raula el Diputat Sr Planells. 

EL PLANELLS 1 PLANELLS: 

Gracies, Sr President. 

Ja que tots els Srs Portaveus han fet la defensa conjun
ta jo també aprofitaré per concretar algunes contestacions 
juntes i molt breument. 

Quant a ['esmena 1851 del COS, no entenem massa bé 
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aixü de millar imputació comptable, entenem que pot estar 
perfectament a la Secretaria General Tecnica, el Foment 
Industrial no depen de la Direcció de Pormoció Industrial, 
per tant pot estar perfectament alIa, pressupostariament no 
és incorrecte. 

Llavors el que ens ha cridat l'atenció d'una de les es
menes del CDS, és que la presenta per fer cursos de forma
ció, crec recordar que ha dit d'artesans o cosa així, i llavors 
presenta una baixa de 2 milions a unes subvencions que hi 
ha per fer cursos de professionals instal.ladors de gas, de 
instaLladors de productes ... , etc. No entenem massa bé 
aquestes dues esmenes, de totes formes les votarem totes 
en contra. 

Quant al Sr Orfila, només dues coses. La informació 
sobre que els tallers cremen els olis pesats no és correcta, 
hi ha precisament un Decret del Ministeri d'Indústria que 
ho prohibeix completament, almanco pel que jo conec 
d'Eivissa no cremen l'oli i jo li puc dir que ho conec una 
mica precisament pel problema que tenim a Eivissa, supos 
que a Mallorca deu ser per l'estil i a Menorca també, aIla 
no és cremen, al revés, s'emmagatzemen tots els productes, 
d'aquí la gran quantitat que n'hi ha i el gran problema que 
tenen els tallers, i la so lució tampoc no és fer una instal.la
ció per cremar-los, creim que hi ha solucions millors, de fet 
a Eivissa ja n'han trobat algunes i a Mallorca sabem que la 
ConselIeria hi treballa. 

Quant al tema deis mercats, efectivament creim que és 
una bona política posar sous per reformar mercats, de fet la 
ConselIeria ha fa. No obstant aixo hi ha un tema que es ne
cessari augmentar aquesta partida per tal com des que els 
Ajuntaments decideixen una reforma d'un mercat i sol.liei
ten la subvenció normalment passa un exercicí pressuposta
ri i de moment s'han ates tates les sol.licituds que s'han fel. 

Quant al Sr Valenciano, havia preparat unes notes per 
contestar-li, pero em permetra que no ho faei perque no he 
entes res; amb tot el que ha explicat de l'imput i l'output he 
quedat sense entendre res, perdoni, no ha prengui eom una 
descortesia, pero no ha he entes. 

Gracies, Sr Presidenl. 

EL SR PRESIDENT: 

Sr Valenciano, crec que no hi ha lloc a replica, no li ha 
contestat. No hi ha lloc a replica, perque no ha ha entés. 
No li ho tomi a explicar, Sr Valenciano. 

(RialIes) 

Bé, si ha de ser molt curt, pero no li tomi a explicar 
l'imput-output, eh? 

EL SR VALENCIANO 1 LOPEZ: 

Només un segon, Sr President. 

EL SR PRESIDENT: 

Digui, digui. 

EL SR VALENCIANO 1 LOPEZ: 

Si el Grup POPULAR es incapa~ d'entendre el que és 
un imput-output, per descomptat aixo ja ha diu tal. 

Gracies. 

EL SR PRESIDENT: 

No cree que hagi dit aixo, ha dit que no ha entes la sc
va exposició. 

(Pausa) 

Del sentit del debat, pareix que no té sen ti! fer vota
cions separades, Ilevat que en alguna vulguin abstendre's. 
Per tant, si no hi ha objecció ha votaríem tot conjuntamenl. 

Aleshores procedim a la vota ció de les esmenes 1851 i 
1856 del Grup Parlamentri CDS, les 2064, 2068, 2069, 
2070, 2056 i 2073 del Grup Parlamentari SOC IALISTA, 
per un costat, del Subprograma 72.11.00 1 les 205S1. 2060, 
2062, 2063, 2071 , 2072, 2074, 2075 i 207(-, lambé tleI Grup 
SOCIALISTA i les 2251, 2253,2254,2262 i 2263 del Grup 
Parlamentari PSM-EEM. 

_ Sres i Srs Diputats que votin a favor de totes aquestes 
es menes, es volen posar drets? Gracies. 

Sres i Srs Diputats que ~oten en contra, es valen posar 
drets? 

Abstencions? 

ResulLat de la VOlació: Vots a favor, 29. Vots en con
tra, 30. No hi ha abstencions. Queden rebutjades lotes les 
esmenes que acaba m de votar. 

A continuació hi ha un vot particular del Grup Parla
mentari SOCIALISTA derivat de l'esmena 2120 del Grup 
MIXT. Per defensar aquest vot particular té la paraula el 
Diputat Sr Valentf Valenciano. 

EL SR VALENCIANO 1 LOPEZ: 

Grades, Sr President. 

L'objecte d'aquest vot particular, que és una esmena 
en la qual es donen d'alta 33 milions per a promoció indus
trial i tecnologica, partida destinada a elaborar el Llibre 
Blane de la Indústria Balear, 33 milions que es donen de 
baixa de la Secció 17. En principi, quan vam veure aquesta 
esmena vam dir 33 milions és una quantitat important, és 
una quantitat bastant important, jo vull recordar que el Pla 
de Desenvolupament Regional o el que varen presentar 
aquí, si no ha record malament, deien que en valia 10 o 12; 
és a dir, 33 milions és un estudi que realment jo no sé si val 
33 milions fer un Llibre Blanc. Aleshores, com que no ha 
sabem, vam dir anem a veure que es pretén fer amb aquest 
Llibre Blane, perque tal vegada aquests 33 milions efectiva-
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ment són necessaris per dur a terme aquest estudio 

Aleshores vam demanar una concreció al Diputat que 
va presentar aquesta esmena, li vam dir per favor ens expli
quí que significa aquesta esmena, que pretén, que ha de 
contenir aquest estudi. Si només ha de contenir una avalua
ció de tot el que hi ha, el vam remetre al carrer Ramon 
Llull, allA li lliuraran les avaluacions econorniques i ja ho 
tenim; si aquest estudi ha de tenir més coses, ha de ten ir 
objectius que s'hagin de definir, els han de concretar i els 
volem coneixer, perque si no, que passaria si s'aprovas 
aquesta esmena? Passaria que donaríem 33 milions a una 
persona perque faci un estudi no sabem per que i segons el 
que considerés aquesta persona faria una cosa o ens pre
sentaria una altra que tal vega da no ens interessaria. 

Per tant, per a un estudi tan important de 33 milions 
jo cree que val la pena que el Diputat que ha presentat 
aquesta esmena ens expliqui exactament i detalladament 
que es pretén fer, quins objectius té, com vol que s'encami
ni aquest es tudi, quina temporalitat ha de tenir, e tc., etc., 
e tc., perque tal vegada ens convencera. 

EL SR PRESIDENT: 

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

EL SR RICCI 1 FEBRER: 

Gracies, Sr President. 

Vertaderament, el problema de la indústria a Balears 
és greu i ho és tant com vaig dir I'altre dia, a pesar que el 
Grup SOCIALISTA no li vegi tant com jo. Va bé que de
mani que pensam fer aquí, a Balears, amb 33 milions, per
que per descomptat si tenguéssim una petita relació del 
que fa el Govern Central amb els milions estadem apa
nyats. Per exemple, I'any 88, el Govern Central va fer un es
tudi, que va encarregar a !'Institut Espanyol de Comer« Ex
terior, sobre un pla de promoció d'exportació del sector del 
cal«3t, només del calc;at i per comenc;ar no ho va poder do
nar a cap grup espanyol, perque aquí, a Espanya, som qua
tre ignorants i es va veure obligat a donar-ho al Boston 
Consult Grup, perque, clar, queda millor. 

De moment els americans van absorbir 300 milions per 
aquesta feina, que li puc dir que vos té, que és un home de 
colze, de biblioteca, hagués pogut recollir gran part d'aque
Hes dades, el 60% ja ha hagués pogut trobar realitzat a Es
paña a diferents lIoes on ja han fet feines d'aquest tipus, in
cloent fins i tat Balears, pero bé, íins a un cert punt tot ac;o 
es relatiu perque vertaderament les demagogies deis seu 
Grup són increibles i de cada dia més. Parlen de milions 
per a qualsevol cosa i de sobte troben que ac;O són molts 
milions i necessita moltes explicacions i les té, les explica
ciones, és ciar que les té, no faltaria més. 

Sr Valenciano, qua n voste parla, a vegades jo i tothom 
ha sap no estic d'acord amb la majoria de les coses tal com 
van a la indústria de Balears, no estic d'acord mb malta 
part de la política que fa el Conseller i eH i tats vos tés ho 

saben, pero tremol de pensar que a 1'altra banda hi ha hagi 
gent com vostés, que tot és pura demagogia, tot es pura li
teratura treta més o manco d'uns manuals i de lÍegir dades 
per aquí i dades per alla i que es 'creuen molt importants 
perque parlen d'imput, que un senyor determinat no sap 
que és i que a pesar de tot segurament jo confiaria molt 
més les índústries en les seves mans que en les de vos te. 

Es un fet practic, Sr Valenciano. Aquí les demagogies 
ja s'han acabat i el fet que vosté ara sigui aquí fent nume
rets i a més a més digui coses tan importants, tan obertes i 
tan macroeconómiques com per parlar de les alteracions 
deis costos i de les noves tecnologies i després, sí que és ve
ritat el tercer punt que diu voste, el tercer punt sí que és 
veritat i per ac;O ho he dit abans, que després té una depen
dencia real de la política de l'Executiu, pero la política de 
l'Executiu, com vos te ha dit, és un factor més internacional 
o nacional que en aquest punt on es treballa, just en aquest 
punt és on ha de resoldre les coses. 

En defintiva, li vull dir que es vol fer amb aquest pla i 
encara més: que no sé com ho podrem fer amb 33 milions, 
perque són molt poes per poder fer tot el que s'hauria de 
fer avui amb aquest Llibre Blane. Diré només uns quants 
punts, Jo cree que la Conselleria d'Indústria, que és la que 
vertaderament haunl d'encarregar aquesta feina i que ja 
s'ha pensat més o manco que sigui la Universitat Espanyola 
i en aquest cas la nostra de Balears que tengui la capacitat i 
no anar a regalar doblers a l'estranger, perque aquí tenim 
persones prou qualificades per fer-ho. i et primer punt se
ria coneixer en protunditat aquests lIoes de la nostra reali
tat que ten en desenvolupaments industrials exportables i 
m'agradaria que escoltés, perque tal vega da de tant en tant 
també pot aprendre alguna cosa, cree que valla pena per
que a mesura que voste vagi creixent... 

(Rialles) 

EL SR PRESIDENT: 

Srs Diputats, a aquestes hores mantenguem la serietat. 

EL SR RICCI I FEBRER: 

No se li curaran els problemes de la seva demagógia i 
el seu desconeixement, perque ni sap escoltar ni sap fer al
tra cosa que seguir, com he dit abans, uns manuals i unes 
lectures que és bo que es lIegeixen i ens donen la base per 
després, amb les pro pies capacitats, desenrotllar noves lÍ

nies i noves fórmules que no és el mateix que copiar senzi
llament les normes del carrer. Si m'escolta, tornaré a co
men«3r, si em vol escoltar i si no, pararé aquí mateix. 

Punts importants que ha de seguir aquest Libre Blane i 
que esper que siguin del seu grat: Adaptar i coneixer en 
profunditat aquestlloes que tenen un desenvolupament in
dustrial exportable a la nostra realitat; aquest coneixement 
s'ha de fonamentar en l'estudi de com s'han creat, com 
s'han desenvolupat, quina és la seva realitat i el seu impac
te dins el seu propi context racional i quina és la seva pers
pectiva de tutur. Segon punt, veure la possibilitat de treure 
aquests inversions des d'un punt de vista físic, financer i co-
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mercial. Tercer punt, estudiar les possiblitats d'inversió 
propia i estrangera deIs projectes preseleccionats utilitzant 
els instruments de procedencia activa als lloes d'origen d'a
quest possible capital inversor (cambres de comer~, asso
ciacions empresarials, etc). Quart punt, estudiar i determi
nar les necessitats de qualificació tecnica tant a nivell uni
versitari com a nivell professional per adequar el nivell de 
formació a la futura realitat industrial que nosaltres prete
nem. Punt cinque, determinar la localització de les possi
bIes alternatives industrials, adoptant els instruments urba
nísties a l'abast per a la creació de sol industrial. 

Després de fer uns estudis que ja tenim en molts casos, 
ja que moltes coses ja s'han realitzat, quant al que vos te va 
dir l'altre dia ... Llibre Blane , un Llibre Blanc no és un lli
bre tal com el veu vos te, vosté veu un llibre completament 
blanc i que es van ficant aBa dintre fulletes que voste anira 
arrossegant de diferents biblioteques com fan molts d'estu
diants, que a l'hora de fer un estudi es dediquen a anar a bi
blioteques, afer fotocópies i van augmentant el nombre de 
papers. No és tracta d'a0, Sr Valentí Valenciano, aquí som 
molt més practics i a Balears hem arribat a un nivel! sufi
cient per poder tenir gent capacitada per desenvolupar de 
veritat el futur de la indústria i no jugar a demagogies com 
vos te esta acostumat a ter. 

Gnlcies, Sr. President. 

EL SR PRESIDENT: 

Té la paraula el Diputat Sr Valentí Valenciano. 

EL SR VALENCIANO I LO PEZ: 

Sí, Sr President. 

Vull fer una matisació: aquesta empresa de Bastan que 
va fer aquest estudi era gent espanyola, el nom era estran
ger, pero ho va fer gent espanyola (Rialles), pero jo seré 
molt més breu, Sr President, ni Govern Central ni que no
sal tres facem demagogia, aixo no són objectius d'estudi, jo 
només els vull contar una cosa. A vegades, al Congrés de 
Diputals hi ha Diputats que, ciar, els donen un temps i 
I'han de gastar i parlen molt i parlen molt i parlen molt i al 
final no diuen res i a aquests Alfonso Guerra els diu "las 
gallinas", la gallina Sr Ricci... 

EL SR PRESIDENT: 

Aixo s'ha acabat. No, Sr Ricci, no hi ha lloc. 

EL SR RICCI 1 FEBRER: 

Per aprendre ... 

EL SR PRESIDENT: 

Si no hi ha més intervencions, passam a la votació del 
vot particular del Grup Parlamentari SOCIALISTA 

Sres i Srs Diputats que voten a favor, es valen posar 
drets? Grades. 

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

Abstencions? 

Resultat de la Votació: Vots a favor, 29. Vots en con
tra, 30. Abstencions, no n'hi ha. Queda rebutjat el vot par
ticular que acabam de sotmetre a votació. 

Passam a votació l'esmena 1855 del Grup Parlamentari 
CDS al Subprograma 62.10.00 i la 1859 també del Grup 
Parlamentari CDS, al Subprograma 72.21.01. 

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

Sres iSrs Diputats que voten en contra, es valen posar 
drets? 

Abstencions? 

Resultat de la Votació: Vots a favor, 29. Vots en con
tra, 30. No hi ha abstendons. Queden rebutjades les esme
nes que acabam de sotmetre a votació. 

Al Subprograma 44.34.00 hi ha dues esmenes, una que 
ha defensat el Grup Parlamentari PSM-EEM i la 2061 del 
Grup Parlamentari SOCIALISTA Per defensar aquesta 
darrera i per aquest Grup, té la paraula el Portaveu Sr 
Francesc Triay. 

EL TRIA Y l LLOPIS: 

Gracies, Sr President. 

Com que encara no és massa tard, voldria defensar 
aquesta esmena, la 2061 i també la 2057 del Subprograma 
següent. Aquesta primera fa referencia a l'actuació en ma
teria de res idus solids. Es una larga historia, aquesta del re
sidus solids, fa sis anys que venim batallant i recordant a 
tots els debats de pressuposts i d'altres la necessitat d'una 
política de residtiS' solids; alguns anys hi ha hagut partida 
pressupostaria que no s'ha gastat en absolut, d'altres ja no 
hi ha hagut ni partida pressupostaria, ens va costar arribar 
a convencer el Govern de la necessitat de fer un Pla de Re
sidus Solids que actualitzi i modifiqui substancialment el 
que va fer el TFI al moment oportú a través de I'empresa 
nacional ... , ja ha hem aconseguit, el Govern no tan sois 
s'ha conven¡;ut que l'ha de fer, sinó que ja va dur uns crite
ris a aquest Parlament; en base a aquests criteris hem fet 
uns altres criteris i aquests altres criteris s'han aprovat fa 
molt poques setmanes, pero ara que ja tenim criteris apro
vats fins i tot per unanimitat, ningú no ha pensat que en els 
pressuposts de l'any 90 hi ha d'haver qualque cosa més que 
cnteris i aquí no hi ha ni una pesseta per a residus solids 
urbans. 

Ni tan sois per passar deis criteris al Pla aquí no hi ha 
res; crec que si aquests criteris que amb tant de trebal! par
lamentan per part del Conseller, que no estava tancat en el 
mutisme que li ha pegat avui, han arribat a una posició de 
consens, se suposa que el Conseller, com ha repetit prou 
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vegades, pensa convertir el més nlpidament possible aques
ts criteris en un pla, aquest pla no estara sotmes a les mise
ries parlamentaries, sinó que l'aprovara d'una manera tran-

, quiLla, digna i rapida el Govern i se suposa que aprovat el 
I pla, a part de relligar-Io i repartir-lo, haurem de fer qual
I que cosa. 

Per fer qualque cosa proposam 100 milions de pesse
tes, per esmenar aquest lamentable oblit per part del Go
yerno A mi m'agradaria saber I'opinió del Conseller, hem 
escoltat el seu clamorós silenci, no sóm a Sicília, no veim 
per que aquesta llei del silenci, aquesta omertá a que ens 
han sotmes avui, va contra tots els usos parlamentaris, pero 
sembla quc aquestes són les instruccions i que en aquest 
moment, si em permeten parafrasejar un classic que tots 
vos tes coneixen i perque és prest i hi ha temps, el Sr llich, 
quan deia - no ha deia, ho dic jo - que el mutisme és la ma
laltia infantil del parlamentarisme. 

Passant a l'altra es mena, la del Pla d'Equipaments Co
mercials, tots sabem que és una de les qüestions que el 
Conseller de Comere; i Indústria té en més estima entre les 
coses aprovades per aquest Parlament. Es una cosa que per 
una d'aquestes circumstancics de la vida es va aprovar per 
unanimitat i quc una vega da aprovada per unanimitat la vc
ritat és que no sabcm que més n'han fel. Mesas després el 
Conseller va dir que feien reina, pero aquests mesos han 
passat fa un any llarg, el mes de novembre de I'any passat 
ens deia que el rema no li agradava, qu~;.'era molt difícil, 
que tenia mol tes dificuItats, pero que hi [eien feina i que hi 
continuaven fent feina. 

Feina, ja n'hi deu ha ver molta de feta i com que hi ha 
malta feina fcta, només hem posat 2 milions de pessetes 
per acabar-la. Naturalment, si hi hagués poca feina feta, 
aquests 2 milions de pessetes serien clarament insuficients; 
per tant, creim que és necessari detreure de les inversions 
espirituals, vull dir immaterials, del Servei Hidraulic, 2 mi
lionets per rematar la feina reta durant un any i mig pel 
Conseller d'Indústria i Comere;, l'opinió del qual sobre 
aquest tcma també m'agradaria sentir, que rompi d'una ve
gada aquest esparadrap que el té aturat i que l'impedeix de 
manifestar-se amb llibertat davant el Parlament, que és on 
venim a parlar, no a callar, perque per callar podem quedar 
tots a casa nostra i no és un bon ús parlamentari, sinó que 
seria un ús "silenciari", venir aquí a callar. 

Per tant, crec que amb aquests 2 milionets podem aca
bar aquest estimat estudi sobre els hipen¡ i les grans super
fícies, al qual té un afecte especial el Conseller de Comere; i 
que resoldra aquests problemes que té la petita i mitjana 
empresa i que planteja contínuament la Federaci6 de Co
merciants de la Patronal Balear quan es posa en marxa o 
s'autoritza a causa que no hi ha una planificació terrritorial 
suficient d'aquest tema, no hi ha els estudis demogriHics i 
comercials suficients quan s'autoritza un gran magatzem, 
un hiper, etc. Tot aixo és en mans del Conseller de Comere; 
i si no, en mans del Govern en la seva totalitat. 

Moltes gracies. 

EL SR PRESIDENT: 

Al Subprograma 62.11.00 també hi ha. Sí, té la paraula 
el Sr Conseller d'Indústria i Comere;. 

EL SR CONSELLER DE COMER<; 1 INDUSTRIA 
(Gaspar Oliver i Mut): 

Moltes gracies, Sr President. 

Si fins ara he estat mut, ho som de segon llinatge, pero 
a vegades és millor callar i em cregui, Sr Triay, que vostes a 
vega des ens hi acostumen, perque l'experiencia em demos
tra partieularment que en molt poques ocasions, quan jo 
els don una explicaeió, vostes en fas i la recullen com a tal. 

En aquest tema del Pla de Residus Solids Urbans, en 
primer lloc li he de dir que vos te no em va haver de con
vencer per elaborar uns criteris i dur-los a aquest Parla
ment, pero sí que hagués valgut més que aquell dia no ha
guessin donat el suport per fer aquests eriteris perque 
aquest pla ja faria més de nous mesas que s'hauria fet, per
que varem haver de dur els critris, el Parlament es va atu
rar, hi ha haver les eleceions, total, que han estat vuit o nou 
mesas en aquest Parlament i han fet uns criteris, després 
consensuats per tots, pero uns criteris que en definitiva em 
van fabulosament, igual que els altres, no tene cap inconve
nient respecte d'aquests criteris perque el pla, i voste ho 
sap, fa bastant de temps que el tenim fel. Tristament, els 
criteris han enredat la posada en vigor d'aquest Pla Direc
tor de Residus Solids. 

No fan falta els 100 milions i ho vaig dir en la meya 
compareixenc;a, qua n vaig venir a explicar el pressupost 
d'enguany, ha vaig dir, el Sr Valenciano em va entendre, 
pero ¿per que contestar-li si després d'entendre-ho perfec
tament tanmateix surt als diaris i diu que no hi ha voluntat 
política? Total, per que he d'explicar les coses si tanmateix 
després es fa el que es vol? Enguany no es poden gastar de 
cap manera els doblers per dur endavant aquests plans deIs 
abocadors a les tres illes, no es poden gastar mai i no ne
cessit ni un duro per dur els criteris a la confecció del pla, 
perque el pla el feim a la mateixa Conselleria, el fa la Di
receió d'Energia i Medi Ambient, el redactam, l'unic que 
necessitarem, aixo sí, sera editar una serie d'exemplars, pe
ro aixo no val tants de doblers, tenim partida al Capítol II 
per fer-ho i no necessitam 100 milions, cregui que no els 
necessitam; si treim aquest pla dins el mes de gener, que 
aquesta es la meya voluntat, necessitarem com a mínim uns 
tres mesos per fer un concurs, perque haura de ser un con
curs, com a mínim tres mesos perque presentin I'avantpro
jecte, un mes o un mes i mig - perque voste sap en el cas 
concret de Palma, aquesta produceió d'energia, que será un 
projecte molt complicat, som damunt uns 5 o 6 milions de 
pessetes - necessitarem un mes o un mes i mig per decidir
nos. 

Dcsprés hauran de fer la redaceió del projecte defini
tiu, hauran de demanar les llicencies i permissos d'obres i 
hauran d'iniciar la inversió. En iniciar la inversió serem a 
final d'any; per favor, Sr Triay, és impossible poder destinar 
100 milions de pessetes I'any 90, que a més no basten per a 
res i encara li he dir més: voste sap que el Govern pot con
treure despesa de cara als proxims pressuposts i deIs pres-
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suposts del 91 i per aquí feim comptes anar. 

Jo no sé si l'hauré convene;:ut, m'imagin que no, una al
tra vegada que no i el mutisme o també sordera, jo no sé si 
és mutisme o sordera, per tant tal vegada va1dria més seure 
i no donar més explicacions perqu~ mai no els convene;: i 
quant al Pla d'Equipaments Col.1ectius vost~ sap perfecta
ment quina és la meya opini6. Tal vegada el que hauria de 
fer quant a aquest Pla i pens per ventura fer-ho, seria dur 
una proposici6 no de lIei aquí per tornar arrera pel que fa a 
aquest Pla, perqu~ és practicament impossible poder dur 
endavant un Pla d'Equipaments Col.lectius només amb cri
teris urbanístics, sense tenir en compte per a res el que és 
l'oferta i la demanda, pero com que som esclaus de les nos
tres paraules i de les nos tres decisions, reconec que en 
aquella ocasió també em vaig equivocar personalment de 
fer votar afirmativament el Grup POPULAR per redactar 
aquesl pla. Veurem qu~ farem tocant aquest tema, encara 
no ho tenc molt ciar. 

Moltes gracies, Sr President. 

EL SR PRESIDENT: 

Té la paraula el Diputat Sr Francesc Triay. 

EL SR TRIA Y 1 LLOPIS: 

Sr Conseller, en primer lloc li he d'agrair que efectiva
ment hagi parlat, perque en aquest Parlament sembla que 
els membres del Govern no participen del parlamentaris
me, jo no sé quines estrarÍyes instruccions els han donat, jo 
no sé quina seria la santa cOlera que desenrotllarien els Di
putats del seu Partit al Congrés de Diputats si davant una 
esmena qualsevol, i aquí han estat una serie d'esmenes a la 
totalitat de Conselleria, de secció, si davant unes esmenes a 
la totalitat de Ministeris, els Ministres no sortissin a donar 
la cara i a defensar la seva política davant els atacs o les al
ternatives de I'Oposici6. 

Les pagines deIs diaris nacionals no bastarien per pu
blicar les crítiques de la prepotencia i del menyspreu al 
Parlament que ae;:o suposaria i aquí ha venim aguantant 
d'una manera reiterada, ahir i avui, en silenci, com si a0 
fos una actitud normal i corrent i d'acord amb els usos par
Iamentaris. Per tant, el primer que li he de dir és gracies 
per haver intervengut. 

En segon lloc, sembla que en les dues coses que avui 
hem tractat aquí, vos té s'havia equivocat. En la primera -
s'havia equivocat perque ha dut aquí uns eriteris que li han 
fet perdre molt de temps; escolti, jo respect molt el seu 
temps, el temps del Govern i el temps en general, pero no 
oblidi que hi ha una Llei d'Ordenació Territorial que vos
tés van dur aquí, que nosaltres vam esmenar, a la qual es 
van incorporar unes coses i unes altres no, que diu que per 
fer p1ans directors sectorials mentre no hi hagi directrius 
d'Ordenació Territorial, que a0 sembla que va per llarg, 
pero no és cosa seva, és d'una altra Conselleria que també 
ha estat muda durant aquest debat deIs pressuposts, vostes 
han de dur aquí els criteris i el Parlament els ha d'aprovar, i 
no es qucixin, aquests criteris del Pla de Residus Solids 

s'han a provat amb la maxima celeritat i a més s'han apro
vat per unanimitat, que aixo encara té més m~rit, per tant 
no veig quins laments hi ha de posar i a més nosaltres es
tam molt satisfets que s'hagin aprovat per unanimitat per
qu~ aquests criteris no són els que va dur vost~, són uns al
tres, molts més clars en tots els aspectes organitzatius, jurí
dics i administratius de com s'ha de dur endavant aquesta 
política de residus solids a cada illa. 

Dit aixó, no estic d'acord amb la seva valoració que no 
necessita res per a enguany, que aixo ja ha dóna tot per 
perdut, que l'any li sera curt per dur endavant les gestions, 
que no necessita cap pesseta, que té el pla fet. Enhorabona; 
lament que tot l'any 90 sigui altra vegada un any buit en 
materia de política de residus solids. Voldria que hi hagués 
una celeritat suficient en tates aquestes gestions perque 
dins l'any 90 ja hi pugui haver inversió real en aquesta 
qüestió, perque hi comenci a haver la primera pesseta d'in
versió real encara estarem també molts de mesas a comen
c;:ar a veure els sistemes funcionant. 

1 en mat~ria d'equipaments comercials, torna a dir que 
es va equivocar i que va fer equivocar el seu Grup i, a més, 
ha diu un any i mig després, ae;:o no va ser la setmana passa
da. Fa un any voste va dir que feia feina i que ha feia i ara 
diu que no ho pot fer perque amb críteris urbanístics, sense 
oferta i demanda. Qu~ vol dir? Una mica de coneixement, 
no es fa res en urbanisme sense el coneixement de la mate
ría en qüestió; en urbanisme no es posen reserves per fer 
escoles sense coneixer la necessitat escolar, no és posen ins
tal.1acions esportives dibuixades damunt un planol amb un 
color determinat sense coneixer el d~ficit d'equipaments es
portius, qualsevol tipus d'ús del territori exigeix uns estudis 
de les necessitats d'aquella qüestió, logicament. 

Com pot fer vosté un pla d'equipaments comereials si 
diu que el vol fer sense coneixement de l'oferta i la deman
da? Realment és absurd, jo comprenc el seu problema, no 
sé com ha pogut suportar un any i mig i sé que vost~ és una 
persona tranquil.la que ha aguanta tot, pero aixf i tot qual
que dia no ha pogut dormir, perque aixo és la quadratura 
del cerele, és impossible. Sense coneixements demografics, 
sense coneixements infrastructurals de comunicacions, sen
se coneixements de la realitat del comere;: i de les tenden
cies del futur com pot fer vos té un pla territorial d'equipa
ments comercials de grans superficies? 

Naturalment, ara ha comprene, voste ha donat unes 
instruccions a les persones que ha havien de fer que són 
impossibles de complir; aquesta feina que diu que han fet 
durant tot aquest temps deu ser un foli, no sé fins on ha 
pogut arribar; no sé si deuen haver comprat la cartografia, 
encara, per fer aquest Pla d'Equipaments Comercials, crec 
que és cIar que en aquest sentit vost~ no vol afrontar el 
problema i també ha comprenc. Em vaig alegrar molt, qua
si li diría que em va sorprendre, el dia que vostes van apro
var per unanimitat la Proposició de Llei defensada pel Sr 
Carbonero. Jo li vaig dir: no saben on s'han ficat; em va dir: 
efectivament no ho saben, i han demostrat al cap d'un any i 
mig que no ha sabien. 

Realment en aquest sentit es pot fer el Pla d'Equipa-
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ments Comercials i crec que amb les compelencies actuals 
és l'instrument més adequat, crec que vostes no el faran, 
pero crec que de totes maneres hi ha d'haver una mínima 
partida pressupostaria perque no hi hagi una incoherencia 
entre eIs acords del Parlament i la realitat del pressupost. 

EL SR PRESIDENT: 

Té la paraula el Sr Conseller de Comer« i Indústria. 

EL SR CONSELLER DE COMER<; 1 INDUSTRIA 
(Gaspar Oliver i Mut): 

Gracies, Sr President. 

Jo li suggeriria, Sr Triay, que repassas la Proposició no 
de Llei i les intervencions del Sr Carbonero i les meves en 
aquell moment. Pcr mi no m'he explicat bé, el que diu la 
Proposició no de Llei és que aquest Pla s'ha de (er tenint 
en compte únicament criteris urbanístics, sí senyor, única
ment tenint en compte criteris urbanístics i per aixo ho po
dem fer precisament per les competencies que tenim d'Or
denació del Territori, no per les competencies que no te
nim i demanam i exigim en comen;: interior. 

El problema és aquí, no és a altre Iloc, i és molt delicat 
qua n un sector com el comen; interior, que no s'ha regulat 
en absolut, ficar un sol element que reguli aquest sector, un 
sol element, sense tenir en compte i sense delimitar tota 
I'altra problematica d'aquest sector. Amb' tota seguretat 
que el fet d'introduir un sol element dins" un subsector no 
regulat és un element totalment distorsionador i em remet 
a les primeres paraules que' he dit a l'altra intervenció, Sr 
Triay, que crec que val més que estigui mut perque tanma
teix voste no em vol escoltar, tanmateix voste no em vol 
creure ni ho vol creure. 

Li dic que el 90 és impossible gastar els 100 milions de 
pessetes que vos te pro posa en aquesta esmena, és impossi
ble perque el concessionari que faci la inversió no tendn't 
temps material de poder fer cap certificació d'obra. Vosté 
sap I'important, problema tic i complicat que és fer un pro
jecte de més de 5.000 milions de pessetes: tres mesos pri
mers de concurs, un mes i mig per a adjudicació, després la 
redacció del projecte definitiu i comen~r les obres; és im
possible que ho puguin certificar. 

Cree, per lant, que després de la seva bona voluntal, 
entre cometes, de no voler comprendre les paraules d'a
quest Conseller i de no voler fer cas i no voler creure, per
que crec que és de sord o de caparrul, el que li dic - cosa 
moll distinta seria si retiras aquesta esmena, pero aixo és 
impossible que voste ho faci - jo també m'asseuré i deixaré 
que sigui el Grup que defensi les esmenes a aquesta secció. 

Gracies, Sr President. 

EL SR PRESIDENT: 

Sí, lé la paraula el Sr Triay per tancar el debat. 

EL SR TRIA Y 1 LLOPIS: 

Sí, seré molt breu. En el tema del Pla d'Equipaments 
ComerciaIs, jo voldria dir que el Parlament, per unanimi
tat, va acordar que el Govem fes un Pla Director Sectorial 
d'Equipaments ComerciaIs. Una altra cosa són les explica
cions del Diari de Sessions, pero que és un Pla Director 
Sectorial ha diu la Llei d'Ordenació Territorial, vos te ha 
d'anar a la Llei d'Ordenació Territorial i veure quines són 
les exigéncies per fer un pla director sectorial i deixi anar 
histories de si van dir o no van dir, de si el Sr Carbonero va 
parlar d'urbanisme o no. Un pla director sectorial de qual
sevol cosa exigeix, logicament, no tan soIs dibuixar el que 
ha de ser damunt un planol, sinó dibuixar com a conse
qüencia d'un estudi sectorial, per a«Ó es diu director secto
rial. Com es pot fet el pla director si no es té en compte el 
sector? Per aixo és sectorial. 

Per altra part, ja amb caracter general, Sr Oliver, si no
saltres cada vega da que no ens fan cas diguéssim ido a par
tir d'ara callarem, aixo estaria lancat faria esto na, aquí hi 
tornaria haver balIs de societat. Tot ho perdem a 30-29 a 
pesar que vam sortir d'unes eleccions 29 a 30, aixo no és 
una excusa, per favor, uns elements mínims de democracia, 
de funcionament demacra tic; li facem o no li facem cas a 
vosté aquí hi venim a parlamentar, a discutir i a debatre, no 
a posar-nos en pla de qui obri la boca no sun a la foto i 
vos té no sé si hi sortira i la Sra Munar tampoc, perque han 
romput la llei siciliana del silenci que els havien imposat, 
pero de tates maneres, enhorabona. 

EL SR PRESlDENT: 

Queden per defensar les esmenes 2058, 2065, 2066 i 
2067 del Grup Parlamentari SOCIALISTA Per que dema
na la paraula, Sr Ricci? 

EL SR RICCI 1 FEBRER: 

Sobre aquestes esmenes jo encara no he dit res i vull 
dir. 

EL SR PRESIDENT: 

Ja ho dirá en el moment oportú. Qui les defensa? Té la 
paraula el Diputat Sr Valentí Valenciano. 

ELSR VALENCIANO 1 LO PEZ: 

La 2058 ... ? 

EL SR PRESlDENT: '. 
Les 2058, 2065, 2066 i 2067 són les que jo tenc anota

des aquí. Són les quatre que queden del Subprograma 
62,11.00. 

EL SR VALENCIANO 1 LO PEZ: 

Sí, Sr President; són del Subprograma 62.11.00, efecti
vament. La primera esmena demana que es faci una prime
ra fase de reforma del mercat de Felanitx, que es faci un pla 
de millora deis espais destinats a ubicació deIs mercats set
manals que es fan a bastants poblacions rurals. Aleshores 
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aquesta esmena pretén que es millorin els espais on són 
ubicats precisament aquests mercats, una esmena de 10 mÍ

lions, i una altra perqu~ s'elaborí un pla de reforma de 
mercats municipals. 

Finalment, l'esmena 2065 demana que es faci un estudi 
estrat~gic per a la promoció comercial de sectors indus
trials. Amb aquesta, Sr President, jo m'he equivocat, per
que teoricament hauria d'haver anat amb les altres, vull dir 
que és aquí per error, o la retir o hauría d'haver anat amb 
les altres i la donam per votada, m'és igual, com vulgui el 
President. 

EL SR PRESIDENT: 

Per votada no la hi podem donar, perqu~ no l'hem vo
tada. 

EL SR VALENCIANO 1 LOPEZ: 

Ido la retiram, Sr President. 

EL SR PRESIDENT: 

Retirada. Es la 2066 que retiren? 

EL SR VALENCIANO 1 LOPEZ: 

La 2065. 

EL SR PRESIDENT: 

Per part del Grup MIXT, té la paraula el Diputat Sr 
CarIes Ricci. 

EL SR RICCI I FEBRER: 

Gracies, Sr President. 

Sr Triay, jo justament volia parlar d'aquesta esmena 
quant a les actuacions en mat~ria de residus solids. He tin
gut la sort que la discussió entre vost~ í el Conseller encara 
ha aclarít més les coses, pero, clar, a mi em sorprenia que 
vost~ post 100 milions d'alta d'una actuació que, que jo sa
píga, vos te no controla i de sobte em demana a mi que ex
pliqui una de 33 milions de pessetes i que, pel que veig per 
un costum també del seu Grup que quan no entenen el que 
jo die els basta dir que no he dit res, cosa que si li ho fessin 
a voste també el molestaria molt. En canvi jo, Sr Triay, es
tic dispost que voste m'expliqui com posa 100 milions de 
pessetes quan vertaderament van sortír uns eriterís segons 
els quals s'haunl de veure com i quan es gasten els milions 
necessaris, 100,50 o el que sigui. 

En definitiva, posat en el tema de críteris, també vol
dria 
aquests criteris, perqu~ una de les coses importants ha estat 
veure que dins aquests criterís també hi ha entrat Menorca, 
quan abans Menorca depenia senzillament d'una decisió 
del Consell, sense cap tipus d'analisÍ. El seu Grup polític té 
molt d'interes a determinar fórmules, solucíons i projectes 
per a Mallorca, pero quan es tractava de Menorca qualse-

vol cosa era bona perqu~ hi havia un grup polítie que vosté 
coneix que podia decidir coses diferents. La responsabilitat 
del seu grup polític és tan importantat a Mallorca com ha 
pugui ser a Menorca. 

Per tant, com a cosa a part, die que ens donem l'enho
rabona que s'hagin fet aquests eriteris i que hagin sortit 
com ha sortit. A pesar de tot, m'agradaría que vost~ em po
gués donar una explicació, com un coneixement que m'a
gradaria tenir de la seva forma d'estudiar les coses, per dir 
aquí posam 100 milions, que des del meu punt de vista no 
sé com s'han de gastar, o que digui és que jo he projectat 
totalment com ha de gastar aquests doblers, el Conseller, 
perque que jo sapiga voste encara no és el Govern. Més 
que res per aprendre, Sr Triay. 

Gracies. 

EL SR PRESIDENT: 

Té la paraula el Diputat Sr Triay. 

EL SR TRIA Y 1 LLOPIS: 

Sí, Sr Ricci, per aprendre; anem, ido, a repassar un poc 
per aprendre. Jo voldria saber com és que voste sap que hi 
ha 33 milions per fer un estudi que ha de fer la Universitat, 
voldria saber com el Sr Ricci, el Diputat unipersonal del 
Grup MIXT, que parla normalment en plural majestatic, ja 
sap - i voldria que també m'ho digués el Govern com ho 
sap - que l'esmena que li han acceptat suposa un estudi que 
ha de fer la Universitat de les Illes Balears. Vostes encara 
no l'han contractat, no han obert cap expedient, encara no 
tenen el pressupost aprovat i ell sa sap que l'ha de fer la 
Universitat, ell va molt per davant nosaltres, eH sap moltes 
coses que nosaltres no sabem, va molt rapid, eh? Es més, 
jo pens que els papers que ens llegeix el Sr Ricci ja són els 
papers que li passen a compte d'aquests estudi els qui l'han 
de fer i, cIar, així saps que en sap de coses!. AclJ és com un 
qui cobra a Comissió, un que ja li passen els papers i li di
uen mira, sobre aquest estudi que jo faré ves i dígues que 
aquest sera el contengut. 

No és bo, aclJ. No esta bé que un estudi que s'acaba 
d'introduir la deeisió de fer-Io en el pressupost, el Sr Ricci 
ja conegui quin departament de la Universitat l'ha de fer, 
de les Illes Balears, no d'una universitat. Cree que no de
mostra una transparencia en les contractacions que s'han 
de fer amb possibilitat per part el Govern, per una part, i 
en em fa una pregunta: que com es gastaran els 100 mi
Hons. Resposta: d'acord amb el Pla de Residus Solids que 
fara el Govern. 

EL SR PRESIDENT: 

Té la paraula el Diputat Sr Ricci. 

EL SR RICCI I FEBRER: 

Gracies, Sr Presídent. 

Sr Triay, jo sí li explicaré les coses que voste no explica 
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i diu d'acord amb el va fer aquest Govern, o sigui que voste 
obligadament ja diu que aquest Govern ha de gastar 100 
milions de pessetes d'acorb amb el que ells diguin, ja estA, 
punt acabat. Dones jo ho faig de diferent manera, Sr Triay, 
d'acord que jo vaig demanar un Llibre Blane i fins i tot aquí 
dintre to18 em recolzaren i no hi havia un preu qua n es va 
aprovar, quan una majoria va aprovar aquest Llibre Blanc 
no hi havia un preu establert ni molt manco i avui en dia 
més, jo crec que aquest preu és for~ baix, ho he dit abans, 
pero sí és veritat que indiscutiblement vaig voler explicar al 
Conseller la meya idea sobre aquest Llibre Blanc i el Con
seller va acceptar que jo pogués dir alguna cosa i sí he dit 
alguna cosa, Sr Triay, i el que jo he dit, que jo imagin que si 
vertaderament la proposta del Llibrc Blanc és meva, la pro
posta que faig avui de les pessetes necessaries també és me
va i és aprovada pel Govern, vol dir que en principi volen 
seguir una mica la idea que en definitiva és meya, Sr Triay, 
i per tant tot el que jo he dit és un estudi puntual que jo 
mateix he fet i que no necessit que ningú me'l faci, perque 
aquesta és la diferencia entre les possibilita18 deIs uns i del 
altres. 

Jo, el que no entenc, demano que voste m'ho expliqui 
com a enginyer i les coses que entenc les dic tranquil.la
ment sense necessitar que ningú em dicti res. Aquesta és la 
diferencia, Sr Triay, que jo sí som capa~ d'una transparen
cia que no importa dir tranquil.lament. 

Gracies, S{ Pr~ident. 

EL SR PRESIDENT: 

Té la paraula el Diputat Sr Triay. 

EL SR TRIA Y 1 LLOPIS: 

. 
.f,..J I 

L'enginyer no ha vengut, pero com a Portaveu del 
Grup Parlamentari SOCIALISTA, vull dir que em sorpren 
absolutament, supos que el Govern no ho comparteix en 
absolut perque no pot ser d'altra manera, que els Diputats 
executin pel seu compte les esmenes que els accepten als 
pressuposts i que per tant es preocupin d'anar a cercar l'in
versor, el comprador, el qui fa l'estudi, perque com que la 
idea era seva ells l'executen i a partir d'aquest moment ja 
assumeixen la gestió i el compromís de l'execució davant el 
Parlament. No sabia que a0 anas per aquí, francament. 

EL SR PRESIDENT: 

Sres i Srs Diputats. Altra vegada, Sr Ricci. 

EL SR RICCI I FEBRER: 

Sí, Sr President, per qüestió d'ordre, perque el Sr Triay 
ha dit que jo he dit que executava coses. Jo no he executat 
res, jo l'únic que he dit clarament és que la idea és meva i 
que jo he exposat la idea al Govern. Sera el Govern que de
cid ira si ho fa així o no, perque jo no govern i som 29 a un 
banda i 30 a una altra. Sí és veritat que m'és moIt més facil 
que m'escoltin i jo escoltar i quan parlo amb vostes, la veri
tal és que no volen escoltar mai. 

EL SR PRESIDENT: 

Moltes grAcies, Sr Ricci. 

Acabat el debat, passam a la votaCÍó de les esmenes 
que queden de la Secció nO 20. Del Subprograma 44.34.00 
hi ha les esmenes 2061 del Grup Parlamentari SOCIALIS
TA i 2249 del Grup Parlamentari PSM-EEM. Si no hi ha 
inconvenient, incIouríem en la votació totes les esmenes 
d'un copo 

Aleshores, Srs i Srs Diputats que votin a favor de les 
esmenes 2061, 2057,2058,2066 i 2067 del Grup Parlamen
tari SOCIALISTA, les esmenes 2249, 2250, 2252 i 2264 del 
Grup Parlamentari PSM-EEM i de l'esmena 1850 del Grup 
Parlamentari CDS, es volen posar dre18? Moltes gracies. 

Sres i Srs Diputa18 que voten en contra, es volen posar 
drets? 

Abstencians? 

Resultat de la Votació: Vots a favor, 29. Vats en con
tra, 30. No hi ha abstencions. Queden rebutjades tates les 
esmenes que acabam de sotmetre a votació i queda Hest el 
debat de la Secció nO 20. 

Se suspen la Sessió, que recomen~ra dema, en aquest 
moment no sé a quina hora perque hi ha molta gent que 
demana maltes coses. Jo pensava a les deu, pareix que de
manen que sigui a les nou i mitja per tenir més temps. Srs 
~ortaveus, sense fer una votació? A vos té, Sr Triay, li és 
igual? Sr Quetglas? 

EL SR QUETGLAS I ROSANES: 

Els Diputats que intervenim amb més responsabilitat 
sobre el pressupost desitjarfem tenir hores de descans sufi
cien18, pero també estam dispos18 a sacrificar-nos en funció 
deIs Diputa18 de les Illes Menors. Gracies. 

EL SR PRESIDENT: 

A les deu, Srs Diputats? 

EL SR QUETGLAS 1 ROSANES: 

Aleshores, Sr President, si no solucionen res jo propa
saria retardar una mica, almanco fins a les deu i mitja. 

EL SR PRESIDENT: 

Hi ha un fet, que és que avui acabam molt tard, perque 
si haguéssim acabat a les dotze i mitja. Per tant, evitant tot 
tipus de debat, no fos cosa que ara perdéssim mitja hora 
més, se suspen la Sessió, que recomen~ra dema a les deu 
del matí. 

EL SR PRESIDENT: 

Sres i Srs Diputats, bon dia. Recomen~ la Sessió. 
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Passam a debatre la Secció 21, al Subprograma 
12.13.00 de la qual hi mantenguda una esmena del Grup 
Parlamentari SOCIALISTA, la 2086. Per defensar aquesta 
esmena i pel Grup SOCIALISTA, té la paraula el Diputat 
Sr Valen ti Valenciano. 

ELSR VALENCIANO 1 LOPEZ: 

Sí, Sr President. Si ens ho permet, voldríem agrupar la 
defensa de les esmenes 2086, 2091, 2080, 2084, 2094, 2083 i 
2092. Si ho permet el Sr. President. 

Em demanen que repeteixi els números de les esmenes. 

EL SR PRESIDENT: 

Si m'ho permet ho ferem al revés, jo els diré i vos te em 
corregir<1 i aro jo també ho sabré. La 2086, la 2091, la 2080, 
la 2083, la 2084, la 2094 i la 2092. Té la paraula, Sr Diputat. 

EL SR VALENCIANO 1 LOPE Z: 

Gracies, Sr President. 

Són unes esmenes que tenen relació amb les corpora
cions locals, amb la política municipal; la primera fa refe
rencia que creim que s'hauria de donar una subvenció míni
ma en aquest cas de 3 milions de pessetes per a la nova Fe
deració d'Entitats Locals, la federació de municipis que su- -
pos que coneixen tots els Diputats i que creim que és una 
institució que comen~ a caminar i que necesita d'un su
port m[nim per part de les institucions i concretament per 
part de la Comunitat Autonoma. 

A part d'aquesla, tenim unes altres esmenes que en el 
fans especifiquen els 40 milions que hi ha en el programa 
12.41.00 d'ajudes a corporacions locals, que incrementam 
en 27 milions de pessetes i concretam, per una banda, les 
partides a cementeris en dues accions concretes, una per
que es faci un annex al cementeri vell d'Andratx i al de Bi
nissalem i per una altra banda també incrementam un poc 
la infrastructura de cases consistorials. En aquest sentit, Sr 
President, cree que queden defensades aquestes esmenes. 

EL SR PRESIDENT: 

Qualque petició d'intervenció o passam a votar? Per 
part del Grup Parlamentari POPULAR, té la paraula el 
Diputat Sr Capó. 

EL SR CAPO 1 GALMES: 

Moltes gracies, Sr President. 

El motiu de venir aquí, a la tribuna, no és perque el Sr 
Valenciano ha faci sempre, sinó que, no sé que ha passat 
avui que em cauen les uBeres i entre el botó i mira per 
avall em cauen, no sé si deuen haver creseut les ulleres o 
que el cap m'ha tornat petil. 

Bé, jo faria una intervenció global referent a totes 
aquestes esmenes i aixÍ després ja s'ha fet la motivació i el 

debat és més <1gil. Seré molt curt, no és preocupin. 

Jo havia examinat el conjunt d'esmenes i quan les vas 
mirant una a una la veritat és que hi ha de tot, n'hi ha de 
bones, pero en conjunt no ho acab d'entendre bé. Jo no sé 
com s'ha fet aquest conjunt, pero, per posar un exemple, no 
sé si aixo es podria comparar a una coral polifonica de se
nyoretes, que no estan ordenades per altura com a l'exercit 
i tampoc no hi estan per pes, les més grasses darrera i les 
més primetes davant; tampoc no ha són per la bellesa, M, 
n'hi hauria que els agradaria, les guapes davant i així amb 
una ullada ja han mirat la coral, pero no és aixo. Estan or
denades segons les veus, segons les notes que han de donar, 
per una major claretat i perque ens puguem delectar, en 
definitva per l'harmonía de tot aquest conjut. 

El pressupost d'aquesta Conselleria i de les altres és 
un document que, nosaltres ja ha sabem, expressa la forma 
d'execució, sempre que s'escaigui, de la voluntat poHtica 
del Govern, és a dir, és una ordenació perfecta de partides i 
subpartides, de programes i subprogrames per tal de tenir 
un conjunt harmonic i aixó poder-lo desenvolupar harmo
nicament, poder-lo desenvolupar d'una forma ordenada. 
Ara bé, quan mires tot aquest conjunt d'esmenes de la Sec
ció 21 resulta que es canvia tot l'ordre, o sigui que ha giram 
tot, I'harmonia es perd. Per tal de canviar-ho tot, per tal 
d'embullar fil 'aquí, serien capac;os de fer que en aquesta 
Secció 21 no se sentís cap nota ni una d'aquesta coral que 
parlam; entre nosaltres: eSlarien disposals a no deixar-Ia 
cantar. . 

1 per que? Jo no hi he vist explicació, la veritat és 
aquesta, a no ser que el Sr Valenciano no estimi gaire el Sr 
Gilet, que és el Conseller, i ti llevi totes les actuacions. Es 
que amb aquestes esmenes, Sr Valenciano, li lleven el 
ClAC, Ji lleven l'A VD, li lleven la protecció civil i només 
queda amb els cementeris!. Home, aixo no; aquesta Conse
lleria encara és viva i només li posen cementeris, l'impor
tant és que aquesta Conselleria pugui anar creixent amb 
aquestes partides que ja tenia, que pugui anar fent desenvo
lupar-se amb harmonia, en concOrdia, amb solidaritat amb 
les altres Conselleries del Govem, perque en definitiva aixo 
donara un millar servei al ciutada, cosa a la qual estam 
obligats i per la qual ens varen triar. 

Fent un rep<1s a aquestes esmenes que ara s'han agru
pat dir-li que, fonamentalment per aquestes raons generals, 
nosaltres no els donarem suport, si bé no es desanimin per
que n'hi una qu~ n'hi donarem. 

Molles gracies. 

EL SR PRESIDENT: 

Té la paraula el Diputat Sr Valenciano. 

EL SR VALENCIANO 1 LOPEZ: 

Gnicies, Sr President. 

Sr Capó, aquest cor no I'hem organitzat nosaltres, l'ha 
fet el Sr Gilet, nosaltres el que feim són esmenes al Sub-
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programes que es presenten precisament a aquest cor, que 
no és harmónico Per tant, amb les nostres esmenes només 
intentam posar-lo una mica en solfa. 

Gracies. 

EL SR PRESIDENT: 

Sr Valenciano o Sr Portaveu del Grup SOCIALISTA, 
del Subprograma 12.41.00 queden la 2082 i la 2093. Ha dic 
per si també les valía defensar i ha votaríem tot plegat. Sí, 
Sr Martín Peregrín. 

EL SR MARTIN 1 PEREGRIN: 

Sr Presidente, entendemos que quedan la 2087 y la 
2093. 

EL SR PRESIDENT: 

Pot ser un error. 

EL MARTIN 1 PEREGRIN: 

93, exactamente. Sí, señor; queda pendiente de defensa. 

EL SR PRESIDENT: 

2082 i 2093, és així? Les vol defensar ari\? 
-: 

EL SR VALENCIANO 1 LOPEZ: 

Sí, Sr President. La 2093 la defensaria el Sr Martín Pe
regrín, si no vaig errat, i la 2082 la defensaria jo mateix. Si 
vol que ha faci ara. 

EL SR PRESIDENT: 

Sí i faríem la votació de totes les del mateix subprogra-
ma. 

EL SR VALENCIANO 1 LOPEZ: 

Sí, Sr President. 

La 2082 és una esmena per la qual el nostre Grup de
mana que la Comunitat Autonoma participi en I'elaboració 
d'un pla d'instal.lacions d'ajuda als Ajuntaments per a 
equips informiHics. Concretament el Consell Insular de 
Mallorca té en marxa un estudi sobre aquest pla i nosaltres 
volcm que no només hi participi el Cansell Insular de Ma
llorca, sinó que en certa mesura sigui posat en solfa, sigui 
orquestat per la Comunitat Autonoma, perquc no ha de ser 
només per ajudar als municipis de Mallorca, sinó que creim 
que també és interessant que es faci a les altres illes. 

Aleshores presentam aquesta esmena aquí en aquest 
sentit perque la Comunitat Autonoma també participi en 
aquesta simfonia. 

Gnlcies. 

EL SR PRESIDENT: 

Té la paraula el Diputat Sr Martín Peregrín per defen
sar l'esmena 2093. 

EL SR MARTIN 1 PEREGRIN: 

Gracias, Sr Presidente. 

En la discusión que hubo e11 u dla sobre el Proyecto 
de Ley de Policías Locales, una de las cosas que más clara 
quedó y en eso estábamos Lodos de acuerdo era la necesi
dad de que las policfas Locales es tuviesen dotadas de me
dio suficientes, medios materiales, personales y técnicos 
para poder desarrollar una labor, una función adecuada al 
servicio que se les demande. Ahora, la Conselleria Adjunta 
a la Presidencia nos presenta un proyecto de presupuestos 
en el que, si bien hay una dotación en el correspondiente 
subprograma y subconcepto de 40 millones de pesetas, no 
se define con exactitud, con la debida concreción desde 
nuestro punto de vista, de la asignación presupuestaria que 
se pretende dar a la infraestructura de las policías locales. 

Nosotros entendemos que la importancia del tema así 
lo requiere, que es evidente que debe haber una partida ab
solutamente comprometida a esta finalidad y que, en con
secuencia, procede consignarla y reseñarla debidamente en 
el presupuesto y es por e llo por lo que entendemos que de
be haber como mínimo 20 millons de_pesetas destinadas a 
la dotación suficiente de esa infráestructura de poUdas lo
cales. 

EL SR PRESIDENT: 

Té la paraula el Sr Conseller Adjunt a Presidencia. 

EL SR CONSELLER ADJUNT A PRESIDENCIA 
(Francesc Gilet i Girart): 

Gracies, Sr President. 

Pel que fa a la 2082, entenen que no és acceptable, ja 
que representaria una modificació de diferents seccions i 
pel que fa a la 2093, aquest subconcepte 760 de 40 milions 
de pessetes entenem que dins la Memoria s'expressa bas
tant clarament la intenció de destinar els 40 milions de pes
setes precisament a infrastructura per a policies locals, do
nant compliment a la Llei de Coordinació de Policíes Lo
cals i als Decrets que l'han desenvolupada amb la menció 
expressa que aquesta modificaci6 i les subsegüents prodni
rien la impossibilitat de mantenir el conveni amb l'Escola 
Municipal de Policies de Defensa Ciutadana de l'Ajunta
ment de Palma. Conseqüentment, no és possible acceptar 
l'esmena essent que és dins I'esperit absolut de la Memoria 
i del subconcepte del mateix subprograma. 

Gracies. 

EL SR PRESIDENT: 

Té la paraula el Sr Martín Peregrín. 
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EL SR MARTIN PEREGRIN: 

Gracias, Sr Conseller, por su explicación. Tiene algún 
punto de razón, pero insistimos en que, conocida la situa
ción, la voluntad, es verdad que en la Memoria así se dice, 
creemos que es mucho más razonable que esa voluntad po
lítica de dotación de la infraestructura de policías locales se 
refleje con la debida concreción y exactitud en la ejecución 
del presupuesto, es decir, a través de la consignación numé
rica en el mismo. 

EL SR PRESIDENT: 

Té la paraula el Diputat Sr Valentí Valenciano. 

EL SR V ALENClANO y LOPEZ: 

Gracies, Sr President. 

Jo, Sr Gilet entenc que vos tes puguin presentar un 
pressupost, que implicitament o explícitament tenguin un 
acord fet amb el Diputat tninsfuga i no vulguin acceptar 
cap esmena; ara bé, jo estic d'acord que no acceptin aques
ta esmena perque creguin que és més oportú ter una altra 
cosa, pero el que no es pot fer és dir que no l'accepten per
que modifica les seccions. L'única secció que modifica 
aquesta esmena, que és la baixa, l'alta vendría a la seva seva 
Conselleria, és a la Secció 11 de Presidencia, pero no al 
President, sinó a Desenvolupament Informatic, on hi ha 
una quantitat de milions immaterials que no sabem exacta
ment a que van, que no s'ha concretat exactament, on la 
Comunitat Autonoma ha gastat més de 1000 milions de 
pessetes, aleshores nosaltres creim que la inversió que es 
vol fer enguany és sobredimensionada, que és suficient el 
material informatic que ja han gastat amb 1000 milions, re
petesc, per tant el que feim és en detriment d'aquesta parti
da, únicament i exclusivamet d'aquesta partida, no de cap 
altra secció, la baixa és de Desenvolupament Informatic, 
que també va a informatica, el que passa és no va per infor
matica de la Comunitat Autonoma, va per ajudar a infor
matitzar, a mecanitzar els municipis. 

Per tant, el detriment d'aquesta partida no va per a al
tres seccions, va concretament d'informatica a informatica, 
pero d'informatica de la Comunitat Autonoma, repetesc, 
amb més de 1000 milions invertits, a la informatica per als 
Ajuntaments. 

Gracies. 

EL SR PRESIDENT: 

Té la paraula el Sr Conseller Adjunt a Presidencia. 

EL SR CONSELLER ADJUNT A PRESIDENCIA 
(Francesc Gilet i Girart): 

Gracies, Sr President. 

Sr Valentí Valenciano, he de fer un esfor¡; sobrehuma 
perque quasi ha estat a punt de convencer-me, és una qües
tió vertaderament numerica i golosa. Ara bé, a part del que 

li he dit, jo entenc que si la Comunitat Autonoma o el Go
vem concretament inicias una activitat dins el món de la in
formatica de cara a les corporacions locals i els Consells In
sulars segurament produiria una distorsió de tal manera 
que tenc entes que moltíssims Ajuntaments, la major part 
d'aquests 60 i busques de les nostres illes, han firmat una 
serie de convenis d'ajuda en col.laboració amb una entitat 
bancaria que precisament ha posat en marxa un tipus de 
programa, de software o com es digui, que té aquesta finali
tat. Aleshores entenem que no és procedent acceptar-li 
l'esmena. 

EL SR PRESIDENT: 

Per defensar l'esmana 2257 del Grup Parlamentari 
PSM-EEM, té la paraula el Diputat Sr Sebastia Serra. 

EL SR SERRA 1 BUSQUETS: 

Gracies, Sr President, pero retirar[em aquesta esmena. 

EL SR PRESIDENT: 

Molles gracies, Sr Serra. Retirada l'esmena a petició 
de vostes, procedeix sotmetre a vota ció les es menes que 
acabam de debatre, que si no hi ha inconvenient ho faiíem 
conjuntament i si volen votar-ne alguna per separat ho di
guin, que són la 2086, la 2091, la 2080, la 2082, la 2083, la 
2084, la 2093, la 2094 i la 2092 del Grup Parlamentari SO
CIALISTA 

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

Vots en contra? 

Abstencions? 

Resultat de la Votació: Vots a favor, 22. Vots en con
tra, 28. No hi ha abstencions. Queden rebutjades, idó, les 
esmenes que acabam de sotmetre a votació. 

Al Subprograma 41.55.02 hi ha mantengudes les esme
nes 2077, 2078, 2088, 2089 i 2090 del Grup Parlamentari 
SOCIALISTA Per defensar aquestes esmenes i per part 
d'aquest Grup, té la paraula el Diputat Sr Febrer. 

EL SR FEBRER 1 GENER: 

Gracies, Sr President. 

Som en el futur, el futur vol dir la joventut i evident
ment si pensam en la joventut és de suposar que la sensibi
litat d'un Govern conservador amb el suport d'una gent 
que pensa en el futur i ho manifesta d'una manera molt cla
ra perque eH és el futur, resulta clar que totes aquestes es
menes tenen la missió de crear un pla de xarxes a centres 
juvenils municipals, unes altres dotar d'una millor infras
tructura les associacions juvenils, cosa que permetria que 
els joves no agafessin uns rumbs que la mateixa societat, en 
certa manera, juntament amb aquesta interdepartamental 
que hi ha d'haver juntament amb Treball, Serveis Socials, 
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Agricultura, etc., etc., millorí realment els mateixos locals 
de joventut. 

Jo en tenia una molt localista, pero per fer votar qual
que persona que aquí es representa a eH mateix la voldría 
anomenar realment perqu~ fa refer~ncia a la millora d'un 
local del meu poble, concretament, no és que faci un loca
lis me pur, sinó que és de la mateixa manera que ajudar al
tres pobles i és que hi ha institucions laiques, religioses, 
etc., que d'una manera altruista deixen els seus locals a la 
joventut. Per que? Perque evidentment el Servei de Joven
tut, encara un poc deficient perque no té aquesta sensibili
tat de futur, fa que d'una manera altruista, com die, hi hagi 
aquestes entitats que els ho deixen perque la joventut jugui 
d'una manera molt clara en acampades, reunions, esbarts. 
etc. 

1 que passa? Que després, quan les associacions juve
nils se'n van, els vespres, aquestes associacions, altre tipus 
d'associacions, aquestes que no tenen un esperit social ni 
juvenil resulta que assalten aquestes inslitucions, fan van
dalismc i l'únic que jo demanava era una partida molt sig
nificant, dúns 2 milions de pessetes com a mínim, per posar 
uns enreixats, per posar una porta de ferro i arreglar ade
quadament alguna d'aquestes cosetes que entitats sense fi 
de lucre deixen a aquestes institucions perque després, 
quan hi tornin, trobin les coses en condicions. 

Le sensiblitat, per tant, és molt esquifida, 2 milions de 
pessetes pero una banda i 7 milio~ per dQ1a d'una infras
tructura les associacions juvenils i amb áíxo coincidim en 
certa manera amb una esmena del PSM-EEM i evident
ment, sobretot, seria crear un pla de xarxes a centres juve
nils municipals, que seria crear senzillament dins la mateixa 
secció, que en comptes de fer un partida dedicada a subven
cions faria convenis perque es produeixi una petita infraas
truclura. 

Moltes gracies. 

EL SR PRESIDENT: 

També hi ha mantengudes en aquest Subprograma les 
esmenes 2258 i 2260 del Grup Parlamentari PSM.EEM. 
Per defensar-les, té la paraula el Diputat Sr Sebastia Serra. 

ELSRSERRAIBUSQUETI: 

Sí; gracies, Sr President. 

Les dues esmenes del nostre Grup són de política de 
joventut, la 2258 és una subvenció a través del Capítol IV 
per a despeses de funcionament de les entitats juvenils, de 
4 milions, d'altra banda prou necessitades d'una incentiva
ció i després, la 2260, són 6 milions i mig d'inversions per a 
entitats juvenils, pero ja amb la dinamica d'inversions que 
han de realitzar. Crec que coincidim basicament tots els 
que hem intervengut fins ara, el Sr Febrer i jo mateix, en la 
necessitat d'aquesta tasca i de fet per a aixo són les esme
nes. Ara bé, Sr President, el nostre Grup demanaria que 
aquestes dues esmenes, la 2258 i la 2260, quedassin subsu
mides en tres esmenes ja aprovades,durant la tramitació, si 

el Grup MIXT, que és el. que les va presentar, hi ve abé, ja 
que l'esmena 2129 del Grup MIXT, amb una alta de 7 mi
lions a través de Capítal IV, té el mateix objectiu que la 
nostra de 4 milions i les esmenes del Grup MIXT 2130 i 
2126, també aprovades, que sumen 6 milions i mig, són 
identiques a la nostra 2260, que són precisament subvenció 
per a inversió a entitats juvenils. 

Per tant, ates que s'ha aprovat la 2130, la 2126 i la 
2129 del Grup MIXT, ens pareix que en aquests moments 
seria ociós plantejar la 2258 i la 2260 i per aixa pregarn que 
quedin dins el dictamen com a subsumides perque els ob
jectius són exactament els mateixos. 

Per altra banda, respecte de les del Grup Parlamentari 
SOCIALISTA, ens sembla que la 2077, la primera que és a 
l'ordre, també és identica a les que hem comentat del Grup 
MIXT i del nostre Grup Parlamentarí i per tant ens pareix 
que també seria subsumida, perqu~ en cas de duplicitat els 
donaríem una subvenció doble i, la veritat, ens pareix que 
allo que és raonable són els números, que, a més, és el que 
demanen les entitats juvenils o almanco així ho manifesta
ren. 

Nosaltres recolzarem la 2089 í la 2090 del Grup SO
CIALISTA, no sabem quin és l'objectiu de la 2088, no hem 
entes l'explicació í com que el paper que ha presentat el 
Grup SOCIALISTA no la descriu, no sabem per qu~ éso 
Quant a la 2078, optaren per una abstenció ja que no ens 
ha semblat satisfactori l'objectiu exposat d'aquest edifici 
ciu tadallenc. 

Gracies, Sr President. 

ELSR PRESIDENT: 

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

EL SR RICCI 1 FEBRER: 

Gracies, Sr President. 

Gracies, Sr Serra, per haver contemplat i estudiat les 
esmenes presentades per nosaltres. Efectivament és així, 
l'objectiu és el mateix, el futur de la joventut d'avui, i des 
d'aquest punt de vista direm que sí, que poden quedar assu
mides les del PSM-EEM perque són exactament iguals. 

Ara bé, n'hi ha una que no és igual, n'hi ha una que jo 
crec que torna a fer una especie de propaganda puntual i 
com quasi sempre la fa fora fulla i la fa fora fulla perqu~ 
precisament la fa a l' Albufera de Ciutadella, que és un lloc 
forc;a bonic de Ciutadella que tenen les joventuts i exacta
ment els escoltes, els quals ho cuiden molt bé perqu~ he 
tengut la sort que els meus fills hi han passat o hi són. 

Ara bé, Sr Febrer, fixi's que tant les esmenes presenta
des pel Sr Serra, que acaba de parlar, com les meves ja fan 
aportacions dins aquesta Hnia, no les fan puntualment ni 
ho acceptam a aquest Hoc i li diré el perque. Es molt sen
zill, a part que la quantitat ja és suficient, no suficient, ho 
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die malament, mai no és suficient per ajudar la joventut, 
pero és veritat que dins el panorama possible d'aportacions 
és ellímit que hem de respectar, no és prou important el 
que vost~ diu i manco quan li hauria de dir - i voste ho hau
ria de saber, pequ~ hauria de tenir coneixements puntuals 
del tema - que és una cessió, que els ha deixen sense con
tracte, sense cap compromís perqu~ dema, al dia següent -
d'haver gastat 2 milions de pessetes arreglant aquesta casa 
per necessitats d'aquesta institució que ávui els ho deixa de 
bona fe, ha podria vendre. 

Sr Febrer, no cal fer coses especials d'aquest tipus, dei
xi que s'ajudi la joventut de la manera que es fa, ja que jus
tament tenim la sort que enguany hem ajudat més que mai 
a la joventut de Menorca i especialment aquest grup d'es
coltes. Crec que vertaderament aquesta és la missió de tots 
i li agrairia que la proxima vegada tengui més esment a vi
gilar puntualment les es menes del altres, ja que al cap i a la 
fi són les mateixes, s'assumeixen i no pass a res. 

Gracies, Sr President. 

EL SR PRESIDENT: 

Té la paraula, per pan del Grup Parlamentari SOCIA
LISTA, el Diputat Sr Febrer. 

EL SR FEBRER I GENER: 

Gracies, Sr President. 

Contestant al Sr Serra, li he dir que a l'esmena 2088 hi 
havia una subvenció a una partida oberta de 1000 pts i no
saltres la posam de 10 milions de pessetes i era per a insta!. 
lacions per a la joventut. Es tractava d'una partida de ca
nlcter immaterial i la volíem materialitzar. 

Respecte del Sr Ricci, si eH hi té els fills, jo hi tenc els 
nebots i en qüestió d'assumptes familiars "tanto monta, 
monta tanto, Isabel como Fernando". Li he de dir una cosa, 
jo no sé si és que voste pixa fora test, pero resulta que lleva 
7 milions de pessetes d'una partida d'agricultura i precisa
ment d'una partida que va contra el que voste defensa, que 
és que si s'ha de donar un espai a la joventut per poder-se 
esbargir, per fer un local o un lloc per acampar, resulta que 
voste lleva les pessetes de la partida 15, que era de preven
ció contra plagues i de protecció del medi ambient a la 
muntanya, impedeix que es construeixi en un lloc en el cas 
que hi hagi incendis, pero l'assumpte no és ac;O, l'assumpte 
que en certa manera no em pica ni em deixa de picar és que 
voste no vol donar 2 milions de pessetes a una família que 
deixa un local perque no els robin els escoltes quan el dei
xen perque diu que la poden vendre i en canvi voste és ca
pa<; de donar mils i mils de pessetes de subvencions sense 
justificar a empreses i altres entitats i resulta que aquests, 
no soIs la poden vendre sinó que poden fer el que els ven
gui en gana. 

Per tant, procuri ser mesurat i pensi exactament les pa
raules, Sr Ricci. La seva representació és única, nosaltres 
tenim darrera tata una trajectoria juvenil i de fulur, el seu 
futur és molt negreo 

EL SR PRESIDENT: 

Per part del Grup Parlamentari POPULAR, té la pa
raula el Diputat Sr Capó. 

EL SR CAPO 1 GALMES: 

Moltes gracies, Sr President. 

Per manifestar la nostra postura sobre aquestes esme
nes. Comen~nt per ordre, les primeres lleven d'Agrícultu
ra, que ja hem comentat que no ens pareix acceptable; l'al
tra, d'Obres públiques. Tornant a la reorganització del ball 
de la Secció 21, l'esmena 2088 pareix que pretén una reduc
ció de 10 milions de pessetes de la partida d'activitats de la 
Direcció General de Joventut i aquesta partida 640 és més 
que justa, en el sentit que no ti poden llevar tantes coses 
perque no podría desenvolupar el seu programa. CIar que 
vos tes diuen que ha pass en a Capítol VI, pero sense deter
minar, ens pareix que per una banda els agrada concretar 
molt el pressupost i per l'altra, quan s'ha concretat, el des
coneretitzen una mica i aixo ja es veu un poc per on pot 
anar, nosaltres no li ha podem donar suport. 

Quant a l'esmena 2089, pretén la creació d'aquest cam
pament de Ciutadella que jo no die que estigui bé, cree que 
sí, pero que hi ha unes altres prioritats, hi ha unes altres 
coses. N'hi ha que s'han posat en marxa, com el de Cala 
Jondal, pero que tal vegada falta acabar-los, és un tema de 
priorització, no perque siguem contraris a la idea que hi 
hagi campaments per a la joventut, com és natural. 

Quant a la 2090 de la xarxa de centres juvenils munici
pals, es una esmena que jo la veig com un poc contradicto
ria, perqu~ efectivament és una alta i una baixa de la matei
xa Secció 21, del mateix Subprograma, 17 milions de pesse
tes, ara bé, la conseqüencia immediata d'aquesta es mena 
seria una drastica reduccíó de les subvencions destinades a 
associacions i entitats juvenils i tal vegada aixo podría dis
minuir la seva capacitat d'acció i, clar, no pareix que tengui 
justificació fer centres per a la joventut si per una altra 
banda no podem ajudar tates les associaciones juvenils i de 
qualque manera es pot anul.1ar el seu funcionament, és a 
dir, per una banda és un poc un contrasentit, per tant tam
poe no 1i donarem suport. 

Gracies. 

EL SR PRESIDENT: 

Per que demana la paraula, Sr Ricci? 

EL SR RICCI I FEBRER 

Per les paraules que ha dit directament el Sr Febrer en 
relació amb la meya actuació. 

ELSR PRESIDENT: 

No hi ha lloc, Sr Ricci. 

EL SR PRESIDENT: 



DIARI DE SESSIONS / Núm. 72 / 20,21 i 22 de desembre del 1989 6395 

Perque demana la paraula, Sr Serra? 

EL SR SERRA 1 BUSQUETS: 

Sí, Sr President. Demanaríem votación separades i, a 
més a nfés, fer observar que ens pareix que hi ha un con
junt de quatre esmenes, dues del Grup SOCIALISTA i 
dues nostres, que s'han votat afirmativament en identic 
sentit. Donam les nos tres per subsumides amb les votades 
anteriorment i les del Grup SOCIALISTA, la 2077 i la 
2088, ens pareix que també s'haurian de donar per subsu
mides amb les del Grup MIXT aprovades anterionnent, 
per bé que aixo ja pertany dir-ho al Grup SOCIALISTA; 
les nostres sí que les donam per subsumides. 

EL SR PRESIDENT: 

Donen per subsumides les dues seves? Sí, Sr Valencia-
no. 

EL SR VALENCIANO 1 LO PEZ: 

Sí, Sr President. El problema és que l'aIta es podria 
donar per subsumida, pero les baixes són diferents, alesho
res no sé després com podríem quadrar l'assumpte, jo crec 
que s'han de votar. 

EL SR PRESIDENT: 

Passam, ido, a votació les esmenes 2077, 2078, 2088, 
2089 i 2090. Per separat? Una per una? ' 

EL SR SERRA 1 BUSQUETS: 

En aquest cas nosaltres demanaríem que les 2077 
2088 anassin plegades i les altres tres igual. 

EL SR PRESIDENT: 

Sres i Srs Diputats que votin a favor de les esmenes 
2077 i 2088 del Grup Parlamentari SOCIALISTA, es volen 
posar drets? 

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

Abstencions? . 

Resultat de la Votació: vots a favor, 20. Vots en con
tra, 29. Abstencions, 4. Queden rebutjades les dues esme
nes que acabam de sotmetre a votació i passam a votar les 
esmenes 2078, 2089 i 2090 del Grup Parlamentari SOCIA
LISTA 

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, 24. Vots en con
tra 29. No hi ha abstencions. Queden rebutjades les esme
nes que acabam de sotmetre a votació. 

Al Subprograma 45.52.00 hi ha mantengudes les esme
nes 2079, 2081 i 2085 del Grup Parlamentari SOCIALIS
TA Per defensar-Ies té la paraula el Diputat Sr Febrer. 

EL SR FEBRER I GENER: 

Gracies, Sr President. 

Aquests esmenes fan referencia, com molt bé ha dil, al 
Subprograma 45.52.00, i consisteixen senzillament que el 
nostre Grup pensa que falten locals per a la joventut a de
terminats municipis i en certa manera aquestes van a un 
conveni amb determinats Ajuntaments i l'altra és que hem 
pensat que tal vegada es podrien adequar determinades ins
tal.lacíons militars per a campaments juvenils. En aquest 
sentit llevam 5 milions de pessetes de Presidencia i com 
que és moIt prop Vicepresidencia de Presidencia, tal vega
da el President no tendría cap inconvenient a deixar.córrer 
aquests 5 milions de pessetes i passar-los al Vice-president, 
perque un al costat de l'altre, eh?, podria funcionar. 

Després tenim que evidentment llevam 1 milió de pes
setes d'Obres Públiques per fer un conveni amb l'Ajunta
ment, concretament localista també, aquest d'Algaida, per
que deu tenir una gran necessitat per a la utilització d'un 
local per a la joventut. Les esmenes-van en aquest sentit. 

EL SR PRESIDENT: 

Srs Portaveus? Per part del Grup Parlamentari POPU
LAR, té la paraula el Diputat Sr Capó. 

EL SR CAPO 1 GALMES: 

Moltes gracies, Sr President. 

Per explicar la nostra postura referent a aquestes es
menes. L'esmena 2081 efectivament lleva 5 milions de Pre
sidencia i l'esmena 2079 en lleva 10 de Presidencia, en 
aquest sentit que havíem dit abans que el pressupost era un 
conjunt harmoniós i tal, no és el mateix, no són dos safare
jos, eh?, maldament l'Adjunta a Presidencia sigui prop de 
Presidencia no vol dir que l'aigua hi pugui anar sempre que 
vulgui, amb aquest argument que el pressupost és un con
junt hannoniós no li hem de llevar la veu ni cap nota. Per 
tant, nosaltres li haurem de dir que no i per una altra pan
da a aquests que lleven 1 milió de pessetes a la ConselÍeria 
d'Obres Públiques, a la Secció 17, no podem dir que 1 mi
lió faci un desequilibri molt important, pero I'Ajuntament 
d'Algaida tal vegada ni tan soIs no ha demanat fer un con
veni, jo crec que aquestes coses soIs no importa posar-les 
damunt el pressupost, si I'Ajuntament d'Algaida vol fer un 
conveni, dones ja el faran, ja s'entendran i un milió de pes
setes sempre pot sortir d'aquí o d'alla; per tant no Ii podem 
donar suport per aquest motiu. 

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

EL SR FEBRER I GENER: 

GrAcies, Sr President. 

Sr Capó, ja que ens trobam amb aquesta desharmonia 
. hi posarem un poc de solfa i jo senzillament tocaré un do-

re-mi en aquest sentit i és que ja sabem, lIegint el butlletí, 
que via modifica ció de créctit es pot duplicar perfectament 
qualsevol pressupost i qualsevol partida. 

Moltes gracies. 

EL SR PRESIDENT: 

Passam a votació les esmenes 2079, 2081 i 2085 del 
Grup Parlamentari SOCIALISTA 

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

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

Abstencions? 

Resulat de la Votació: Vots a favor, 24. Vots en con
tra, 29. No hi ha abstencions. Queden rebutjades, ido, les 
esmenes que acabam de sotmetre a votació i ens queda, al 
Subprograma 46.31.00 l'esmena 2087 del Grup Parlamenta
ri SOCIALISTA; ler defensar-Ia té la paraula el Diputat 
Sr MarHn Peregrín. 

EL SR MARTIN I PEREGRIN: 

Gracias, Sr Presidente. 

En el debate de ayer decíamos al Conseller Sr Tur que 
conectar con las demandas sociales, cubrirlas i mejorarlas 
es una obligación de qualquier Gobierno o de cualquier 
Administración pública. El programa de ayuda a la víctima 
del delito és un programa que, experimentado en España 
por la Generalitat Valenciana en Europa por muchos paí
ses, esta dando unas soluciones importantes a problemas 
que se presentan como consecuencia de la perpretación de 
los delitos y al desasestimiento que tienen las víctimas de 
estos delitos, que muchas veces se encuentran con que la 
injusticia de la que han sido objeto no puede ser reparada, 
en muchos supuestos, desde el punto de vista patrimonial o 
económico. 

En este sentido hay que darle la enhorabuena a la 
Conselleria i decirles Que el Grupo SOCIALISTA esta dis
puesto a colaborar y a trabajar para que este experimento y 
este programa tengan el mejor éxito possible. Es verdad 
que hay intenciones e incluso actuaciones por parte de la 
Conselleria, sin embargo una vez más nos encontramos que 
la consecuencia de esta toma de razón evidente no se tra
duce en el presupuesto en la forma que el Grupo SOCIA
LISTA entiende que debiera haberse producido, es decir, a 
través del reflejo exacto y directo de una partida presupues-

taria que la dote suficientemente o al menos con suficien
tes garantías de que el programa se va a llevar a cabo. La 
razón fundamental, por consiguiente, de que nosotros en
tendamos que como mínimo deben ponerse 10 millones de 
pesetas de una manera concreta y específica es ésta, no hay 
otra. 

EL SR PRESIDENT: 

Té la paraula el Sr Conseller Adjunt a Presidencia. 

EL SR CONSELLER ADJUNT A PRESIDENCIA 
(Francesc Gilet i Girart): 

Gracies, Sr President. 

Sr Martín, jo li agraesc les seves paraules, que aquesta 
vegada estan en sintonia i harmonia amb I'Executiu i 1'0-
posició en aquest caSo Evidentment la seva esmena reitera 
per escrit el que ja li vaig manifestar en la meva comparei
xen<;a davant la Comissió de Pressuposts sobre que pensa
vem destinar deis 23 milions de pessetes del programa 
SIAC, 10 milions de pessetes a l'Oficina d' Ajuda de Vícti
mes del Delicte, conseqüentment, no veim cap inconve
nient perque es produeixi aquesta concreció, si bé, ja que 
concretam, entenem que la paraula ajuts podria donar lloc 
a males interpretacions i conseqüement entenem que hau
ria de ser Programa d'Ajut a la Vfctima del Delicte i no 
ajusts que es podrien considerar subvencions. Si es dóna 
per entes que va en aquest sentit, no hi ha cap inconvenient 
per admetre-li l'esmena. 

EL SR PRESIDENT: 

Té la praaula el Diputat Sr Marin Peregrino 

EL SR MARTIN 1 PEREGRIN: 

Gracias, Sr Presidente. 

No hay ningún inconveninte en concretar la definición 
y hablar de programa de ayuda. Sí quiero decir y manifestar 
que lo que ahora se acaba de producir es algo que demues
tra que si la voluntad poHtica de todas las personas que es
tamos en esta Cámara hubiera tratado de alcanzar y de ob
tener un presupuesto en el que la corresponsabilidad, aun
que ya de inmediato les digo que la responsabilidad de eje
cución la tienen ustedes, pero la corresponsabilidad de có
mo se van a distribuir unos recursos importantes en la Co
munidad Autonoma hubiese sido participada por los Gru
pos que realmente pueden entenderse como representati
vos y no a través de una serie de acuerdos o pactos - no voy 
a negar la legitimidad de los mismos - con personas que en 
cierta forma están investidas de una condición casi de divi
nidad, que son unos y trinos, aunque más bien unos que tri
nos, entiendo que el presupuesto que hoy seguramente va a 
quedar definitivamente aprobado habría tenido una aplica
ción mucho más efectiva y mucho más beneficiosa para el 
conjunto de los ciudadanos de la Comunidad. 

EL SR PRESIDENT: 
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Aquesta Presidencia ha de demanar als Srs Portaveus 
si hi ha incoDvenient en el canvi petit sobre els ajuts que el 
Sr Conseller ha demanat que s'introdueixin. 

Té la paraula, per part del Grup Parlamentari POPU
LAR, el Diputat Sr Capó. 

EL SR CAPO 1 GALMES: 

Moltes grades, Sr President. 

Ja li ha dit el Conseller que el nostre Grup donara su
port a aquesta esmena, Sr Martín, i tanta sort que li donam 
suport, perque si arribam a dir que no no sé que ens hagués 
arribat a dir, perque li hem dit que si i quasi quasi ens ha 
pegat una repassada, bé, és a dir, que li deim que sí perque 
realment la secció és la mateixa, el subprograma és el ma
teix, el centre de cost és el mateix i l'única que cosa que es 
fa es concretar més, és a dir, la filosofia política en aquest 
cas és clara, és la mateixa que coincideix, tampoc no som 
tan lluny i aleshores, com és natural, es pot acceptar i no hi 
ha cap inconvenient, és a dir, que si no s'accepten les esme
nes no per caparrudesa ni perque hi hagi pactes ni per res 
de tat aixó, és perque les filosofies a vegades no coincidei
xen exactament, vos tes ha voldrien ordenat d'una altra ma
nera, és a dir, com li deia abans voste voldria tates les gua
pes davant i les grasses darrera i nosaltres creim que han 
d'anar segons les veus i les notes. 

Per tant, nosaltres, a aquesta, ja li ha: dic, li donarem 
suport, la filosofia coincideix exactament i no hi ha cap in
convenient en absolut. 

EL SR PRESIDENT: 

Sí. Per que demana la paraula, Sr Martín? 

EL SR MARTIN 1 PEREGRIN: 

Para hacer una precisión al Sr Capó. 

EL SR PRESIDENT: 

Es limiti a fer aquesta precisió. 

EL SR MARTIN 1 PEREGRIN: 

Sr Capó, no ha debido entender lo que realmente aca
bo de decir. No es que yo estuviese tratando de dar un re
paso aprovechando unas circunstancias y además una com
prensión presupuestaria del Gobierno, lo que estaba di
ciendo es que esta Cámara, en conjunto, tiene una respon
sabilidad, eh?, independientemente de la que después cor
responde a cada una de las partes que la componen y que 
esa corresponsabilidad nos pudiera servir de lección a to
dos, al Gobierno y a la Oposición, que los presupuestos 
pueden ser mejorados mucho mejor, valga la redundancia, 
de como están ahora a partir de los pronunciamientos polí
ticos de cada una de las partes y sin tener que llegar a con
venios o a acuerdos que todos somos plenamente conscien
tes que se consienten por razones que no són las puramen
te presupuestarias y que sin embargo nos llevan a otras sin-

razones de las que esta Cámara, en conjunto, está a veces 
individualroente arrepentida. 

EL SR PRESIDENT: 

Passaro a votació l'esroena 2087 del Grup Parlamentari 
SOCIALISTA 

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

Vots en contra? 

Abstencions? . 

Queda aprovada per unanimitat de la Cambra i aca
baro el debat de la Secció nO 21 i passaro a la Secció 31, on 
hi ha una esroena mantenguda, la 1861 del Grup Parlamen
tari CDS. Té la paraula el Diputat Sr Quetglas. 

EL SR QUETGLAS 1 ROSANES: 

La nostra esroena 1861 és als ingressos, no és a la Sec
ció 31, perdó, és a la Secció 31 d'Ingressos, no de Despesa. 

EL SR PRESIDENT: 

Faci la defensa. 

EL SR QUETGLAS 1 ROSANES: 

Es que som a la Secció 31 de Despesa, no? 

EL SR PRESIDENT: 

Té raó, deixero-ho anar, en parlarero més tardo 

EL SR QUETGLAS 1 ROSANES: 

Gracies. 

EL SR PRESIDENT: 

Les seccions 32 i 34 no tenen esroenes presentades, 
procedirem després a votar-les conjuntaroent i passam a 
debatre les esmenes adre<;ades a altres conceptes pressu
postaris. En primer Uoc hi ha un vot particular socialista 
mantengut, per a l'acceptació de l'esroena 1868 del Grup 
POPULAR. Per defensar aquest vOl particular té la parau
la el Diputat Sr Alfonso. 

EL SR ALFONSO 1 VILLANUEV A: 

Sí, Sr President. 

Senyors del Govern, ahir, després de les explicacions 
previes als debats de les seccions que ens varen donar el 
Conseller d'Econoroia i el Conseller de la Funció Pública, 
varero tornar a fer una comprovació sobre la realitat del 
que deien i la veritat és que tenien raó que I'esmena s'havia 
produit per un error de la Conselleria d'Econoroia en la 
confecció del pressupost, pero al mateix terops ens donaren 
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la raó en una altra cosa que no esperaven i és que la parti
da de 500 milions de pessetes que hi ha prevista a la Secció 
31 per a arranjaments en funció de la Llei de Funció Públi
ca és una partida que no té cap raó de ser, La Llei de Fun
ció Pública ja s'ha adaptat, precisament la demostració d'a
questa adaptació és aquesta esmena del Grup POPULAR 
que corregeix un error del Govern. 

Realment ens hagués agradat saber aixo molt abans, 
nosaltres ho sospitavem i varem fer moltes esmenes, pero 
no suficients, havíem deixat 100 milions de pessetes. La ve
ritat, senyors el Govern, és que ens agradaria qec fossin 
molt més estrictes en la presentació deis pressuposts i que 
aquest tipus d'explicacions que es donen rarament en 
aquest debat, pero que aquesta vegada s'han donat en el 
PIe, en un tema tan important com són 500 milions de pes
setes o la requalificació de 200 persones i busques fossin 
donades previament, abans de discutir aquí, en Ponencia o 
en Comissió que ho varen plantejar. 

Per tant, Sr President, en vista que amb aquest vot par
ticular no fariem res més, si s'aprovas, que complicar l'ela
boració i el desenvolupament del pressupost, nosaltres el 
retiram. 

EL SR PRESIDENT: 

Moltes gnkies, Sr Alfonso. Passam a debatre, ido, les 
esmenes mantengudes, que són la 2095, la 2097 i I~ 2098, 
també del Grup Parlamentari SOCIALISTA. Per defensar
les, té la paraula el Diputat Sr Pere Serra. 

EL SR SERRA 1 VICH: 

Gracies, Sr Pre~ident. 

Jo defensaré la 2095 i la 2098, I'altra la defensanl el 
company Joan Nada!. 

EL SR PRESIDENT: 

Té la paraula el Sr Diputat. 

EL SR SERRA 1 VICH: 

Gracies, Sr President. 

La 2095 és damunt I'IBASAN. Verem veur amb expec
tació con naixia aquesta empresa amb uns objectius que en 
principi pareixien lloables, és a dir, fer depuradores és una 

. obra singular dins un Aj untament, no és una obra habitual 
i pareixia bé que es fes una empresa que es dedicas a aques
tes tasques perque d'aquesta manera agilitil.vem una cons
trucció molt técnica, per altra part véiem la possibilitat 
d'investigar dins aquest camp, que no ha arribat al seu sos
tre ni de prop fer-hi, i per altra part els Ajuntaments, que 
segurament han de tenir dificultats en la gestió d'aquest lÍ

pus d'obra també veien alleugerida la seva tasca. 

Ara bé, quan va comparéixer el Director gerent de 1'1-
BASAN en Comissió varem quedar fortament preocupats, 
perqué totes aquestes expectatives que nos al tres veiem amb 

il.lusió se'ns varen enfonsar de cop ja que IBASAN única
ment i exclusivament només dóna una especie de llicencia 
al Sr Conseller d'Obres Públiques perqué controli a quin 
Ajuntament vol donar la depuradora, amb quin equip con
tracta el projecte, a quina empresa constructora dóna la 
construcció, a quina empresa donara el manteniment i la 
gestió de l'obra. Per tant, no era aquest I'esperit que nosal
tres veiem en la creació d'aquest Institut Balear de Saneja
ment i per desmuntar un poc aquest muntatge i valgui la 
redundancia, proposam aquí amb aquesta esmena que es 
facin les depuradores als següents municipis: Santa Euge
nia, Consell, Sencelles, Binissalem i Lloseta. Gracies. 

EL SR PRESIDENT: 

Per part del Grup Parlamentari POPULAR, té la pa
raula el Diputat Sr Capó. 

EL SR CAPO 1 GALMES: 

Moltes gracies, Sr President. 

Aquesta esmena 2095 no diu res, només és una afecta
ció, depuradores per Santa Eugencia, Consell, Sencelles, 
Binissalem i Lloseta i ja ho tenim arreglat i de pas, per a la 
defensa, aprofitam que el Pisuerga passa per Valladolid i 
comen~m a veure que és aixo d'IBASAN i el Conseller, 
que a més no hi és i no sé que més. Aixo no és aix6, els 
pressuposts jo entenc que tampoc no són per a aquestes co
ses, si bé és·ver que és legal i que es pot fer, pero jo entenc . 
que ara haver d'aprovar una esmena que digui que s'ha de 
fer una depuradora aquí o que es posi una depuradora a 
aquests pobles que·diu aquí, no entenc per que s'ha de po
sar ates que hi ha una societat que es diu precisament !BA
SAN que es dedica a aixo perque jo li faria una altra pre
gunta: En lloc de posar aquestes, perque no hem posa m 
unes altres? 1 si en posam unes altres, quina ha de quedar 
penjada? 1 si n'han de quedar de penjades, per qué no hem 
de fer una es mena que sigui el pla de depuradores? 1 aixo 
quin cost ens du? Perqué en definitiva tot és un pressupost 
i tot són pessetes i al final podríem acabar l'esmena dient 
per qué l'IBASAN no fa un estudi per veure quines depura
dores, a quin pressuposts, és a dir, que és una esmena que 
jo entenc que no se sosté i que ens introduiria dins una una 
dinamica ni tan soIs justa. No li podem donar suporto 

EL SR PRESIDENT: 

Té la paraula el Diputat Sr Serra. 

EL SR SERRA 1 VICH: 

Gracies, Sr President. 

Simplement, Sr Capó, demanam aquesta depuradora 
perqué aquests municipis ens ho han demanat i és veu que 
és una sola depuradora i que I'lBASAN no els deu haver 
fet massa caSo CIar, després del que hem vist aquests dos 
dies de clausura pressupostaria no ens estranya que IBA
SAN no els faci cas; aquí hem vist com un Govern que es 
vanagloria de governar de damunt un tractor ha vist com ti 
desmuntaven tol un pressupost d'agricultura, hem vist com 
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el Sr Conseller d'Economia posava c..'1m a gran idea, va dir 
com a idea inteLligent, posava en perillla firma ja feta d'un 
conveni amb el Ministeri d'Educació i Cíe.ncia. Per tant, 
vistes aquestes coses, ja no ens estranya que ¡'!BASAN - i 
és aquí on el criticam - es converteixi en una oficina més on 
eIs Ajuntaments han d'anar a passar comptes quan volen 
una depuradora. 

Gracies. 

EL SR PRESIDENT: 

Té la paraula el Vice-president del Govern, Sr loan 
Huguet. 

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

Gnlcies. Sr President. 

Només per posar les coses al seu \loe, deixarem de 
banda les impertinencies, ja que una cosa que voste ha dit 
no és res més que una impertinencia o un acudit de mal 
gust, com vulgui. 

Li diré que no coneix prou l'IBASAN, no li diré igno
rant perque voste no ho és ni en té res, pero no ha acaba 
de coneixer. Em referiré a un Ajuntament SOCIALISTA, 
I'Ajuntament de Ciutadella tenia un problerp~ etern amb el 
tema de les aigües residuals; va bastar una sfmple entrevista 
del batle de Ciutadella, el qual vaig tenir l'honra d'acompa
nyar, perque e l lema de les depuradores de Ciu tad.ella la 
depuradora Nord i la Depuradora Sur, siguin en vics de so
lució i no solamen t aixo, jo lamenl n tcnir aquí els reulUs 
de la premsa perque voslé veies gujna era la consideradó 
que un balle d'una dulal lao importanl com Ciu tadella té 
sobre I' [nstitu.l Balear de Sanejamenl, sobr el seu Direc
tor-gerent i sobre la poUtica de sanejamenl que a través 
d'aquest Institut vol dur eJ Govern Balear, impulsat, indis
cutiblement, per la Consclleria d'OJdenació del Territori. 

Per si voste troba que aixo és poc, ja hi ha converses 
amb dos batles més també d'Ajuntaments SOCIALISTES, 
el de Maó i el del Castell, perque també es pugui solucio
nar aques t tema fins a l pUltt que els plens han pIes l'acord 
perlinent, acore! preví necessari j imprescindible perquc es 
pugui actua r sobre aquesta matcria, és a dir que I'IBASAN 
per si malcix no pOl prendre la iuicialiv8 eI'anar a un Ajun
!amenl i dir ara venim agur i farcm ¡'cstació depuradora. 
Per tant, en aquest cas que hi ha un Institut específic per 
dur a~o endavant, no es nccessita posar aquí noms i lIinat
ges per a la depuradora d'uns municipis concrets i s'han de 
fer a través de I'IBASAN com voslé diu, no es nccessita, si
nó que la cofinan~ció i el sistema d'explotació voste ja sap 
quins son. 

Per tant, Sr Serra, jo cree que en aquest cas voste s'ha 
equivocat i si a vegades ha acusat aquest Govern dient que 
només mira m per uns o per uns altres, ara ha estat massa 
sincer i li ha agraesc, jo he posat aquests pobles o aquesta 
depuradora perque ens la varen venir a demanar, la qual 
cosa vol dir que no s'ha posat perque hi hagi una necessitat 

m una planificació, sinó simplement perque hi ha una peti
ció legítima, que si la demanen tal com és previst que s'ha 
de demanar segur que rebran el mateix traclament que han 
rebut tots els munieipis des que hi ha l'ffiASAN. 

Moltes gracies, Sr President. 

EL SR PRESIDENT: 

Té la paraula el Diputat Sr Ricci. 

EL SR RICCI I FEBRER: 

Gracies, Sr President. 

En relació amb aquesta es mena i redundant en el que 
acaba de dir el Vice-president del Govem, jo també vull fer 
saber que efectivament les depuradores de Maó í Ciutade
lla, on no hi tene els meus filIs ni nebots ni són de cap par
til que jo de[ensi, vaig insi tir i vaig oferir-me i he fet feina 
punllUll te lefonant als ajuntamenlS i als alcaldes per dema· 
nar-los que p<'ISSes in amb urgencia pel Pie aquesta necessi
tat ¡que dernanessin el supon (jel GOVCrD per Lirar-ho en
davanl i va ser per cap úpus de línia personal rclacionada 
amb cap partit polftic. 

Es veritat el que diu el Sr Martín Peregrín que tots no
saltJes podríem oferir els nos tres coneixements, petits o 
gran, ense mirar ,¡ és un partil crun, de vint-i-un o de cin
quanta, el problema rau scnzilLamcnt eo cada un de nosal
tres i en cada una deis nostres grups, si bi hagués de veritat 
aquesta generositat seria ben diferent d'anar fent aetua
cions per anar contra tot en \loe de a favor de tal. 

Gracies, Sr President. 

EL SR PRESIDENT: 

Per part del Grup Parlamentari SOCIALISTA, té la 
paraula el Portaveu Sr Triay. 

EL SR TRIA Y I LLOPIS: 

Gracies, Sr President. 

Es per replicar a la intervenció incidintal del Vice-pre
sident del Govern, que sembla que ve aquí de Papa Noel 
Huguet a comunicar-nos el gran regal que ha decidit donar 
a I'Ajuntament SOCIALISTA de Ciutadella, el qual, a pe
sar d'aquesta adscripeió política del batle, tindra unes de
puradores que li fara IBASAN. 

Sr Vice-president, IBASAN és una aboluta frustració, 
una absoluta frustraciÓ'. Nosaltres, que ho havíem demanat 
tres anys abans que ho creassin i vam estar salisfets qua n 
vam veure que per fi es prenia la iniciativa, pensavem que 
IBASAN era una empresa pública que construiria depura
dores, que resoldria problemes comarcals que superen els 
municipals, que faria un manteniment de les depuradores 
amb uns equips propis altament tecnificats, cosa que no po
dien fer els Ajuntaments, ens hem trobat amb una decepció 
total; IBASAN no és més que una empresa intermediaria 
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de contractació, IBASAN simplement és un "lobby" del 00-
vern POPULAR, IBASAN és una porquería. 

Jo sé que vos tes no ho saben, perque vos tes no s'ado
nen d'aquestes coses, pero convendría que gratassin una 
mica a veure que passa a IBASAN, gratin i ho sanegin per
que és una empresa de sanejament i hi ha brutor, ho sane
gin perque segur que no ho saben i així ens evitaran, en el 
proxim periode de sessions, dur aquest tema aquí i pujar-lo 
a la tribuna. 

Per altra part, el tema de la depuradora comarcal deIs 
municipis del Reiguer; si qualque justificació té IBASAN 
és preciament construir aquesta depuradora de cinc petits 
municipis del Reiguer de Mallorca que respon a una plani
ficació i a uns estudis previs, pero que passa? Que ara vos
tes han descobert - Vostes? IBASAN - que qui vulgui ajuda 
per a depuradores ja no té més que un camí, ja no hi ha 
Administració pública, ja no hi ha més que una empresa 
privada que es diu IBASAN a la qual hi ha uns peatges 
molt cars, IBASAN és una empresa difícil i resulta que ja 
no interessa resoldre els problemes d'aquesls cinc Ajunta
ments i que IBASAN en lIoc de servir per resoldre proble
mes comarcals cerca una soludó amada, individualitzada, 
per als municipis del Partit Popular del Reiguer, deixant els 
altres penjats i per aixo presentam aquesta esmena que té 
un fonament extraordinari perque és absolutament signifi
cativa de la pessima política i de la frustració que suposa el 
currículum que du IBASAN dins la Comunitat Autonoma. 

EL SR PRESIDENT: 

Té la paraula el Sr Vice-president del Govern. 

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

Gracies, Sr President. 

Sr Portaveu del Partit Socialista, jo ho lament molt, 
pero voste no ha entes res o ho ha entes tot i ha fet la in
terpretació que més li ha convengut. De Papa Noel Huguet 
no n'hi ha, primer de tot, perque per vestir-me he de me
nester una bona perruca, una bona barba i un bon vestit, 
no hi vaig de papa Noel per la vida. Quan jo he dit de l'es
tació depuradora de Ciutadella era per demostrar que IBA
SAN no és fel per als Ajuntaments del Partit Popular que 
des d'aquf s'acusen, no des de Menorca. Quan han parlat 
d'aquesta esmena que ha presentat el Partit Socialista, el 
Oovern en cap moment no ha dit que no fos necessaria 
aquesta depuradora, ha dit que no importava venir a aquest 
pressupost, primer perque no té dotació, perque no és via 
Govern i pressupost del Govern, és l'empresa pública qui 
la posa en marxa. 

Que voste consideri que l'IBASAN sigui una empresa 
frustrada, ha sera des de la seva concepció d'empresa públi
ca, els resultats de l'IBASAN i de les construccions de de
puradores els tindrem d'aquí a un any o dos, quan es posin 
en funcionament i veurem quin funcionament ten en, quina 
explotació tenen i quin cost tenen, perque per fer una presa 
amb les característiques que voste vol tal vegada tindríem 

una INI de sanejament i hauríem de sanejar aquesta INI 
com han anat fent els governs des de la democracia. 

L'IBASAN es munta precisament perque tots els mu
nicipis de les Illes Balears, absolutament tots puguin tenir 
la seva estació depuradora i es precisament que es munta 
perque, conscients de la dificultat que hi ha Ajuntaments 
que, com deien ahir en aquest PIe, potser no puguin assu
mir unes <:arregues financeres d'inversió altes, mitjan¡;ant 
aquest sistema es puguin dur endavant en iguaItat de condi
cions per a tots. El que pot ser que falli aquí és la diferent 
concepció que puguin tenir els grups polítics quant a com 
havia de funcionar aquesta empresa; cregui que frustració, 
cap. 

Jo li demanaria, Sr Triay, perque voste és una persona 
que fora d'aquí té un caracter més alegre, que no sigui agre 
amb aquestes expressions. No és la seva manera de qualifi
car la que ha emprat avui matí, no sé que li deu passar, deu 
estar molt cansal. Que podem tenir fallades i hi pot haver 
defectes? Sí. Pero, per favor, som una Comunitat tan petita 
i tan redulda, on tots ens coneixem tant, que és bo de fer 
saber si IBASAN s'ha fet per ajudar a uns sí i als altres no i 
a les proves ens hem de remetre. De moment, a Menorca, 
aquesta explicació que voste dóna no se sos té per cap ban
da. 

Gracies, Sr President. 

EL SR PRESIDENT: 

Té la paraula el Diputat Sr Triay. 

EL SR TRIA Y 1 LLOPIS: 

Sí, gracies. 

Sr Vice-president, a¡;o és un Parlament i sembla que 
aquí parlar és delicte; més que la casa de la paraula a¡;o 
semblara la casa del silenci. Moltes gracies. 

Res de cansat, Sr Vice-president, ben fresc com qualse
vol altre dia a qualsevol hora. No deixi caure en sac romput 
les paraules que li he dit, no pensava dir-les avui, pero les 
he improvisat i perque som una Comunitat petita se saben 
moltes coses i les que se saben convé agranar-les com més 
prest millor, abans que la porqueria crii ratolins i altres 
animals. A¡;o d'IBASAN no va bé, ha comen¡;at amb mal 
peu,no em vengui amb la historia deIs municipis de Menor
ca i altres coses, jo parlo de coses més greus i, per insistir, 
aquesta esmena és plenament justificada, la defensam on 
pertoca, a l'organisme autonom IBASAN, perque es boico
teja, jo crec que erroniament, per sectarisme equivocat, una 
depuradora comarcal que tindra un rendiment molt més 
eficient i molt més economic que una depuradora munici
pal a cada una deIs cinc munícípis que constitueixen aquest 
grupo De la resta prenguin nota, actuin i ens evitaran haver 
de passar per situacions desagradables en aquest Parlament 
els proxiffiS mesos. 

Moltes gracies. 
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EL SR PRESIDENT: 

Per defensar I'esmena 2097, per part del Grup Parla
mentari SOCIALISTA, té la paraula el Diputat Sr Nada!. 

EL SR NADAL 1 AGUIRRE: 

Sr President. Sres i Srs Diputats. 

L'esmena és una sol.licitud d'addicció a l'emprsa IM
PROTUR de 200 milions de pessetes per a la promoció tu
rística. Fa dos dies ja varem dir la necessitat que nosaltres 
creiem que existia que la promoció del turisme a les nos
tres illes es ves reforc;ada amb unes quantitats de doblers 
suficients per les nececcitats que jo creia que realment tot
hom reconeixia i acceptava. 

Quan ja varem anunciar aquestes necessitats, l'altre 
dia, no se'ns va contestar i curiosament ahir el Director 
General de Promocíó de la Comunitat Autónoma feía unes 
declaracions a la premsa díent que era completament ne
cessari augmentar les partides pressupostaries de promoció 
turística, aixó sí, sol.licitava que l'esfon; el fes l'Administra
ció Central. Jo vull recordar que l'artide 10 de l'Estatut d6-
na compelencia exclusiva a la Comunitat Autónoma en ma
lé ria de Turisme i per tant creim que és totalment justificat 
que aques ta parl'ida s 'augmenti amb una quantitat mínima 
que nosaltres fixam en 200 milions de pessetes. 

La baixa 1a demanan de la partida de poment Indus
trial, on hi ha 500 milions de pessetes previ~ls per a la com
pra de na us indu ' lrials per lIogucr. Aques ta compra pO lser 
que si.gui un bOn negoci, pero no é un fomcOl industria l; 
per tanl creim que s ria convenient el u'aspas d'aquesta 
quanlita t per a I'empresa UvfPROTVR per a la promoció 
turística q ue sr creim que és una necessital rea l i urgenl de 
la nostra Comunitat. 

EL SR PRESIDENT: 

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

EL SR RICCI 1 FEBRER: 

Gracies, Sr President. 

Una vegada més aixo depen de l'opini6 de cada Grup i 
jo cree que si que fan fa lla les nau in(luSlria ls de lIoguer 
perquc justamcnt hi ha molles. petiles emprescs la gran 
prob/ema lica de les qua ls són els locals induslrials i que per 
descomptal no hi poden arribar ni lencn l'economia sufi 
cient per arribar-hi, fins al pum que si s' hi a lreviss in podria 
ser la seva ruina. 

També és veritat que estam d'acord amb IMPROTUR, 
no faltaria més, la prova és que jo som el primer que he fet 
una esmena de 100 milions perque hi hagués més promo
ció, pero dir que no és necessari fer naus industrials per a 
la petita i mitjana empresa, que vertaderament és la nostra, 
sobretot la més petita, que és la que s'ofega en una econo
mia cada dia més limitada, perdoni, pero és una vegada més 

el que deiem abans, formes diferents de veure les coses i 
per descomptat, sentint-ho moLt, cree que vos te desconeix 
la probIematica de la petita empresa de BaIears. 

Grades. 

EL SR PRESIDENT: 

Per part del Grup Parlamentari POPULAR, té la pa
raula el Diputat Sr Capó. 

EL SR CAPO 1 GALMES: 

Molles gracies, Sr President. 

Per contestar a aquesta es mena 2097/89, dir al Porta
veu del Partit Socialista que nosaltres no Li donarem su
port, si bé estam d'acord que la promoció turística hauria 
de tenir, no 200 milions de pessetes més, tal vega da n'hau
ria de tenir més, perque per fer una bona campanya amb un 
mínim de 300 no en surts, pero també creim que és neces
sari que hi hagi aquesta partida al Foment Industrial i, cIar, 
aleshore~ entram en la dinamica de les prioritats i de les fi
losofies de la qual ja hem parlat altres vegades. Per aquest 
motiu nosallres no la podem acceptar, si bé coincidim amb 
la idea general que també seria necessari, pero no podem 
llevar res. 

EL SR PRESIDENT: 

Té la paraula el Diputat Sr Nada\. 

EL SR NADAL I AGUIRRE: 

Sr Presiden t. 

Jo estava completament cert i segur que no seria ac
ceptada, com praclicament no ho ha es lal cap. S'ha demos
tral que la polJlica de foment industrial, sí, es la de com
prar naus, pero no comprar naus en general, Sr Ricci, és 
comprar una nau per a la Coperativa de egon grau, Q sigui 
que élques ta no és lampoe la gran política de Fomenl In
dustrial, lampoe no é aixo ereim que per a la nostra Co
munitat realment és moLt més important, en aquests mo
ments de erisi del turisme en general, fer i preparar unes 
campanyes adequades a les nos tres necessitats i a la proble
malica que tenim a les nostres illes i no fer aquestes pseu
do-campanyes industrials que realment tenen poca inciden
cia dins la nostra economia. 

EL SR PRESIDENT: 

Passam a votació les esmenes. 

EL SR SERRA I BUSQUETS: 

Sr President, demanaríem votació separada de la 2095. 

EL SR PRESIDENT: 

Moltes gracies, Sr Serra. Sí, Sr Pere Sena. 
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EL SR SERRA 1 VICH: Grades. 

Sr President, entenc que queda per defensar l'esmena 
2098 sobre IBA VI. 

EL SR PRESIDENT: 

El seu Portaveu ha dit que defensaria la 2095 i la 2098 
conjuntament. Si queda per defensar es pot defensar, pero 
ha dit que ho feia conjuntament i la 2097 la defensaria el Sr 
Nada!. 

Sí, Sr Serra, fací la defensa. 

EL SR SERRA 1 VICH: 

Gracies, Sr President, pero com que la 2095 ha produH 
un cert encalentiment, llavors ens hem desviat del tema i 
ha quedat la 2098. 

EL SR PRESIDENT: 

Procuri fer via, Sr Serra. 

EL SR SERRA l VrCH: 

Sí, Sr President, ja que IBA VI és bastant més net que 
IBASAN. No m'estendré perque cree que en aquest Parla
ment és necessari tenir una conversa seriosa i profunda so
bre vivenda, que ja la farem, simplement comentar que en 
la compareixen~ del Gerent d'IBA VI a Comiss{ó hi va ha
ver dues qüestions, una positiva i I'altra negativa, que ens 
varen cridar l'atenció. Per una part va parlar d'adquisició 
de sol per poder fer promocions públiques de vivenda; va 
posar damunt la taula una fórmula que jo cree totalment 
equivocada i és que ja que en aquestes illes el sol és molt 
car, la seva intenció és invertir en sol urbanitzable per con
vertir-lo en urba i així tenir-Io més barato 

Nosaltres feim un seguiment d'IBA VI. IBA VI, amb el 
personal que té, té dificultats per gestionar les vivendes; 
creim que ficar-se a urbanitzador seria una gran extorsió, 
seria ficar-se dins un caixó del qual sortiria difícilment i, és 
més, es contradiu amb la seva mateixa idea, que va defensar 
¡que nosaltres també defensam, que les promocions d'IBA
VI, a causa del tipus de clientela que té, no convé agrupar
les; per a una bona reinserció social convé disseminar-les i 
fer promocions petites. Per tant, si ens posam afer urbanit
zacions i hem de fer promocions petites de vivendes, coses 
que es contradiuen, podem caure en l'error de convertir 
IBA VI en un promotor urbanístic, cosa que pensam no 
hauria de succeir. 

Entrant ja en la qüestió de promocions petites, en aixo 
sí que estam d'acord i no acabam d'entendre molt bé com 
defensant aquesta idea es varen comprar 104 vivendes a la 
Nostra, al nostre entendre 104 vivendes no és una promo
ció petita. Nosaltres duim una esmena en la qual sí que 
proposam promocions petites, 25 vivendes a Cas Capita, 50 
al Pont d'Inca, 20 al Port de Sóller, 15 a Cala d'Or, 25 a Al
cúdia, 20 a Andratx, 15 a Binissalem, 12 a Lloseta, 25 a Po
Ilen~, 15 a Alaró i 15 a Ferreries. 

EL SR PRESIDENT: 

Per part del Grup Parlamentari POPULAR, té la pa
raula el Diputat Sr Capó. 

EL SR CAPO 1 GALMES: 

Moltes gracies, Sr President. 

EL SR PRESIDENT: 

Esperi un mament, Sr Capó. El Sr Serra té la paraula. 
Es veu que esta cansat, vos te sempre aixeca el bra~ quan ja 
té la paraula un altre. 

EL SR SERRA 1 BUSQUETS: 

El tenia mig aixecat només, és que aixecar-Io molt. 

EL SR PRESIDENT: 

Té la paraula, Sr Serra. 

EL SERRA 1 BUSQUETS: 

Només dir que si bé en I'objectiu que hi hagi molta vi
venda social i com més millor estam d'acord, en aquests 
moments, amb les perspectives que tenim, buidar Foment 
Industríal i per altra banda en plans de vivenda tenir-ho tot 
molt a l'aire, fara que ens abstenguem, si bé voldríem un 
bon pla de vivenda. 

EL SR PRESIDENT: 

Per part del Grup Parlamentari POPULAR, té la pa
rula el Diputat Sr Capó. 

EL SR CAPO 1 GALMES: 

Moltes gracies, Sr President. 

Simplement per dir que nosaltres estam d'acord amb 
els raonaments que ha fet el PSM-EEM i que no donarem 
suport a aquesta esmena. 

EL SR PRESIDENT: 

Sr Serra, hi ha poc a replicar, eh? 

EL SR SERRA 1 VICH: 

Seré molt curt, simplement per explicar Ulla cosa al Sr 
Sebastia Serra. Foment Industrial té un pressupost de 500 
milions, aquest pressupost es concreta en dues partides, 
una de 250 miliolls que va a la CAP i una altra de 250 mi
!ions per comprar les instal.lacians de la Cooperativa de se
gon grau; nosaltres no ceim que aixo sigui Foment Indus
trial, realment si aquests 500 milions es dedicassin a Fo
ment Industrial no esl passaríem a Vivenda. 
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EL SR PRESIDENT: 

Passam, ido, a votació les esmenes mantengudes que 
acabam de debatre. Segons la petició del Portaveu del 
Grup Parlamentari PSM-EEM, votaríem per separat la 
2097. 

ELSR SERRA 1 BUSQUETI: 

La 95, Sr President. 

EL SR PRESIDENT: 

La 95 per separat? 

ELSR SERRAI BUSQUETI: 

Sí, l'única. 

EL SR PRESIDENT: 

Sres i Srs Diputats ... Sí, Sr Quetglas. 

EL SR QUETGLAS 1 ROSANES: 

Sr President, crec que ens veurem obligats a votar les 
tres per separat, perque nosaltres demanaríem valació se
parada de la 97. Gracies. 

EL SR PRESIDENT: 

Sres i Srs Diputats que votin a favor de l'esmena 2095 
'del Grup Parlamentari SOCIALISTA, es valen posar 
drets? Gracies. 

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

Abstencions? 

Resultat de la Votació: Vots a favor, 24. Vots en con
tra, 29. No hi ha abstencions. Queda rebutjada l'esmena 
2095 que acabam de sotmetre a votació i passam a votar 
l'esmena 2097. 

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, 17. Vots en con
tra, 29. Abstencions, 7. Queda rebutjada l'esmena 2097 que 
acabam de votar i passam a la votació de I'esmena 2098 del 
Grup Parlamentarí SOCIALISTA 

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

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

drets? 

Sres i Srs Diputats que s'abstenen, es valen posar -
drets? 

Resultat de la Votació: Vots a favor, 20, Vats en con
tra, 29. Abstencions, 4. Queda rebutjada l'esmena que aca
bam de sotmetre a votació i passam a debatre l'esmena que 
manté el Grup Parlamentari CDS a la Secció 31, sobre in
gressos. Per defensar aquesta esmena 1861, té la paraula el 
Diputat Sr Quetglas. Sí, Sr Alfonso. 

EL SR ALFONSO 1 VILLANUEV A: 

Si. Es que, havent ja acabat el debat de Despesa, vol
dríem que es fes el possible per corregir una contradicció 
de la qual ens hem adonat i seria molt greu que s'aprovas 
així, que existeix entre l'articulat de la Uei i la Secció 31. Si 
em permet ho explicaré, no sé com es podra corregir per
que ens hem adonat ara i no tením esmena, pero s'hauria 
d'intentar corregir. 

L'apartat A de la Disposici6 Addicional Setena parla 
que es regulara l'acció social i per a aixn s'aplicara una 
quantitat; l'apartat B diu que a finan¡;aci6 per al COSI de la 
regulació de !loes de treball, 500 milions i passam a I'apar. 
tat C, que parla que per a substitucions hi ha d'haver 70 mI· 
!ions de pessetes. Quan anam a la Secció 31, resulta que 
per a previsió de treba!ls temp_orals i altres, és a dir, substi
lucions, hi han previsls 12"6 milions de pessetes i ·per a des
peses socíals que s'han de negociar hi han prevists 70 mi
!ions. Es obvi que aquí s'ha produi't un canvi de partida, un 
error que podria provocar problemes en el futur de contra· 
dicció entre l'articulat de la !leí i la distribució de seccions. 
La qüestio seria trobar un metode per solucionar aquesta 
süuació, ja que no hi ha esmenes, perque s'han aprova! les 
dues coses. 

EL SR PRESIDENT: 

Té la paraula el Conse!ler de Funció Pública. 

EL SR CONSELLER DE FUNClO PUBLICA (loan 
Símarro i Marques): 

Sí. A la Secció 31 hi ha en total 698 milions de pesse
tes, aquests 698 milions de pessetes es distribueixen en 500 
de relació de Uoes de treba!l, 70 de fans social que no que
da quantificat a l'altra banda, pero és analeg, només diu 
que es disposa d'una quantitat pero no es fixa i aquí s'inclo
uen aquests 698 milions de pessetes i després els 126 mi
lions de pessetes que engloben dues partides - diu "i al
tres", no? - que sÓn els 70 milions de substitueions més els 
58 que corresponen a hores extraordinaries, treba!ls even
tuals, etc. D'aquesta manera jo cree que queda més detalla
da tota aquesta quantitat que es dóna com a global dins la 
Secció 31 i l'articulat de la !leí només n'especifica una part. 

EL SR PRESIDENT: 

Sí, Sr Alfonso. 
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EL SR ALFONSO I VILLANUEV A: 

Ens pareix perfecte que no hi hagi cap error, a nos al
tres ens pareixia que sÍ, l'efecte numeric pareixia que sÍ, per 
tant si vostes s'arreglen així va bé. El que hem de corregir 
és una manifestació que varem fer abans: per treballs tem
porals, hores extraordinaries i d'altres han passat de 25 a 
126 milions de pessetes en un any. 

EL SR PRESIDENT: 

El Sr Quetglas té la paraula. 

EL SR QUETGLAS 1 ROSANES: 

Moltes gracies, Sr President. Sres i Srs Diputats. 

Hem acabat ja el debat de totes les seccions de despe
ses d'aquest pressupost i si m'ho permet el Sr President, 
abans de comen<;:ar la defensa de las nostra esmena als in
gressos trob que escau fer una petit reflexió sobre el que ha 
esta! aquest debat pressupostari, aquest debat de Plenari i 
la Lramitació del pressupost. 

En nom del nostre Grup Parlarqentari, Sr President, 
en nom del Grup Parlamentari CDS he de manifestar la 
nostra profunda insatisfacció per la manera com s'ha trami
tat aquest pressupost, per la manera com aquest pressupost 
ha passaL per Plenari. 

Moltes de les denúncies sobre falta d'explicacions, so
bre falta d'intervencions del Govern, manca d'arguments a 
l'hora de contestar les esmenes de l'Oposició ja s'han expo
sal reiteradament per altres membres de I'Oposició i no in
sistiré sobre aixo. Jo cree que tots hem sortit perdent amb 
aqucsts pressuposts, tots. Per comen<;:ar a donar alguns 
exemples, avui matí han sortit uns quants temes que deno
len la preocupació que tots, com a representants parlamen
Laris deis pobles de les Illes Balears, haur[em de tenir per a 
l'aprovació d'uns pressuposts con aquests. 

Ara mateix ha sorgit un tema que a mi em pareix d'una 
gran transcendencia, molt rellevant. Una esmena de correc
ció d'errades del Grup Parlamentari POPULAR que signi
fica el reconeixement que dins la plantilla pressupostaria 
d'aquest pressupost s'han recollit les requalificacions de 
personal, s'han recollit les atribucions de diferencies per 
complement a causa deis catalegs de 1I0es de feina, resulta 
que té una duplicitat a la Secció 31 de 500 milions de pes
setes. En principi no tenim absolutament cap explicació i el 
nostre dubte més que raonable i aquí, ara, en aquest mo
ment raonat pel Sr Alfonso i per aquest Diputat que els 
parla, no ha tengut cap contesta. Tenim una evident dupli
citat de despesa i aixo només a titol d'exemple, n'hi ha més. 

Una reflexió als Srs Diputats: A qualsevol pressupost, 
jo diria que quasi quasi a qualsevol pressupost del món, 
¿quina és la quantiat de partides pressupostaries que venen 
compromeses per plans, per programes d'actuació, que te
nen una projecció temporal molt més enlla d'una anualitat 
pressupostaria? Es immensa; la quantitat de doblers que hi 
ha lligats a un pressupost perque responen a plans d'actua-

cíó és realment important, en la majoría de casos supera el 
50% del pressupost. Jo voldría fer aquest exercici en aquest 
pressupost i ens adonariem que no hí ha cap quantitat, al 
almanco cap quantitat important, rellevant, que estígui lli
gada a plans i programes d'actuació del Govern ni en mate
ria de sanejament d'aigües, ho acabam de veure quan el 
Govern ens ha donat explicacions sobre el funcionament de 
!'IBASAN. Vostes, amb el model que han triat per a !'Insti
tut Balear de Sanejamemt resulta que és incompatible amb 
la planificació; resulta que es crea un Institut Balear per al 
sanejament de les aigües i la seva actuació no és compatible 
amb la planificació perque només pot actuar a instancies 
d'Ajuntaments. 

Ens quedam absolutament perplexos davant aquests ti
pus de resposta, pero clar, així surt el pressupost que surt, 
surt un pressupost que no respon a cap pla, que no respon 
a programes, que respon a idees, a ocurrencies i més o 
manco a erratismes fins i tot de persones aillades que són 
dins aquesta Cambra pero que no representen res ni ningú. 

Jo cree, insistesc, que tots hem sortit perdent. Ha sortit 
perdent la Cambra, ha sortit perdent el Govern i han sortit 
perdent, en definitiva, els cíutadans de la Comunitat Autó
noma de les Illes Balears. L'espectacle que hem víscut al 
llarg d'aquest debat de Plenari, on ens hem trobat no un 
pacte, perque un pacte és legitim, sinó una martingala, un 
pacte espurí entre una persona i un Grup que representa 
legítimamemt una part important, relativament la més im
portant deis ciutadans de les Illes Balears, ha donat com a 
resultat un pressupost on a canvi que el Govern s'ha vist 
obligat a assumir criteris erraties, criteris que no responen 
a cap criteri polític, criteris i es menes que vostes saben que 
destrossen el pressupost, a canvi d'aixó la persona, la perso
na que no representa res ni ningú, simplement accepta un 
articulat que permet al Govern fer exactament el que li do
ni en gana. 

Aquest pressupost és un xec en blanc i no passara res. 
Avui s'aprovara aquest pressupost i fins d'aquí a quatre 
anys, que tendrem la liquidació, no en sabrem res. No hi ha 
informació, no hi ha control, tots els mecanismes d'infor
mació i de control parlamentari han desaparagut; fins que 
arribi la liquidació del pressupost, d'aquÍ a tres, d'aquÍ a 
quatre anys, a la proxima Legislatura, sabrem que ha pas
sal. A partir d'ara, aquest pressupost pertanyera als "arcane 
imperi", que deien els llatins. 

Jo voldria comparar, Sres i Srs Diputats, la tramitació 
d'enguany d'aquests pressuposts amb experiencies ante
riors, concretament amb l'experiencia del 1988, una expe
riencia difícil, incomoda, varem fer molts hores de feina, es 
va consensuar, es va treballar moltÍssim, pero jo crec que al 
final va ser una bona experiencia i no solament ho crec jo, 
Sres i Srs Diputats, molts de Consellers deis que hi són i 
deis que no hi són, en acabar el debat pressupostari del 
1988 deien: Aquest pressupost que surt de la Cambra és 
molt millor que el que va entrar, és més clar d'objectius, 
ens hem corresponsabilitzat tots en una tasca que té una 
gran transcendencia per a la vida política, económica, so
cial, cultural de la nostra Comunitat i al final, després de 
moltes hores, de molts de debats, de molts de consensos, de 
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moltes tensions, va sortir un pressupost satisfactori per a 
tots, no entro a discutir o a analitzar l'execució d'aquell 
pressupost, simplement l'elaboració parlamentaria. 

Evidentment no va ser cümode per a ningú, per al Go
bern no va ser cómode, per als Diputats tampoc i per a 1'0-
posició tampoc, pero jo cree que aquell pressupost d'aquest 
Parlament va ressaltar el caracter de corresponsabilitat de 
casa de la representació de tot el poble que té aquest Parla
ment i tots, tots varem quedar satisfets i aquesta casa, 
aquesta institució va quedar realment molt dignificada. 

Jo no voldria que aquestes paraules, que aquesta refle
xió final fas absolutament negativa. Jo vull reiterar des d'a
quí, des d'aquesta tribuna ... 

EL SR PRESlDENT: 

Sr Quetglas, li queda un minut per defensar 1'esmena, 
si I'ha de defensar. 

EL SR QUETGLAS 1 ROSANES: 

Gracies, Sr President, pero jo cree que a vegades el 
Reglament s'ha de flexibilitzar, en un debat polític de la 
transcendencia d'aquest. Acabaré tat d'una, li deman un 
parell de minuts de benevolencia i acab tal d'una. 

Vull reiterar en nom del meu Grup Parlamentari la 
nostra predlsposició al cons eI1-S , vul reiter1U' en nom del 
nostre Grup Parlamentari la nostra bona ·predisposició a 
l'enteniment, a treballar conjuntament i a corresponsabilit
zar-nos i al matix temps em sent obligat a denunciar que no 
hi ha hagul cap oCerta de consens en aqucsls pressuposts 
per part el Govern, no n'hi ha hagut cap i ho lamemam. La 
situació política és inestable, la siruació polftica de dins 
aquesta Cambra, a causa deis pactes espuris que hcm de
nunciat. 

Ara voldria entrar i molt breument en la defensa d'a
questa esmena. Aquesta defensa no té altre intenció que 
dur en aquesta Cambra un debat que és al carrer; el Conse
lIer de Turisme, tots ho sabem, ho reecordam, va lIan~r la 
idea a través deis mitjans de comunicació i també en una 
compareixen~ parlamentaria, a la Comissió d'Economia, 
de crear una figura que va denominar impost ecológico A 
nosaltres, d'entrada, aquest nom ens va produir rebuig, en 
primer lIoc per una qüestió tecnica, per una qüestió de tec
nica tributaria, perque un impost no es pot definir en fun
ció de la seva finalitat, perque ~ls imposts no poden ser fi
nalistes i per tant és absolutament inconvenient tecnica
ment que un impost rebi el nom de la cosa destinataria deis 
doblers, perqué aquells doblers no es dedicaran a altra cosa 
més que a finan~r el conjunt d'activitats del Govern i en 
segon lloc perque aquest nom pot provocar i provoca de fet 
un rebuig deIs ciutadans vers una cosa que el Govern, el 
Parlament i la Comunitat Autonoma haurien d'estimular, 
no precisament el rebuig, sinó l'estimació i les postures fa
vorables, positives, com és la conservaci6 de la natura, com 
és la vida ecologicament més adequada. 

Cree que és necessari abrir aquesta partida perque si al 

llarg de l'any 90 s'enceta i es continua el debat sobre la ne
cessitat de crear una figura tributaria nova per a aquesta 
Comunitat Autonama perque hi na necessitats no cobertes, 
ho hem vist al llarg d'aquest debat pressupostari, en mate
ria d'habitatge, en materia d'assistencia social i de salari so
cial, en materia de reforestació i esculls marHirns, qüestions 
que han desaparagut del pressupost pels criteris que abans 
he al.1udit, en materia d'escoles infantils, de promoció tu
rística o de transports. 

Si tates aquestes coses no han quedat cobertes perque, 
tal com es deia desde els banes de la majaria, no són priori
taries i ara no els penoca, perque no tenim doblers sufi
cients per atendre-Ies, vol dir que aquesta Comunitat Autó
noma necesita una Cinan~ció. Independentment de la pos
tura reinvidicativa per augmentar la finan~ci6 per part del 
Govern de l'Estat, cal que des d'aquí també s'instrumemen
tin els mecanismes finan~rs que dotin de suficiencia, pero 
no només per una qüestió de suficiencia pressupostaria, no 
només per abastir les necessitats pressupostaries de la Co
munitat, sinó també per a crea ció d'un instrument impor
tant de política económica, perque una figura trihutaria 
permet, a través de recarrees, de deduccions, de desgrava
cions estimular i orientar la labor de la iniciativa privada a 
un deis sectors que en aquesta Comunitat Autonoma és 
més necessari, perque ara ja tothom en parla de reconver
sió turistica, peró si la reconversi6 turística no va liderada 
des d'una política economica que ha de tenir una dimensió 
tributaria, sera absolutament inútil. 

Sr President, moltes gracies per la seva benevolencia. 

EL SR PRESIDENT: 

Després d'aquesta intervenció, aquesta Presidencia vol 
donar torn a tots els Portaveus que vulguin intervenir, ates 
que el Sr Quetglas no ha abusat per fer ús de la benevolen
cia del President per dir el que creia que havia de dir en un 
debat final. 

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

EL SR RICCI 1 FEBRER: 

Gracies, Sr President. 

En principi al.ludiré directament aquesta esmena,so
bre la qual nosaltres ens vam abstenir en Comissió perque 
desconeixíem si efectivament era necessari que es creés 
aquesta imatge per poder tirar endavant en el moment 
oportú aquest imposl del QUllJ parla. Ho vam fer amb tata 
intenció perqu~ aquesl Grup que jo represent, que per n1-
bia de molts de cada dia representa més gent i per a altres 
manco perque és un problema democnltic i així són les co
ses, aquest grup, senzillamenl, fa estana que estudia no un 
iropOS!, sinó una laxa, una taxa que efectivamem haurA de 
correspondre i llaura de er a canvi de, una laxa és a canvi 
d'uns serveis determinaLs. Una taxa estudiada, insisteixo, fa 
molt de temps, que es va perfeccionant i espero que algun 
dia aquest Grup, en la forma que actua, que és basicament 
de servei a aquest poble, fent d'equilibri, un equilibri que 
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creu que hi ha d'haver en aquest poble com a tots, sense 
atacar ningú demagogicament, sínó construínt tot alIo que 
pugui, sense haver fet una sola esmena que s'ha demanat 
amb coacció al Grup gavernant, ni una sola esmena mai no 
s'ha demanat amb coacció, sempre s'ha fet a través del diá
leg i que a més a més el dialeg d'aquest Grup, que intenta 
ser equilibrat, que intenta representar de veritat el poble i 
per sort ho aconsegueix de cada dia més, també intenta 
amb la discussió i les converses amb el Govern fer entendre 
punts de vista d'altres Grups que no són el nostre per veure 
si és possible I'entrada d'altres es menes en aquests pressu
posts. 

Jo cree que vertaderament uns pressuposts han de ser 
equilibrats, amb el maxim possible de consens, pero sense 
oblidar mai qui és que governa i aquell qui governa demo
cnlticament perqué un poble ho ha volgut així te l'obligació 
i la responsabilitat de demostrar si és digne o no de tornar 
a ser votal. Aixf ho vaig dir un dia i ahir la Sra Aleñar ha va 
recordar i penso continuar-ho fent perqué cree de veritat 
que la democracia ens diu que el Grup més votat és el que 
ha de dirigir amb moderació i amb equilibri el destí d'a
quest roble durant un temps determinal. 

Fn Llefillltlva, vull dir que cm tornllre a abstenir sobre 
aquesta esmena de III yual ha parlat el Sr Quelglas o bé, si 
el Govern dlU que és possible que no sigui necessari perqué 
es pOl crear en qualsevol moment, ja que exisleix la possibi
litat de nosaltres crear aquesta taxa, que vull advertir per 
endavant que no creara cap cost addiccional.als -grups de 
turisme que actuln actualment a les nostres illes, o sigui 
que no sera una carrega ni tampoc no sera una carrega per 
ab grups hotelers. Cree que és una taxa molt ben pensada i 
que podria produir un gran benefici per a totes les nostres 
illes. Esper que prest tots puguem parlar-ne més detingu
dament. 

Gracies, Sr Presiden!. 

EL SR PRESIDENT: 

Per part del Grup Parlamentari PSM-EEM, té la pa
raula el Diputat Sr Serra. 

ELSRSERRAIBUSQUE~: 

Gracies, Sr President. 

Fixarem primer posició respecte d'aquesta esmena, és 
un tema que ja va treure fa tres anys el nostre Grup Parla
mentari i ara veim que ja hi ha més Grups que estudien ta
xes i que estudien fórmules d'aquesta naturalesa i en defini
tiva ens alegra que se'n parli i que pareix que potser vagi 
endavant. 

1 ara una reflexió reposada, tranquil.la sobre el que 
han estat aquests debats pressupostarís. Nosaltres només 
volem dir molt breument dues coses: la primera, que aques
ts pressuposts, i aixo és el que lamentam, després de sis 
anys i acabant ja gairebé una segona legislatura autonomi
ca, continuen essent uns pressuposts sense programes, uns 
pressuposts sense objectius dars, definits, programats, sen-

se orientacions concretes globalitzades, sinó que són uns 
pressuposts plens de tascons, de peda<;<>s a partir de grups, 
persones, etc., que van empenyent coses, ara hi hem de fi
car aixó, ara hi hem de ficar aixo aItre i per tant hem de re
tallar d'aquí o hem de retallar d'all:l i aixo ho hem vist a to
tes les Conselleries, practicament a totes tret, potser, de la 
d'Economia, pero és que, ciar, tampoc no és la seva funció. 

En les esmenes aprovades ha passat exactament el ma
teix, llevat d'algunes que són de naturales a moIt clara i 
molt senzilla, algunes nos tres l'aprovació de les quals agra-
1m a la majaría, algunes del Grup MIXT o del CDS o tam
bé del PSOE, que són tan objectives que s'han aprovat per 
si mateixes, pero és que llavors hi ha tot un conjunt que 
són petites empentes, falques d'un que ha vengut, de l'altre 
que ha passat, etc., etc., i aixo és el que fa que ens trobem 
amb uns pressuposts que sí, són curts en doblers, nosaltres 
ho reconeixem, pero que a més de ser curts en doblers lla
vors ho són en programació i en uns objectius que molts de 
pies el mateix Conseller d'Economia ho diu, pero que des
prés la realitat no té res a veure amb el discurso 

Per altra banda i aquesta es la segona reflexió, a nosal
tres ens pareix que en el Plenari evidentment hi ha hagut 
moltes discussions que no importava haver tengut, molts de 
temes que no ens pareixien de Plenari i que fins i tot ens 
han sabul greu, qualque insult, coses que no feien cap falta 
i en les quals no ha participat cap Diputat del PSM-EEM 
durant aquests debats, pero a part d'aixo el que ens pareix 
greu per pan del Govern és aquesta poca flexibilitat, aquest 
poc voler entendre coses com per exemple el debat {i'ahir 
vespre del Fons Social Europeu que fa que realment ens 
hagin de preocupar molt certes intencions de l'Executiu 
que no podem endevinar i creim que uns pressuposts ja no 
són qüestió d'intencions, sinó que són questió de vida quo
tidiana, de realitats i ens pareix que algunes actituds de l'E
xecutÍu han estat bastant mesquines. 

Gracies. 

EL SR PRESIDENT: 

Per part del Grup Parlamentari SOCIALISTA, té la 
paraula el Diputat Sr Alfonso. 

EL SR ALFONSO 1 VILLANUEV A: 

Sí, Sr President. Srs Diputats. 

Nosaltres no farem un epHeg a aquests pressuposts, 
hem dít el que havíem de dir en el debat de totalitat i hem 
dit el que pensavem i havíem de dir en el debat de cada es
mena, suposam que els Srs Diputats ho han escoltat amb 
ateneió, que el Govern ho ha escoltat amb atenció i que ja 
ho saben. 

Entrarem en l'esmena que feia el Grup Parlamentari 
CDS de l'aprovació d'una partida oberta per a un un im
post. En contra de l'únic representant del Grup MIXT, no
sal tres li donarem supoet perqué el Govern ha incomplit 
d'una forma escandalosa un acord d'aquest Parlament que 
ens donas unes alternatives per a la finan~ció de la Comu-
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nitat Autónoma, alternatives que evidentment havien d'in
cloure els estudis de possibilitat o no, ara no hi volem en
trar, de la creació d'un tipus d'impost, taxa, és a dir, una 
exacció, en definitiva, que pogués ajudar a la finan~ció de 
la Comunitat Autónoma i també li donarem suport per una 
altra raó, a part d'aquest incompliment del Govern, perque, 
ha hem dit moltes vegades i ha hem de tornar a dir, estam 
preocupadíssims, com a Grup majoritari de l'Oposició, 
com a Grup responsable sempre del benestar d'aquesta Co
munitat Autónoma i del funcionament de les intitucions, 
sobretot, d'aquesta Comunitat Autónoma, estam preocupa
díssims, repetesc, del nivell d'endeutament que hem apro
vat, encara que no s'hagi aplicat, en aquest Parlament. 

Estam procupadíssims que en un cert moment sigui 
impossible que aquesta Comunitat Autónoma continu'i fun
cionant i com sempre hagin de dir el que es diu habitual
ment, peró sobretot, com que aquestes coses no s'arreglen 
avui per dema, que el nivell d'endeutament obligui el Go
vern a dir-nos: és que no hi ha fons per a aixó, és que no hi 
ha doblers per a aixó altre, a posta volem recalzar com a 
segona raó aquesta esmena, senzillament per obligar-los ja 
a presentar davant aquest Parlament l'estudi que obligato
riament havien d'haver fet sobre finan¡;ament de la Comu
nitat Autónoma, sobre miLjans alternatius de finan¡;ament i 
n'hi ha, n'hi ha. 

Jo només els recomanaria que copiasin el que fan al
tres Comunitats Autónomes i podríem trobar un camí, no 
tan miraculós com el que ha dit el Sr Repre~é)1tant únic del 
Grup MIXT que ningú no pagui perque qú~ sigui molt ren
dible, no sé com es pOl fer, peró tant de bo ha trobem per
que seria realment meravellós i a mi m'és exactament igual 
si es tracta via taxa, via impost, no tenc cap tipus de proble
ma, només que les taxes tenen un problema de definició 
important, que es paguen per cobrir el cost d'un servei, ja 
veurem com s'arregla el tema, ara no hi hem d'entrar. 

En definitiva, senyors del Govern, nosaltres votarem 
aquesta esmena senzillament perque d'una vegada complei
xin la seva obligació, senzillament per aixó, que compleixin 
la seva obligació de presentar al Parlament fórmules alter
natives de finan<;aci6 de la Comunitat Autónoma. Fa un 
any que ha havien d'haver fet, nosaltres continuarem espe
rant il.lusionats que ha facin qualque dia. 

EL SR PRESIDENT: 

Per part del Grup Parlamentari POPULAR, té la pa
raula el Portaveu Sr González i Ortea. 

EL SR GONZALEZ 1 ORTEA: 

Sí; gracias, Sr Presidente. 

Yo tengo que decir que no pensaba intervenir, dezco
nazco la enmienda que ha presentado el Grupo de CDS, 
pero me veo obligado a hablar porque el Sr Quetglas prac
ticament no nos ha hablado de esa enmienda. Como él 
anunció, ha hecho un balance de este debate y ese balance 
ha sido negativo. Yo tengo que decir al Sr Quetglas que es 
en lo único que coincido con él de todo lo que ha dicho 

desde esta tribuna, el balance no puede ser más negativo, el 
debate ha sido bastante lamentable y su última interven
ción creo que ha sido un poco la gota que desborda el vaso 
de esa serie de aspectos negativos que ha tenido este deba
te. 

Sr Quetglas, se han pasado ustedes todo este debate de 
presupuestos al borde del insulto de uno de los Diputados 
de esta Cámara que ha cometido el imperdonable, el abso
lutamente imperdonable error de pactar determinadas en
miendas con el Gobierno y de apoyar a los Grupos que 
apoyan al Gobierno y permitir que este presupuesto fuera 
viable. Ese es el imperdonable error que ha cometido un 
Diputado de esta Cámara y eso por lo visto, insisto, le ha 
costado practica mente pasarse estos tres días de debate 
constantemente en boca de todos los Grupos de la Oposi
ción insisto que, en algunos casos, al borde del insulto. 

Pero no ha estado solamente este Diputado al borde 
del insulto, han habido otros Diputados, concretamente al
gunos de mi Grupo, que también han sido tratados prácti
camente como indocumentados i no recuerdo si alguna 
otra expresi9n similar por otros Grupos Parlamentarios y 
ello, ¿por que? Pues simplemente porque defendían lo que 
creían que tenían obligación de defender, com es lógico, 
que era el presupuesto que presentaba el Gobierno, con 
mejor o peor acierto, exactamente igual que todos los de
más Diputados de la Cámara de los Grupos de Oposición, 
unas veces con más acierto, otras con menos, una veces con 
más conocimiento de calJsa y-otras con menos. 

Tengo que hablar aquí también de algo que se ha veni
do repitiendo sistemáticamente y usted acaba también de 
repetirlo en la tribuna, que es la falta de planifificación de 
este Gobierno. Lleva diciendo esto años, por lo menos los 
que yo llevo en esta Cámara; llevan años hablando de falta 
de planificación, de falta de planes, de falta de programas. 
Señores, el Gobierno está harto de repetir los planes y los 
programas aquí, en esta Cámara, y ahí, en las Comisiones y 
todavia con motivo de esto, y hago un inciso porque otra 
de las cuestiones que se ha repetido insistentemente es que 
el Gobierno no habla, me parece que han salido seis o siete 
Consellers en esta misma sesión, pero es que previamente 
todos, absolutamente todos han pasado por las consiguien
tes Comisiones y han detallado punto por punto sus pro
gramas y sus planes, planes y programas que estamos vien
do realizar cada día en la calle. Los suyos son más discuti
bles, los suyos son muchos más discutibles, Sr Quetglas, no 
solamente los del Grupo del CDS, sino los de los demás. 

Yo he tenido que escuchar aquí cosas verdoaderamente 
pintorescas, se combaten planificacciones o se dice que el 
Gobierno no planifica y se presentan aquí enmiendas siste
máticas, por ejemplo de un tema que todos ustedes que co
nozco, como es el de carreteras, que parece como si se me
tieran en un saco todas las posibilidades que hay de hacer 
obras y se sacaran al azar, bueno, al azar, pero bolas rojas, 
porque las bolas son de varios colores y entonces las que se 
sacan -las que se sacan por parte del Grupo SOCIALISTA 
- siempre son de un solo color y entonces aquí aparece una 
intersección que se arregla, allí un asfaltado que hay que 
hacer, en el otro lado no sé que otra cosa, un dragado de 
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un puerto, una depuradora y siempre, casualmente o casi 
siempre, las bolas tienen el mismo color, pero las actuacio
nes no responden absolutamente a nada, ni a criterios de 
tráfico, ni a criterios de capacidad, ni a criterios de necesi
dad o por lo menos aquí no se han expuesto en compara
ción con otros, simplemente se plantean una seria de en
miendas y se acusa al Gobierno de no planificar. 

Mire, ese Gobierno lleva planificando bastantes años, 
planificando bien, planificando con dinamismo, con agili
dad, planificando como se debe planificar y ahí están los re
sultados en la calle y están los resultados en las urnas, por
que la gente que vota ha visto eso y quizá esto es lo que 
más les duele a ustedes y lo que ha hecho que algunos por
tavoces se hayan levantado y hayan agriado notablemente 
un debate que, por otro lado, podría haber discurrido con 
bastante más tranquilidad y que creo que así ha sido por lo 
menos durante una parte importante del mismo. Sin em
bargo, insisto, se han agriado algunas cosas, se han hecho 
algunas insinuaciones a las que no quiero aludir más, pero 
que me parecieron absolutamente fuera de lugar. 

Como conclusión y final quiero decirle una cosa. En 
alguna de las primeras enmiendas alguien empezó diciendo 
que este presupuesto del Gobierno era un presupuesto 
continuísta. Claro que lo era, nuestro representante, nues
tro Portavoz en esa enmienda insistió en el tema, claro que 
es continuísta, es continuísta y debe seguir siéndolo porque 
es bueno para esta Comunidad, porque así lo entendemos 
un montón de Diputados de esta Cámara, que somos la 
mayoría o formamos una mayor-ía, una mayoría tan santa y 
tan posible como cualquier otra, Sr Quetglas, porque los 
pactos se hacen con cualquiera, no tienen por que ser con 
un Grupo determinado, no tienen que ser con el suyo en 
concreto o con qualquier otro Grupo de la Cámara. Aquí, 
en esta Cámara y en cualquier otra, Sr Quetglas, la mayorí
as ganan y los pactos de las mayorías són tan legítimos y 
tan santos unos como otros. 

Por consiguiente, esto ha sido efectivamente un pro
yecto de presupuesto - creo que pronto será un presupues
to - continuista, pero insisto, un presupuesto continuista 
respaldado por una mayoría de esta Cámara y respaldado 
también, y eso es lo más importante, por una mayoría en la 
calle, Sr Quetglas, por una mayoria de votantes. Si eso no 
es así, la próxima vez que haya que presentarse a las urnas 
será la calle la que lo diga, pero no son ustedes los que tie
ne que calificar de más o menos santo un determinado pre
supuesto. 

Nada más. Muchas gracias, Sr Presidente. 

EL SR PRESIDENT: 

Sr Quetglas. no hi ha lloc a més intervencions. Per 
que demana la paraula? 

EL SR QUETGLAS 1 ROSANES: 

A una al.lusió concreta, relativa a que jo personalment 
no he insultat ningú alllarg d'aquest debat. 

EL SR PRESIDENT: 

Moltes gnlcies, Sr Quetglas. Passam a la vóíació de les 
seccions i aquesta Presidencia demana als Srs Portaveus si 
valen que es votin una a una. Sí? Es posin d'acord, Sr Va
lenciano i Sr Alfonso. Primer hem de votar l'esmena, té raó. 

Passam a votació l'esmena 1861 del Grup Parlamentari 
CDS. 

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

Vots en contra? 

Abstencions? 

Resultat de la Votació: Vots a favor, 20. Vots en con
tra, 28. Abstencions, 1. Queda rebutjada l'esmena que aca
bam de sotmetre a votació i passam a la votació de les sec
cions, que si valen que les votem una a una jo no hi tenc 
cap inconvenient. Sr Quetglas? 

EL SR QUETGLAS 1 ROSANES: 

Graeies, Sr President. 

Jo cree que podria ser una votació conjunta, pero jo 
voldria dur 11 aquest Plenari una reflexió que ja vaig fer crec 
que a la Junta de Portaveus. Es necessaria, reglamentaria
ment, la votaeió de les seccions? 

EL SR PRESIDENT: 

Consultat el Reglament, pareix que és necessaria, per
que diu que "es desenvolupara diferenciant el conjunt de 
l'articulat de la llei i cadascuna de les seccions d'aquesta". 

EL SR QUETGLAS 1 ROSANES: 

Gracies i perdó. Per part del nostre Grup es pot votar 
conjuntament. Gracies. 

EL SR ALFONSO 1 VILLANUEV A: 

Sr President, nosaltres demanaríem que es votassin se
paradament dues seccions: la Secció 02 i la Secció 32. 

EL SR PRESIDENT: 

La Secció 02 i la 03 s'han votat, Sr Alfonso. Es a par
tir de 1'11. La 32? 

EL SR ALFONSO 1 VILLANUEV A: 

La 32. 

EL SR PRESIDENT: 

Per part del Grup Parlamentari PSM, es pot votar con
juntament. 
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Aleshores, Sres i Srs Diputats. Sí, Sr Ricci. 

EL SR RICCI 1 FEBRER: 

Per part del Grup MIXT, també es pot votar conjunta
ment. 

EL SR PRESIDENT: 

Molles gracies, Sr Ricci. 

Passam, ido, a votació de les seccions. 

Sres i Srs Diputats que votin a favor de la Secció 11, 
Secció 12, Sccció 13, Secció 14, Secció 25, Secció 16, Secció 
17, Secci6 18, Secci6 19, Secció 20, Secci6 21, Secci6 31 i 
Secció 34, es valen posardrets, per favor? 

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

Abstencions? 

Resultat de la Votaci6: Vots a favor, 28. Vots en con
tra, 2.0. No hi ha abstencions. Queden, ido, aprovades les 
seCCIOfiS que acabam de sotmetre a votació. 

Passam a votar la Secci6 32. 

Sres i Srs Diputats que votin a favoi,' es volen posar 
drets? 

Vots en contra? 

Abstencions? 

Queda aprovada per unanimitat de la Cambra. 

Passam a votaci6 els Pressuposts de les Empreses PÚ
bliques, l'estat de des peses i d'ingressos deIs quals pugen 
5.377.666.600 pts. 

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

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

Abstencions? 
'. 

Resultat de la Votaci6: Vots a favor, 29. Vots en con
tra, 20. No hi ha abstencions. Queden aprovats els Pressu
posts de les Empreses públiques. 

Posam a votaci6 els ingressos per un muntant de 
24.974.532.013 pts. 

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, 29. Vots en con
tra, 20. No hi ha abstencions, Queden aprovats els ingres
sos per la quantitat que s'ha sotmes a votació i com a vota
ció final, d'acord amb el que preveu I'Estatut i el Regla
ment, procediríem a la votació amb el fi de complir I'article 
24.6 de I'Estatut, que diu que "per a l'aprovació dels Pres
suposts, de les lleis que afectin els Consells Insulars, de la 
modificació de l'Estatut i en qualsevol altre suposit en que 
la Llei o el Reglament ha precisin, sera necessari que la 
majoria suficient s'assoleixi, a més, pel vot favorable, com
putat de manera separada, dels parlamentaris que repre
sentin, si més no, dues illes diferents". 

Per altra part, el mateix Reglament diu que en qualse
vol cas,l'article 134.4, per a l'aprovació deis pressuposts se
ra necessari que la majoría suficient s'aconsegueixi pel vot 
favorable computat de forma separada pels parlamentaris 
adherits en illes diferents. 

Per tant, sotmetrem a votació la totalitat deIs pressu
posts per les quanLÍlats que ja s'han vota! d'Emprcses PÚ
bliques i Pressuposts Generals de la Comunital AUlónoma 
scgons el que diu I'anicle de l'Estatut. Per 1am, ho farem 
de forma separada per als Parlamentaris elegits a les dislin
tes illes. 

Sres i Srs Diputats que valin a favor deis Pressuposts i 
que han estat elegits per l'illa de Porrnentera? Sres i Srs 
Diputats que votin a favor i han estar clegits per I'illa d'Ei

. ? VIssa .. 

Sres i Srs Diputats que votin a favor del pressuposts i 
hagin estat elegits per l'illa de Menorca? Gracies. 

Sres i Srs Diputats que votin a favor i han estat elegits 
per l'illa de Mallorca? Gracies. 

(Pausa) 

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

Repetim la votació. 

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

Resultat de la Votació. 

(Pausa) 

Vots a favor: Per l'illa d'Eivissa, 7; per l'illa de Menor
ca, 5; per l'illa de Mallorca, 17; total, 29. Vots en contra, 
20. Queda aprovada la Llei de Pressuposts Generals de la 
Comunitat Autonoma de les Illes Balears per a l'any 1990. 

Sres i Srs Diputats, s'aixeca la Sessió. 
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