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(Continuació.) 

EL SR. COSTA 1 SERRA: 

Dins Dalt Vila, un deIs elements més importants que 
tenim és el Castell, que des que l'Exercit el va cedir a l' A
juntament d'Eivissa ha anant sofrínt una deterioració molt 
important. Només en mesures per restaurar-lo i recuperar
lo per als habitants d'Eivissa, en un projecte comú, que és 
el Projecte del PERI de Dalt Vila: que a Eivissa puguem 
tenim un centre com cal, que és el Castell d'Eivissa. Res 
més i moltes gracies. 

EL SR PRESIDENT: 

Per defensar l'esmena 2972, té la paraula el Diputat Sr 
Damia Pons. 

EL SR PONS 1 PONS (Damia): 

Sr President, per una majar dinamica parlamentaria, 
agruparíem les 2972, 2973, 2974, 2975, 2976, 2977, 2978, 
2979, 2980, 2981, 2982 i 2983. La 2984 quedaría per a un al
tre Diputat, que assumira la seva defensa, i continuaríen a
grupades des de la 2986 fins al final. 

EL SR PRESIDENT: 

Moltes gracies, Sr Pons; té la paraula. 

EL SR PONS 1 PONS (Damia): 

Sr President. Sres i Srs Diputats. 

Aquest conjunt d'esmenes són heterogenies pel que fa 
a la substancia, pero estan presidides per una intenció cla
ra. Es tracta d'elaborar un pla de restauració d'elements 
d'arquitectura popular, tant en el sentít d'habitatge com en 
el deIs minimis elements industriaIs del passat, com eIs mo
lins de vent i eIs d'aigua, com en el sentit deIs elements de 
tipus defensiu, que estan enumerats. 

La primera, per exemple, és la restauració d'un nucli 
historie, d'un petit poble que hi ha dins el terme de LIubl, 
un d'aquests pobles oblidats que hem anomenat abans, que 
és el poble de Binifalet; la segona és la ja elassica restaura
ció de Can Gelabert, que continua presentant necessitats 
importants; la tercera es refereix al nueli historie de Massa
nella, un altre d'aquests nuclis que hem enumerat. Després 
vénen una serie d'esmenes relatives a la recuperació o res
tauració de la via d'accés i destinació final d'aquestes arees 
que contribulen a la defensa costanera de Mallorca, un sis
tema d'alerta i vigilancia. 

La primera és el camí i la torre de la talaia Moreia, 
d'Arta; després ve el cami de la torre de la talaia de Son 
Jaumell; després hi ha una fortificació interior de Mallorca 
molt antiga, molt visitada i que, per tant, la labor de la seva 
restauració ha de ser constant, que és el cas del cam[ i Cas
tell d'Alaró. La Cartoixa de Valldemossa i el Palau del Rei 
San~, que configuren una area urbana dins el nueli de Vall-

demossa de caire monumental presenten necessitats pro
pies, pero també el seu entom necessitaria una ajuda de la 
Comunitat Autonoma. 

La torre de Sa Seca de Fornalutx és una de les que for
men el sistema de defensa de la Serra de Tramuntana. No 
es troben en situació de perill imminent, pero és evident 
que uns municipis de escassa població i escassos recursos, 
com el de Fornalutx, no poden afrontar la seva restauració 
amb un pressupost irrellevant com el que tenen. 

Després ve una esmena en la qual voldria fer una mica 
d'incidencia, perque darrerament hi ha hagut un parell de 
desastres fruit de la desIdia de la Conselleria de Cultura en 
la vigilancia del patrimoni i de l'activisme bel.ligerant de la 
Conselleria d'Ordenació del Territori impulsant, diuen, la 
restauració deIs eamins afectats per les torrentades. Es veu 
que és dificil la convivencia entre els falcons i les cademe
res; els falcons tenen les urpes fortes i aquestes maquines 
excavadores, amb una gran capacitat de destrucció, es varen 
plantar al peu del Puig d'Inca, on hi ha un sistema de cana
litzacions i molins d'aigua que tal vegada, com a conjunt, 
sigui el més important de Mallorca, i varen procedir a des
truir els sistemes de canalitzacions que duen 1'aigua al jardi 
de la possessió de Son Vivot, per una part, i per l'altra va
ren destruir una part important de la canalització que duia 
l'aigua que feia funcionar els molins del torrent de Búger, 
procedent del denominat Pont del LIM, dins el ter me (le 
Selva. 

EIs molins d'aigua i les canalitzacions que els perme
tien funcionar, per tant, són elements de la cultura popular 
que necessiten restaurar i fins i tot protegir de certs ele
ments que té el Govern de les Illes Balears més preocupats 
perque les maquines funcionin i perque el seu pressupost i 
la seva area es presenti amb un bon balanc; als ulls deIs Uf

banitzadors i deIs constructors que per la voluntat de pro
tecció, que creim que pi pot ser, pero que té un mal enemic 
intern dins ªquesta mateixa area del Govern. La restaura
ció deis molins d'aigua, per tant, és una esmena que té molt 
de sentit, i hauria de comen~r per guarir les ferides que el 
mateix Govern els acaba d'infligir. El mal que no havien fet 
les pluges torrenciaIs l'han fet les maquines de la Conselle
ria d'Ordenació del Territori, via empresa "CRAC', crec 
que es diu. 

Restauració deis molins de vent. Andratx és un de 
tants municipis que tenen aquests elements i també és uI). 
municipi afectat per la presencia d'una important activitat 
de construcció. La vertadera salvació d'aquests molins és 
donar-los una utilització, bé com a habitatge o com a insta!. 
lació d'un comerc;, etc., pero que si no és objecte d'un pla 
de protecció per part de la Conselleria, d'un assessorament 
en el municipi corresponent i d'una gestió davant el pro
pietari del molí, evidentment aquests molins ... Recordem 
que no fa molt hi ha hagut, diriem, una denúncia pública, 
una manifestació pública del perill en que es traben alguns 
molins de vent del Serral de Ses Monges, d'Inca. Jo ho vaig 
anar a veure personalment i n'hi ha un - per cert el millor -
que es troba en perill imminent de caure. Si la vol, Sr Con
sellera, després li regalaré una fotografia perque s'il.lustrÍ. 

T 



DlARI DE SESSIONS { Núm. 109/ 18. 19 i 20 de desembre de11990 7793 

Els molins de vent del recinte urbA de Llucmajor tam
bé necessitarien la mateixa iniciativa que hem apuntat en el 
cas d'Andratx. El Castell de Pollen~, una zona cl~sica d'a
quest municipi, també es traba en un estat avan~t de de
gradació; queda molt poc del castell, pero també s'hauria 
de lluitar perqu~ es mantengui el que queda. Aquestes són 
les iniciatives que hem plantejat quant a la restauració d'e
lements d'arquitectura popular. En la meva intervenci6, en
tenc, Sr President, que també hem agrupat les esmenes 
2987 i 2988. Com que són diferents, faré una petita defensa 
a parto 

Esmena 2987, integraci6 del Servei d'Arquitectura a 
Patrimoni. Creim que és un símptoma molt preocupant el 
protagonisme que té una Conselleria com la d'Ordenació 
del Territori, que s'ha caracteritzat per ser un portaveu be
nevolent de tata casta d'urbanitzadors, constructors i espe
culadors dins aquest Parlament, quan té en la seva area 
unes mat~ries que no li poden correspondre, jo diria que 
moralment. No pot ser que el mateix Conseller, la mateixa 
Conselleria que té una dinamica no diré finan~da, perque 
ja seria massa fort, pero marcada per una pressió social for
ta, per pagines de diari on es diu que el Parlament no sap 
res de res, on es desqualifiquen portaveus d'un grup i de 
l'altre, on ens diuen qu~ hem de fer i ens expliquen que les 
nos tres lleis són un desastre o una cosa meravellosa, segons 
que el vent vagi a favor del ciment o en contra ... ¿com pot 
ser que aquesta Area tan impresentable i tan destructiva 
tengui en les seves mans res qu~ signifiqui actuació sobre el 
patrimoni arquitectonic dé les Illes Balears? 

Si tenguessin dos dits de seny, evidentment no confia
rien el formatge a aquest sant, pero esta en mans s~ves i ja 
han vist el que ha passat amb els molins d'Inca. Fora cana
litzacions! Que és, aixo? Una canaleta del segle XIV? Fora. 
Aixo? Quatre mates. Fora! Davall les mates hi havia una 
cosa de l'epoca islAmica; ha desaparagut. Vol que hi anem, 
Sra Consellera? Jo no xerro per xerrar, els caps de setmana 
procur documentar-me profundament. 

(Aldarnll a la sala. ) 

El tema de la integració del Servei d'Arquitectura a 
Patrimoni, per tant, seria una passa de racionalització i de 
sentit comú. És evident que aquest sant no pot controlar el 
formatge, entre al tres coses, com diu a Alemanya - em va 
agradar molt la frase - perqu~ quan s'han menjat el format
ge ja no el poden canviar. 

Finalment, un petit toe referit al municipi de Binissa
lem, que és la recuperació i restauració de la capella del ce
menteri vell, una Area que ha estat molts d'anys abandona
da, pero que també es pot convertir en un lloc d'esplai, i no 
creguin que digui cap desbarat. Visitant Europa també vaig 
constatar una cosa molt curiosa. En una ciutat alemanya, 
Stolberg, un deis elements de la guia cultural d' Alemanya 
era precisament un cementeri, el qual no sois quasi feia ga
nes de morir-se, sinó que era molt agradable viure-hi i pas
sejar-s'hi. Voldríem que el cas de Binissalem fas igual. 
Moltes gracies 

EL SR PRESIDENT: 

Per defensar l'esmena 2984, té la paraula la Diputada 
Sra Magafia. 

LA SRA MAGAÑA I ALAPONT: 

Gracies, Sr President. El Grup SOCIALISTA ha pre
sentat cada any aquesta esmena al pressuposts, perqu~ tam
bé de forma tradicional el patrimoni de Formentera, que 
no és molt nombr6s i sí es troba bastant deteriorat, ha que
dat fora de les previsions de la Conselleria. Gracies a l'a
provació d'aquesta esmena, l'any 88, després d'un canvi de 
consens entre la Conselleria i I'Ajuntament es va recuperar 
un monument tan important com Ca Na Costa. Com que 
no té quantia especificada, si fos aprovada no seria un greu 
problema i, per tant, esper que ho sigui. Gracies. 

EL SR PRESIDENT: 
, 

Moltes gracies. Pareix que no hi ha més intervencions 
programades; passam, ido a votació. Conjunta? Primer vo
tarem, ido, l'esmena 3295 del Grup Parlamentari NACIO
NALISTA 1 D'ESQUERRES. 

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

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

Abstencions? 

Resultat de la Votació: Vots a favor, 25. Vots en con
tra, 28. Abstencions, 1. Queda rebutjada l'esmena que aca
bam de sotmetre a votació i passam a votár les esmenes 
2957,2971,2972,2973,2974,2975,2976,2977,2978,2979, 
2980, 2981, 2982, 2983, 2984, 2985, 2986, 2987 i 2988 del 
Grup Parlamentari SOCIALISTA 

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

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

Abstencions? 

Resultat de la Votació: Vots a favor, 25. Vots en con
tra, 29. Abstencions, no n'hi ha. Queden rebutjades les es
menes que acabam de sotmetre a votaci6. 

Per acabar les esmenes a la Secció 13, falta votar l'es
mena del Grup Parlamentari CDS que va ser deba tuda 
ahir, la 3411, referida a una alta i baixa de 100 milions de 
pessetes per a l'adquisició de llibres de text escolars. 

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

Vots en contra? 

Abstencions? 
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Queda aprovada per unanimitat de la Cambra. 

Sres i Srs Diputats, se suspen la sessió, que recomen<¡a
nl a les cinc d'avui horabaíxa. 

EL SR PRESIDENT: 

Sres i Srs Diputats, bones tardes. Recomen¡;a la sessió. 

Passam a debatres les esmenes presentades a la Secció 
14, Economia i Hisenda. Al Programa 6313, foments i in
frastructures públiques, hi ha mantengudes dues esmenes 
del Grup Parlamentari NACIONALISTA 1 D'ESQUER
RES. Per defensar aquestes esmenes, té la paraula el Dipu
tat Sr Sebastia Serra. 

ELSRSERRAIBUSQUE~: 

Gracies, Sr President. Bones tardes , Sres i Srs Diputats. 

Estic content que comen~m l'horabaíxa, ara que te
nim les idees fresques i l'est6mac ben satisfet - aixo sempre 
dóna bones idees i motiva una mica, Sr Ricci -, amb dues 
esmenes dirigides a la Conselleria d'Economia. Entre les 
dues signifiquen un increment de 1000 milions de pessetes, 
confiant en la bona gesti6 que pugui fer d'aquests 1000 mi
lions la Conselleria d'Economia, Hisenda i Pressuposts. 

Quin objectiu vol donar el Grup NACIONALISTA 1 
D'ESQUERRES a aquests 1000 milions d'increment, amb 
dues esmenes a la Conselleria d'Economia, Hisenda i Pres
suposts? Nosaltres creim que en aquestes illes existeixen 
una serie de poHtiques territorials que només s'han comen
¡;at, i a~o que duim gairebé 8 anys d'autonomia i d'autogo
vern - poHtiques territorials de Consells Insulars, poHtiques 
territorials d'Administraci6 Local i polftiques territorials 
del Govem de la Comunitat - pero la realitat és que ens pa
reíx que hi ha tot un conjunt de municipis que tenen una 
serie de problemes molt específics i que s'impasa crear un 
fons de cooperaci6 entre eIs distints ajuntaments per tal 
d'equilibrar el desenvolupament territorial, eco no mic, so
cial i cultural deIs distints municipis d'aquestes illes. 

Fa cinc anys que el nostre Grup defensa aquesta idea, 
hem dit en molts de debats parlamentaris que és imprescin
dible un fons de cooperaci6 entre els municipis, que és ne
cessari per tal d'anar dinamitzant l'activitat deIs ajunta
ments i de cada illa, i a la vega da per equilibrar, pero enca
ra volem anar més enlla: per equilibrar sense fer una políti
ca demagogica ni de subsidi constant. Nosaltres pensam 
que hi ha uns municipis que per naturalesa són de tipus in
dustrial, uns altres que s6n de tipus turfstic, UDS altres de ti
pus agrari i uns altres que s6n d'un tipus intermedi mal de 
destriar, pero és evident que el Govem ha de procurar un 
desenvolupament harmonic de tots quatre. 

L'any 88 presentavem al Parlament de les Illes Balears 
una proposta de resolució que era precisament crear aquest 
fons de cooperació entre eIs distints municipis de Balears i 
nosaltres enteníem que aíxo ho havia de fer el Govern mit-

jan<¡ant llei o decret, 1'articulació la deixavem en mans del 
Govern, i pensavem que en un fons de cooperació intermu
nicipal evidentment hi han de formar part la Federació de 
Municipis - creada fa una temporada i amb molt poca vida, 
per altra banda -, els ConselIs Insulars i el mateix Gavern 
de la Comunitat. Evidentment, a través de I'Administració 
Local, creim que s'ha d'esperar una forta aportació econo
mica de 1'Estat i també de la seva experiencia quant a admi
nistració local. 

El 88 ho aprovavem i deiem que els municipis que te
nien més prioritats eren els que havien conservat, per vo
luntat propia o d'aquest Parlament, la natura i també de
iem, evidentment, que a través d'aquests fons s'havia d'ac
tuar en materia d'infrastructures, en materia de sol indus
trial, en materia de deficits sociaIs i, obviament, també de 
deficits culturals. De llavors en<;A, des del 88, no s"ha fet la 
llei, no s'ha fet el decret, pero s'han empres algunes accions 
puntuals encaminades a anar desenvolupant la política mu
nicipal en aquestes illes des de l'óptica de l'autonomia i de 
l'autogovern. 

L'estrella d'aquestes actuacions ha estat, evidentment, 
la Llei de crMits extraordinaris en materia turística per a 
infrastructures aprovada en aquest Parlamento A nosaltres 
ens va pareixer una acció parcial, una acció d'emergencia, li 
varem donar un suport certament crític i esperam la seva 
posada en marxa amb autentica expectació, perque hem 

_ analitzat alguns expedients d'Ajuntaments i creim que les 
coses no seran tan fAcils ni tan senzilles. Els Ajuntaments 
no volen o tenen dificultats per posar contribucions espe
cials i el Govern tendd complicacions a I'hora d'aplicar la 
Llei d'Infrastructures Turístiques; a nosaltres ens pareix 
que institucionalment més valdria partir de la figura del 
Fons de Cooperaci6 Intermunicipal, partir de les mancan
ces en molts d'aspectes i coordinar-ho amb el tema de les 
infrastructures turístiques, la qual cosa ens garantiria un 
bon compliment de la llei aprovada per aquest Parlament, 
per una banda, i per l'altra un equilibri un mica més inter
municipal. 

Per que 1000 milions? Nosaltres partim del fet que el 
deficit fonamentals en els ajuntaments d'aquestes illes és 
un deficit d'infrastructures i per aixo parlam molt del Capí
tol VII, dirigint aquests 700 milions als consells insulars i 
als ajuntaments, per tant netament Capitol VII, pero també 
hem volgut posar 300 milions per a la incentivació d'infras
tructures, d'inversions per part d'empreses que vulguin in
dustrialitzar o dinamitzar l'economia deis distints pobles 
deIs municipis més mancats. 

En definitiva, aquestes dues esmenes, que nosaltres en
tenem que són de dimensions económiques i poHtiques in
dubtablement fortes, van encaminades a aix6, a un desen
volupament territorial més equilibrat i institucional, és a 
dir, van molt més enlla que una Conselleria determinada o 
un Consell determinat dediquin uns recursos o uns altres a 
un poble o a una comarca determinada. Van a un desenvo
lupament més harmonic i a intentar redre¡;ar polítiques que 
han estat negatives, com per exemple la del Pla de Mallor
ca. 
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Ningú no oblida que aquest Parlament ha discutit les 
mancanees del Pla i que grups com el POPULAR, UM o el 
Grup MIXT han instat aquest Parlament a crear sol indus
trial, a crear recursos, a engirgolar actuacions puntuals, pe
rO el cert és que l'any 1990 una comarca com el Pla de Ma
llorca - podem afegir-n'hi quaIcuna altra com Es Raiguer o 
l'interior de l'illa de Menorca, i quan parlam de Formente
ra o de qualque poble de l'interior d'Eivissa, el cas és el 
mateix - el que és ver, repetesc, és que tenim unes illes des
equilibrades des del punt de vista de creixement de la po
blació i fins i tot des del punt de vista de mesurar la quali
tat de vida. 

Nosaltres hem analitzat una enquesta sobre qualitat de 
vida que ha fet la Conselleria d'Obres Públiques, hem ana
litzat la documentació que ens ha enviat, pero també ens 
varem molestar a anar a la Conselleria a veure les matrius, 
a veure una mica l'enquesta, i certament hi ha unes diferen
cies brutals entre l'interior i la periferia de cada illa, aixo és 
evident, diferencies brutals quant a la percepció del ciutada 
i q uant a certes possibilitats de desenvolupament territo
rial. Políticament i tecnicament, per tant, ens pareix que 
s'ha de caminar per aquí i que si avui feim un exercici d'au
tocrHica tots sabem que la Llei d'inversions d'infrastructu
res d'hostaleria a la costa pot ser útil, pero que no es traba 
en condicions de ser aplicada amb tota la seva dimensió dia 
1 de gener del 91. És per aixo que prapugnam que 1000 mi
lions d'aquests pass in a aquest Fons de Cooperació Inter
municipal amb els objectius que més o manco hem dit i 
d'altres quepugui tenir el Govern, pero que indubtable
ment serveixin per a un desenvolupament més harmonic i 
coordinat de les polítiques deIs distints pobles i de cada 
una de les illes. Gracies. 

EL SR PRESIDENT: 

Srs Portaveus de Grups Parlamentaris que vulguin in
tervenir? Per part del Grup MIXT, té la paraula el Diputat 
Sr Ricci. 

EL SR RICCI I FEBRER: 

Gracies, Sr President. Indiscutiblement jo no li votaré 
en contra, Sr Serra, perque voste sap que fa molts poes dies 
es va votar una proposta d'aquest Grup que anava encami
nada exactament alla mateix. Ara jo només vull fer una pe
tita reflexió que tal vegada valla pena que facem tots ple
gats. La meta final és el desenvolupament harmoniós de 
tots els pobles, tenguin o no tenguin possibilitats d'ingres
sos per increments de desenvolupament urbit En el fons el 
gran tema és aquest, i també és veritat que en molts casos 
la mala gestió de molts Ajuntaments que han tengut grans 
ingressos ha motivat desenvolupaments no harmoniosos, a 
pesar de tot. 

El que voste diu programa estrella, aquesta inversió de 
4.000 milions, jo voldria separar-la totalment d'aquesta in
teneió, perque en molts casos l'únie que feim és tapar els 
forats d'una mala gestió municipal. S'ha d'arreglar, perque 
és una necessitat social general, pero en molts casos avui 
arranjam coses que ells han deixat de fer i que havien de fer 
amb els ingressos que ells mateixos havien rebut d'aquest 

desenvolupament urM. En molts casos, ellO% que han re
but per temes urbans, de plans parcials urbanitzables, no 
ha anat a parar mai a aquest desenvolupament que voste 
reclama. Per a<;ó ti die que aquest tema és molt delicat i 
que no crec que haguem de mesclar una cosa amb l'altra. 
Aquest Pla dels 4.000 milions és una necessitat, pero no ve 
a cobrir cap fase de les necessitats que crec que voste i jo 
defensam, que és el desenvolupament harmoniós a pesar de 
la urbanització o no urbanització. Gracies, Sr President. 

EL SR PRESIDENT: 

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

EL SR PONS I PONS (Tirs): 

Sr President. Sres i Srs Diputats. 

Si l'any 88 es votava una resolució favorable a una de
finició i a un concepte que era el Fons de Cooperació In
termunieipal, avui hi ha unes esmenes per valor de 1000 
milions de pessetes per donar cos, en paraules del portaveu 
del Grup NACIONALISTA 1 D'ESQUERRES, als objec
tius de coordinar i equilibrar, amb un desenvolupament 
harmonie, els aspeetes economics, soeials i culturals de po
bies d'aquestes illes, amb una primera prevenció, i és que 
sembla que n'hi ha que no tenen necessitat i d'altres que en 
tenen, que hi ha uns pobles que han tingut. un-desenvolu
pament obviament urbanlstic - no solament industrial, que 
són els més poes -, que han procurat una entrada de diners 
que s'han pogut dedicar a pal.liar o a disminuir els proble
mes d'infrastruetura que tal vegada no podien afrontar ate
sa la densitat de la seva població, i un altres que han tengut 
gran sort de no ocupar tant el territori i tenir una situació 
economica, una vida almanco compromesa. Si no fos així 
no tendria sentit presentar una Pla de Cooperació Intermu
nicipal. 

Si no estie eq!livocat, ell aquestes illes hi ha 68 munici
pis; una exageració, tenint en compte que hi ha 700.000 ha
bitantS. L'organitzaciÓ, atesa l'evident falta de cooperació 
que hi ha entre els municipis més petits, és obviament molt 
inflada, i les poHtiques d'augmentar el nombre de munici
pis poden ser poHticament molt satisfactories, pero con
demnen una serie de municipis a no recaptar ni els diners 
suficients per afrontar les seves neeessitats. A~ no suc
ceeix solament en aquestes illes, sinó que succeeix en tot el 
pals, i per a~ hi ha lleis i decrets estatals, els plans de coo
peració municipal i fins i tot la definició de les comarques 
deprimides, que a partir del 91 s'adeqüen a la Llei d'Hisen
des Locals. 

Per tant, hi ha un marc legal on és possible que les co
munitats autOnomes hi intervenguin, pero així com tots po
dem estar d'acord amb la filosofia i el que voste ha explicat, 
creim que sense definir quins són els objectius, sense tenir 
en compte que hi ha una enquesta de deficits d'infrastruc
tura feta i segurament no actualitzada a les tres illes, tenint 
en compte que s'han de determinar eIs mecanismes i eIs ob
jectius, tenint en compte que no hi ha mare legal - vos te ho 
ha dit: llei o decret - que contempli com i en quina direcció 
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s'han de gastar 1000 milions de pessetes, a nosaltres ens 
sembla que primer de tot s'han de definir quins són els cri
teris per gastar aquests milions de pessetes, qui és el qui ho 
pot dir, perque no és només el cas de Menorca, tal vegada 
Menorca és l'illa que té manco problemes de deficits o de 
desenvolupament. Els vuit municipis que té - o els set i 
mig, si miram els seus pressuposts - tots tenen costa o una 
part de costa, i no tenen un problema económic gravíssim 
perque la població hagi partit a la periferia o a la costa i 
hagi despoblat I'interior. 

Per tant, el Grup SOCIALISTA, estanl d'acord amb la 
idea i que hi ha d'haver un fans, creim que primer de tot -
s'han d'estructurar i marcar els criteris, que s'ha de pal.liar 
i on s'ha d'incidir, encara que sigui posant un pla de coo
peració municipal juntament amb els diners de I'Estat, que 
ja hi són. Després ja discutirem si n'hi posen poes o molts; 
primer diguem que es pretén fer amb aquests 1000 milions 
i després posem-Ios, pero posar-los abans d'haver establert 
els criteris, el com, el quan i qui, ens sembla prematur o fo
ra de lloc. Per a0, tot i estant d'acord en el fons amb 
aquesta esmena, no la podem recalzar. Primer establim els 
criteris i després posarem els diners; si és fa aro, tendran el 
suport del grup SOCIALISTA, si no, ens haurem d'abste
nir, perque no creim que sigui un bon sistema posar els di
ners sense haver establert el qui, com, quan i per que. Gra
cies, Sr President. 

EL SR PRESIDENT: 

Per part del Grup Parlamentari POPULAR, té la pa
raula el Diputat Sr Narcfs TudurL 

EL SR TUDURf 1 MARi: 

Gracies, Sr President. Jo m'hauria d'apropiar les darre
res paraules del Sr Pons; per descomptat era el bessó del 
meu raonament. No li podem dir al Sr Serra que to18 els 
Ajuntament es trobin en la mateixa situació económica i 
moltes vegades, com a conseqüencia d'aquesta, cultural, so
cial, etc., etc. És un fet indiscutible, estam d'acord. 

També és cert el que ha dit el Portaveu SOCIALISTA: 
que amb tants de municipis, hi haura de tal; que possible
ment s'hauran de tenir atencions especials a persones, etc., 
etc. També és cert que no passa el mateix a les tres illes, 
com voste deia; Menorca queda exc10sa en aquest sentit. 
Ara bé, voste la l'ha ano menada, existeix la Llei 7!90 del 
Credit Extraordinari, de financ;ament del Pla Extraordinari 
d'inversions i millores d'infrastructura en zones turístiques. 
Si m'ho permeten, a l'article 5e. queda molt definit que hi 
ha 1.500 rnilions que seran habilita18, una partida12.201, 
75.12.00, 60.125, que diu "inversions en millo res d'infras
tructura a zones turístiques", Llei de Credit Extraordinari 
per a 1990. 

Aques18 500 milions es destinen virtualment al mateix 
fi; a0 no vol dir que voste no pugui dir, en la contrarepli
ca, que efectivament hi ha tal i tal Ajuntamen18 que no hi 
podrien entrar, és possible que n'hi hagi qualcun, no li vull 
dir que no, peró és evídent que hi entren la gran majoría i 
tal vegada el seu problema sigui un altre: que voste dubta 

que la Conselleria de Turisme pugui dur endavant tot 
aquest Pla amb el personal que voste li volia afegir, etc., 
etc. Tal vegada vos te ho dubta, peró nosaltres estam segurs 
que podra anar endavant i en conseqüencia li rebutjarem 
aquestes esmenes. 

EL SR PRESIDENT: 

Sí, Sr Serra; té la paraula. Procuri ser tan breu com 
vbste sap ser quan ho vol ser. 

EL SR SERRA 1 BUSQUETS: 

Gracies, Sr President. Procuraré no decepcionar-lo. 

Expressar més vega des de les que ho hem fet els objec
tius, els criteris d'aquest tema, és quasi impossible, Sr Tirs 
Pons. Només podem recordar que hem d'atendre i poten
ciar els municipis turísties, aixo és indubtable, pero els ciu
tadans del municipis no turísties tenen exactament els ma
teixos dre18 que els altres i, arnés, també hi ha turistes que 
van a municipis no turísties. Per tant, carreteres, aigües ne
tes i brutes, infrastructures en general, formació professio
nal i sól industrial són els objectius - Sr Tirs Pons: si ho ha 
escoltat, ho sabra - tal vega da basies, a més de les infras
tructures de tipus sanitari i social, naturalment, que són te
mes generals que afecten to18 els municipis. 

Quan? L'any 91. Per que? No només perque ho apro
varem l'any 88, sinó perque ho hem dit moltes vegades. 
Quan aquest Parlament ha dit que tal municipi no urbanit
zi una zona, per exemple, seria de justfcia, ho hem dit tots, 
que es donin algunes facilitats molt ciares a aquest mateix 
municipio Un exemple: si el Trenc no s'ha urbanitzat, certa
ment no té cap lógica que la carretera Porreres-Campos es 
trobi en una situació desastrosa, és un cas qualsevol d'inco
herencia. Ho hem argumentat molt de pies i per ser breus 
només afegiríem que aixo sí que seria un repte d'un Go
vern, un repte d'una majaría per equilibrar i evidentment 
per fugir de la dicotomia entre zona turística i no turística. 
En definitiva, les Balears són una unitat i aixó obriria por
tes a un tractament integral d'aquestes illes. 

EL SR PRESIDENT: 

Té la paraula el Sr Conseller d'Economia i Hisenda. 

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

Em diriges e al Grup que representa el Sr Serra per dir, 
des de la meya modesta posíci6, que cree que és l'esmena 
més important que fins ara s'ha presentat a aquest pressu
post. No per aixó demanare al Grup que d6na suport al 
Govern que canvi'i la intenció de vot, perque la meva obli
gaci6 és lluitar perque s'acompleixi el Pla Extraordinari, tot 
i reconeixent que té aquestes dificultats. 

Cree que aquest Pla s'ha de complir perque el va apro
var el Parlament i, arnés, perque cree que ha de rompre 
aquesta dinamica entre sector privat i sector públic, la qual 
cosa és un repte, perque una vegada fet aixó el sector privat 
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s'adoni que és eH que ha de fer feina. No obstant aixo, de
mocracia és discussió, i amb aquestes intervencions anam 
avan<;ant. L'altre dia, per exemple, jo li vaig dir dins la Co
missió que creia que foment no, pero qualitat sí, i voste 
avui ja ha exposat una serie d'intents que ens permeten d'a
proximar-nos per veure quin sera aquest futuro 

En aquest moment em seria més facil acceptar l'esme
na, perque tendria 1000 milions per actuar, pero crec que 
és millor forc;ar l'actuació del Pla, tenir la possibilitat de ve
nir al Parlament, i li vull dir que en aquest moment no crec 
que hi hagi cap problema de criteris, crec que el futur d'a
questa esmena creativa i el futur del desenvolupament de 
les Illes és que necessitam comptar amb els 750.000 habi
tants; és precisament que el Parlament, amb uns criteris 
molt generals, com els que ha dit el Sr Serra, decideixi ..... -
no sé traduir aquesta paraula a la meya llengua ni al caste
lla - i fer que en un moment determinat totes les Adminis
tracions, amb programes multi-conselleries, amb progra
mes multi -consells, fixin un objectiu, i per aixo sí que hi 
haura doblers. 

De manera, Sr Serra, que el felicit, perque és una es
mena creativa, una esmena futurista, i em compromet, a 
través del Pla de Mallorca, en el qual ja hi feim feina - la 
Conselleria va pagant els agents, anam tramitant la qüestió 
de les zones deprimides - agafar aquest esperit i dur-ho en
davant en la mesura de les nos tres possibilitats. Gracies. 

EL SR PRESIDENT: 

Passam a sotmetre les esmenes a votació. Supos que el 
Sr Sebastia Serrá vol que es votin per separat. Es poden vo
tar conjuntament. 

Sres i Srs Diputats que voten a favor de les esmenes 
3297 i 3298 del Grup Parlamentari NACIONALISTA 1 
D'ESQUERRES, es volen posar drets? 

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

Abstencions? 

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

Passam a debatre les esmenes plantejades a la Secció 
15, Agricultura i Pesca. Es manté l'esmena a la totalitat 
2989, del Grup Parlamentari SOCIALISTA Per defensar
la, té la paraula el Diputat Sr Rus. 

EL SR RUS I JAUME: 

Sr President. Sres i Srs Diputats. 

Em permetran que comenci recordant unes frases que 
es varen pronunciar en aquesta Cambra ja fa estona. Una 
deia: nEis primers indicadors recollits presenten encara un 
cert deteriorament del nostre agre, etc., etc.", i acabava: 
"nosaltres farem !'adequat esfor~ per fer i sostenir aquest 

sector". Una altra, del President de la Comunitat, el Sr Ca
ñellas, deia: "L'agricultura és, de tots els sectors economics, 
el que atravessa una crisi més aguda, i cal solucionar i in
vertir per canviar les estructures dins aquesta problematica 
i d'altres sectors i obtendrem un efecte multiplicador". 

La primera la va dir el Sr Forcades pel novembre del 
89 i l'altra em pareix que era dia 23 de novembre del 88, en 
el Debat d'Orientació Política del Govem.Quan nosaltres 
ho varem sentir, varem creure que existia un cert grau de 
veritat i d'intenció de la Conselleria; pensavem que tendria 
prou empenta per intentar solucionar els fndexs efectiva
ment descendents d'aquest sector. Pero, que ha passat? 
Que una volta transcorregut el curs político-parlamentad, 
ens trobam que tota una serie d'idees - algunes proposades 
per diferents Grups de l'Oposició, recollides per la Conse
lleria, considerades com abones pel mateix Conseller des 
d'aquesta tribuna -. que no s'han dut a terme. 

Un es demana per que, cIar. Es cert que la situació del 
sector agrari és difícil, que hi un envelliment de la població, 
que hi ha un minifundisme, una sobrevaloració de la terra, 
una dinamica especulativa que fa que gent que s'hi dedica
va fugi cap a altres sectors, que els sectors de serveis estirin 
la gent jove, pero nosaltres, Sr Conseller, tomam a repetir 
que creim que no s'ha fet l'esfor~ suficient per inculcar a 
aquesta gent que hi pot haver suficients mesures i ajudes 
perque no hagin de posar la vista en altres sectors i es dedi
quin a repetir el que varen comenc;ar els seus pares. Nosal
tres creim que per ventura voste té la mateixa intenció, pe
ro que tal vegada no és la política global del Govern i voste 
es troba travat. Ens agradaria saber -ho, perque no veim 
qüe s'hagi tret aquest profit de la política de la Conselleria. 

Es ver que durant l'any 1990 la Conselleria ha intentat 
fer un esfor~, pero aquest esfor~ ha quedat a un ter~ de ca
mí, no ha arribat més enfara. La reestructuració agraria, 
aquesta forc;a de la qual parlavem en les compareixences no 
veim que hagi tengut una traducció. Si és necessari s'ha de 
posar l'oficina dins ca el pages. Voste dira: Ui, que es ne
cessiten de recursos, per fer aixo! Nosaltres creim que hau
rien de treure recursos d'altres coses i dedicar-los a aixo. 
Dins ca el pages, el pages ha d'estar content i satisfet per
que no pensi en aquesta idea de dedicar-se a altres coses. 
Per ventura és que no li ho deixen fer, vull dir que qui té la 
majoda d'aquest Govern, com que per ventura té una pos
sessió i esta ben cobert, tal vega da no li interessa que els al
tres ho fassin. 

Ajuda que entenem que ha de passar per una forma
ció, aixtl fa referencia a l'escola. No veim que hagi dut una 
bona política en el tema de l'escola, l'escola esta completa
ment aturada. Es ver que hi ha unes certes ajudes - poques, 
fluixes - pero no són suficients. No veim que els joves de la 
pagesia puguin veure un futur professional del qual puguin 
viure com ho feren els seus pares. Nosaltres pensavem que 
amb l'estudi denominat Roland Berger, que donava unes 
directrius fins i tot més poUtiques que econtlmiques que 
nosaltres creim que cauen bé dins aquesta esmena a la tota
litat - nosaltres pensam que l'esmena a la totalitat ha de ser 
d'idees forc;a, per aixtl després hi ha les esmenes detallades, 
que fan referencia a quantitats - nosaltres pensavem, repe-
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tese, que hi havia unes actuacions polítiques i que almanco 
se'n faria caso No veim que s'hagi posat en marxa ni poe ni 
molt, ni que s'hagi recollit. 

Quin tipus d'actuacions ha preparat, ha dissenyat en 
materia de producció i de comercialització? S'hanprimat 
aquells productes de qualitat que tenguessin sortida, espe
cialitzats, de consum directe, autoetons? O'aíxo en parlara 
un altre company del Grup, que té un interes especial en el 
tema. Oíns el procés de reforma del sector, nosaltres ente
nem que no s'han contemplat aquells col.leetius desfavo
rits. Repetesc: industrialització, comercialització, auto-pro
verment, demanda, pensam que som temes que no s'han re
collit en els pressuposts presentats. Apunten capítols a la 
defensa de la natura, és cert. Es ver que mitjan~nt conve
nis amb l'Administració Central han dut a terme tasques 
importants, ho reconeíxem. pero han tengut fets i casos que 
entenero que manifesten una certa deíxadesa, un certa des
curan~, fins i tot en finques que estan sota la seva tutela, 
per dir-ho de qualque manera. 

Una racionalització de la xarxa d'escorxadors, aprofun
dir en el tema d'ajudes perque les infrastructures de tota 
aquella pagesia mig abandonada pugui ser millo rada, tec
nologia, mecanització, nosaltres pensam que són coses que 
la seva Conselleria, si les ha inicial, ho ha fet debilment; 
creim que s'haurien de potenciar molt més ¡que haurien de 
ser d'una fixació constant per part seva. A pesar de tot el 
que s'ha dit del tema de l'associació, de cooperatives, de to- . 
tes aquelles coses que en un principi han volgut complir, 
han acceptat les idees for~ de continuar endavant, de tenir 
responsabilitats, crec s'haurien de dotar molt més en la par
tida pressupostaria corresponent. Nosaltres creim que po
den ser I'única cosa que animi el sector agrario 

Jo li parlaria de camins rurals, pero també n'hi parla
ran especialment en defensar algunes esmenes en particu
lar. Que hi hagués voluntat de manten ir zones per si des
prés, amb les matisacions que siguin necessaries, es fa el te
ma de l'agroturisme, que creim que és important, pero ha 
de tenir tota una serie de matisacions, s'ha d'aclarir molt 
perque no acabi buidant de contingut aquelles explotacions 
que tenen futur, sinó que sigui una ajuda més per a aquest 
campo 

Coneíxem la problematica del tema de l'electrificació 
rural, sabem que no pot ser un comptagotes - n'hem parlat, 
voste ho sap - i que a vegades hi ha una certa deíxadesa per 
part d'ínstitucions locals, pero que hauria de ser una idea
for~, repetesc, de la seva política, donar matadura a aque
lles instiLucions perque facin les agrupacions necessaries 
per arribar a tenir aquell benefici que voste sap que els ha 
ofert la Companyia Eléctrica de Balears. És necessari que 
aquesta gent sapiga aquests avantatges i l'única manera és 
posar-los aquesta oficina d'informació díns ca seva i, si és 
necessari, emprenyar-los fins que ho acceptin perque pen
sin que allo és bo. 

Telefonia rural. N'hi ha d'altres. Jo comprenc el seu 
esforr;, Sr Conseller, comprenc la seva voluntat de fer coses, 
pero enlenem que en el conjunt deIs pressuposts presentats 
no hi ha aquesta finalitat de solucionar tota una serie de 

coses que, com a mínim, farien que frases com "que l'any 89 
presenta una continuHat en la Hnia descendent, la seva pro
ducció", "un any negatiu", etc. , etc., no s'hagin de tornar a 
dir. Almanco que aíxó s'aturi i que el punt sigui de comen
~ment d'una etapa que, maldament el creíxement sigui pe
tit, puguem comptar amb el fet que el Govern té aquesta 
intencionalitat i no puguem dir que no hi voluntat de fer 
res sobre el tema. Moltfssimes gracies, Sr President. 

EL SR PRESIDENT: 

Té la paraula el Sr Conseller d'Agricultura i Pesca. 

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

Sr President. Sres i Srs Oiputats. 

L'exposició del Portaveu Socialista ha estat prou rao
nada i sospesada per mereíxer una contestació directa als 
temes que m'ha plantejat, dient de bell antuvi que tal vega
da podem estar d'acord en certes coses que ha dit. 

Els números no enganen: en la historia de les Balears 
mai no s'havia fel un esforer dinerari com el que s'ha fet en 
el transcurs deIs tres anys i busques d'aques t Govern per 
sostenir el sector agrario Que no ha bastat? Hi es tic d'a
co rd, pero s'ha de reconeíxer que mai no s'havia fet I'esforer 
-que s'ha fet en el sector agrario El problema, com passa en 
al tres temes que he sentit en les discussions de les altres 
seccions, és que les necessitats sobrepassen les nos tres pos
sibilitats i aíxo ho hem d'admetre. 

Jo pensava que m'ho posaria molt més facil. Pensava 
que em diria: l'estructura pressupostaria de la Secció 15 no 
és correcta, no és la que necessita la pagesia. Per sort, no 
ha dit aíxo, perque l'estructura pressupostaria de la Conse
Heria d'Agricultura és exactament la mateíxa que té la ma
teixa secció del Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimenta
ció per una raó molt senzilla i voste la sap: perqu~ els nos
tres pressuposts han de ser consolidables per presentar-los 
al Mercat Comú. Vos te aíxo no m'ho ha plantejat, pero si 
voste té - com crec que té, després no em surti que no - els 
pressuposts d'Agricultura consolidats, veura que les Illes 
Balears som la darrera regió d'Espanya en materia d'Agri
cultura, per davall de regions amb menys entitat economica 
que nosaltres, aíxo malgrat el gran esforer que hem fet, que 
practicament hem multiplicat els pressuposts per tres en 
materia d'Agricultura. Ens falten recursos. 

Aquest esforr; s'ha fet, per tant. S'ha fet un esfor~, 
sobretot, en ellloc més dificil i - voste m'ho ha de reconei
xer - menys electoralista. En contra deIs interessos electo
ralistes, hem mantengut una posició d'intentar invertir, 
d'intentar treballar les estructures i les infrastrutures agra
ries i no anar cap a la subvenció sectorial, que era l'actua
ció més facil i políticament més rendible, pero que no és 
sembrar per dema ni establir un fons que pugui dur a un 
futur. 

Quin és el problema? Ho hem dit moltes vegades. Tot 
el sector agrari, no d'Espanya, d'Europa, esta enfadat, per 
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no dir una paraula més forta, esta enfadat. La setmana pas
sada vaig ser tes timo ni, a Brussel.les, d'una manifestació 
multitudinaria davant la Comissió amb una pancarta que 
deia, en frances, "l'agricultor, una especie a extingir". En tot 
el món de l'agricultura hi ha aquesta sensació, voste sap 
perfectament les crítiques contra el Sr Romero, jo crec 
que moltes vega des injustificades, perque no pot fer més 
del que fa. Existeix un malestar generalitzat, i més quan de 
cada vegada es veu més cIar que aixo de 1'1 de gener del 
1993, que en parlam d'una manera tan alegre, resulta que 
va molt seriosament i que hi haura un canvi de tal magni
tud per al qual nosaltres no estam gens preparats des del 
punt de vista de la competitivitat, des del punt de vista de 
premiar el més efica~ i deixar el més inefica~ perque es de
diqui a al tres feines. 

Per consegüent, quant al fet que hi hagi una fuita cap a 
altres sectors, en principi ens hem d'alegrar de tenir altres 
sectors que recullin aquesta gent, ja que a molts lloes d'Es
panya ni tan sois no tenen aquesta alternativa. Per tant, no 
és preocupant que es disminueixi el nombre d'actius en l'a
gricultura sempre que la fuita es produeixi en aquells ni
vells de la població menys preparats, tant de mentalitats 
com de tecniques, per als canvis que s'hauran de fer neces
sariament, i sí és preocupant qua n aquesta fuita es pro
dueix en els sectors que realment poden potenciar una agri
cultura de futur. 

Voste diu que tal vegada el Govern no m'ho deixa fer i 
que li agradaria que li ho acIarís. Ho faig amb moltíssim de 
gust: Ji puc dir que durant aquests quatre anys el Govern 
m'ha deixat fet totes les coses que jo he proposat. Con és 
logic i natural, tal vegada no m'ho ha deixat fer en la mesu
ra economica que m'hagués agradat, pero per aixo existeix 
un Govern i una solidaritat de govern. 

El porta a porta. Aquí hi ha testimonis de cara a l'illa 
de Mallorca, per exemple, i a Menorca existeix una campa
nya de visita a totes les explotacions agraries que hi ha per 
part de la gent d'Extensió Agraria, l'elaboració de les fitxes 
d'explotació i el compromís que almanco es visitaran una 
vegada cada dos mesos. Voste dira: És que nosaltres voldrí
em que es visitassin cada setmana. A mi també. 

L'escola i la formació. Hi ha coses de les quals nos al
tres ens podem sentir responsables i coses que no. És una 
vertadera llastima, Sr Rus, que en aquestes altures, ningú, 
en aquest Estat Espanyol... Ho he repetit moltes vegades i 
li puc repetir el que passa a Astúries, que ha tancat I'Esco
la; podem repassar el que passa pertot, només es mantenen 
les escoles de capacitació agraria en aquells Uoes on foren 
transferides per l'Administració amb prou professorat, i el 
nivell de rendiment és molt baix. Per que és molt baix? Per 
una raó molt senzilla: perque en aquest Estat no hem estat 
capa~s d'elaborar unes ensenyances agraries reglades amb 
les quals estiguessin d'acord el Ministeri d'Educació, el Mi
nisteri d'Agricultura i el Fons Social Europeu, que en defi
nitiva és el que posa una gran part d'aquests doblers. A 
aquestes altures tenim aturat el Programa operatiu del .... , 
perque el Ministeri de Treball no es posa d'acord amb el 
Fans Social Europeu. Aixo és una realitat com un temple i 
no ens ajuda en absolut a poder fer una formació. Almanco 

que ens diguin "facin la formació que vostes vulguin", que 
deixin en les nostres mans el maneig deis fons i de les pos
sibilitats. 

També diu que hi ha moltes coses que no s'hauran dut 
a terme. No és propia de vos te la desqualificació gradual, 
per aixo li contestare amb molt de gust. El futur, el Roland 
Berger, m'estranya que digui aixo, m'estranya que hagi lle
git a fans el Roland Berger, precisament en el pressupost 
d'enguany es veuen reflectides moltíssimes coses del Ro
land Berger, entre d'altres coses que voste ha esmentat, co
sa que vol dir que s'ha acabat de mirar bé els pressuposts o 
que aquests no sou prou cIars perque ho hagi vist. 

Producció i comercialització en comú. Són als pressu
posts, hi ha una partida específica per a producció, per a 
compra en comú i per a comercialització en comú. El tema 
de l'auto-abastiment és als pressuposts, fins i tot hi ha tema 
deis famosos silos de Menorca, amb noms i llinatges. 

Tema de defensa de la natura. Ara com ara som una de 
les poques Comunitats, si no som l'única - mira el Sr Joan 
Mayol, pero no em mira a mi perque em faci signe de si es 
ver o no - que tenim el conveni de vida silvestre amb el Mi
nisteri. Els únies de tot Espanya, els únies que feim inver
sions fortes, importants, en materia de conservació de la 
natura. 

Xarxa d'escorxadors. N'hem parlat moltes vegades. Jo 
tir un guant al seu Grup i a tots els Grups de la Cambra, Sr 
Rus. Em brind a asseure'm amb tots els grups polítics i a 
posar damunt la taula molt seriosament, no fent política, 
fent economia, fent realitat el tema deis escorxadors, i que 
cada un deIs nos tres grups es comprometi davant els altres 
a dir no als seus batles que volen tenir l'escorxador. Perque 
el problema és aquest, hem de ser realistes, i és un proble
ma que la classe política, comen~nt per mi, no hem estat 
capa~os d'afrontar en quatre anys. El problema és que a l'i
na de Mallorca hi sobra un escorxador; no dic res de les 
illes de Menorca, Eivissa o Formentera, pero reconec que 
és necessari que hi hagi un escorxador com a mínimo No 
obstant aixo, el sistema actual d'escorxadors, jo no diria 
que sigui al marge de la legalitat, perque aixo seria el que 
manco ens hauria de preocupar, si el que fessin fos racio
nal, pero és que, a més, no és racional. Per consegüent, cree 
que és un problema que no es pot resoldre unilateralment, 
que s'ha de resoldre asseient-se. Les dues reunions grosses 
convocades amb tots els directors deis escorxadors han aca
bat com el rosari de l'aurora, perque no interessa raciona
litzar la xarxa d'escorxadors. 

Com és possible que en aquests moments tenguem les 
portes obertes a l'exportació del porc, tant fresc com curat? 
¿Com es possible que tenguem l'exportació de la sobrassa
da a tot l'estranger - jo no sé si un mercat gros o petit, per
que no ho hem pravat - i que no ho puguem fer perque no 
tenim un sol escorxador homologat i que cap escorxador no 
es vulgui homologar, perque aixo representa un augment 
de la maquila? Entrem a parlar d'aquests temes, aquí és on 
tots els grups polítics hem de ser capa~s d'aguantar el cid 
que ens correspon i fer una cosa racional. 
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Les infrastructures es troben poc dotades pressupostil
riamen1. Jo diria que efectivament estan poc dotades, pero 
també ha d'admetre que si miram eis percentatges, amb el 
mateix Capital 1 i un augment del 5% del Capital II pnicti
cament de cada vega da gestionam més Capital VI i més Ca
pital VII, cosa que representa que intenta m utilitzar al ma
xim els recursos que tenim. 

Que s'ha de matisar l'agroturisme? No cal dir-ho. Ha 
he dit des d'aquesta tribuna, a la Comissió i a tot arreu. Per 
a aixo anam amb peus de plom, voste encara no haura vist 
el Decret que ja tenim homologat a Brussel.les perque ha 
volem fer a poc a poc i que no ens fugi de les mans; preci
sament per haver dit aquestes paraules en el darrer Con
grés de l'Agroturisme no vaig tenir aplaudiments. 

L'electrificació rural. És cert que hi ha un problema. 
Precisament per poder tirar endavant aquesta qüestió, fa 
un any i mig que tenc demanat als ajuntaments d'una illa 
determinad~ que em diguin quines són les explotacions a
graries que es valen electrificar, perque quan n'hi hagi deu 
podrem comen<;ar amb un pla, d'acord amb GESA, i no 
tenc la resposta. Com voste deu saber, farem un cens públie 
perque s'hi apuntin les explotacions agraries que es vulguin 
electrificar i abó al manco sabrem la gent que ho vol. Pel 
que fa a aquest tema, estam d'acord amb el Consell Insular 
de Menorca. 

El tema de la telefonia rural. El problema és que amb 
els costos unitaris que hi ha, encara que nosaltres donassim 
una subv~nció de 100.000 pessetes per teleton - que multi
plicades p~ls telefons corresponents són molts de milions 
de pessetes, és una despesa importantísima - malgrat aixo 
la quantitat que hauria de pagar el pages seria tan grossa 
que no n'hi ha cap que ho pugui pagar. Mentre Telefonica 
no dOlli la passa endavant de posar el nou sistema que ja té 
preparat - no record tecnicament com es diu, pero sé que 
és a base de satel.lit - i s'abaratin els costos, no sera possi
ble pensar seriosament en una telefonía rural. 

A mi també m'agradaria que enguany no fas negatiu, 
pero sobretot m'agradaria que dia 31 de desembre de l'any 
93 diguéssim que ha estat un any agrícolament positiu. 
Gracies, Sr Presiden1. 

El Sr President s'ha absentat de la sala i la Sra Vice
presidenta Primera presideix el debat. 

'. EL SR PRESIDENT: 

Gracies, Sr Conseller. Por parte del Grupo Parlamen
tario SOCIALISTA tiene la palabra el Diputado Sr Rus. 

EL SR RUS 1 JAUME: 

Moltes gracies, Sra Presidenta. 

Sr Conseller, jo no li he dit que no ho hagués vist re
fleetits en aquests pressuposts determinats punts que voste 
ha tocat, el que jo consider és que no s'han dotat suficient
ment, així com nosaltres voldríem. N'hem parlat molt de 
pies: quan hi ha una voluntat de fer, hom hi posa tot quan 

pot i més, voste ha sap, i perque jo tengui una traducció 
efectiva i perque s'aixequi aquest sector que, repetesc, no 
importa tornar-ha a recordar, va decreixen1. Ha diu el Pre
sident de la Comunitat, ho diu vos te, ho diuen persones 
que economicament tenen un pes en aquestes illes: com a 
mínim, hem d'aturar aquest efecte decreixent. 1 com s'ha de 
fer, aixo? Dones amb la voluntat política d'aquest Govern 
de posar el mmm de recursos per aturar el sistema. 

Es ver que voste ho ha apuntal i ho té en aquesLs pres
supo ts, pero jo ti die que el nOSlre Grup, després d'eslU
diar-los, cnC6n que no és suficienl ¡que amb el poe que hi 
ha posa l nO aturarem aquesl decrcixement. Pcr tanl, j cree 
que hi ha aquesta imenció, pero si r esfore,; no té un resul
laL, Sr ConseJler, la ventaL és que no haura servil de res als 
qui reben aquest eos1. 

VOSle diu que hem d'estar eontents que altres seelors 
recullin aquestes persones que no es volen dedicar a l sector 
agrari. Jo cree que si hi hagués, jo no é si dir-los una espe
cie de serveís socials del tema agmri, pero jo quasi quasi 
l'amanyagaria amb aquest toe, coro si fos necessari tenir-ne 
cura perq uc almanco no se'n desvías ca p a nitres 'eel rs un 
tanl per cent lan eleval, 1m aixo arob esfor~()s ó'informació, 
amb ajudes, revolucionant e l celor perquc es facin produc
les prou alraclius. Jo no he visl en el eu programa - si hi. 
és, m'agradaria que m'ho reeordas - el tema d'aqucsl nou 
lipus d'agTicu ltura biologica al qual jo Lrob que s'hi haurien 
de dedicar molr més reeur os, perque eree que és una pan 
grossa del futur. 

Per tant, repetesc, és ver que aquests punts hi són, pe
ro la crítica que nosaltres li feim és que hi ha aquesta inten
cionalitat, pero no sabem exactament per que aquests re
cursos. Jo estic content que voste digui que pensen visitar 
cada finca cada dos mesos;' millor si es fes amb molta més 
assidu'ilat, pero ja és qualque cosa, fins i tot jo crec que s'ha 
aconseguit gracies que a les proposicions que hem fet tots. 

En els temes de la comercialització, auto-abastiments, 
defens-a de la natura, repetesc, és ver que aquesta Comuni
tal va davanl, pero jo crec que han sueceit fets que en certa 
manera, independentment d'aquest conveni, els ha causal 
la falta d'intensitat en la seva dedícació. Del problema deIs 
escorxadors és ver que pareix que en lenen la culpa altres 
ínstítueions. Maní, voste és el Conseller, voste comanda, 
dicti normes de compliment obligat a veure que pass ara. El 
Govem és per govemar. 

Respecte deis Capítols V i vn, la veriLal és que la puja 
que nosaltres en tenem que vost~ hi dediquen és minsa, 
cree que s'hauria de ser molt més grossa. És veu la bona in
lenció, pero no ereim que aq uesia bona inLenció es lraduei
xi en el resulLal d'aturar aquesL deereixemcnL del seet r a
grícola, tan interessant per a les nos tres illes. Gracies, Sr 
President. 

EL SR PRESIDENT: 

Tiene la palabra el Sr Conseller. Me dice que si y luego 
que no. Tiene la palabra, Sr Conseller. 
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EL SR CONSELLER D'AGRICULTURA 1 PESCA 
(Pere loan Morey i Ballester): 

No puedo resistir la tentación, Sra Presidente. 

Una vegada el Sr Orfila em va acusar d'una cosa; m'ha 
acusat de mol tes, pero d'una en concret que em va agradar 
molt. Va dir: el Conseller d'Agricultura té la capacitat per 
fagocitar les propostes de l'Oposició i fer-les seves. Jo no 
crec que aixo sigui un defecte, quan jo era a I'Oposició -
m'hagués agradat que m'haguessin fagocitat qualque cosa, 
pero no em varen fagocitar res mai. 

Intuitivament, voste descobreix una cosa que jo no vo
lia descobrir, pero ho [aré; precisament he demanat compa
reixencsa informativa en aquest Parlament per fer-Ia més ex
plIcita. Voste diu que nosaltres formam un cos d'anima
dors socio-culturals del món rural, aixo és el que voste in
tenta dir-me. Hi ha un programa del Mercat Comú, que es 
diu el Programa Lieder, que és que si es desbloqueja el 
Fons Social Europeu i el Ministeri de Treball decideix que 
a Espanya hi ha Comunitats Autonomes i que tal vega da 
convé que s'adapti I'ensenyament agrari a les necessitats de 
cada Comunitat i que no es faci un programa nacional, 
aquest tema podra anar bé i voste i jo ho veurem durant 
aquesta mateixa Legislatura. 

Quant a l'agricultura biologica, crec que tenc per aquí 
una interpel.lació, en parlar_em quan sigui el moment. Veig 
que fuig del tema deIs escorxadors, voste parla deIs escorxa
dors i jo li tir un guant, pero voste no l'agafa. De totes ma
neres, diríem, ho plantejarem com s'han de plantejar les 
coses, amb una compareixencsa informativa. Parlem-ne com 
es fa dins un Parlament, políticament, a veure si trobam 
una solució a aquests problema i quan ens n'anem d'aques
ta Cambra puguem dir: aquest era un tema sense resoldre i 
almanco hem plantejat una solució. Gracies, Sr President. 

EL SR PRESIDENT: 

Grupos Parlamentarios que quieran intervenir? Por 
parte del Grupo NACIONALISTA 1 D'ESQUERRES, tie
ne la palabra el Diputado Sr Orfila. 

EL SR ORFILA 1 PONS: 

Gracies, Sr President. Sres i Srs Diputats. 

EIs vertiginosos canvis que es produeixen al voltant 
nostre fan pensar que les polítiques més consolidades, fins í 
tot aquelles que ens podien semblar immutables, són sus
ceptibles de ser posades en solfa i també de canviar al ritme 
deIs temps. Així, la política agrAria de la Comunitat Euro
pea ara es veu fortament qüestionada des deis Estats Units 
i les pressions internacionaIs en contra de la política de 
subvencions agrAries, amb demandes concretes de reduir 
aquestes despeses en un 75%, poden finalment resultar 
guanyadores aconseguint reduir almenys un 30% aquestes 
subvencions. 

La qüesti6 que ara es planteja el nostre sector agrari és 
si té la capacitat de respondre, en criteris de competivitat, 

als reptes d'un mercat cada dia més aben i, per tant, més 
sensible a comparacions de qualitat i on els preus són cada 
vegada més ajustats i el consum ve condicionat per ten den
cies i modes, és a dir, per la capacitat que es té de produir 
d'acord amb la demanda del mercat, que realment nosaltres 
condicionam poco 

Són competitius, els nos tres productes? EIs pagesos de 
les Illes produeixen d'acord amb la demanda del mercal? 
Podrem afrontar la competencia deis productes que vin
dran d'Europa i d'altres comunitats autonomes? Davant la 
discussió d'aquests pressuposts del Govern ens hem de de
manar si responen o no a les necessitats del sector o si al
menys responen a un pla de govern, a una política econo
mica a mig termini amb uns objectius prefixats. Tot i reco
neixent l'esfon; de la Conselleria i la seva capacitat de fago
citar les idees i les propostes que l'Oposició va fent any re
ra any per la via de 1t(S esmenes, ens hem de fer preguntes 
concretes: 

¿S'afronten suficientmenl des del Govern els decicits 
d'infrastruclures que pateix el sector primari? ¿Es fa des 
d'un ordre de prioritats, almenys, que incideixin les dues 
qüestions basiques per al mantenirnent de l'Agricultura a 
les nos tres illes: millorar les condicions de vida deis page
sos i la rendibilitat de les explotacions? Nosaltres entenem 
que no i, a més, teme m molt que tota la fressa que s'ha fer 
des del Govern d'inversions multimilionaries no es traduei
xi finalment en inversíons rendibles des del punt de vista 
del mantenimenr de l'activitat agraria a les Illes. Més enca
ra: tenim raons per sospitar que qua n s'acabi o es modifiqui 
a la baixa la política subvencionadora de la Comunitat Eu
ropea ens trobem que no sois no haguem sabut aprofitar 
les inversions en la Hnia que deia abans, sinó que haurem 
mal aprofitat el moment per atreure joves cap al sector a
grari. 

El nostre camp, Sres i Srs Diputats, és com aquella ter
ra assedegada que, pel fet de no tenir un sistema de drenat
ge adequat, de no estar suficientment llaurada, l'aigua que 
cau quan hi plou soIs serveix. per endur- e'n les millors ter
res cap a la mar, fent-les ' més irrecuperables per al cultiu. 
Així succeeix amb les potencial inversions que a vegades 
es mal aprofiten i d'altres mai no arriben i generalment no 
produeixen l'efecte desitjat per manca d'un teixit social 
adequat. 

Que fa, el Govern? Que pensa fer per canviar aquesta 
situaci6? El Conseller ha explicat com la competitivitat 
deis productes agraris de les Illes depen de la capacitat d'a
baratir costs de producci6 i de potenciar la industrialització 
o transformació deis productes primaris promovent la par
ticipació deis mateixos pagesos en aquests processos de 
transformaci6 i cornercialització. Es promou a~ de forma 
suficient des deis pressuposts que avui discutim? L'any pas
sat deiem que tots eIs plans del Govern topaven finalment 
amb un obstacle que resultava insalvable: el sector no esta
va convenc;ut d'allo que li proposaven. Que s'ha fet, per in
formar.lo? Que es preveu en aquest sentit, dins aquest 
pressupost? Quantes noves organitzacions agrAries han SO[

gil aqucsts darrers anys? Quantes s'incentivaran a partir de 
l'aprovació d'aqucst pressupost, o de la seva execució? 
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Quins nous projectes d'industrialització s'han plantejat? 
Quines mesures, per promoure actuacions que redueixin el 
cost de la producció de les explotacions agrAries i eIs facin 
més rendibles? 

Sres i Srs Diputats: El nostre Grup donara suport a 
l'esmena a la totalitat perque entenem que eIs pressuposts 
que discutim no han de representar cap avan<; en la soludó 
deis problemes que té el sector agrario ¿Quines solucions 
deis problemes del sector lleter, que eIs casos d'AGAMA, 
COINGA, són un principi de l'esclat que pot venir? Quan
tes noves hectArees es posaran en reguiu? Quantes noves 
electrificacions es faran? Per a quan, el Pacte Intersecto
rial? Quines millores tindrem a partir de l'execució d'a
quests pressuposts, en les condicions de la vida deis page
sos de les nostres illes? Per a quan, la xarxa definitiva de te
lefonia rural? Quins nous mercats ens plantejam conquerir 
per als nostres productes? Amb quina estructura comercial 
volem plantejar-nos resistir els embats d'una competencia 
ferotge com la que es presenta? Quines noves participa
cions deIs agricultors en eIs processos de transformació i 
comercialització es volen impulsar? Quines hem aconseguit 
aquests darrers anys, a part deis melons i la lletuga arrissa
da? Quin refon;.ament de les estructures organitzatives del 
sector? Quin esforr; per dotar els pagesos joves - i els vells 
també - de la formació que necessiten? 

El nostre Grup, Sres i Srs Diputats, ere u fermament 
que el sector agrari pot sObreviure, apostant decididament 
pel manteniment d'un sector basat en les explotacions fa
miliars agrAries. Entenem que només una actuació va lenta, 
innovadora, que surti deIs esquemes classies, capa<; de pro
pasar idees que rompin motlles, que plantegi en primer 
\loe el debat necessari que hauria de convulsionar el sector 
i ter-lo reaccionar amb actuacions estretament lligades als 
grups més dinamies i assumint des del Govern el paper de 
catalitzador de les reaccions que es necessiten. Només fent 
a0 es podria salvar un sector que es mor de finor. 

Es poden millorar les condicions de vida deis pagesos i 
no precisament des de la promoció d'un turisme rural - no 
parl d'agroturisme - que molt probablement tindra conse
qüencies diferents de les p revis tes. No és convertint les ve
Hes cases de camp en hotelets emboscats, com preten algú -
no des del Govern, des del mateix sector - com s'aconsegui
rA aportar noves rendes a l'agricultura. Estam conven<;uts 
que des del Govern es poden tenir actuacions que possibili
tin un augment de la rendibilitat de les explotacions orien
tant les produccions, promovent que s'estudiln els mercats 
més adients per als nostres productes i incentivant, des d'u
na política interventora, una política d'intervenció del Go
vern, que s'avanci cap a una transformació de les estructu
res d'industrialització i comercialització. 

Nosaltres entenem que els pressuposts de la Secció 15 
no compleixen suficientment aquests proposits, encara que 
cada any es vagin assumint amb aquesta capacitat fagocita
ria de la qual ens parlava el Conse\ler les propostes que vé
nen des deIs banes de l'esquerra. Encara no són els nos tres 
pressuposts, i per a~ donarem suport a l'esmena a la tota
litat a la secció presentada pel Grup SOCIALISTA GrA
cíes, Srs Diputats. 

(El Sr President ha repres la Presidencia del Debat. ) 

EL SR PRESIDENT: 

Aquesta Presidencia vol fer avinent que fent ús de la 
facultat que li dóna el punt 5 de l'article 70, els torns d'in
tervenció tant del membres del Govern com deIs Srs Dipu
tats a partir d'aquest moment seran de cinc minuts. 

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

EL SR PLANELLS I PLANELLS: 

GrAcies, Sr President; puc avan<;ar que no els consumi
ré. Despres del debat entre el Conseller i el Portaveu del 
Grup SOCIALISTA i la llarga o llarguíssima intervenció 
del Sr Orfila, que esperem que hagi servit per agilitar les 
esmenes que llavors hem de tractar, unes breus paraules 
només per fixar la posició del nostre Grup respecte de I'es
mena a la totalitat. 

El Sr Rus ha fet un llistat de 10ts els problemes que eH 
creía que tenia l'agricultura, pero sense aportar cap so lució 
ni cap tipus d'alternativa, la qual cosa no cree que sigui en 
absolut motiu per tornar els pressuposts al Govern. Coinci
dim plenament amb les paraules del Conseller que voste no 
~aura entes perfectament els pressuposts que ha presentat 
la Conselleria, perque aquests contenen moltes de les coses 
que voste reclamava. 

En la segona intervenció ha dit una cosa molt curiosa: 
que criticava aquests pressuposts perque hi dedicaven poes 
recursos. Mentre voste intervenia jo m'he permes de repas
sar concretament la Secció 13, que hem debatut, i he trobat 
set esmenes en les quals vos tes rebaixaven diners de la 
Conselleria d'Agricultura. Com quedam? Que n'hi ha poes 
o que encara n'hi hem de llevar més? Els puc Hegir: 2944, 
2945, 2904, 2905, 2912, 2914, totes aquestes feien baixes a 
la Conselleria d' Agricultura, i ara vostes fan l'esmena a la 
totalitat dient que hi dediquen poes recursos. Diftcilment 
es pot donar suport a una esmena a la totalitat amb aques
ta argumentació. Gracies, Sr President. 

EL SR PRESIDENT: 

Acabat el debat, procedeix sotmetre a votació l'esmena 
2989 del Grup Parlamentari SOCIALISTA, a la totalitat de 
la secció 15, d'Agricultura i Pesca. 

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

Sres i Srs Diputats que en voten en contra? 

Abstencions? 

Resultat de la Votació: Vots a favor, 21. Vots en con
tra, 26. Abstencions, 3. Queda rebutjada l'esmena a la tota
litat que acabam de sotmetre a votació. 
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Al Programa 5311, Reforma i Desenvolupament Agra
ri, s'hi mantenen les esmenes 2990, 2991, 2992, 2993, 2994, 
2995,2996,2997,2998,2999,3000,3001,3002,3003,3004i 
3032, que seran debatudes conjuntament. Per defensar-Ies, 
té la paraula el Diputat Sr Damia Pons. 

EL SR PONS 1 PONS (Damia): 

Sr President. Sres i Srs Diputats. 

Si no he comptat malament, són 16 esmenes, tates re
latives a millo res de camins rurals. Aixo de rurals gairebé ja 
és un eufemisme, perque - no sé si tot el meu grup compar
teix aquest criteri - Mallorca ha estat íntegrament rural, pe
ro avui, malta part que mecanicament es denomina rural és 
simplement un espai on fa anys hi va haver unes activitats 
rurals i on es va anar creant un sistema viari de pla i de 
muntanya,i la millora d'aquests camins denominats rurals 
en realitat és la millora d'una supervivencia d'una xarxa vü)
ria que en bona part o quasi rntegrament ha perdut la seva 
funcionalitat com a mecanisme d'intercanvis humans i eco
nomics dins el món agrario 

Em perdonaran que manegi el planol del Sr Josep 
Mascaró Pasarius, un cartograf mallorquí que no s'havia ín
teressat per a les arees d'especial interes, que va recórrer 
tata l'illa pagant de la seva butxaca í vivint a la muntanya, i 
que gracies a aixo ens va deixar un llegat que no ens deixa
ran cartografs més moderns. 

Camf de Betlem. És el camf que va d'Arta fins a l'ermi
ta de Betlem. Asfaltat en condicions precaries - si hi van en 
automobil prenguin precaucíons - té un gran interes com a 
element de comunícació de bona pan deis nuclís munta
nyosos de la península d' Arta. 

Camins de Peda~, de So Na Rossa i de Biniagual. El 
camí de Peda~ i el del Biniagual es troben dins el terme de 
Binissalem. El primer va des del nuclí urM de Binissalem 
fins devora el torrent de Solleric, fins devora Sa Cabana, 
prop de Consell; es troba en pessimes condicions, hauria de 
funcionar com una sega na vía d'accés a Binissalem i esta 
pIe de clots, és impresentable i extremadament perillós. El 
cam! de Biniagual uneix Binissalem amb Sencelles, passant 
pel nucli de Biniagual, i també es troba en condicions real
ment deplorables. A diferencia d'aquests dos, que s'han 
convertit gairebé en carreteres, el Cam! de So Na Rossa 
manté la seva condició de cam! rural o antic, d'amplária i 
de funcionalitat d'unió entre diferents possessions; és el 
que va del nucli urM de Sencelles fins al de Santa Eugenia, 
passant per les cases de Son Sant Joan, aquesta possessió 
que ha estat tan polemica a causa d'una reforma que sem
bla que ha dut com a conseqMncia la destrucció d'elements 
importants. 

Després hi ha el cam! de S'Evangelica, que a l'esmena 
ve mal transcrit, s'indica que és del terme d'Esporles. S'E
vangelíca era una antiga alqueria del terrne d'Andratx, si
tuada prop de la mar. És un camí de muntanya que no té 
condicions per ser utilitzat per vehicles, pero que com a 
element d'excursionisme, dins un nucli que ja conté una 
part molt implicada en el turisme, pero que manté unes 

arees com Sa Trapa, Sa Dragonera, que en forma part en
cara que sigui una illa, que tenen una funció important 
com a element d'esplai i d'excursionisme, la seva millora i 
restauració significaria una facilitat d'accés més que d'uti
lització agraria, amb la finalitat, repetesc, d'excursionisme. 

Després hi ha dos camins - realment gairebé és la ma
teixa via - que estan relacionats amb la zona d'Es Reiguer. 
El camí de Na Pontons va des de la carretera Palma-Alcú
dia, de Pollen~, fins a l'Oratori de Sant Miquel, dins el ter
me de Campanet. És un cam! que dóna accés a una vall que 
va tenir una gran importancia agraria, era una zona bilsica
ment olivarera i avui és una zona d'esplai amena~da -
prengui nota - per un camp de golf que s'hi implantara si es 
crea aquí dins una determinada majoria, pero la finalitat de 
la millora d'aquest camí no és facilitar accessos a camps de 
golf, sinó a la gent que vol visitar Ses Ufanes, la vall de Ga
bellí, la vall de Sant Miquel, i per tant donar accés al que 
era una ;)fea rural i avui també és una area d'esplai. 

El cam! de Binibona uneix el nucli de Caimari amb el 
petit nucli de Binibona, ~vui en restauració, l'antiga Beni
mala deIs musulmans. Es troba en pessim estat, era asfaltat, 
és un cam[ de peu de muntanya, té l'amplaria per passar-hi 
un carro, pero com tants de camins d'aquests, es va asfaltar, 
no es varen fer els drenatges pertinents i cada vegada que 
plou es fa malbé. Les darreres plogudes varen significar la 
transformació del tros alfaltat en una zona absolutament 
impracticable. 

El camf de Sa Figuera, un altre deIs que proposam res
taurar, va del Port de Sóller a l'Area de Sa Figuera, creada 
al voltant del torrent del port. És una zona que avui ja con
té molts elements de segones residencies i, evidentment, si 
el túnel s'arriba a materialitzar i sembla que sera aixf en un 
termini curt, s'incrementara l'impacte ambiental, pero al 
marge d'aquests elements d'ordenació territorial hi ha la 
necessitat que aquest camí, que permet un circuit des del 
pon a la zona de Sa Figuera, enlla~nt amb la zona del Mi
rador de Ses Barques - i per tant té una utilització impor
tant, tant de comunicació entre els anties nuclis agraris d'a
questa zona com d'esplai - també sigui degudament restau
ral. 

El Camf Vell de Pollen~ és l'antiga via que unia els 
dos elements claus de l'illa, que eren la zona d'Alcúdia-Po
llen~ amb la de Palma, seguint el peu de muntanya. La 
construcció de la moderna via Palma-Alcúdia va despla~r 
la circulació cap al Pla i va deixar aquest fosil viari, que 
avui es continua mantenint. Esta asfaltat, pero en molt ma
les condicions, és molt estret i perillós. Sobretot després de 
les darreres pluges - ja he insistít sobre una degradació més 
antiga - necessita una forta restauració. 

El camí de Can Seguer també seria una altra part d'a
quest sistema viari antic. Es traba prop de la carretera Pal
ma-Alcúdia, just davant l'església de Son Fe, a la part de la 
muntanya, i també enlla~va amb el cam[ que hem dit ante
riorment. Aquest camí és curiós perque manté l'empedrat 
del segle XVII, té l'amplaria justa per al pas d'un carro i 
curiosament, sobretot vora les antigues cases de Can Se
guer, és voltat d'importants talaiots que fins i tot fan de pa-

.. 
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ret mitgera amb el mateix camí, així que si es decideixen a 
votar favorablement aquesta esmena i realitzen aquesta o
bra, prenguin nota d'aixo, perque no destrueixin el talaiot 
com has destrui't les canaJitzacions de la zona del peu del 
Puig d'Inca amb l'excusa de la restauració deIs camins afec
tats per les pluges. 

Després hi ha el camí de Na Llambies, que és un antic 
cafiÚ de muntanya que unia el nuc1i de Valldemossa amb la 
zona des Verger, vora la Font des Verger, a Son Ferrandell. 
En definitiva és el que queda d'un camí de quan l'economia 
se centrava sobre l'olivar, un camí d'accés a boscos i olivars; 
tampoc no és accessible a vehic1es, pero també té un ele
ment important, sobretot de cara a l'esplai. 

Dins el termes d'Alaró, Binissalem i Lloseta hi ha el 
camí de Tofla, un petit camí que parteix de Son Garau, tra
vessa la zona de Can Jeroni i va a desembocar devora la 
gran possessió de Mometa. És un cam! que fins i tot ha es
tat objecte d'una apropiació entenem que indeguda per 
part privada, esta interromput. Hi pots pujar, pero quan ets 
enmig de la muntanya trobes l'obstacle de la barrera que ha 
posat un deIs propietarís. Es podria recuperar facilment; té 
un gran interes paisatgistic, perque és un mirador natural 
que domina la zona del torrent d'Alroedra ¡es pot utilitzar 
tant per al servei d'aquestes possessions coro per a l'esplai. 

El camí d'Albenya a Castellitx enllac;aria aquesta pro
posta amb la que varem fer - i va ser derrotada - amb motiu 
de la recuperació de la zona d' Albenya i Castellitx, petita 
zona de muntanyes situada al voltant del Puig de Randa, 
dins el terme d'Algaida. Parteix de la carretera Algaida-
Llucmajor, passa per la zona d'Albenya i Castellitx i va a la 
carretera d'Algaida-Montuiri. És una via de comunicació 
historica que té, sobretot, l'interes de fer accessible aquesta 
zona de gran in le res arquitectonic i també com a area natu
ral - té uns alzinars, garrigues i pinars molt interessants -, 
de manera que també significaria una millora molt positiva. 

Un camí en aquest cas no vinculat exactament a les ac
tivitats agraries, encara que situat en una zona d'una eco
nomia molt peculiar, el municipi de Banyalbufar, és el Ca
mi Vell del Carreu. Aquest cami partia de prop de la mar, 
prop de nucli de Banyalbufar i a través de la muntanya, 
sobretot vora el Moletó - té 650 metres d'altura - anava fins 
a Sa Granja d'Esporles. Era una vía de donar avisos, de 
quan hi havia alarmes a la costa, que logicament també uti
litzaven els pagesos, i avui veig que el Sr Rus, que a part 
d'aficionat a l'agricultura i Portaveu en temes agraris del 
Grup SOCIALISTA també és excursionista, ha utilitzat 
més d'una vegada per visitar aquests paisatges tan interes
sants. 

Acab, Sr President. No molt enfora d'aquest, hi un ca
mi realment molt interessant, que és l'enlla~ entre Esporles 
i Puigpunyent. Li hem dit Camí de Superna, perque traves
sa la vall de Superna, on hi ha unes possessions interessan
tíssimes, i és un camí que fa tata la vall, puja fins al coll i 
després davalIa, amb uns revolts molt pronunciats, cap al 
nueli de Puigpunyent. Per tant, també és una altra d'aques
tes vies que convendria recuperar i ten ir-Ji molt esment. 

Finalment, el Camí Vell de Pollenc;a a Inca, que afecta 
els municipis d'Inca, Selva i Campanet, també ha quedat 
marginat a causa de la presencia paralel.la de la gran via de 
circulació que es va fer a mitjan segle XIX des d'Inca a Al
cúdia. Avui és un lloe d'accés a moltíssimes propietats, 
moltíssimes residencies secundaries que hi ha en aquesta 
zona; també es troba en un estat extremadament precari i 
és molt perillós circular-hi. 

Aixo deriva - ara acab, Sr President - del fet que el Sr 
President va afirmar en el seu discurs que es farien unes 
millares als camins rurals, que s'arribaria a un acord amb 
l'IRYDA per tirar-les endavant, pero com que convé que 
les paraules de President es converleixin en paraules o pro
postes de pressuposl, aquf queda aquesta proposta del 
Grup SOCIALISTA a veure si. darrera la paraula de Presi
denl bi ha partida pressuposlAria o, com de costum, no hi 
ha massa cos més que un poe de fumo Moltes gnlcies. 

EL SR PRESIDENT: 

Srs Portaveus de Grups Parlamentaris que hi vulguin 
intervenir? Per part del Grup POPULAR, té la paraula el 
Diputat Sr Planells. 

EL SR PLANELLS 1 PLANELLS: 

Gracies, Sr President. La veritat és que no tenia previst 
fer cap intervenció en aquest bloc d'esmenes, pero després 
d'haver escoltat la defensa del Sr Pons volem fer intervenir 
molt breument. 

El matf hem estat tres o quatre hores discutint quin 
molf havíem d'arreglar, quin casal havíem de reparar i en 
quin castell s'havien de fer les actuacions; pareix que aques
ta tarda hem de decidir quins camins s'han d'arreglar, fins i 
tot quasi quasi amb quins materials. Jo no sé si els Srs Di
putats han reflexionat qu~ els passaria a les Canselleries de 
Cultura i d'Agricultura si s'aprovassin totes les esmenes del 
Sr Pons, realment no tendrien cap feina afer, ja els ha dit 
tata la feina que havien de fer durant tot l'any. Tal vegada, 
com diu el Canseller d'Economia, seria una forma d'estal
viar, ens ha haurem de comenc;ar a plantejar. Jo entene que 
aquí es defensen les xifres globals del pressupost i el que -
s'ha de dedicar a cada programa, no caminet per caminet, 
castellet per castellet i molinet per molinet; aixó sera el 
conte de mai no acabar. Gracies, Sr President. 

EL SR PRESIDENT: 

Passam a votació les esmenes 2990, 2991, 2992, 2993, 
2994,2995,2996,2997,2998,2999,3000,3001,3002,3003, 
3004 i 3032 del Grup Parlamentari SOCIALISTA 

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

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

Absteneions? 
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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. 

En aquest mateix Programa també es mantenen les es
menes 3005 i 3006 del Grup Parlamentari SOCIALISTA 
Per defensar-les, té la paraula el Diputat Sr Moragues. 

EL SR MORAGUES 1 GOMILA: 

Gn\cies, Sr President. Sres i Srs Diputats. 

Per defensar aquestes dues esmenes, m'agradaria recu
perar el taranna de la intervenció que ha fet avui matí el 
meu company Tirs Pons defensant les seves. Debatem els 
pressuposts, la qual cosa és un debat d'idees, i aquí supos 
que ja tenim una primera diferencia amb el Grup Conser
vador. És el debat d'idees més important que es produeix a 
la Comunitat Autonoma, perque a conseqüencia d'aquest 
debat aquestes idees es concreten en números, en quanti
tats de doblers, en definitiva en partides pressupostaries. 
Per a0, perque el Govern té algunes idees voluminoses i 
partid es voluminoses, per exemple a Carreteres; perque té 
idees petites o mitges idees, hi ha partides petites o mitges 
partides, i perque a vegades té oblits o no té idees, existei
xen llacunes importants en els pressuposts, que els Grups 
de l'Oposició han d'intentar omplir. 

Les esmenes que ara defensam, les 3005 i 3006, inten
ten ajudar el Govern a cobrir aquests· buits, a corregir 
aquests defectes . Per boca del Conseller d'Agricultura, el 
Govern ha manifestat públicament en reiterades ocasions 
la intenció d'escometre un pla de telefonia rural a Menorca 
que a nosaltres ens agradaria fer extensiu a l'illa de For
mentera. Fent memoria, crec recordar que el famós Pla Jú
piter i alguna versió del Programa 5-B ja van contemplar 
aquesta possibilitat, pero enguany ens hem trobat amb la 
sorpresa que no ho hem vist reflectit enlIoe del pressupost. 
També s'ha de dir que el pressupost cada vegada és més 
complicat i que cada vegada tenim més difieultats per saber 
quines són les reals intencions del Govern quan omplen -
fulls i fulls. 

Sabem que aquesta partida que nosaltres proposam no 
servira per a -gaire cosa, pero servira per una cosa molt im
portant: per iniciar l'actuaeió d'una vegada per totes; per
que sera un pas petit, pero molt important; perque possibi
litara que la Conselleria pugui firmar un conveni amb la 
Telefonica, que com deia és un pas definitiu - sense un 
acord previ entre la Conselleria i la Telefónica sera impos
sible escometre d'una vegada per totes aquest Pla de Tele
fonia Rural - i, a més, també possibilitanl la interveneió 
d'altres administracions - en el cas de Menorca, com sap 
molt bé el Conseller, el Consell Insular de Menorca esta in
teressat en aquest pla i també de participar-hi economica
ment - sera possible, deia, aquest primer pas de firmar el 
conveni amb la Telefónica a nivell tecnic i amb altres admi
nistracions per tal de cobrir el cost elevat que aquest Pla de 
Telefonia Rural comporta per a tothom. Creguin que si 
són capa~s de fer-ho, la pagesia de Menorca i la de For
mentera ens ho agrairien, perque és una demanda que te
nen permanentment sobre la taula qua n visiten les adminis-

tracions. 

L'altra esmena, la 3006, és del mateix típus, per bé que 
presentada per afrontar les deficiencies de les infrastructu
res agraries. Es refereix a la necessitat de comptar amb un 
pla integral per a aprofitament de les aigües residuals a l'i-
11a de Menorca. L'any passat existía una partida de 5 mi
!ions de pessetes, que per difieultats diverses no va ser pos
sible gestionar, peró jo cree que és important que es man
tengui aquesta partida dins els pressuposts perque la situa
ció actual de les aigües depurades a Menorca ara és subs
tancialment diferent i el seu pressupost sera absolutament 
diferent del de l'any passat. S'ha de dir que l'any passat no
més tenlem les depuradores d'Es Migjorn, el Mercadal i 
Sant Lluís, amb un petit cabal d'aigua, pero que l'any que 
ve ja tindrem depuradores en marxa a afegir - les d'Alaior, 
Ferreries i CiutadeIla - amb un cabdal d'aigua mitja supe
rior a 10.000 metr~ cúbics diaris. 

Per tant, entenem que s'hauria de mantenir aquesta 
partida perque a hores d'ara Menorca no es pot perrnetre 
el luxe de perdre dia a dia tal quantitat d'aigua, sinó que 
hem de fe r tot el possible per recuperar i reutilitzar aquesta 
aigua per al bé del seu campo Moltes gracies, Sr President. 

EL SR PRESIDENT: 

Té la paraula el Sr Conseller d'Agricultura i Pesca. 

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

Gracies, Sr President. Molt breument. 

Telefónica. Ho he dit i ha repetesc. Si la Companyia 
Telefonica ens diu: "Mirin, posar una telefonia rural sense 
fils ara costa entre 250.000 i 400.000 pessetes cada telefon; 
esperin una mica, que acabem de muntar el sistema i 11a
vors podrem abaratir moltíssim el costO, encara que nosal
tres estiguem d'acord amb vos tes que l'ideal seria que un 
vaquer pogués tenir un telefon per cridar el menes cal quan 
una vaca es posa malalta i que si la vaca es mor perd un ac
tiu de 200.000 o 250.000 pessetes, crec que és raonable es
perar que la Telefonica abaratir una mica els costos, per
que encara que entre el Consell Insular i nos al tres donem 
100.000 per telefon, que és un dineral, no bastaran més que 
per posar de 50 o 60 telefons, o IDO, i no resoldrlem el pro
blema. 

Quant al que voste diu de les aigües depurades, no ha 
desaparegut del pressupost. Aquest és un projecte que cor
respon executar a la Secretaria General d'Estructures, o si
gui a l'IRYDA, ja !i corresponia fer-ho enguany i nosaltres 
li ho hem reclamat. En el conveni d'acció comuna, con vos
te sap, nosaltres feim una part de les actuacions i les altres 
les fan e11s directament a través de TRACSA A ells els cor
responia no sols posar els 5 milions, que els han posat, sinó 
fer-ho, cosa que no han fet i nosaltres hem reclamat. Per 
consegüent, no tengui cap problema, no tengui cap pena: 
tomarem a reclamar que l'IRYDA Caci aquest pla, ja que 
nosaltres estam d'acord amb vostes que s'ha de fer. Gracies, 
Sr President. 
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EL SR PRESIDENT: 

Té la paraula el Diputat Sr Moragues. 

EL SR MORAGUES 1 GOMILA: 

Gracies, Sr President. Efeetivament jo no tene cap pro
blema, pero sí que tene pena. La veritat és que jo cree que 
I'IRYDA ja era competent l'any passat per fer aquest pla i 
en canvi vostes varen posar clarament 5 milions en una par
tida; no entenem per qu~ enguany no es poden tornar a po
sar. Enguany, quan la realitat de les aigües depurades de 
Menorca és molt més important, quan hi ha molt més ca
bal, sembla que és més necessari fer un esfore; generós, cosa 
que vos tes solen fer moltes vegades. Nosaltres demanan 
que reposin aquesta partida a la situació de l'any passat, 
que no es demanar gaire. 

Quant a la qüestió del teleíon cree que els dos Grups 
estam absolutament d'acord, almanco el Conseller i jo 
n'hem parlat moltes vegades i hi estam d'acord. Els preus 
són bastant més superiors als que maneja el Conseller en 
aquest moment, més a favor del seu raonament, pero com 
jo deia abans ni la partida intenta resoldre el problema ni 
efeetivament el podem resoldre. El que sí podem fer és ini
ciar-ho d'una vegada per totes, perque la pagesia, que de 
cada dia creu manco en nosaltres, vegi que aquesta voluntat 
que anam manifestant públicament i verbalment es concre-
ta en alguna cosa, encara que siguin tres pessetes, pero CLue -
possibilitin la firma d'un conveni entre la Conselleria i la 
Telefónica, i d'altres administracions. Repetesc que el Con
sell hi té interes, perque entre altres coses els grups de 1'0-
posició del Consell Insular també han manifestat sempre la 
necessitat de col.locar aquesta partida ens els pressuposts. 
Nosaltres estam disposats a ajudar-los - obviament els aju
darem poe, perque tenim poes recursos - pero el que farem 
sobretot sera davallar d'aquest camp de les idees, on sem
pre ens movem, i concretar alguna cosa, i així els pagesos 
de Menorca - i supos que també els de Formentera - veu
ran que a~ que fa quatre o cinc anys que en parlam a par
tir d'ara té un camí obert, té una possibilitat de realitzar-se. 
Gracies, Sr President. 

EL SR PRESIDENT: 

Passam a votació les esmenes 3005 i 3006 del Grup 
Parlamentari SOCIALISTA 

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

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

Absteneions? 

Resultat de la Votaeió: 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 Programa 5312, plans de desenvolupaments a zones 
rurals, hi ha un vot particular del Grup Parlamentari SO-

CIALISTA en el sentit de recuperar el text del Projecte, su
primint l'esmena 3221 del Grup Parlamentari MIXT. Per 
defensar aquest vot particular, té la paraula per part del 
Grup SOCIALISTA el Diputat Sr Moragues. 

EL SR MORAGUES I GOMILA: 

Sí; gracies, Sr President. Sres i Srs Diputats. 

El Grup SOCIALISTA s'ha vist obligat a presentar 
aquest vot particular a causa de la negativa del Grup MIXT 
d'explicar a la Comissió els motius pels quals es presentava 
l'esmena 3221 i perque, amb la consegüent sorpresa del 
mateix Grup SOCIALISTA, posteriorment es va acceptar 
la seva inclusió en el text de la llei. No obstant a~, tenim 
l'esperanc;a que després de les meves paraules el Sr Ricci 
ens podra explicar realment la raó per la qual va presentar 
l'esmena en qüestió. 

Li he dir al Sr Ricci que si vol repetir les motivacions 
que apareixen a l'escrit, no importa que ho faci, perque ja 
no les varem creure quan les va llegir i per descomptat no 
les ereurem si les torna a llegir en aquests moments. No 
podem creure que aquest camí que ell preveu que s'ha de 
fer a la descripció de l'esmena tengui cap interes agrari, l'ú
nica raó per la qual podríem acceptar que fos inclós dins el 
Programa 5-B. Cal recordar que aquest és un programa 
d'inversions agrícoles de primera magnitud; ara bé, sí que 
podem creure que el raonament important, els raonaments 
que hi per davall de les paraules eserites són de tipus urba
nístic o especulatius. 

Jo cree que aquest camí no té cap interes agrícola en 
absolut, pero sí que té molt d'interes urbanístico Cal recor
dar que si s'arriba afer, aquest camí passara per unes zones 
on hi ha una forta pressió especulativa, una forta pressió 
urbanistica i tots coneixem la vocació no agraria, en aquest 
cas, del Sr Ricci, sinó la vocació de cartograf professional, 
com diu el meu company Damia Pons, que demostra el Sr 
Ricci cada vegada que té oportunitat. Aquí en va tenir i en 
va comptar, i desgraciadament el Grup Conservador que 
dóna suport al Govern va caure amb aquesta proposició. 
Nosaltres pensam que s'ha de retornar el text de la llei a la 
situació original, perqu~ aquesta vegada era menys dolent 
el text original que la conseqñencia d'incloure aquesta es
mena que va presentar el Sr Ricci. Moltes gracies, Sr Presi
dent. 

EL SR PRESIDENT: 

Srs Portaveus de Grups Parlamentaris que hi vulguin 
intervenir? Per part del Grup Parlamentari MIXT, té la pa
raula el Diputat Sr Ricci. 

EL SR RICCI I FEBRER: 

Gracies, Sr President. Com que no s'ho van creure ni 
s'ho pensen ereure, no cal donar més explicacions que les 
que no volen acceptar, serien ganes de pegar contra una pa
ret. Les meves esmenes parlen per mi de les meves prefe
reneies pel camp; si fes una revisió de totes les esmenes -
voste no les coneix, ni molt manco - que he fet durant 
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aquests anys, tant d'electrificacions rurals com de camins, 
sabria el que hem fet, pero dubto molt que vost~ conegui 
cap esmena de les que jo he presentat sobre aquests temes, 
a pesar que faci aquest somriure seu característico GrAcies, 
Sr President. 

EL SR PRESIDENT: 

Per part del Grup Parlamentari NACIONALISTA 1 
D'ESQUERRES, té la paraula el Diputat Sr Orfila. 

EL SR ORFILA 1 PONS: 

GrAcies, Sr President. Sres i Srs Diputats: el nostre 
Grup estava astorat, com diuen a Mallorca, contemplant 
les grans inversions en electrificació rural que s'havien fet i 
les gran empreses que s'havien escomes i no sabíem qu~ les 
motivava, pero després d'escoltar el Grup MIXT ho hem 
ent~. La for<;a motivadora que empenyia la solució de l'a
gricultura de les Balears era ell, i aro estam. Només feia 
falta escoltar la discussió de la esmena a la totalitat d'a
questa secció, que s'ha plantejat. 

Nosaltres donarem suport al vot particular del Grup 
SOCIALISTA, perque entenem que d'aquesta nova via que 
es vol abrir no en deriven beneficis per al camp de Menor
ca, no es veuen beneficis per a cap zona agrícola en concret 
de Menorca, i en canvi tenim raons per pensar coses ben 
diferents, el Sr Moragues les ha dites i crec que no és ne
cessar-i repetir-les. El que sí volem dir és que a Menorca hi 
ha suficients vies de comunicació, que el tema és mantenir
les i que l' Administració sigui capa~ sempre - i tristament 
no ha ha estat en moltes ocasions - d'impedir que a través 
d'aquestes vies es facin noves urbanitzacions, que es destro
cin més zones rurals per a utilitzacions que no ten en res a 
veure amb l'agricultura. La idea del món rural que nosal
tres tenim i la que té el Grup MIXT segurament difereixen 
moltíssim. 

EL SR PRESIDENT: 

Té la paraula el Diputat Sr Moragues. 

EL SR MORAGUES 1 GOMILA: 

Seré molt breu, Sr President. Vagi alerta, Sr Morey, 
que el Sr Ricci li va darrera. Pel que acaba de dir i les es
menes que ha presentat - crec que enguany no n'ha presen
tat cap, pero per la feina que ha fet durant els anteriors 
exercicis pressupostaris - segurament que en la proxima re
novació del Govern li prendrA el cArree. 

(Rialles.) 

Parlant seriosament, ara, he de dir que realment, en la 
meva primera intervenció, quan he dit que si el Sr Ricci ens 
havia d'explicar el que estava escrit al paper es podia estal
viar l'explicació perqu~ ja no ho vArem creure la primera 
vegada, i per tant li donava l'oportunitat d'explicar a tots 
els membres de la Cambra i també als mitjans de comuni
cació, que l'han enfocat en el mament que intervenia, per
que explicAs a la ciutadania quins són realment els argu-

ments d'interes agrícola que impulsen aquesta esmena, pe
ro com que no té cap argument ha fet mutis pel forum i 
s'ha dedicat afer fum de formatjada, com sol dir ell, en bé 
del poble, a<;ü sí. GrAcies, Sr President. 

EL SR PRESIDENT: 

Sí, Sr Ricci. Té la paraula per contestar les al.lusions. 

EL SR RICCI 1 FEBRER: 

GrAcies, Sr President. Només per a bé del poble, no in
tentaré treure el Conseller del seu cArree, sinó a vos te, si 
puco GrAcies. 

(Rial/es.) 

EL SR PRESlbENT: 

Passam a votació el vat particular del Grup Parlamen
tarí SOCIALISTA, que acaba m de sotmetre a debato 

Sres í Srs Díputats que en voten a favor, es volen posar 
drets? 

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

Abstencions? 

Resultat de la Votació: Vots a favor, 28. Vots en con
tra, 29. No hi ha abstencions. Queda rebutjat el Vot Parti
cular que acabam de sotmetre a vota ció. 

Passam a debatre les esmenes 3299, 3300, 3301 i 3302, 
si bé seran dos debats distints, segons ha fet arribar el Sr 
Portaveu a aquesta Presidencia. Té la paraula el Diputat Sr 
Orfil per defensar les esmenes 3299 i 3301. 

EL SR ORFILA I PONS: 

GrAcies, Sr President. Sres i Srs Diputats. 

La primera esmena és semblant a la que fa uns mo
ments ha defensat el Grup SOCIALISTA, que feia referen
cia a la creació d'una xarxa de telefonia rural.Nosaltres en
tenem que hi ha una necessitat imperiosa de crear aquesta 
xarxa de telefonía rural des d'una doble perspectiva: la idea 
de millorar la qualitat de vida - els problemes humans - i la 
de modernitzar les explotacions. 

S'ha parlat moItes vegades com aquesta defici~ncia 
duia problemes humans increibles i també provocava pro
blemes economics a les explotacions. Fa un moment el 
Conseller deia que el preu d'aquestes instal.lacions telefo
niques demanaven esperar; nosaltres tenim por que, des
prés de tant d'esperar, quan ho puguem fer no hi quedin 
pagesos, i per tant sedem partidaris d'iniciar alguna actua
ció perqu~ els pagesos de les IIles poguessin tocar amb les 
mans algun benefici, alguna actuaCÍó que els beneficiés im
mediatament, que els millorés aquesta qualitat de vida. No
saJtres entenem que aprovant els 30 milíons de pessetes 
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que proposam per a aquesta partida augmentadem aquesta 
qualitat de vida i que a~ es podria fer enguany, beneficiant 
100 o 150 pagesos com a mínimo 

Una Comunitat Autonoma que es permet dedicar 1000 
milions de pessetes per participar en una Exposició, l'Expo 
92 a Sevilla, ¿no dedicara 30 milions de pessetes a millorar 
les condicions de vida d'una part de la seva pagesia, del sec
tor que es troba en pitjors condicions de la nostra Comuni
tat Autonoma? No és pot permetre aquest luxe, la nostra 
Comunitat Autonoma? ¿Val més dedicar 1000 milions de 
pessetes a una inversió de la qual no sabem cap benefici vi
sible, de la qual ningú no ens ha explicat quins benefici du
ra? 1, al contrari, s'ha plantejat per part deIs mateixos sec
tors economies si era o no era interessant, si era o no rendi
ble participar-hi? Nosaltres entenem que a l'hora de preva
ler, a I'hora de fer una polltica de prioritats, la nostra és 
claríssima; la deis altres Grups s'haurá de veure quan vo
temo 

La segona esmena fa referencia a l'electrificaci6 rural. 
Un dia van demanar a Lenin que era la revoluci6. nEIs so
viets més l'electricitat", va contestar. No s'espantin, Sres i 
Srs Diputats. Aquest Diputat no pensa proposar de cap 
manera que aquesta Cambra proposi la creació d'un soviet 
de Diputats, pero sí voldria afirmar que la revolució agrária 
- són paraules expressades pel mateix Conse!ler per definir 
que s'ha de fer en el sector primari - no es fara sense elec
tricitat. Parlam molt de prioritats, en parlavem fa un mo
ment; haudem de ser conscients que una Comunitat Auto
noma de recursos limitats, on comptam amb un pressupost 
mínim, com el nostre, l'ordre de prioritats és básic per ren
dibilitzar la utilització deis recursos que no podem dilapi
dar ni podem consentir que eIs provinents de fora de la 
nostra Comunitat - via Comunitat Europea, per exemple -
es perdin. 

La electríficaci6 de les explotacions agráries hauria de 
ten ir una prioritat absoluta o quasi absoluta. Modernitzar 
les explotacions on cada dia s'utilitza més maquinaria que 
necessita energía eléctrica - munyidores, molins trituradors, 
tanes refrigeradors - exigeix acabar amb els sistemes ac
tuals, amb uns generadors que el pages coneix com el "!la
dre" per la despesa que representen el seu manteniment i 
les seves avaries. El ritme d'electrificacions rurals impulsa
des pel Govern és tan lent que ni en cinquanta anys no arri
barem al 50% de les finques. Quants pagesos quedaran d'a
quí a 50 anys - i si no, d'aquí a 10 - per gaudir-ho? 

Proposam ampliar l'actuació que ja té prevista la Con
se!leria en aquest camp i d'iniciar noves electrificacions per 
al 1991. El Conseller dira - si parlés sé cert que ho diria -
que no s'ha format cap nova SAT, cap nova societat agraria 
de transformaci6 que proposi noves electrificacions, fa un 
moment ho comentava de forma indirecta, i que si el sector 
no ho demana ¿que volem que faci ell? No s'ha fet cap no
va SAT, perque l'experiencia de la darrera gran electrifica
ció - Tramuntana des Mercadal i Ferreries - du una lenti
tud tan evident que lleva les ganes a qualsevol. Si per elec
trificar 48 finques de l'illa de Menorca fa sis anys que en 
parlam i encara no tenim Hum ¿a qui fa ganes de tornar en
vestir? Gracies, Sres i Srs Diputats. 

EL SR PRESIDENT: 

Sr Orfila, pot aprofitar per defensar les altres dues. 
Vagi a cercar el paper. Té la paraula. (Pausa.) La 3300 i la 
3302, Sr Orfila. 

EL SR ORFILA 1 PONS: 

Grácies, Sr President, i perdonin les Sres i els Srs Di
putats. 

La tendencia de molts pagesos a utilitzar els productes 
químies sense mesura ha provocat en moltes ocasions que 
es realitzessin tractaments contra plagues innecessaris i fins 
i tot contraproduents. D'altra banda, cada dia es valoren 
més els productes del camp cultivats sense utilitzar aquests 
productes químies . Una plaga, com deuen saber les Sres i 
els Srs Diputats, és una malaltia , i la qüestió és saber preve
nir-la. Gracies a les modernes experimentacions, avui sa
bem que el que fa possible l'aparició de problemes determi
nats que afecten arbres o plantes és la conjunci6 de factors 
com humitat, temperatura, etc., pero la detecci6 del perill 
d'una plaga o de l'aparici6 d'una malaltia és cara. Es neces
siten aparells científics i els coneixements necessaris per 
utilitzar-Ios. 

L'estació d'avisos contra plagues que proposam crear 
basa precisament la seva eficacia en l'abaratiment que re
presenta el fet que, en una perfecta col.laboració, un sol joc 
d'aparells detectors serveix per a una gran quantitat de pa
gesos. Menorca compta amb una experiencia molt interes
sant en aquest sentit: tots els fruiters d'una zona es van po
sar d'acord i amb l'ajut del Consell Insular van instal.1ar 
uns aparells que a partir de la coincidéncia d'una serie de 
constants atmosferiques indicaven la probable aparici6 d'u
na malaltia que feia molt de mal a les pomeres, produint 
unes taques - moteado, eIs diuen eIs pagesos - que van les 
pomes invendibles. Ide) bé, cada dia vigilava un pagés dife
rent, en el moment de perill avisava els altres i es feia un 
tractament preventiu. Conseqüencies: no apareixien les ta
ques, el tractament preventiu tenia un cost molt menor i 
els pagesos de la zona aprenien tres coses. Primera, que la 
ciencia els pot ajudar a produir millor i a millors preus; se
gona, que la qüesti6 no és tirar sucs, com ano menen els 
nostres pagesos als productes qu[mics, sin6 en el fet de 
tractar de forma mesurada i oportuna, i la més important, 
que la solidaritat és basica en el camp i que si es feia ac;o, 
després es podrien fer moltes més coses també en conjunt. 

A comunitats autonomes com Catalunya les estacions 
d'avisos s6n tan extenses, tenen tanta importancia, que des 
de l' Administraci6, a través de programes de televisi6, s'a
visa del perill de qualsevol plaga o malaltia i del tracta
ments preventius que s'han de fer. A~ avui aquí no és pos
sible, nosaltres som conscients que amb 10 milions de pes
setes no és pot pretendre una cosa aro, peró creirn que es 
podria intentar una experiéncia pilot i aquest Diputat que 
parla es brinda a col.laborar, afer-la possible, convenCfut, a 
rnés, que trobarfem col.laboracions en moltes altres institu
cions i, per descomptat, en el sector. 

La segona esmena, la 3302, fa referencia a un tema 
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molt Higat a aquest: fer una campanya entre la pagesia de 
divulgació de normes per utilitzar els productes químies. 
¿Quants pagesos creuen, Sres i Srs Diputats, que han ten
gut problemes per la utilització de productes químies que 
eIs ha afeetats amb irritacions als ulls, a la pell, etc.? Si hem 
de ser sincers, ¿quants d'expedients s'obririen si les inspec
cions sanitaries de consum de fruites i verdures tractades 
amb productes químies fossin estrictes? Si es fes complir 
taxativament la normativa d'utilització de productes quí
mies ¿quants de magatzerns distribuldors trobaríem que ve
nen productes que soIs poden ser utilitzats per tecnies i 
controladament? ¿Creuen, Sres i Srs Diputats, que davall 
l'expressió "tirar sucs" que els nostres pagesos empren per 
designar els tractament químics, s'hi amaga alguna cosa 
més una simple expressió col.loquial? 

Ni els productes selectius per afrontar determinats 
problemes s'utilitzen adequadament, Sres i Srs Diputats, ni 
els tractaments sanitaris són objecte d'un seguiment sufi
cient des de l'administració. ¿Com volem que el qui ha tin
gut més problemes per formar-se i que troba més dificul
tats - encara ara - per rebre informació, utilitzi uns produc
tes de cada dia dia més sofisticats, i no cerque m fórmules 
per donar-los aquesta informació? Que eIs herbicides han 
de ser seleetius, eliminant soIs les males herbes que causen 
problemes a determinats cultius; que s'ha de tendir cada ve
gada més a reduir la utilització de productes químics, que 
certs productes soIs poden ser utilitzats sota un control es
tricte de tecnics) tot- a0 ho sabem. Que fa l'administració 
per assegurar-ho? Volem que s'informín els agricultors de 
tot el que es refereix a la utilització de productes químics, 
que se'ls formi convenientment i que es potenciln les A
TRIES, associacions per a tractaments en comú, una expe
riencia que funciona a tot Europa, anunciada a 1'Estat Es
panyol pel Ministeri d'Agricultura fa quatre o cinc anys i de 
la qual tristament mai més s'ha sabut res. Gracies. 

EL SR PRESIDENT: 

Per defensar les esmenes 307, 308 i 309 del Grup Par
lamentari SOCIALISTA, té la paraula el Diputat Sr Llo
ren~Rus. 

EL SR RUS I JAUME: 

Molles gracies, Sr President. Volia fer una petita ob
servació, si m'ho permet, i és que la 3008, que fa referencia 
a la sala de sacrificis de Formentera, nos al tres sabem la in
tencionalitat que en aquest moment té la Conselleria, i per 
tant la donarÍem per retirada, perque entenem que hi ha 
aquesta bona voluntat i que arribara a port. Per tant, pre
gam que consideri retirada la 3008. 

EL SR PRESIDENT: 

Molles gracies, Sr Diputat. 

EL SR RUS I JAUME: 

Respecte de les 3007 i 3009, em permeti de fer dues di
ferenciacions, perque el tema deis escorxadors cree que ja -
l'hem tractat, vull dir que si bé aquesta esmena no es pot 

recoHir com a tal, m'agradaria que hi quedas. No es tracta 
de recollir el guant que ha parlat el Conseller, sinó d'ex
pressar bones voluntats i, si aquesta voluntat és certa, que 
el proper pedode venguem seriosament amb un pla prete
derminat per fer aquest estudi aquí dins i entreguem unes 
conclusions perque surtin d'aquí, si no concretament a
quest, sí el que sigui necessario Jo cree que el Sr Conseller 
es compromet a aixo, pero mentrestant ens permeti de 
manten ir aquesta esmena per si aquesta bona voluntat no 
arribas a bon port o que determinats compromissos interns 
del Govern no li permetessin de dur-la-hi. 

Respecte del Polígon Industrial Agrari de Sineu, que
da molt cIar que volem que aquest Pla vagi envant, que no 
hi hagi més indexs economics que denotin un envelliment 
de tota aquesta zona del centre de Mallorca que se' n va per 
avall, i per tant nosaltres proposam que el Govern faci que 
creixi aquesta zona amb una injecció d'aquest tipus a fi de 
donar uns bons serveis a totes les explotacions agraries cor
responents. Gracies. 

EL SR PRESIDENT: 

Srs Portaveus que hi vulguin intervenir? Per part del 
Grup Parlamentari POPULAR, té la paraula el Diputat Sr 
Planells. 

EL SR PLANELLS 1 PLANELLS: 

Gracies, Sr President. Comen~rem per fixar la postu
ra del Grup Parlamentari POPULAR a les esmenes del 
Grup NACIONALISTA I D'ESQUERRES. Respecte de 
la 3302 li anunciam que segons les nos tres noticies el tema 
és inclos en el Fons Social Europeu, com ha avan~t el 
Conseller, i en cas que es desbloquegi es padra dur a terme. 

Després del debat que hi ha hagut entre eIs distints 
portaveus socialistes i el Conseller, passarem per alt el te
ma de la telefonia rural; entenem que s'ha debatut prou, 
per tant no farem cap menció a aquesta esmena. 

Quant a la creació d'una estació d'avisos de plagues 
amb caracter experimental, entenem que pot ser una bona 
idea del Sr Diputat; la Conselleria no ha creu aixi, per tant 
no creim que sigui necessaria la creació d'aquesta xarxa. 

Quant al Grup Parlamentari SOCIALISTA, el tema de 
l'excorxador d'Alaró, ell mateix ho ha dit, el Sr Conseller li 
ha fet una oferta de negociar el tema deis escorxadors. No 
entenem per que mantenen aquesta esmena, ja que l'esme
na s'ha de votar ara, no s'ha de votar d'aquí a sis mesas, de
pen del que faci aquesta comissió. Referent a 1'esmena 
3009, dir que efectivament depen del pla parcial del Pla de 
Mallorca, que s'incloura dins aquest pla i que aquí li vota
rem en contra. Gracies, Sr President. 

EL SR PRESIDENT: 

Passam a votació les esmenes 3299, 3300, 3301 i 3302 
del Grup Parlamentari NACIONALISTA 1 D'ESQUER
RES, que si no hi ha objecció seran votades conjuntament. 



7810 DIARI DE SESSIONS / Núm. 109/ 18, 19 i 20 de desembre del 1990 

Sres i Ses Diputats que en votin a favor, es volen posar 
drets? 

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

Abstencions? 

Resultat de la Votació: 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 a votar les 
esmenes 3007 i 3009, conjuntament si no hi ha objecció per 
part del Sr Portaveu. 

Sres i Ses Diputats que votin a favor de les esmnes 
3007 i 3009 del Grup Parlamentari SOCIALISTA, es volen 
posar drets? Gracies. 

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

Abstencions? 

Resultat de la Votació: Vots a favor, 27. Vots en con
tra, 29. No hi ha abstencions. Queden rebutjades les dues 
esmenes que acabam de sotmetre a votació. 

Al Programa 5332, conservació i millora del medi na
tural, per part del Grup Parlamentari NACIONALISTA 1 
D'ESQUERRES s'hi manten en les esmenes 3303, 3304 i 
3305. Per defensar les tres esmenes, encara que faci la de
fensa per separat, té la paraula el Diputat Sr Orfila. 

EL SR ORFILA 1 PONS: 

Gracies, Sr President. Sres i Srs Diputats. 

"Sr Orfila, són 30.000 escopetes", em deia el Conseller 
amb motiu d'una pregunta formulada sobre control d'ex
plotaci6 deIs vedats de ca~ a les nos tres illes i després del 
comentari que va fer aquest Diputat que parla deIs sopars 
que el President solia fer amb els ca~dors de les nostres i
lles. Sf, senyor, 30.000 escopetes, que són 30.000 vots, o 
60.000, si es tracten bé. Sois aixó podem entendre els 7 mi
lions dedicats a societats de ca~dors en comparació aIs mi
serables 4 per a les entitats conservacionistes, encara que 
alguna d'aquestes sigui declarada d'utilitat pública i la seva 
irnmensa labor en defensa d'un medi natural cada vegada 
més degradat sigui de cada dia més reconeguda per més i 
més gent, pero ai!, per a segons qui el nostre GOB estimat 
juga massa vegades un paper de consci~ncia crítica com 
per, a més arnés, haver-lo de subvencionar. Em permeti 
utilitzar un símil futbolístic, Sr President: Des de l'equip de 
l'Oposició del centre esquerra que darrerament es veu i 
amb el handicap en contra de jugar fora camp i sospitant 
que el qui fa d'arbitre per aBa darrera juga a favor deIs de 
casa, el nostre equip, repetesc, pro posa a la Cambra de can
viar el resultat, i si ara es preveu un 7 a 4 a favor de les es
copetes, transformar-lo en un 15 a 7 i que guanyin les alzi
nes. 

La segona esmena fa referencia a l'obertura d'una polí-

tica d'adqusició de patrimoni a les illes d'Eivissa, Formen
tera i Menorca. Comentant un periodista mallorquí les 
anunciades inveesions del Govern en materia de prevenció 
d'incendis forestals i les de repoblació de zones cremades, 
essencialment a les poques finques de titularitat pública a 
l'illa de Mallorca, titulava el comentari Un Morey de los 
Bosques, volent significar afectuosament l'esfor~ que es de
dicava a la política forestal des de la Comunitat Autonoma. 
El nostre Grup, que voldria que es dediquessin majors es
for~s a una política forestal i que probablement no coinci
diríem del tot amb l'ordre de prioritats de la Conselleria 
d'Agricultura en aquesta materia, vol lamentar que aquesta 
política d'inversió a zones boscoses soIs es pugui dur a ter
me a l'illa de Mallorca, i creguin, Sres i Srs Diputats, que 
no es fer irredemptisme insularista el fet d'afirmar que fins 
ara ha estat així i que si no hi posam remei continuara suc
ceint l'any que ve per una qüestiÓ molt simple: les hectare
es de sol forestal propietat de la Comunitat Autonoma a 
les Illes Mcnors es poden comptar, anava a dir amb els dits, 
pero ni així, no es poden comptar amb cap dit, no n'hi ha 
cap, i el Govern tampoc no fa res per corregir-ha. 

J 

La política d'adquisició de patrimoni del Govern del 
Sr Cañellas ha optat pel manteniment d'una situació de 
desequilibri entre illes, i quan s'ha fet alguna actuació d'ad
quisició d'una finca - el cas d'Es Torretó, a Menorca - l'ale
gria inicial ha parat en res, ha estat una compra desgracia
da de la qual tampoc no en vull parlar. Així, Sres i Ses Di
putats, a l'hora de mantenir una política forestal en ter
renys públics continuarem centrant-nos en una sola illa í 
aixf, fins i tot quan tinguem transferida aquesta compet~n
cia als Consells d'Eivissa i Menorca, els diaris eivissencs o 
menorquins mai no podran parlar de Guasch o Verde de los 
montes, perdó, de los bosques, ha estat un lapsus. La nostra 
esmena proposa canviar aquesta política. 

A l'esmena 3305 hi ha una falta d'ortografia, un pro
blema mecanografic. Parla de crear reserves de ca~ i vol 
dir refugis de ca~ en finques de titularitat privada. Es una 
qüestió molt senzilla, es tracta de crear zones on durant 
uns anys es prohibeixi totalment la ca~, fins i tot al propie
tarís de la mateixa zona, afavorint aixf la seva regeneraci6. 
Es podria fer a través d'una figura com la de finques col.la
boradores; nosaltres entenem que permetria la recuperació 
d'un recurs com aquesl de la car;a, que s'ha sobreexplotat. 
Gracies. 

EL SR PRESIDENT: 

Per defensar les esmenes 3010, 3011 i 3012 del Grup 
Parlamentari SOCIALISTA, té la paraula el Diputat Sr 
Llorenr; Rus. 

EL SR RUS 1 JAUME: 

Perdoni, Sr President. Li volia die que es defensaran 
conjuntament, pero per diferents Diputats, si voste ve a bé 
a donar-los la paraula. 

EL SR PRESIDENT: 

Digui qui són els Diputats. Qui defensa la 3010? Té la 
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paraula el Diputat Sr Carreras. 

EL SR CARRERAS I FONT: 

Gn\cies, Sr President. Durant l'anterior legislatura el 
Parlament va aprovar la Llei 4/86 de declaració d'Área na
tural d'especial interes de S'Albufera des Grau, de l'illa de 
Menorca. Conforme a la legislació, la Conselleria d'Obres 
Públiques va redactar el corresponent pla de protecció d'a
questa area natural i, conforme correspon a tot pla, es va 
aprovar un estudi economico-financer. Aquest estudi tenia 
previstes dues partides, la primera amb un pressupost d'ac
cions unitaries per valor de 1.849 rnilions de pessetes i un 
pressupost d'acció continuada per valor de 64,8 milions de 
pessetes. Aquest pressupost d'acció continuada estava des
glossat en tres conceptes: vigilancia, repoblació i neteja, 
39.580.000 pessetes; atenció científico-cultural, 14.600.000; 
mitjans auxiliars, 10.000 milions de pessetes. 

No obstant aixó, passats quatre anys des de la declara
ció d'aquesta area natural d'especial interes i de l'aprovació 
d'aquest pla economico-financer, el Govern de la Comuni
tat Autónoma, és a dir, cap de les Conselleries que semblen 
tenir competencies en el medi ambient o en el medi natural 
no ha dedicat ni una sola pesseta per complir aquesta pre
visió deIs programes financers. Ates que el compliment d'a
questa llei per part de les Conselleries del Govern ha estat 
d'un grau zero, o sigui que no han fet absolutament res, no
sal tres proposam en aquesta esmena que com a mínim es 
doni compliment a aquesta llei en un 1 %. Cree que dema
nam molt poca cosa, creim que l'Albufera des Grau es me
reix aquesta petita atendó i esperam que l'esmena sera ate
sa correctament. 

EL SR PRESIDENT: 

Per defensar l'esmena 3011, per part del Grup Parla
mentari SOCIALISTA té la paraula el Diputat Sr Ildefons 
Juan. 

EL SR JUAN I MARÍ: 

Gracies, Sr President. Sres i Srs Diputats: aquesta es
mena fa referencia a l'adquisició de patrimoni i jo voldria 
assenyalar un punt una mica peculiar. Es refereix a l'adqui
sició d'una pedrera en el poble de Sant Antoni d'Eivissa, en 
concret la pedrera d'En Rotes, que aniria dedicada a un es
pai com a auditori natural a l'aire lliure. Atesa la mancanc;a 
que hi ha a l'i!la d'Eivissa d'aquests tipus d'espais, tant co
berts com a l'aire lliure, pensam que l'aprovació d'aquesta 
es mena milloraria una serie de mancances, en concret dues: 
ampliariem el patrimoni de la Comunitat a l'illa d'Eivissa i 
també el patrimoni quant a espais que possibilitassin dife
rents accions, concretament aquesta d'auditori. Gracies, Sr 
President. 

EL SR PRESIDENT: 

Per defensar l'esmena 3012 del grup Parlamentari SO
CIALISTA, té la paraula la Diputada Sra Encarna Magaña. 

LA SRA MAGAÑA 1 ALAPONT: 

Gracies, Sr President. El Grup SOCIALISTA ha pre
sentat puntualment aquesta esmena a tots els pressuposts. 
Si a Eivissa hi ha una finca d'experimentació agrícola i el 
Govern de la Comunitat Autonoma dedica partides per la 
compra de patrimoni a Mallorca i també a Menorca, ¿per 
que no fer-ho a Formentera? La quarta illa de la Comuni
tat no disposa de cap finca per a ús públic i encara que 
aquesta partida sigui bastant insuficient, serviria per donar 
una primera passa. Segur que el sector agrícola i tots els 
ciutadans de Formentera hi sortirien guanyant. Gracies. 

EL SR PRESIDENT: 

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

EL SR PLANELLS 1 PLANELLS: 
l 

Gnlcies, Sr President. Respecte de l'esmena 3011 que 
ha defensat el Sr Ildefons Juan, dir-li que no és Sant Anto
ni d'Eivissa, sinó Sant Antoni de Portmany, segons la nor
malització lingüística. Proposen la compra de Sa Pedrera; 
jo demanaria si han preguntat si la volen vendre, aquí no
més posam 5 milions , pero per comprar una cosa es neces
sita un comprador i un que vulgui vendre. Cas que volgues
sin vendre, em fa l'efecte que aixo pareixeria la compra a 
termes d'una gelera, perque evidentment em fa l'efecte que 
els 5 milions deuen ser per a la primera lletra. Per des
comptat no li donarem suporto 

Quant a la 3012, sobre la compra de la finca, l'esmena 
diu "per a l'experimentació agrAria". Jo supos que la Sra Di
putada deu saber que la Conselleria d'Agricultura del Go
vern Balear conjuntament amb el Consell Insular fan expe
rimentació agraria a Formentera, no d'enguany, ja fa més 
d'un any que en fa en diferents coses: en aigües depurad es 
en una finca consorciada i de cereals en unes altres. Ente
nem que és molt millor que aquesta experimentació es faci 
en finques de propietat privada que comprar una sola finca 
per fer-ho tot. També votarem en contra. Gracies, Sr Presi
dent. 

EL SR PRESIDENT: 

Sí; té la parauIa el Diputat Sr Moragues. 

EL SR MORAGUES I GOMILA: 

Gracies, Sr President. Per una al.lusió afectuosa q\l:e 
m'han fet des dels escons del Grup NACIONALISTA 1 
D'ESQUERRES, que m'han dit Verde de los Montes . Per 
descomptat que no som Verde de los Montes perque a Me
norca no hi ha muntanyes i Cerco de los Bosques encara 
manco, perque tampoc no tenim cap bose de titularitat pú
blica, peró jo vull dir al Sr Portaveu del Grup NACIONA
LISTA I D'ESQUERRES que el Sr Morey a Menorca no 
és conegut per Sr Morey de los Bosques, sinó per Sr Morey 
Sin Tie"a. Gracies, Sr President. 

(Rial/es.) 

EL SR PRESIDENT: 
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Passam a votació, primer les esmenes 3303, 3304 i 
3305 del Grup Parlamentari NACIONALISTA 1 D'ES
QUERRES. Es poden votar conjuntament? 

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

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

Abstencions? 

Resultat de la Votació: Vots a favor, 27. Vots en con
tra, 29. No hi ha abstencions. Queden rebutjades les tres 
esmenes que acabam de sotmetre a votació i passam a votar 
les esmenes 3010, 3011 i 3012 del Grup Parlamentari SO
CIALISTA, també conjuntament. 

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

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

Abstencions? 

Resultat de la Votació: Vots a favor, 27. Vots en con
tra, 29. No hi ha abstencions. Queden rebutjades les esme
nes que acabam de sotmetre a votació. 

Sres i Srs Diputats, se suspen la sessió per deu minuts 
que seran quinze. . 

EL SR PRESIDENT: 

(oo.) hi ha dues esmenes mantengudes, del Grup Parla
mentari SOCIALISTA, les 3013 i 3033. Sr Rus. 

ELSRRUS IJAUME: 

Gracies, Sr President. Són dues esmenes d'afectació, 
efectivament,la 3030 i la 3031, com voste ha dit, sobre dues 
zones de repoblació, repoblació de la zona d'Arta i de les 
zones de Son Servera i Canyamel. Tothom coneix els greus 
incendis que han succelt en aquestes zones i la veritat és 
que nosaltres voldríem que s'intentas fer qualque cosa per 
intentar retornar-les el color i la verdor que tenien abans 
d'aquests successos. Gracies, Sr President. 

EL SR PRESIDENT: 

Per part del Grup Parlamentari SOCIALISTA, té la 
paraula el Diputat Sr Planells. Del Grup Parlamentari PO
PULAR, perdó, és que mirava quants Diputats hi havia 
aquí dins i m'he distret. 

EL SR PLANELLS l PLANELLS: 

Grades, Sr President, i també per l'aclariment; he vist 
que el Sr Orfila de seguida ha saltat. Dir al Sr Portaveu que 

li votarem en contra, ja que els projectes preveuen fer la re
població tant de la zona d' Arta com la de Son Servera i Ca
nyamel. 

EL SR PRESIDENT: 

Té la paraula el Sr Conseller d' Agricultura, Sr Pere 
Morey. 

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

Gracies, Sr President. Efectivament, el pla de la zona 
d'Arta, que inclou les esmentades, s'ha previst expressa
ment en el conveni amb ICONA, concretament en el des
envolupament del Reglament Comunitari 1118, i dins els 
nos tres pressuposts hi ha expressament 30 milions de pes
setes, a la partida 152.01,53.32.00,61.100. 

Quant a la repoblació, hem de dir que dins la partida 
de tranferencia a SEFOBASA també s'ha contemplat fer la 
repoblació integral d'aquesta zona d'Arta amb una mescla 
de pinar i alzinar i també de la zona de Manacor. També 
vull explicar al Portaveu Socialista que precisament en 
aquesta zona d'Arta hem iniciat un nou sistema de preven
ció d'incendis a base de subvencionar directament els qui 
tenen ramaderia d'oví extensiva, que com voste sap és un 
deis motius que produeix sistematicament els incendis en 
aquesta zona, per la crema de les pastures; subvencionar 
l'alimentació animal d'aquest ramat oví extensiu, per tal 
que la gent tengui menjar i no tengui necessitat de cremar, 
com ha anat fent historicament, des de fa més de 200 anys. 
GracieS, Sr President. 

EL SR PRESIDENT: 

Moltes gracies, Sr Conseller. Té la paraula el Diputat 
Sr Rus. 

EL SR RUS IJAUME: 

Grades, Sr President. Efectivament, Sr Morey, nosal
tres havíem detectat aquestes quantitats que voste diu, pero 
a Comissió no es va donar aquesta explicaeió i d'aquí ve 
aquesta afectaeió. Jo li agraese aquesta explicació i, reco
llint aquest compromís seu, nosaltres retiram les dues es
menes. Ara bé, jo vull recordar al Sr Conseller que en tema 
de prevenció d'incendis, cree que era I'enginyer d'IR YDA 
que va dir que el millor era resar. Jo cree que és millor no 
resar tant i dedicar-hi més partides per intentar d'evitar-Ios. 
Moltíssimes grades. 

EL SR PRESIDENT: 

Retirades les dues esmenes, passam al Programa 7123, 
ordenació i millora de la població pesquera, on hi ha un 
vot particular per part del Grup Parlamentari SOCIALIS
TA en el sentit de recuperar el text del Projeete. Per defen
sar-Io, té la paraula el Diputat Sr Miquel Oliver i Massutí. 

EL SR OLIVER 1 MASSUTÍ: 
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Grades, Sr President. El vot particular ve perqu~ real
ment no es fa l'exposició de per qu~ es presentava aquesta 
esmena, que no acabavem d'entendre. Es tracta, en primer 
lloc, de llevar uns recursos del Capitol VII per passar-Ios al 
Capital IV. Entenem que eren recursos per millorar la in
frastructura del sector pesquer i els canvien a una subven
ció a una Federació de Confraries. Aquesta subvenció sem
bla que és per millorar la comercialització. 

Jo he de dir que la Federació de Confraries no va valer 
crear I'OPEBAL, aixo el Conseller ha sap perfectament. 
L'OPEBAL era una organització que entrava dins l'estruc
tura de la Comunitat Economica Europea i que era el cami 
per anar a les ajudes economiques que la Comunitat Euro
pea posa en marxa per al desenvolupament del sector pes
quer. Si renuncien a les ajudes de la Comunitat Economica 
Europea no creant l'OPEBAL i prefereixen mantenir-se en 
una Federació de Confraries que intentanl millorar la co
mercialització, pero no tendnl accés a aquestes ajudes, no 
veig per qu~ hem de llevar recursos d'un Capital, d'un con
cepte molt concret, per dur-los a una subvenció a una Fe
deració que ha renunciat a les ajudes que li podien venir 
d'una altra part, aixó és senyal que no els necessiten. 

Referent a aixo, en tot cas, si l'argument era que no es 
va exposar que, ateses les peticions que hi ha hagut per mi
llorar la nostra llota, no han cobert el Capitol que s'havia 
previst i, per tant, creuen que es traba amb excés, en Uoc de 
treure-ho .del Capftol VIL.. on no hi ha esculls, no hi ha 
cultius, no hi ha millora de llota .. . pero no llevar-ho per 
posar-ho a Capitol 4, per subvencionar unes agrupacions 
que han renunciat a les ajudes economiques que els ofe
rien, la qual cosa vol dir que no les necessiten. 

EL SR PRESIDENT: 

Té la paraula el Sr Conseller d'Agricultura i Pesca. 

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

Gracies, Sr President. Aixo és una esmena t~cnica, pri
mer hem de centrar per qu~ és una esmena t~nica. Quan 
els pressuposts ja eren al Parlament, ens vArem adonar -
perqu~ la Direcció General de Pressuposts ens va avisar -
que a110 que volíem fer aniria millar fer-ho per Capitol IV 
en !loc de fer-ho per Capital VII. Vost~ dira: Qu~ volen 
fer? Jo li ha explicaré. 

Efectivament el que vost~ ha 'dit d'OPEBAL és l'evan
geli, és aro, no hi ha hagut manera, i vost~ també sap els 
esfor<;:üs que ha fet la Conselleria perqu~ anas d'una altra 
manera. No ha pogut ser, quan els pescadors no en valen, 
quasi quasi és com quan els agricultors no en valen, ja POts 
fel coses, que tanmateix no pOl ser. El que passa és que ai
xo no ha estat un fet alllal dins el territori espanyol, ha pas
sat a tot Espanya, les OPEs han fracassat. Lamentablement 
els pescadors no ho han volgut entendre, la fon;a de les 
confraries historiques ha pesat molt, vost~ sap la for<;a que 
tenen historicament; assumptes interns de confraries han 
pesat molt, ara no és el moment ni ell10c per treure'ls, pe
ro voste í jo els sabem tan bé com qualsevol, el fet és que 

han decidit fer una cosa a mig cam!: entre una confiaría i 
una OPE i han fet una Federació de Confraries. 

L'Administració Central ha estat conscient de tata 
aquesta problematica, li record les famoses vagues d'Anda
lusia, tota la problematica que hi va haver entre les confra
ries i la Junta d'Andalusia perqu~ les confraries entenien 
que les OPEs significaven la seva desaparició. Per una altra 
part, també s'ha d'admetre que el Mercat Comú mai no ha
via entes perfectament que era una confraria de pescadors i 
qui era el seu paper; darrerament pareix que ha ha ent~s . 

Jo crec sincerament que la Federaci6 de Confraries podran 
optar igualment a les subvencions comunitAries; tenc 
aquesta esperan<;a fonamentada, almanco les conversacions 
que tenim amb el FROM van en aquest sentit. 

Ara bé, aquesta Federació de Confraries que ha de co
mercialitzar el peix es troba amb un defecte de principi 
com moltes d'aquestes institucions noves que han de co
men<;ar a fer una feina que fins ara no havien fet, que es ne
cessari que ho facin i que necessiten un capital per arren
car. Aleshores nosaltres el proporcionarem. Aquests 16 mi
lions de pessetes aniran a capitalitzar la futura Federació 
de Confraries per comercialitzar el peix, pero no passant al 
compte corrent de la Federació de Confraries i que no es 
moguin d'alla, sinó servint per fer un pla concret que tenim 
concertat arnb e11s de difusió del peix fresc, és a dir, que a 
tots els mercats apareixi diferenciat mitjan<;ant cartells 
adients, amb el suport de la Federaci6, el peix fresc - és a 
dir, pescat per pescadors professionals de les Illes - del peix 
foraster, que encara que sanitAriament pugui tenir tates les 
condicions com a alirnent, des deIs punts de vista organo
I~ptic i de gust sempre serA molt millar el peix que fa 24, 
26, 28 hores que era a la mar. És per fer aquesta campanya 
de difusió del nostre peix i al mateix temps de valoració del 
seu preu de mercat. Gracies, Sr President. 

EL SR PRESIDENT: 

Té la paraula el Diputat Sr Oliver. 

EL SR OLIVER 1 MASSUTÍ: 

GrAcies, Sr President. Jo som a les mateixes, en el sen
tit que ara no discutirem el tema de les confraries ni per 
qu~ les confraries no es varen voler integrar a OPEBAL o 
amb les OPEs d'on siguin; vost~ i jo ho sabem, pero ara no 
és el moment de discutir-ha. Tampoc no veig molt cIar que 
la Contraria de Palma en concret, més les altres que s'hi 
afegeixin, estiguin descapitalitzades, perqu~ exploten la 
Llonja de Palma i vost~ ho sapo Per tant, crec que seria 
molt més efectiu traslladar aquests doblers, mantenir-Ios 
dins el Capital VII i que incidissin en els distints conceptes 
que tenen aquí i jo li he dit, ja siguin esculls, cultius o mi
llora de flota, pero com que, arnés, els canvis que es fan de 
recursos són de conceptes i jo crec que el Conseller pOl 
canviar uns recursos d'un concepte a !'altre simplement ra
onant-ho, no veig cap raó perqu~ hi ha hagi de fer una es
mena concreta que llevi doblers d'infrastructura i els passi 
a Capítol IV, aixó és el que no acabam d'entendre. Molles 
gracies, Sr President. 
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EL SR PRESIDENT: 

També hi ha mantenguda l'esmena 3412 del Grup Par
lamentari CDS. Per defensar-la, té la paraula el Portaveu 
Sr Quetglas. 

EL SR QUETGLAS 1 ROSANES: 

Moltes gracies, Sr President. L'esmena que nos al tres 
presentam és conseqüencia d'un debat que hem tengut en 
aquest mateix plenari en relació amb un qüestió tan impor
tant i preocupant com la inspecció pesquera. En ocasió d'a
quell debat, que va presentar el Diputat Sr Oliver, el nostre 
Grup va manifestar la nostra preocupació i una vegada més 
l'hem d'al.1udir pel fet que el Govern tengui congelat, d'u
na manera al nostre judici injustificada, qualsevol creixe
ment creixement de plantilles, fins i tat en aquells sectors 
on la demanda pública és evident que requereix uns serveis 
que neeessiten I'augment de personal. 

El cas de la inspecció pesquera és absolutament fla
grant i evident i, en conseqüencia, el nostre Grup Parla
mentari propasa un augment de 20 milions de pessetes a la 
Secció 15, al Capitol 1, per a la creació de noves plaees 
d'inspecció pesquera, i esperam que els Grups Parlamenta
ris recolzin aquesta esmena, naturalment, o bé que se'ns 
doni alguna raó que encara no ha sortit alllarg d'aquest de
bat, per part del Govern, de quina és la motivació serios a, 
poHtica, economica, de qualsevol mena, d'aquesta congela
ció de plantilles en aquest pressupost del 1991, que" nosal
tres no consideram justificada. Gracies, Sr President. 

EL SR PRESIDENT: 

Per defensar l'esmena 3307, del Grup Parlamentari 
NACIONALISTA 1 D'ESQUERRES, té la paraula el Di
putat Sr Orfila. 

EL SR ORFILA 1 PONS: 

Gracies, Sr President. Permetin que comenci parlant 
de l'esmena que presentava el Sr Quetglas. NosaItres li do
narem suport, encara que ens preocupa la quantitat concre
ta que proposa. Ens sembla que 20 milions de pessetes no 
és una quantitat molt ajustada per parlar del Capitol 1; -
s'hauria de calcular millor i esperam que a posteriori es fa
ci, pero aOO i tot li donarem suport perque té un caire polf
tic i nosaltres sempre hem estat a favor de la idea d'aug
mentar aquesta plantilla. 

La nostra esmena pretén fer arribar l'actuació de la 
Conselleria d'Agricultura en materia d'esculls artificials a 
l'illa de Menorca una volta comen~da a Eivissa i enguany 
tenir la previsió de fer la instal.1ació d'esculls a la badia de 
Palma. Nosaltres entenem que no es podra utilitzar tota la 
partida que es destina a cultius marins, a la construcció d'a
questa hatchery o laboratori de cultius marins que té pre
vist instal.1ar la Conselleria i es tracta de dir que no a un 
programa d'esculls que ens sembla que és important que ja 
arribi a tates les Illes. Nosaltres entenem que la quantitat 
que pretenem dedicar-hi, 20 milions de pessetes, no és molt 
important, pero si són esculls de protecció se'n podnl fer 

una instal.1ació considerable. Sembla que sÓn els que es 
pretenen instal.lar a la badia de Palma i es tracta que tam
bé puguin arribar a l'illa de Menorca. Gracies. 

EL SR PRESIDENT: 

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

EL SR. PLANELLS 1 PLANELLS: 

Gracies, Sr President. En relació amb l'esmena que 
acaba de defensar el Grup Parlamentari NACIONALISTA 
I D'ESQUERRES, dir que en principi pareixia que tots els 
estudis que havia fet la Conselleria d'AgricuItura referents 
a la neeessitat de semblar esculls coincidien que la priorit
zació era la badia de Palma; fins i tot jo vull recordar que 
en la seva compareixen~ el Conseller d'Agricultura ha va 
explicar aOO i que diversos Diputats, entre ells un eminent 
parlamentari del Grup SOCIALISTA entes en la materia, 
coincidien que la priorització era la badia de Palma. Per 
tant, votarem en contra d'aquesta es mena pels motius que 
hem argumental. Gracies. 

EL SR PRESIDENT: 

Acabat el debat, passam a votació en primer lloc el vot 
particular del Grup Parlamentari SOCIALISTA suprimint 
l'esmena 3221 del Grup MIXT per tornar al text del Pro
jecte. 

Sres í Srs Diputats que en voten a favor, es valen posar 
drets? 

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

Abstencions? 

Resultat de la Votació: Vots a favor, 27. Vots en con
tra, 29. No hi ha abstencions. Queda rebutjat el vot particu
lar que acaba m de sotmetre a votació i passam a votar l'es
mena 3412 del Grup Parlamentari CDS. 

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

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

Abstencions? 

Resultat de la Votació: Vots a favor, 27. Vots en con
tra, 29. No hi ha abstencions. Queda rebutjada l'esmena 
que acabam de sotmetre a votació i passam a votar l'esme
na 3307 del Grup Parlamentari NACIONALISTA 1 D'ES
QUERRES. 

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

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

Abstencions? 

Resultat de la Votació: Vots a favor, 27. Vots en con
tra, 29. No hi ha abstencions. També queda rebutjada I'es
mena que acabam de sotmetre a votació. 

Al Programa 7124, ordenació i millora dels sectors 
agrfcoles, s'hi mantenen diverses esmenes del Grup Parla
mentari NACIONALISTA I D'ESQUERRES, i jo deman 
al Sr Orfila si les ha de defensar totes ell i conjuntament. 
Sí, Sr Valenciano. 

EL SR VALENCIANO I LÓPEZ: 

Si em permet l'advertencia, Sr President, falta votar el 
vot particular 2869 d'UM, que ha defensat el Sr Oliver. 
Hem votat l'altre que hi havia del Grup Parlamentari 
MIXT. 

(Pausa. ) 

EL SR PRESIDENT: 

Jo no en tenc d'altre, aquí. 

EL VALENCIANO 1 LÓPEZ: 

Quan el Sr President ha anunciat la votació del vot 
particular, ha anunciat la votació del vot particular del 
Grup Parlamentari MIXT 3221, que havia defensat el Sr 
Moragues, pero a part d'aquest n'hi havia un altre que ha 
defensat el Sr Oliver, l'esmena 2869 d'UM, que no s'ha vo
tat expressament. 

EL SR PRESIDENT: 

El Sr Moragues? Vos te ha defensat el vot particular, 
ara? Aquest s'havia votat fa molt de temps, Sr ValentL 

EL SR VALENCIANO I LÓPEZ: 

Sí, Sr President, pero ara, quan hem tornat a fer la vo
tació, vos te ha dit que tornavem a votar el del Grup Parla
mentari MIXT i no el d'UM, el 2869. 

EL SR PRESIDENT: 

Hem votat el deIs 16 milions de pessetes, que ha defen
sat el Sr Miquel Oliver i Massutí; aquest, hem votat ara. Sí, 
era del Grup Parlamentari UM, no del Grup Parlamentari 
MIXT, valgui la rectifica ció per al Diari de Sessions, pero 
hem votat aquest, l'altre s'havia votat en el moment oportú. 
A posta jo no recordava el Sr Moragues i he demanat quin. 

Passam, ido a defensar les esmenes 3306, 3308, 3309, 
3310, 3311, 3312, 3313, 3315, 3316 i 3317 del Grup Parla
mentari NACIONALISTA 1 D'ESQUERRES. Per defen
sar aquestes esmenes, té la paraula el Diputat Sr Orfila. 

EL SR ORFILA I PONS: 

Gracies, Sr President. L'esmena 3306 tracta de l'exten
sió de les campanyes de sanitat vegetal, potenciant la crea
ció d'associacions per a tractament en comú. Tot i aprofi
tant l'ocasió per reconeixer que a l'anterior interven ció he 
fet una afirmació que no s'ajusta en un 100% a la veritat -
quan parlava de les estacions d'avisos he dit que només n'hi 
havia una a l'illa de Menorca i després m'han informat que 
n'hi ha una altra que funciona a l'illa de Mallorca i, arnés, 
en un terreny d'un il.lustre membre d'aquest Govern, el 
President d'aquesta Comunitat Autónoma - nosaltres pen
sam que a0 no obsta perque no mantinguem l'esperit d'a
quella esmena, en el sentit que era un tema positiu, un te
ma a impulsar al qualla Comunitat hauria de dedicar més 
esfor~s deIs que hi dedica. Valgui aquest aclariment. 

L'esmena 3308 tracta del foment de l'apicultura. El be
nefici prodult per les abelles va més enlla de la simple co
mercialització de la mel, un producte ríc i absolutament co
mercialitzable, sinó que I'efeete pol.linitzador de les abelles 
fa que en una zona on hi casetes d'aquests insectes s'aug
menti la produeció en una mitjana d'un 25% en relació 
amb una zona on no n'hi ha. Per a nosaltres és important 
ajudar a les associacions d'apicultors i fer-ho per la doble 
via de col.laborar en la lluita contra les malalties que els 
afecten - aberroasi i algunes altres - i per ajudar-Ios a cer
car fórmules de comercialització de la producció en les de
gudes condicions sanitaries, un tema important en el que -
s'hauria d'incidir a partir d'ara ja que en aquests moments 
aixo no s'acaba de fer. Després parlaré de la baixa d 'aq~esta 

esmena. 

L'esmena 3309 tracta d'organitzar uns equips de dina
mitzadors agraris. Quan discutíem l'esmena a la totalitat de 
la secció, ja he manifestat el que em sembla la pedra de toe 
de la política agraria. ¿Comptam amb el sector, per fer els 
canvis necessaris, i els farem amb la urgéncia i necessitat 
que s'haurien de produir si no volem la mort del sector? 
¿Sera capa!( el sector agrari d'aprofitar les grans possibili
tats que ofereix l'Europa Comunitaria? ¿Sera capa~ de de 
fer-ho abans que els canvis de política produeixin una re
ducció dras~ica deIs fans que avui són a l'abast de la ma? 
L'Administnició, sera capa!( de fer-ho possible? 

Vaig dir al Sr Conseller en la seva darrera comparei
xen~ que la ereixent burocratització de la Conselleria, en 
part obligada per les exigencies del Ministeri d'Agricultura, 
Pesca i Alimentació i de la Comunitat Europea, duien com 
a conseqüencia l'abandonament o la disminució de I'esfore; 
dedicat a atendre el pages des del seu coneixement di~ri i 
constant, pero ara ja no basta a0. EPIREC, (ininteUigible), 
MIRIAM, Objectiu 5-B, 797, entram en una nova dinamica 
plena de possibilitats, que si no s'aprofiten difícilment es 
repetiran, i ni es traba preparat el sector, que pareix una 
greu desestructuració ni l'Administració es prepara sufi
cientment. Fran~, amb tot I'avan~ que ens du en la situa
ció de l'agricultura, amb unes organitzacions agrAries inse
rides socialment dins el món rural, amb un pes que és ca
pae; de fer trontollar governs, quan s'ho propasa, amb un 
moviment cooperatiu que transforma i comercialitza la ma
jor part de la producció total agraria, amb tot a0 es per
met de comptar amb uns liceus, unes escoles de dinamitza
dors agraris, d'agitadors del món rural, uns agitadors que 
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tenen com a missió fer de catalitzador en un món on les re
accions són freqüentment massa lentes i on es necessita 
una agilitat felina per sobreviure. 

Amb aquesta es mena, el Grup NACIONALISTA I 
D'ESQUERRES proposa la creació d'un equip o dos d'a
quests com a experi~ncia per aprendre abans de munlar-ne 
de forma més definitiva pel sector. Objectiu? Dinamitzar, 
agitar, fer propostes constants, dur iniciatives, cercar com 
aprofitar millor els fons comunitaris amb que podem 
comptar i promoure les estructures que facin falta per ren
dibilitzar aquestes inversions, aquestes subvencions, aques
ts doblers comunitaris que poden venir. Pensam que es po
dria fer a través d'acords amb institucions o activitats asso
ciatives, com potser UCABAL, pero estretament lligades a 
la Conse11eria i als Consells Insulars, que haurien de ser qui 
haurien de dirigir aquestes actuacions. 

A quina baixa corresponen els 15 milions de pessetes i 
els 3.333.333 que hauran sorpres més d'un Diputat? La bai
xa corres pon a la partida prevista de foment al Turisme 
Rural, una qüestió davant la qual el nostre Grup té evi
dents i moltes vegades manifestades reticencies pel que fa 
als objectius prevists. En política, Sres i Sres Diputats, suc
ceeix com amb aquelles can<;ons que es fan populars: co
mencen dient una cosa i passat el temps acaben essent tan 
diferents, que no les coneix ni el seu autor. 

El nostre i!.lustre paisa, el menorquí Ángel Ruiz i Pa
blo, recu11 en un deIs seus escrits com una can<;6 que soben 
cantar els cors populars del seu poble era paradigm<ltica 
d'aquest fet. La can<;6 deia: "Al pié de un mosorruello / un 
besito blandamente / el aroma sin comente / una pastora yo 
vi". El Sr Ruiz i Pablo, que era un home caparrut i curiós 
com no n'hi ha, va voler investigar fins a discernir qu~ era 
alló del "mosorruello", i encara que "un besito blandamente" 
era més cIar que l'aigua qu~ volia dir, desx:ifrar a110 de "el 
aroma sin corriente" i lligar-ho a "una pastora yo vi" supera
va la seva capacitat. Finalment, després de malta feina i pa
ciencia, va trobar 11um. El text de la can<;6, tal i com havia 
sortit de la mil del seu autor, era així: "Al pie de un arroyue
lo / y mecida blandamente / al amor de la comente / una pas
tora yo vi". 

Igual pot succeir amb la qüestió del turisme rural i l'a
groturisme, i d'u.na mesura dirigida a cercar ingressos com
plementaris per als agricultors per aconseguir un objectiu, 
lligar-los a la lerra, permetre que continuin conram el 
camp, ens podem trabar amb l'efecte conlrari al previst en 
principi: que en treguin el profit uns poes propietaris que 
encara ho poden utilitzar com a excusa per convertir la se
va finca agrícola en un hotelet, faragitant el pages, que evi
dentment no en treuria profit ni li hauria servit per a res, 
un efecte ben contrari del que pretenien aconseguir els qui 
han impulsat aquesta idea des de la Comunitat Economica 
Europea i han promogut la seva abstenció. 

Sres i Srs Diputats, presentam aquesta esmena perque 
l'agroturisme no sigui "un besito blandamente" només per a 
alguns propietaris i perque aprofitem millar els recursos 
que s'hi volen dedicar. Dedicar generosament els recursos a 
aquesta actuació ens fa olor - deu ser "el aroma sin comen-

te" - de voler afavorir de forma encoberta aquesta reconver
sió de la qual parlava fa uns moments, amb la particularitat 
que difícilment podr(em trobar la pastora, perque s'hauria 
convertit en cambrera, i amb a0 no s'aconsegueix mante
nir l'agricultura, és una cosa ben diferent. 

EL SR PRESIDENT: 

Deixi la pastora tranquil.la i vagi endavant. 

(Rialles. ) 

EL SR ORFILA 1 PONS: 

Havent acabat amb la pastora, Sr President, passaré a 
les al tres esmenes. Nosaltres entenem, Srs i Srs Diputats, 
que promoure la producció d'aliments de qualitat controla
da soIs és afrontar la meitat d'un problema. Hi ha mercats, 
pero com hi arribam? Els productors de les Illes són petits, 
tenen poc pes espec[fic i diftcilment podran assumir els es
tudis de mercats que necessiten . Amb l'actuació que propo
sam de fer estudis de mercats per a aquests productes, el 
Govern assumiria la funció orientadora que li pertoca d'un 
sector, l'agroalimentari, que potencialment té un gran fu
tur, pero que es troba en greu perill de desapareixer si no 
l'orienten convenientment. 

La fragmentació de les empreses agroalimentaries de 
les i\les és tal que difícilment podem afrontar el futur si no 
uneixen els seus esforc;os a I'hora de comercialitzar. En uns 
moments que la competencia brutal deIs productes de la 
Comunitat Europea ja fa notar els seus primers efectes, co
neixer les possibilitats del mercat, no per una marca con
creta, sinó per productes determinats, pot ajudar a consoli
dar les empreses i de rebot procurar acords entre aquestes 
per respondre millor al desafiament del mercal. 

L'esmena 3311 demana que es faci una campanya pu
blicitaria del consum dels aliments de qualitat controlada. 
És evident que si nosaltres cerca m mercats, si som capa<;üs 
de fomentar la seva producció, immediatament hem de fer 
una campanya orientadora, divulgadora de cara al consumi
dor del fet que es produeixen aquests productes i que es 
poden consumir de forma convenient. 

L'esmena núm. 3312 propasa la realització d'una cam
panya per fomentar el consum de \let fresca del dia. El sub
sector del camp de les illes amb més problemes és, sens 
dubte, el sector lleter. AGAMA i COINGA són mostres 
d'una crisi en la qual juguen tants factors que defuig les 
possibilitats d'una amUisi tan nlpida com aquesl. Sigui com 
sigui, és cIar que davant la compet~ncia ferotge deIs pro
ductes lactis provinents d'altres comunitats autonomes i ja 
de l'estranger, una de les defenses és la promoció del con
sum de la llet fresca del dia. Als avantatges que representa 
per al consumidor el consum d'una !let sense pasteuritzar, 
encara viva i, per tant, molt més rica, hi hem de juntar la 
protecció que representa per als productors, ja que la com
petencia és molt més dificil per a les marques que no es 
produeixin a les mateixes Illes. 

L'esmena 3313 haura fet somriure a més d'un Diputat: 
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campanya educativa dirigida al ciutadA per tal que respec
lin els contums quan surt al campo Quin ciutadA de les nos
tres illes no surt regularment al camp un diumenge que fa 
bon temps? Esclata-sangs, caragols, espArrecs, ca<;a o sim
plement passejar; sigui com sigui, cada diumenge el camp 
surt de gent de la ciutat que benauradament encara valora 
les delícies del contacte amb la natura, pero el camp, a mol
tes zones de les nos tres illes, sortosament encara és una ex
plotació agrícola de la qual viu una famflia i, segons sigui la 
nostra actuació, podem perjudicar-los. 

Quants accidents s'hauran provocat per la distracció 
de deixar una barrera oberta, facilitant l'escapada d'una va
ca o d'un altre animal? Quants enderrossalls per haver bo
tat una paret pel tros més debil en Uoc de fer-ho pel bota
dor que hi sol haver normalment? I els foes fets sense per
mís i després abandonats, quants incendis hauran provo
cat? Quantes alarmes han provocat el fet repetit d'entrar 
amb un ca sense fermar en una finca on hi ha bestiar amo
llat? ¿Quants de mals de panxa ha produ'it el consum d'una 
fruita collida de l'arbre o de terra sense saber que estava 
tractada pel algun insecticida sense haver passar el temps 
de seguretat per poder-se consumir? Des d'una actitud in e
quívocament partidaria de l'eliminaci6 de barreres i del 
contacte home-natura, pensam que és necessari informar 
els ciutadans que certes actituds que ells poden tenir perju
diquen altres persones i de vegades a eUs mateixos. 

Dedi~r 15 milions de pessetes, com proposam en l'es
mena 3315, a potenciar la producci6 i el consum de carn no 
tractada amb hormones és una esmena que es defensa pels 
seus termes. Sabem que en aquests moments aquest tema 
provoca problemes que han ocasionat el tancament d'in
dústries químiques que elaboraven hormones que després 
es venien als ramaders de la Península per engreixar de for
ma fraudulenta un bestiar que després consumíem amb 
unes conseqüencies de les quals encara no en tenim prou 
coneixements, i a0 és un feto Succeeix a les nos tres illes? 
Nosaltres creim que no, esperam que no sigui així, pero 
també entenem que I'Administració no pot defugir de cap 
manera la responsabilitat d'informar degudament, primer 
els agricultors - els ramaders, en aquest cas - de la respon
sabilitat en que poden incórrer, i després als consumidors 
que es facil detectar la carn tractada amb hormones, és pot 
detectar a la carnisseria, i creim que el Govern hauria de 
dedicar un esfor~ a aquesta campanya que sembla que el 
Ministeri de Sanitat té previst iniciar. Nosaltres hem pre
sentat aquesta esmena a la Canselleria d'Agricultura, pero 
facilment es podria posar d'acord amb la Canselleria de Sa
nitat i Consum per afrontar-la de"forma conjunta. 

Augmentar en 30 milions la partida destinada a cap ita
lització de cooperatives - i acab, Sr President - ens sembla 
una qüesti6 obvia i absolutament coherent amb la interven
ció que hem fet quan parlAvem de l'esmena a la totalitat de 
la secció. Nosaltres entenem que només l'actitud de l'admi
nistració de potenciar el moviment cooperatiu, de poten
ciar el moviment associatiu dels agricultors per produir i, 
sobretot, especialment per transformar i comercialitzar els 
seus productes, pol fer possible que el camp es mantengui, 
que el camp continu'i viu. Les cooperatives han de jugar un 
paper important, com el que juguen a Europa, i hem de de-

dicar-hi aquest esfor~ que nosaltres demanam augmentant 
aquesta partida. 

Fomentar l'agricultura biologica a través de finques 
co1.laboradores també ens sembla important. Cada vegada 
hi un sector més disposat a consumir aquests productes que 
no s'han tractat amb químiques, uns productes naturals que 
seran més cars perque la seva producció haurA estat més 
complexa i la productivitat de les finques no haura estat la 
mateixa que on s'han pogut utilitzar herbicides o insectici
des, pero el benefici que donam als consumidors, el benefi
ci que hauríem de donar a aquests productors que s'esfor
~n per produir aquestes fruites i verdures sense utilitzar 
productes químics ens sembla que mereix una atendó pre
ferent de l'Administració i per a~ proposam que s'hi dedi
quin 5 milions de pessetes. GrAcies, Sr President. 

ELSRPRESlDENT: 

Té la paraula el Sr Conseller d'Agricultura i Pesca. 

EL SR CONSELLER D'AGRICULTURA I PESCA 
(Pere J. Morey i BalIester): 

Molt breument, President. Oferesc una possibilitat al 
Grup NACIONALISTA 1 D'ESQUERRES, ja que ente
nem que la irnmensa majoría d'aquests temes s'han previst 
perfectament en els nos tres pressuposts i que no tenim cap 
inconvenient a acceptar-los. Nosaltres ens comprometem 
públicament en aquest Parlament - com feim sempre i fins 
ara ningú no ens ha pogut dir que no ho hem complit - a la 
campanya de les atries, a la campanya de prevenció de I'a
berroasi i de les sequeres, a la crea ció d'equips i cursos d'a
nimadors acthuc a Menorca, a una campanya per divulgar 
els aliments de qualitat controlada a les Illes, a una campa
nya de la llet fresca, a una campanya de mentalització de la 
cultura rural, a coordinar amb Sanitat una lluita contra els 
finalitzadors a la carn, que no existeixi cap problema per a 
la capitalització de les cooperatives que ho demanin con
forme al Decret de Cooperatives i a cercar finques perqu~ 
facin agricultura biologica en r~gim concertat. 

EL SR PRESIDENT: 

Sí, té la paraula el Sr Orfila. 

EL SR ORFlLA I PONS: 

Nosaltres no tenim per que dubtar de la paraula del 
Govern, de fet ha acceptat la totalitat de les esmenes que 
presenmvem de tacto. Nosaltres les retiram amb el desig 
que el Conseller continuii: molt de temps - almanco el que 
li queda - amb la seva capitat fagocitadora. Gracies. 

(Rial/es.) 

EL SR PRESIDENT: 

Aquesta Presidencia agraeix la retirada de les esmenes, 
pero demanaria que una altra vega da primer parli el Con
seller i després el Diputat, i evitarem el debat. 
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Retirades, idó, les esmenes, passam al debat de la de
fensa de les esmenes 3014, 3015, 3016, 3017, 3018, 3019, 
3020,3021,3022,3023,3024,3025,3026, 3027, 3028 i 3029 
del Grup Parlamentari SOCIALISTA Vos tes diran com 
volen defensar-Ies. El Sr Valenciano té la paraula. 

EL SR VALENCIANO 1 LÓPEZ: 

Si, Sr President. La Diputada Sra Magafia defensara 
l'esmena 3014; el Diputat Sr Serra defensanlles 3015, 3016, 
3017 i 3018, i la resta, si no vaig errat, les defensara el Di
putat Sr Rus. 

EL SR PRESIDENT: 

Per defensar l'esmena 3014, té la paraula la Diputada 
Sra Magaña. 

LA SRA MAGAÑA 1 ALAPONT: 

Gnlcies, Sr President. El 17 de maig del 1990, es va 
aprovar en aquest Parlament una proposició no de llei per 
la qual el Govern de la Comunitat Autónoma de les Illes 
Balears tenia 6 mesos per a la creaci6 de la pla\3 de veteri
narí a l'illa de Formentera. Han passat els 6 mesos i no sa
bem si han creat la pla\3, del que sí estam segurs és que a 
Formentera no hi ha cap veterinari de forma permanent, i 
per aíxó suposam que no s'ha fet. Pens que s'ha de ser se
ri6s i que si hi ha un acord del Parlament és per fer-lo com
plir i per aíxó no basta la voluntat, sinó que s'ha de comp
tar amb una partida pressupostaria. Nosaltres pensam que 
5 milions de pessetes són suficients per a la creadó de la 
pla~ i si aquesta esmena fos derrotada, com suposo que 
passara, m'agradaría que diguessin quan pensen complir 
l'acord d'aquest Parlament. Gnlcies. 

EL SR PRESIDENT: 

Gracies, Sra Diputada. Per defensar les esmenes 3015, 
3016,3017 i 3018, té la paraula el Diputat Sr Pere Serra. 

EL SR SERRA 1 VICH: 

Gracies, Sr President. Sres i Srs Diputats. 

Dins aquesta sala encara belluguen les paraules que es 
varen die no fa massa temps amb motiu del debat sobre la 
Interpel.laci6 de races autóctones d'animals domestics de 
les Illes Balears. Paraules, venguessin d'on venguessin, que 
demostraren un gran consens, una clara preocupaci6 i que 
tant el Govern com l'Oposició estaven disposats afer feina 
junts per míllorar i assegurar l'exístencia d'aquests animals 
a les nos tres illes. 

Ara bé, aixú que va quedar en paraules - pensin que 
aquesta és una d'aquelles interpel.lacions que durara dos 
anys, ja que la interpel.lació es va veure l'any 90 i la moCÍó 
es veura l'any 91, i a pesar que no sabem com sera la vota
ció, d'entrada podem afirmar amb certa seguretat que sera 
recolzada, ja que la varem consensuar - precisament davant 
els pressuposts arriba el moment que les paraules es con
verteíxin en doblers per poder conventir aquelles paraules 

en fets. Aquesta sala és plena de paraules ben intenciona
des, aquesta sala és plena d'acords incomplits, i a través 
deIs pressuposts és necessari dotar de doblers perque les 
paraules puguin sortir per aquesta porta convertides en re
alitats. 

Aquestes tres esmenes, les 3015, 3016 i 3017, van enca
minades a la possíbilitat de realitzar el pla de recuperació 
de cada una de les races autúctones a cada una de les illes i 
suposam ... 

EL SR PRESIDENT: 

Un moment, Sr Serra. Srs Diputats, jo deman un poc 
d'atenció per al senyor que parla. El quí tengui ganes de 
conversar que surti a la sala de passos perduts, que hi fa 
molt bon parlar. Té la paraula, Sr Diputat. 

EL SR SERRA 1 VICH: 

Gnlcies, Sr President, per la seva ajuda. Bé, i esperam 
que aquest pla que segurament ens ha de dir a interven
cions directes sobre aquests animals, tengui el suport de
gut. Per aixú esperam el seu supon a a aquestes esmenes. 

Podríem dir que el Sr Orfila ha comen\3t la 3018, perú 
pensam que no ho ha explicat bé. El problema de l'agricul
tura ecológica, biolúgica o natural - és exactament igual - és 
greu per un motiu. Aixo també ho veurem en una inter
pel.laci6que si no hi ha res de nou veurem en el proxim 
període de sessions: el motiu és que perque una finca pugui 
comerciaIítzar el seu producte, perque el seu producte eco
lúgic pugui sortir al mercat, necessita tenir el certificat que 
realment és ecolúgic, necessita una etiqueta. Per aconseguir 
aquesta etiqueta l'agricultor ha de demostrar que el seu 
camp no ha estat tractat amb productes químics i que en el 
desenvolupament de les fruites o verdures que ven tampoc 
no s'han utilitzat aquests productes. Pensin que qualsevol 
terra de les nos tres illes necessíta tres anys com a mínim -
si anam a Sa Pobla i d'altres zones que han sofert un fon 
increment de cultius intensius es necessiten molts més anys 
- de manera que l'agricultor, durant aquests tres anys des 
que decideix dedicar-se a l'agricultura ecolúgica o natural, 
diguin el nom que vulguin, fins que aconsegueíx l'etiqueta, 
difícilment pot subsistir. Només té una manera de subsistir, 
i és que nosaltres li donem el nostre suport des d'aquí. 

L'esmena va en aquest sentit i quan varem fer la in ter
pel.laci6 ja vaig dir que l'agricultura no es defensa amb un 
sol pla, qile l'agricultura té moltes sortides i aquesta, a part 
de ser una bona sortida econúmica, al mateix temps és una 
bona mesura per conservar el nostre ambient, per conser
var els nostres camps. Gracies. 

EL SR PRESIDENT: 

Per defensar les esmenes 3019, 3020, 3021, 3022, 3023, 
3024,3025,3026,3027,3028 i 3029, té la paraula el Diputat 
Sr L1oren~ Rus. 

EL SR RUS 1 JAUME: 
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Gracies, Sr President. Intentava posar-les per ordre 
per no haver de fullejar, si em permet la ... 

EL SR PRESIDENT: 

Posi-les per ordre i defensi-Ies. 

EL SR RUS IJAUME: 

Jo li vull fer una observació amb tot el respecte, si 
m'ho permet. La 3013 i la 3033 no record que s'hagin votat; 
si fas tan amable de comprovar-ho, per favor. La 3013 i la 
3033. 

EL SR PRESIDENT: 

S'han votat en el Programa 7111, de serveis generals 
d'agricultura. Eren d'aquest programa? 

EL SR RUS 1 JAUME: 

Sí que ha eren. 

EL SR PRESIDENT: 

S'han votaL 

EL SR RUS 1 JAUME: 

Gracies, Sr President. 

EL SR PRESIDENT: 

Perd6, Sr Rus. Vost~ les havia retirat, no s'han votal. 
Vost~ ha dit que les retirava. 

EL SR RUS 1 JAUME: 

Té tota la raó, Sr President, efectivament. Ha havia 
anotat sobre l'esmena, pero no a la fulla de les votades. 
Perdoni l'error. 

Respecte de les esmenes pendents, n'hi ha algunes que 
en rerta manera ja s'han debatut, que quasi quasi seria re
petitiu tornar-les a defensar, perque el Sr Orfila del Grup 
NACIONALISTA 1 D'ESQUERRES ja ho ha fet, per bé 
que n'hi ha algunes que ell no n'ha parlat i, si m'ho permet, 
jo ho faré. 

Es tracta, per exemple, del foment a la indústria viní
cola. Nosaltres entenem que determinades circumstancies 
han afectat el sector vinícola de Mallorca, sObretot, i ente
nem que seria interessant que la Conselleria destinas les 
quantitats que nosaltres presentam a )'esmena per intentar 
enfortir el que ara pareix que es troba en decad~ncia, ja 
que entenem que és important que es mantenguin algunes 
zones. 

Respecte de les 3021 i 3021, és una esmena que pre
sentam cada any als pressuposts i nosaltres consideram de 
vital importancia. També fa referencia al que deia el Sr Or
fila: que seria interessant que la carn que ens arriba ten-

gués túnels de fred tant a l'aeroport com al port, perque els 
serveis d'inspecció de les Conselleries - en aquesta cas tam
bé la de Sanitat - poguessin tenir un lloc adequat sense 
rompre la cadena de fred i poder investigar bé a110 que arri
ba. 

UCABAL i OPAs, ja s'ha dit; nosaltres entenem que 
és important, ja sé que és repetitiu, pero cree que és impor
tant que s'ajudi a les cooperatives i a l'Organització de Pro
ductors, perque crec que seran la darrera flama que man
tendra la indústria agraria a la nostra terra. 

La 3023 fa referencia a l'anomenat Programa de reuti
lització d'aigües residuals a la vila d'Alaró. Crec que és una 
esmena que també duim aquí per segona vegada, perque 
creim que és important que aquesta vila tengui soles per a 
la ccimarca d'aqu~ta reutilització de les aigües residuals. 

La 3024, programa de Het escolar, seria repetir el que 
ha dit el Sr Orfila, crec que es defensa amb els seus termes. 
La 3025, foment d'apicultura, també es defensa amb els 
seus termes; és una esmena que nosaltres duim aquí any 
darrera any i que creim que s'hauria de ten ir en compte, 
que s'hauria d'ajudar més a aquest ti pus d'indústria. La 
3026 fa referencia a un conveni que nosaltres proposam fer 
amb EMA Y A, de residus forestals i fangs de depuradora. 
És una idea que si bé em pareix que ja l'hem proposada 
dues vegades als Pressuposts, ef!1 pareix recordar que neix 
de la compareixenc;a d'un tecnic de la Conselleria que va 
dir que ja s'havien fet una serie d'estudis primaris, aixo és 
ver, i que podria ser interessant dur-ho a terme. No varem 
saber res pus del tema i ens agradaria que es dugués enda
vant. 

La 3027 fa referencia al foment de l'horticultura. Cre
im que és una de les noves vies que poden fer que els canvis 
de productivitat d'a1gunes terres puguin tenir sortida viable 
des del punt de vista economic i de rendiment i creim que 
aixo s'hauria de fomentar. La 3028 fa referencia a unes aju
des que nosaltres entenem que s'haurien de repartir més 
per als Ajuntaments, perque aquests ens locals tenguessin 
interes a fomentar els certamens ramaders i s'incentavassin 
tots i cada un deIs pagesos. La 3029 parla d'un tema que 
sempre ens ha preocupat, i també al Conse11er: a veure si 
podríem dotar d'unes beques els joves agricultors perque se 
sentissin més incentivats en la seva feina. 

Nosaltres entenem que, en principi, aquest conjunt 
d'esmenes volen afavorir i engrandir el sector, i cree que se
ria interessant que es tenguessin en compte i que fins i tot 
la majoría els donas suporto Gracies, Sr President. 

EL SR PRESIDENT: 

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

EL SR PLANELLS 1 PLANELLS: 

Grclcies, Sr President. Encara que sigui molt breument, 
intentarem contestar les diverses esmenes que ha presentat 
el Grup Parlamentari SOCIALISTA 
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Quant a la 3014, que ha defensat la Diputada Sra Ma
gaña, li hem de dir que efectivament és un acord que va 
prendre aquest Parlament, pero que el problema és el cens 
de ramaders que hi ha a Formentera, que no justifica de 
cap manera un veterinari fu i permanent. Per tant, s'inten
taran cobrir les necessitats a través deIs d'Eivissa. 

Quant al tema de les races autoctones, que ha defensat 
el Diputat Sr Pere Serra hem de dir que no donarem su
port a cap de les csmencs, i bé en uns altres partides deIs 
pressuposts s'ha previst fomentar Le." races autoctones de 
les nostres iLles. Quant a J'esmcna 3019, deL foment de la 
indústria vinícola, ens ha semblat una mica estrany que la 
presentassin, perque entenem que haurien de saber que és 
un tema reglamentat per la Comunitat Económica Euro
pea, concretament pel Reglament d'Estructures 797, que 
prohibeix completament subvencionar aquestes activitats 
reglamentades. 

Quant a les 3020 i 3021, que parlen deIs túnels de [red 
a l'aeroport i al port de Palma, hem de dir que la Conselle
ria era partidaria de fer aquests túnels, que els va incloure 
en el Pla Júpiter que va anar a negociar amb el Ministeri, i 
el primer que els van dir va ser que de túnels ni parlar-ne, 
que eren totalment i absolutament prohibits tant al port 
com a l'aeroport. Per tant, si vost~ aconsegueixen per al
tres vies que els autoritzin, tal vegada lIavors podrem fer 
aquests túnels. 

Quant al programa de reutilització de les aigües resi
duals d'Alaró, dir que s'ha previst dins el Programa de l'ob
jectiu 5-B;i passam a una ben curiosa, que és la 3024, la 
motivació de la qual llegiré als iLlustres Diputats que no 
hagin anat a Comissió. Diu: "Programa Llet Escolar, en 
col.laboració amb els Ajuntaments, AP As i Consells Insu
lars"; la veritat és que aixó m'ha recordat coses de fa trenta 
anys, quan ens feien beure llet a les escoles i menjar trossos 
de formatge que ens enviaven els americans. No sé si té al
guna cosa a veure amb aixo. 

Quant a la 3026, la d'aprofitament deIs residus fores
tals i fangs de les depuradores, dir que el Programa d' Acció 
Comuna de I'IRYDA ho preveu, tal com diuen vostes ma
teixos. La de les ajudes a les fires entenem que ja s'han 
pressupostat i que estan suficientment dotades. Per acabar, 
la 3029, on ha dit que els joves agricultors eren una preocu
pació del Orup SOCIALISTA, dir que també ho són del 
ConseUer d'Agricultura i de ¡'cquip del Govern, i que per 
aixo ja s'han dotat en el Fans Social Eurapeu. Maltes gra
cies, Sr President. 

EL SR PRESIDENT: 

Sí; té la paraula la Diputada Sra Magaña. 

LA SRA MAGAÑA 1 ALAPONT: 

Gracies, Sr President. Jo he quedat molt estranyada, 
perqu~ l'acord d'aquest Parlament per a la creació de la 
pla<;a del veterinari no parlava d'un veterinari d'Eivissa que 
vendria a Formentera, era clar que s'havia de crear una pla
era a l'illa de Formentera. Jo voldria que el Sr Planells con-

firmas si és que no pensen complir aquest acord i que el ve
terinari vendra d'Eivissa, en el qual cas l'acord no hauria 
servit de res. 

EL SR PRESIDENT: 

Sí, Sr Planells. Té la paraula. 

EL SR PLANELLS I PLANELLS: 

Gracies, Sr President. Si l'acord és del Parlament, en
tenem que és sobira i que s'haura de complir. Gnlcies. 

EL SR PRESIDENT: 

Passam a votació les esmenes del Grup Parlamentari 
SOCIALISTA Sr PorLaveu Lloren~ Rus, es fan totes con
juntament? 

EL SR RUS I JAUME: 

Sí, totes conjuntament, pero jo valía fer una matisació, 
si vos te m'ho permet, Sr President. M'ha sabut greu el tema 
del recordatori del Diputat del Grup POPULAR; jo creia 
que el tema de la Llet Escolar era un programa eurapeu i , 
que jo sapiga, fa estona que aquells temps s'han acabat, a 
Europa, abans que a Espanya. Gracies. 

EL SR PRESIDENT: 

Passam a la votació conjunta de les es menes. 

Sres i Srs Diputat que voten a favor de les esmenes 
3014,3015,3016,3017,3018,3019,3020,3021,3022,3023, 
3024,3025,3026,3027,3028 i 3029 del Orup Parlamentari 
SOCIALISTA, es volen posar drets? 

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

Abstencions? 

Resultat de la Votació: Vots a favor, 27. Vots en con
tra, 29. No hi ha abstencions. Queden rebutjades les esme
nes que acabam de sotmetre a votació. 

Passam a la Secció 16, Conselleria de Funció Pública. 
Hi ha una esmena mantenguda del Grup Parlamentari NA
CIONALISTA 1 D'ESQUERRES, que propasa un nou 
Subprograma 12.13.00. Per defensar-la i per part del Grup 
proposant, té la paraula el Diputat Sr Sebastia Serra. 

EL SR SERRA I BUSQUETS: 

Gracies, Sr President. Un moment, que ara ens hem 
embullat amb els papers, pero sera bo de trobar. 

EL SR PRESIDENT: 

Tranquil, voste cerqui tot el temps que necessiti, no 
pass a res. 
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EL SR SERRA I BUSQUETS: 

L'esmena que nosaltres defensam en aquests moments 
és la de Capital I, d'augmentar tota l'adminístraci6 de 8 
funcionarís responsables de la normalitzaci6 lingüística a 
les distintes Conselleries. Plantejam aquesta esmena cons
cients del fet que en aquest moment només existeixen dues 
Conselleries en les quals hi ha uns responsables de la nor
malització lingüística que van complint les seves funcions. 
Ens referim a la Conselleria de Cultura i a Presid~ncia; lle
vat d'aquestes dues Conselleries no existeixen uns respon
sables de normalització lingüística que puguin garantir uns 
mínims d'activitat administrativa normalitzada. 

En aquesta esmena no parlam de cursos a funcionaris, 
per aixo el Govern té una polftica concreta de contractar 
uns serveis externs que van fent els seus cursos bé o mala
ment, pero que els van [ent, sin6 que amb aquesta esmena 
nosaltres volem que cada Conselleria tengui almenys una 
persona titulada responsable, que en sapiga, de la paperas
sa administrativa i de donar criteris globals a la Conselle
ria. Evidentment aixo implica un augment de Capítol I de 
37.127.952 pessetes, el caIcul s'ha fet a partir de les valora
cions de la plantilla pressupostaria que ha fet el Govern, 
valoracions que ens semblen correctes. De fet nosaltres 
hem avaluat el que valen titulars superiors a cada Conselle
ria per fer aquesta feina. 

Si ,,:ostes creuen que s'ha de complír aquest Reglament 
de Normalització Lingüística que s'ha aprovat, aquesta és 
una primera passa, aix6 és indubtable, aixó ha saben el Sr 
Cañellas, la Sra Munar i els Consellers que de fet vulguin 
que es compleixi el Decret que vostes han aprovat. Nosal
tres no coneixem el Decret més que per algunes refer~ncies 
de l'estiu passat, pero si no ha canviat el que deia, sense un 
funcionari responsable amb un nivell de titulat superior 
ens pareix autenticament impossible. Vostes saben, pcr 
exemple, que més d'un 80% de la paperassa que el Govern 
envía a aquest Parlament és en castella; més d'un 80%, ex
ceptuant alguns documents específics o, ja ho he dit abans, 
papers de Presidencia, on realment hi uns serveis de nor
malització, o papers de Cultura, on també existeixen. 

A nosaltres ens pareix una esmena completament ra
cional i, en la seva presentació, ja voldríem dubtar que es 
pugui complír aquesta normalitzaci6 lingüística administra
tiva interna amb serveis externs contractats, una filosofia 
que em va dir el Conseller d'Economia en el Debat de To
talitat. Ho dubtam, és a dir, creim que el Govern pot fer 
contractes laborals de 3, 6, 9 mesos, etc., en algunes d'a
questes Conselleries, pero per a feines molt concretes. Si 
vos tes valen uns normalitzadors que en sapiguen a cada 
Conselleria, han de tenir una titulació superior i una res
ponsabilitat política jerarquicament molt clara i, per tant, 
nosaltres entenem que haurien de ser funcionaris, almanco 
creim que aquesta és la filosofia de la Llei de Funci6 Públi
ca; jo no sé com es pot fer complir a aquest personal, en 
serveis d'aquests altres. Fins i tot essent funcionaris, sé que 
a vegades es difícil fer-Ios-ho fer, pero és que aquesta filo
sofía que deía el Sr Forcades, que jo no nec que es pugui 
seguir per a feines molt concretes i molt puntuals, no crec 
que pugui valer per a un responsable de tata la feina d'una 

Conselleria i, per tant, haver de donar comptes al Conseller 
respectiu o a la Conselleria de Cultura, que és un poe la 
que coordina tata aquesta feina. 

Per tant, aquests 37.127.952 pessetes, calculats pesseta 
per pesseta, ens pareix un augment de Capitol I ben aclarit 
i ben justificat pel mateix Decret que vostes han aprovat fa 
aproximadament 15 dies. Gracies. 

EL SR PRESIDENT: 

Srs Portaveus que vulguin intervenir? Per part del 
Grup Parlamentari SOCIALISTA, té la paraula el Diputat 
Sr Damia Pons. 

EL SR PONS 1 PONS (Damia): 

Sr President. ~res i Srs Diputats. 

Una cosa és predicar i l'altra és reparlir; una cosa és 
fer lleis i I'altra és donar exemple. Difícilment, un Govern 
que fins i tot s'ha negat a votar una petita partida per nor
malitzar els seus mateixos retols, votara favorablement una 
partida plenament justificada. Si d'alguna cosa ha pecat, Sr 
Serra, ha estat de fer curt, perque fan falta bastants més 
persones de les que planteja I'esmena del Grup NACIO
NALISTA I D'ESQUERRES per tirar enfavant aquesta 
normalitzaci6, pero jo voldria donar un argument per de
mostrar la importancia que té aquesta esmena. 

Les burocracies s6n una maquina d'inercia molt difícil 
de maure. Tots eIs Diputats que som aquí un dia ens absen
tarem d'aquesta Cambra, i que quedara d'aquest Parla
ment? Quedará una burocracia que ens sobrevíura; hi hau
nl uns altres parlamentaris, pero l'element funcionarial, l'e
lement burowHic, és terriblement estable i és una maquina 
d'in~rcia, d'inercia lingüística, perque com sap el Sr Serra, 
historiador, el Decret de Nova Planta no va significar im
mediatament la castellanització de tata la maquina buro
cratica privada i pública de les Illes Balears, va fer falta 
molt de temps. Fins a finals del segle XVIII, les actes, els 
llibres sagramentals es redactaren en catala. Varen ser ne
cessaries intervencions directes del Bisbe Diaz de la Guerra 
i d'altres poders civils perque canviassin; fins i not el nota
riat, aquest gran desconegut de la nostra historia, manté el 
catala fins a mitjan segle XIX, fins que es diu que si s'expe
deix una sola acta que no sigui notarial que no sigui en cas
tena no tendra cap valor. 

Per tant, la lluita centralitzadora va durar més de 150 
anys i, en certs aspectes, encara es manté la inercia. A I'ho
ra que ens donen la competencia, que feim una llei, que I'a
provam per unanimitat, que finalment arriba un Regla
ment, per favor, comencin a posar fi a aquesta situació ver
gonyant d'una burocracia de dins la mateixa Comunitat Au
tonoma que ignora oHmpicament i amb la complicitat deis 
mateixos responsables del Govern la normalitzaci6 lingüís
tica. Cultura no s'ha de carregar la creu de la normalitza
ció lingüística; si es tasca de tots, donin exemple, perque 
fins ara, exceptuant unes petites arees marginaIs, l'únic que 
han fet ha estat contribuir a la tasca que la llengua continu! 
degradant-se, no només al carrer, sinó dins la casa del Go-
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vern de la Comunítat Autónoma. 

EL SR PRESIDENT: 

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

EL SR CAPÓ 1 GALMÉS: 

Moltes grAdes, Sr President. Simplement per anunciar 
al Sr Serra que no donarem suport a la seva esmena, que 
per altra part supós que deu estar equivocada, perque posa 
Subprograma 12.13.00 i jo no ha he trobat, cree que es re
fereix al 12.12.00. Eh? Dones jo no ha trobat, perdoni, qui 
s'ha equivocat som jo, to15 podem anar errats, també som 
humans, no passa res. 

Bé, ido aixf, qui mal entén, mal respon, jo ha havia en
focat cap a la 12.12.00, ha enfocaré per un altra costat, no 
passa res. Nosaltres hem donat proves que efectivament vo
lem que la normalització lingüística sigui un fet i voste ha 
sap i ha ha vist. Fins i tot a la Conselleria de Cultura, quan 
debaUem les esmenes a la Secció 13, voste ens ha donat su
port a una serie d'esmenes de disminució que plantejava el 
Grup SOCIALISTA del pressupost de la normalitzaciólin
gü(stica. És ver, i nosaltres hem estat vigilants i atents a 
aquest tema, perque no quedin mancabades les previsions 
del Govern. Una cosa és intentar que quedin millorades en 
aquest sentit, que jo cree, com sempre li die, que és _un as
sumpte que no s'ha aturat, que camina amb una·altra velo
citat de la que vos tes vOldrien, i I'altra que també lIevin les 
baixes, com quasi sempre, de la Conselleria d'Obres Públi
ques, del Capital d'Inversions, cosa que ja sap que a nosal
tres no ens va massa bé. 

També li vull recordar, Sr Serra, que efectivament, vos
te ho sap - jo sé que voste ha sap perque ahir ho deia amb 
el cap -, cosa que tal vegada no sap el Grup SOCIALISTA, 
perque en aquest debat ha donat proves de no saber-ha, 
una de les quals és que va fer una esmena de 500.00ü pesse
tes perque es faci el Reglament de Normalització Lingüísti
ca, cosa que voste sap que el Govern ha aprovat, i ara di
uen que activem, que facem i que tal. Jo vull recordar al Sr 
Pons que el Reglament de Normalització Lingüística el va 
aprovar el Consell de Govern, no voste ni per iniciativa se
va, perque voste fa una esmena, primer que posem 500.000 
pessetes per aquest assumpte i després ara comen~ a dir 
que facem via en aquest assumpte, com si fos cosa seva. 
Que ho assumeixi com a seu, em pareix molt bé, pero ho va 
aprovar el Consell de Govern, aro ho hem dit i així és, és a 
dir, que farem tota la via que voste permeti i impulsi, no 
que ens exigeixí, que hi col.labori, cosa que agra'im. Moltes 
gracies. 

EL SR PRESIDENT: 

No, Sr Serra, no hi ha lloc a replica. Veig que ha dit 
que no li donara suport; ja no el conven~ra, Sr Serra. Pas
sam a votar l'esmena 3318 del Grup Parlamentari NACIO
NALISTA 1 D'ESQUERRES. 

Sres i Srs Diputa15 que en voten a favor, es valen posar 

drets? 

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

Abstencions? 

Resultat de la Votació: Vots a favor, 27. Vots en con
tra, 29. Abstencions, no n'hi ha. Queda rebutjada l'esmena 
que acabam de sotmetre a votació. 

Al Programa 55.11, Estadistica i Demografia, hi ha 
mantengudes les esmenes 3398 i 3413 del Grup Parlamen
tari CDS. Per defensar aquestes esmenes, té la paraula el 
Portaveu Sr Francesc Quetglas. 

EL SR QUETGLAS 1 ROSANES: 

Gnlcies, Sr President. De fet són la mateixa esmena, 
perque tenen el mateix contengut. És una esmena que hem 
presentat moltes vegades: que al nostre judici el Programa 
relatiu a est2.dfstica i demografia hauria d'estar gestionat 
per una altra unitat administrativa que no fas la de la Fun
ció Pública. Com que sabem que contestaran, perque cada 
vegada han fet igual, hem de dir que evidentment nosaltres 
respectam que el Govern s'organitzi aro com trobi, peró 
des l'Oposició també hem de vigilar que aquesta organitza
ció respongui a criteris de racionalitat i de logica, i que la 
divisió departamental ha de respondre a una homogeneHat 
de funcions de cada un deIs departaments en els quals esta 
dividida. . 

EstabIertes aquestes bases, sembla que la funció públi
ca i l'estadística són funcions que tenen escas parentiu per 
unificar-les en una mateixa secció pressupostaria i que si
guin gestionades per una mateixa unitat administrativa. 
Nosaltres som partidaris, sobretot tenint en compte la po
bresa economica del Programa d'Estadfstica i Demografia -
ahir ja varem dir que al nostre judici l'Institut Balear d'E
conomia s'hauria d'unificar amb l'Institut d'Estadfstica per 
la raó que ambdues unitats ten en una dimensió suficient
ment petita i, unificades, sortirien sens dubte potenciades, i 
la nostra proposta és que aixo s'unifiqui -, que s'unifiqui so
ta la part de la Conselleria que entenem que té la compe
tencia lógica sobre la qüestió d'Economia i Hísenda í es 
ere! una unitat d'estad[stica i d'estudis economics que ten
guí un pes específic superior. Aquest és el sentit de les nos
tres dues esmenes que pretenen la translació del Programa 
d'Estad[stica i Demografia a la Conselleria d'Economia i 
Hisenda juntament amb l'Institut Balear d'Economia. Gra
cies, Sr President. 

EL SR PRESIDENT: 

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

EL SR CAPÓ 1 GALMÉS: 

Moltes gracies, Sr President. Per contestar al Sr Quet
glas que efectivament és un tema que ja s'ha debatut, per
que es va debatre a l'articulat i cree que el Conseller d'Hi-
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senda - parl de memoria - fins i tot en el tema de l'Institut 
Balear d'Estadística, on ja amlvem abó, ja li va contestar en 
el sentit que era un servei propi de la Conselleria, etc., etc. 
Jo entenc perfectament el que vost~ diu en l'esmena, és una 
esmena molt positiva independentment de les xifres, si una 
cosa no té importancia són les xifres que posa, perqu~ l'ú
nic que fa és treure-les d'una secció i passar-les a una altra. 
Vos te planteja fer una especie de fusió per a una economia 
d'escala, és a dir, una OPA no hostil, pero sí: aquí ens ofe
reix públicament que es juntin aquests dos instituts. 

Voste sap que mai no li deim que el Govern ha fa aixi 
com vol i no sé que més. A pesar que vos te ha hagi dil, no
saltres no ha deim; el que sí li demanam és un poc de 
temps, a part que hi haura més esmenes en aquest sentit 
d'altres Grups que parlen de l'Institut d'Estadística i ales
ha res en parlare m després. Simplement, dir-li que el tema 
tampoc no em pareix tan urgent com per prendre una deei
sió aquí, avui, de canviar partides de secció. No hi ha res 
que no pugui esperar vuit dies; si de cas més envant ja ha 
veuríem amb tota la seva comprensió. Moltes gracies. 

EL SR PRESIDENT: 

Passam a votar les esmenes 3398 i 3413 del Grup Par
lamentari CDS. 

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

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

Abstencions? 

Resultat de la Votació: Vots a f"dvor, 23. Vots en con
tra, 29. Abstencions, 4. Queden rebutjades les esmenes que 
acabam de sotmetre a votació. 

Al Subprograma 55.11.03, Estadística General, hi ha 
mantenguda l'esmena 3034 del Grup Parlamentari SOCIA
LISTA. Per defensar aquesta esmena i per part del Grup 
proposant, té la paraula el Diputat Sr Martín Peregrín. 

EL SR MARTIN 1 PEREGR1N: 

Gracias, Sr Presidente. Sin perjuicio de estar totalmen
te de acuerdo con las razones organizativas aducidas con 
anterioridad por el Sr Quetglas en cuanto a la adscripción 
de este servicio o del Instituto Balear de Estadística en otro 
órgano del esquema orgánico de la Comunidad, creemos 
que, puesto ya en la Sección 16, y teniendo en cuenta - tam
bién lo ha apuntado así el Sr Quetglas - que la Estadística, 
hoy en día, en una sociedad democrática, en una sociedad 
transparente, en una sociedad donde la información tanto 
objetiva como subjetiva es un elemento imprescindible y 
necesario para el desarrollo de un buen servicio, de una 
buena gestión, no acabamos de entender como al presen
tarse el presupuesto este año por parte del Govern, de nue
vo nos encontramos con un presupuesto absolutamente 
igual que el del año anterior, presupuesto que ya denuncia
mos que era escaso, no sólo la Oposición, sino el propio 

Director del IBAE cuando compareció ante la Comisión, 
en la que dijo de una manera clarísima que le era impres
cindible, para mejorar el servicio, para consolidarlo, para 
llevar a cabo todo lo que define el programa que nos hoy 
nos presenta la Conselleria, era necesario dotarlo de los su
ficientes medios materiales para ese desarrollo. 

No sé como se puede tirar por la borda o se puede de
jar estancado uno de los institutos que mejor funcionan en 
esta Comunidad, y siempre hemos dicho que no nos duelen 
prendas reconocer lo que se hace bien, pero sí nos duelen 
prendas, y por eso lo denuncianos, que precisamente como 
consecuencia de un reconocimiento explícito de todos los 
Grupos de que esto funciona bien y que es necesario que 
funcione mucho mejor para que instituciones y personas 
tengan los datos suficientes, resulta que cada día nos man
tengamos en la misma situación y, lo que es peor, sin nin
gún argumento qu'e nos demuestre o nos acredite que hace 
imposible que se otorgue una mayor dotación presupuesta
ria a este programa de Estadística y Demografía. Gracias, 
Sr Presidente. 

EL SR PRESIDENT: 

Srs Portaveus que hi vulguin intervenir? Per part del 
Grup Parlamentari POPULAR, té la paraula el Diputat Sr 
Capó. 

EL SR CAPÓ I GALMÉS: 

Moltes gracies, Sr President. Per contestar al Portaveu 
Socialista referent a l'esmena 3034. Dir-li que efeetivament 
estam d'acord que la Conselleria de la Funció Pública i els 
seus serveis, els seus programes - en aquest cas el d'Estadís
tica General- funcionen bé, que com diu ell no duelen pren
das de dir-ho, i també que podrien funcionar millar, logica
ment sempre és així, també ha va dir així el Conseller qua n 
va venir a les compareixences, tothom esta content, pero 
creim que la dotació economica que té - va dir el Conseller 
a la compareixen¡;a, vost~ ha recordara - de moment és su
ficient. 

Pensi que en definitiva té 5.200.000 pessetes en aquest 
Capítol VI, i voste parla de posar-n'hi 15 més. Les coses, 
pel que va explicar el Conseller i cree que té raó, val més 
anar-les consolidant comen<;ant de baix, a poc a poc i cap 
amunt - a poc a poc i amb bona lletra, com diuen els page
sos, o, com deuen dir a la seva terra, no por mucho madru
gar amanece más temprano -, és a dir, que no vol dir que 
posant més doblers les coses vagin més bé i facin més via. 
Els doblers s'han de posar quan fan falta i en el moment 
oportú i precfs, i, pel que va dir el Conseller, el moment no 
era l'oportú ni el precís, pero tal vegada ho sera més enda
vant, perque una Comunitat que no té estadística efectiva
ment té moltes dificultats per pendre deeisions, i aquest as
sumpte és clar que s'ha de potenciar de mica en mica cada 
any, pero no per fer-ho tot de cop aniria millar. A posta 
nosaltres li votarem que no, a pesar que - repetesc - estam 
d'acord amb voste que tots els serveis de la Conselleria de 
la Funció Pública funcionin bé. 

EL SR PRESIDENT: 
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Té la paraula el Sr Martín i Peregrín. 

EL SR MARTíN 1 PEREGRíN: 

Gracias, Sr Presidente. Es una pequefia precisión para 
ser consecuentes, no con lo que dice la Oposición o este 
Portavoz, sino con lo que dice la propia Conselleria, es de
cir, describe un programa que nosotros suscribimos y que 
consideramos aceptable, pero es consecuente con la defini
ción de ese programa y al final dice que para poder cumplir 
el programa será necesario disponer de los recursos huma
nos y materiales, así como de la infraestructura y régimen 
jurídico convenientes, de los cuales, como he dicho antes, 
reconoció el propio Director que no disponía. 

EL SR PRESIDENT: 

Passem a votació, ido, l'esmena 3034 del Grup Parla
mentari SOCIALISTA. 

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

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

Abstencions? 

Resultat de la Votació: Vots a favor: 27. Vots en con
tra, 29. No hi ha abstencions. Queda rebutjada l'esmena 
que acabam de sotmetre a votació i passam a l'esmena 
mantenguda pel Grup NACIONALISTA 1 D'ESQUER
RES, la 3319, al Subprograma 55.11.04, Cens General. Té 
la paraula el Diputat Sr Sebastia Serra. 

ELSRSERRAIBUSQUETI: 

Gracies, Sr President. El Sr Martín Peregrín ha expo
sat una filosofia sobre I'Institut Balear d'Estadística que 
compartim i hem votat. L'any passat i l'anterior nosaltres 
havíem fet les esmenes per l'estil de les que ha presentat e~ 
Grup Parlamentari SOCIALISTA, pero enguany, coneixent 
un poc la dinamica, ja ha varem deixar anar i n'hem pre
sentat una altra molt diferent referida a !'Institut Balear 
d'Estadística. És un augment de 5 milions - molt petit, per 
tant - per fer una de les feines que I'Institut Balear d'Esta
dística ens va dir que havia de fer, fa dos anys i que no ha 
fet, segons el mateix Institut, per falta de mitjans; ens refe
rim al cens generaL 

Repassin la documentació del Govern sobre l'Institut 
Balear d'Estadística - el Sr Simarro ho recordara - i el cens 
general, que, a més ja es comenc;a afer amb coordinació 
amb altres Instituts d'Estadística a nivell de tot I'Estat. 
Aleshores, l'esmena que aquesta vegada nosaltres hem dut 
aquí és aquesta puntuaHssima: 5 milions per a un cas parti
cular, el cens general que no es va fent. 

D'on es lleven? Aquesta vega da no es lleven de Carre
teres, no pateixi, a part que llevar 5 milions de Carreteres 
seria una broma i seria perfectament admissible, sinó que 
es lleven d'un Capital d'inversions, el d'InformMica. Cinc 

milionets, la veritat, per ventura és un model més o man
co ... , no m'argumenti d'on es lleven perque faria rialles, 
vull dir que en el context de les inversions informatiques ai
xo no toca voreres. 

Per tant, amb la filosofia de !'Institut Balear d'Estadís
tica compartida amb el Sr Martín Peregrín i amb l'objectiu 
del cens general la necessitat del qual crec que tots reconei
xem, s'ha presentat aquesta esmena i la seva viabilitat i pos
sibilitat d'aprovar-la és perfeetament manifesta. Valgui dir 
que l'Institut Balear d'Estadística té poes mitjans humans, 
com diu la Memoria i reconeixen el Sr Simarro i el seu Di
rector, pero a l'oferta pública d'ocupació, que supos que es 
fara el més que ve o l'altre, esper que es cobriran les va
cants que hi ha a l'Institut Balear d'Estadística, perque, si 
no es cobreixen, certament ni cens general ni res de res. 
Graeies. 

EL SR PRESIDENT: 

Srs Portaveus de Grups Parlamentaris? Té la paraula 
el Sr Capó, per part del Grup POPULAR. 

ELSR CAPÓ 1 GALMÉS: 

Moltes gracies, Sr President. Voste, Sr Serra, cada ve
gada m'ho posa més faci\. Ara no li puc dir d'on lleva els 
doblers, quan els lleva de la Conselleria d'Obres Públiques 
li die: Home, és que la Secció 17 ... ! Ara no li puc dir res, 
d'acord, els lleva de Presidencia, pero no és el cas, en 
aquest cas passa igual que amb l'esmena del CDS, les pes
setes no hi tenen res a veure, no és un poblema de pessetes, 
cinc milions és una xifra modesta, més que normal i nosal
tres també ho tenim contemplat en els pressuposts. Sí, sí, 
en els pressuposts hi ha 1000 pessetes. 

Per que hi ha 1000 pessetes? El fet d'haver-hi lODO 
pessetes vol dir que nosaltres i vostes, d'entrada, coincidim 
en l'idea política; ara bé, Ilavors passa que vos te diu 5 mi
lions i el senyor que va fer els pressuposts va dir 1000 pes
setes. Que passa? Passa que els anys que acaben en 1 es fa 
el cens agrari, el cens d'explotacions agraries, que és un 
cens importantíssim. No importa demanar al Sr Orfila que 
ho expliqui, pero és cIar que és importantíssim, vull dir que 
ell sap perfeetament que és importantíssim, pero ¿que val 
el cens agrari? Tot aixo és molt relatiu, jo record el darrer -
es fa cada deu anys - que em va tocar a mi fer-lo quan era 
Conseller de la Pre-autonomia i en aquell temps - ciar que 
llavors el Govern Central ajudava una mica més que ara -
em pareix que ens va costar 200.000 pessetes idos sofas. 
Per tant, ara que pot costar? Bromes a part, no ho sabem, 
perque depen un poc de la col.laboració del Govern Cen
tral, de com vagi l'aspecte informatic, de com paguen els 
enquestadors, etc., si s'han de suplementar o no. D'aquí de
riva - i ho explica perfeetament - que posin 1000 pessetes. 

Per a mi té tant de valor que hi hagi 1.000 com que hi 
hagi S milions, l'important és anar al fons de la qüestió i te
nir un bon cens general fet, un cens agrari ben fel. Si des
prés s'ha de suplementar i n'ha de costar 3, 5 o 8, no per ai
xo es deixanl de fer bé; aquesta és la meva teoria i cree que 
voste ho ha de comprendre, bé, ja ho va comprendre dins la 
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Comissió i crec que ara ho comprendn\ i veura que nosal
tres li votam en contra només per aixo. 

EL SR PRESIDENT: 

Passam a votació l'esmena 3319 del Grup Parlamentari 
NACIONALISTA I D'ESQUERRES. 

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

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

Abstencions? 

Resultat de la Votació: Vots a favor, 27. Vots en con
tra, 29. No hi ha abstencions. Queda rebutjada l'esmena 
que acabam de sotmetre a votaci6 i aixi acaba el debat de 
les esmenes que hi havia a la Secció 16, Conselleria de Fun
ció Pública. 

Abans de suspendre la sessió, aquesta Presidéncia vol 
fer saber als Srs Diputats que continuara, jo crec que po
dria ser a les 10 i mitja, pero que la tasca que tenim per 
anit és aprovar les Seccions 17,18 i 19. La 20, al contrari 
del que havíem dit tot d'una, la guardarem per adema ma
ti. Per tant - ara són les nou i deu - jo crec que val la pena 
teni~ més temps per sopar i, si els pareix bé, cornenc;ar[em a 
les deu i rnitja. Se suspén la'sessió, ido, fins a les deu i mit
ja. Sera llarga i convendria comen~r com més prest millor. 

EL SR PRESIDENT: 

Recomen~ la sessió. A la Secció 17, Conselleria d'O
bres Públiques i Ordenació del Territori, s'hi mantenen 
dues esmenes a la totalitat: la 3035 del Grup Parlamentari 
SOCIALISTA i la 3320 del Grup Parlamentari NACIO
NALISTA I D'ESQUERRES. Per defensar l'esmena 3320 
del Partit NACIONALISTA I D'ESQUERRES, té la pa
raula el Diputat Sr Mayol. 

(Pausa) 

EL SR MA YOL I SERRA: 

Gnicies, Sr President. Enguany el Grup NACIONA
LISTA 1 D'ESQUERRES ha presentat esmenes a molt po
ques seccions, pero no hem volgut estalviar el nostre desa
cord manifest amb la política que segueix la Conselleria 
d'Obres Públiques i Ordenació del Territori, i ho feim amb 
aquesta esmena de la totalitat de la secció. Crec que és difi
cil aportar arguments nous després de cada any presentar 
esmenes a totalitat, perqué la política que ha seguit la Con
selleria d'Ordenació del Territori és exactament la mateixa 
deis anys anteriors. Hi ha una política clara d'actuacions i 
de gestions amb una prioritat que jo diria que és quasi ab
soluta a Carreteres. Uns viaris sobredimensionats, carrete
res molt grans - per tant, molt n\pides i també molt perillo
ses -, autopistes, vies de cintura que engoleixen, a Mallorca, 

una part molt important, una part substancial del pressu-
post de la Comunitat Autónoma. . 

Seria llarg i probablement inútil reproduir un debat 
que s'ha fet reiterades vegades sobre el tema de carreteres, 
encara que seria oportú i coherent. És inneeessari perque 
el debat ja s'ha fet, els arguments exposats i repetits, pero 
oportú i coherent, perque quan parlam deIs pressuposts de 
la Comunitat Autónoma parlam, sobretot, dels pressuposts 
de carreteres. Un 85% de les inversions de la Conselleria 
d'Obres Públiques es destinen a creació o conservació de 
carreteres; és un 3% manco que I'any passat - era un 88% -
i hem tornat a les xifres dels pressuposts del 89, que toma
va a ser un 85%. 

Perdonin la simplificació, pero és evident que la priori
tat de la Conselleria d'Ordenació del Territori no és el ter
ritori, sinó l'as fa lt. No hi estam d'acord; no acceptam el 
pressuposts de carreteres, que sÓn els pressuposts de la Co
munitat Autonoma amb els arguments que tantes vegades 
hem exposat aquí. Hem de detectar mancanees en els pres
suposts de la Conselleria, hi hem de detectar reiteracions i 
de vegades manifestacions curioses. La Memoria, com vos
tés poden comprovar, fa una referéncia reiterada a la plani
ficació en funció de la actuació de la Comissió Provincial 
d'Urbanisme. A la primera pagina de la Memoria i a totes 
les pagines referides al programa de planificació i ordena
ció urbanística, on parlen de donar suport técnic, jurfdic i 
administratiu a l'actuació de la Comissió Provincial d'Ur
banisme, d'jnformar la Comissió Provincial d'Urbanisme 
sobre determinades qüestions, de redactar el planejament, 
d'informar la Comissió Provincial d'Urbanisme sobre els 
expedients, d'informar la Comissió Provincial d'Urbanisme 
sobre consultes formulad es per corporacions locals. Com a 
mínim, és sorprenent que després que en el mes de maig el 
Parlament aprovas la transferéncia als Consells Insulars·, es 
continui: fent una reiterada al.lusió a aquest tema en els 
pressuposts de la Comunitat. 

Per altra banda, també veim que les actuacions en ha
bitatges socials són molt baixes, ja en parlarem en parlar de 
I'Institut, i també veim com les mancanees en temes am
bientals són realment molt assenyalades. Nosaltres sabem i 
sempre hem assumit que gran part de les actuacions del 
Govern van destinades a afavorir o a gestionar els empresa
ris, pero d'aixo al fet que els empresaris rebin d'una manera 
camuflada determinad es subvencions ens sembla que hi 
hauria d'haver una gran diferéncia. Faig referéncia, com 
vos tés poden imaginar, al Pla de Pedreres que, després que 
l'any passat ja rebés 30 milions en els pressuposts, enguany 
torna a figurar com una de les prioritats de la Direcció Ge
neral i que s'ha redactat per la PIMEM. 

Enguany tomam a repetir la prioritat del Pla de Pedre
res. Certament els empresaris de pedreres en saben molt, 
pero encarregar el pla que ha d'evitar que les pedreres si
guin nocives per al medi ambient precisament al sector em
presarial de les pedreres, ens sembla un gra massa. No és 
l'únic cas, en una res posta per escrit a aquest Diputat el 
Govem ha reconegut que els estudis per al Pla Especial de 
Sa Canova els havien aportat els promotors de la urbanit
zació de Sa Canova. La veritat, per tant, és que de vegades 
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som esceptics quan demanam en les nos tres esmenes més 
mitjans per al Departament de Medi Ambient de la Conse
lleria d'Obres Públiques, que en alguns aspectes aporta 
qüestions molt positives, pero que manté mancanees molt 
importants. 

Enguany constatam que, almanco a la Memoria que 
s'ha presentat al Parlament, perque desgraciadament no va
rem poder assistír a l'exposició del Conseller per la coinci
dencia amb un altre acte parlamentari - i aprofitam per la
mentar-ho públicament - que les previsions d'actuaciones 
en educació ambiental han desaparagut i, el més greu, que 
les previsions en eleccions de plans especial s o de planeja
ment d'espais naturals també han desaparagut. No sé si tal 
vega da s'ha assumit des de la Conselleria que el famós Ca
taleg d'Espais Naturals no s'aprovara mai i per aixo en
guany no hi figuren les partides que altres anys hi havia per 
a la redacció d'aquest planejament. 

Pensam, per tant, que la Conselleria té uns pressuposts 
desequilibrats, correctes a nivell comptable, pero desequi
librats poHticament, no hi ha equilibri entre distintes actua
cions neeessaries. Discrepam del mono poli prioritari que 
s'estableix en aquest Departament perque el monopoli és 
molt gran. Per no tenir, una Conselleria que disposa de 
6.000 milions de pressupost no accepta la normalització 
lingüistica, avui ja ha sortit aquí la portada d'un lIibre re
centment editat amb una falta d'ortografia colossal i una 
diglossia tremenda, perque el proleg, immediatament des
prés de la portada, esta redactat en castella. Els altres as
pectes per ventura es podran veure a través de les esmenes 
parcials, pero la nostra discrepancia és de principi i per ai
xo mantenem l'esmena de totalitat. Gracies. 

EL SR PRESIDENT: 

Per defensar l'esmena 3035 del Grup Parlamentari SO
CIALIST A, té la paraula el Diputat Sr Pere Serra, 

EL SR SERRA 1 VICH: 

Gracies, Sr President. Sres i Srs Diputats. 

L'any passat, per aquestes mateixes dates, un poc més 
prest, perque va ser havent dinat, no després de sopar, ja 
varem discutir la Secció 17 deis Pressuposts de la Comuni
tat Autonoma que, pesseta envant pesseta enrera, era igual 
que la d'enguany, llavors ja veurem cada capítol. L'any pas
sat varem intentar raonar o exposar tota una filosofía polí
tica sobre 1'0rdenació del Territori. En aquells moments, 
il.lusos que érem, pensavem que els pressuposlS traclaven 
d'aixo, pero el Portaveu del Grup POPULAR em va treure 
de l'error i va preparar l'esmena a la totalitat d'enguany, 
perque en aquell moment - i així consta al Diari de Ses
sions - va dir: "Resumint: dir que efectivament els pressu
postos de la Conselleria són precisament per atendre la in
tendencia de la Conselleria", és a dir, deixem anar filoso
fies, deixem anar de polftiques i anem a veure on es gasten 
els duros directament, que la crítica de l'any passat deia 
que eren pura intendencia, que no hi havia ni intenció pla
nificadora, ni intenció clara de saber que feiem del territori 
d'aquestes illes. 

Enguany es manté exactament igual, pero no cauré en 
el mateix error. Passem a discutir la intendencia de la Con
seHeria d'Obres públiques. Si els raonaments polítics que 
es podrien fer interessen a qualcú, ja he dit que el pressu
post és exactament igual que el de l'any passat; em remet al 
Diari de Sessions, on hi ha el debat que varem tenir en el 
seu momento Per tant, enguany donarem al tema un caire 
totalment diferent i anirem veient, programa per programa, 
quines són les mancanees. El Sr Quetglas ja ho va dir l'any 
passat quan va ter la seva exposició, repetesc les seves pa
raules, va dir que hi havia "severes disfuncions quant a 1'or
ganització administrativa d'aquesta sección. Per tant, pas
sem a veure quines són aquestes severes disfuncions. 

Perque tenguin cIar que el pressupost és exactament 
igual que el de l'any passat, jo crec que els objectius del 
pressupost, que pareix que cada any haurien de canviar, són 
una constant dins 1'ordinador del Sr Conseller d'Hisenda, 
perque fins i tot si hi ha una Hetra que l'any passat va sortir 
un poquet més grossa, enguany ha sortit més grossa, i si hi 
havia una falta, enguany hi ha la mateixa, pero deixem anar 
aixó i passem directament a cada un deis programes i veu
ran com una simple lectura demostra que aquests pressu
posts són dificilment acceptables, que la Conselleria esta 
mal estructurada. 

El primer programa, control sobre la qualitat en 1'edi
ficació, tal com es defineix només té un sol objectiu: con
trolar els materials de construcció, pero alerta, no fer cap 
tipus d'experiment amb aquests materials, sinó simplement 
veure si responen bé a la humitat, si s6n correctes als esfor
~os de ruptura, etc., etc., i prou. No hi ha gens d'interes ni 
es diu que es fara feína en la investigació de nous materials, 
ní es parla per a res de millora o de donar a coneixer els 
materials tradicionals que s'han emprat en aquestes illes en 
la construcció des de fa molt de temps. 

El pressupost és un reflex fidel d'aquesta intenció. En 
despeses de neteja, s'endu 850.000 pessetes; en reunions i 
conferencies per explicar el comportament d'aquests mate
rials, 550.000 pessetes, i per a estudis i treballs tecnics, 
250.000 pessetes, és a dir, d'investigació, res, passam olfm
picament de tot aixo i és una llastima, perque el guix ma
llorquí, per exemple, és un material que s'ha perdut total
ment i es podria recuperar, i com a tecnica constructiva, 
1'estucat, si vostes en volen fer, o bé contractaran italians o 
bé catalans, perque aquí desgraciadament l'estucat en fred 
s'ha perdut, i que consti que era una de les tecniques cons
tructives que millor dominava la gent d'aquestes illes. 

.. 
El programa següent, promoció de 1'habitatge, té tota 

una part totalment d'acord, el control i la qualificació d'ha
bitatges de protecció oficial, pero continuem amb la des
cripció d'aquest programa: control de la disciplina urbanís
tica i lliurament de cedules d'habitabilitat. Dia 27 de juny 
del 90 el President Cañellas firmava la Llei d'Atribució de 
competencies als consells insulars. Tant ellliurament de re
dules urbanístiques com el control de la disciplima urbanís
tica - que, per cert, si no ho deixas clar la Llei que es va fir
mar d'execució de competencies, l'hi deixa la Llei de Disci
plina Urbanística que varem aprovar enguany en aquest 
Parlament - són competencies ciares deIs Consells Insulars. 
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Per tant, si es va firmar dia 27 de juny, no em faran creure 
que aleshores tenguessin els pressuposts tancats, pensam 
que aixo es podia corregir. 

Curiosament, al final de la descripció d'aquest progra
ma, hi trobam, paraules textuals: "Control i seguiment de la 
qualitat de l'edificació. Estudis i investigació sobre mate
rial. Ordenació i planificació del control de la qualitat". Te
nim un programa anterior que és "control de la qualitat"; fa 
la impressió que l'únic que ha de fer aquest programa és 
agafar el material, posar-lo davallla mllquina, baixar i veu
re si es rompo Si fossin correctes en el plantejament seria 
molt millor que tota aquesta part d'estudi i investigació de 
materials, que necessita la maquinllria que té el programa 
anterior, estlls dins el mateix programa. Per tant, aquest 
programa de promoció de l'habitatge quedaria únicament i 
exclusivament - com pens que hauria de ser - en promoció, 
control i qualificaci6 de l'habitatge. Per cert: he dit que el 
pressupost era igual que el de l'any passat, pero hi ha dife
rents matisos pel que fa a les quantitats. La sensibilitat del 
Govern quant a la problemlltica social de l'habitatge va per 
avall; l'any passat tenfem 115 milions per a aquest tema i 
enguanyen tenim 80. 

Planificaci6 i Ordenació Urbanística, aquest és bo, 
aquest té com a objectiu fonamental donar suport tecnic, 
jurfdic i administratiu a l'actuació de la Comissi6 Provin
cial d'Urbanisme. Pel mateix Decret que he dit abans, la 
Comissió Provincial d'Urbanisme ja no existeix i són Co
missions Insulars d'Urbanisme; per tant, aquest programa 
podria desapareixer. Ates que aixo es va firmar pel juny, -
s'hauria pogut tenir en compte; ja sé que vostes ho solucio
nen amb una transitoria, pero pensam que s'hauria pogut 
resoldre millor desapareixent ja d'aquests pressuposts. 

Programa següent, Arquitectura.i Habitabilitat. Objec
tiu únic: restaurar el patrimoni municipal; a més, tres fei
nes concretes: torre de Sant Nicolau, mirador Ricardo Ro
ca i església de Caimari. És un programa a ten ir en compte 
i veure que en feim. De personal, ens costa 29 milions, i en 
aquestes tres feines que he dit n'hi invertim 20. Jo he mirat 
si dins els 29 milions de personal o de material que empra
ven hi havia ciment, pedra o coses d'aquestes, pero els 29 
milions no s6n els picapedrers, aquests 29 milions són per 
administrar i per gestionar 20 milions. Qualsevol gestoria 
ho faria més barat, els ho assegur. 

Per altra banda, jo pens que tot aix<'l de restauració del 
patrimoni és un tema de forta sensibilitat. El fort de la 
Conselleria d'Obres Públiques, com molt bé ha dit el Sr 
Mayol, s6n les carreteres, els ports, les depuradores i coses 
aixf, és a dir, mou molt de formig6, fa feina amb partides 
grosses, fa feina amb maquines molt grosses i diffcilment 
pot perdre el temps en deta!ls petits, a veure si hem de 
moure o no hem de moure aquella pedra, a veure si aquella 
teula és respectable o si aquest camí que feiem respecta les 
canals que tenim al costal. Un exemple clar de la interven
ció d'Obres Públiques en aquest tema és un camf que es fa 
ara - aixo m'ho ha dit el Sr Damia Pons, que s'ocupa d'a
quests temes -, el camí que passa per Son Vivot, al costat 
del qual hi ha una conducció d'aigua probablement del se
gle XIV o del XV, ja que els molins d'aquella zona ho són. 

Bé, he dit: hi ha una canalització d'aigua; no: hi havia una 
canalització d'aigua. Les m~quines de la Conselleria d'O
bres Públiques, per descomptat, no han vist la canalització i 
ha desaparegut. Per tant, pensam que aquest programa 
d'arquitectura i habitabilitat estaria molt millor dins Cultu
ra que dins Obres públiques. 

Planificació, construcció, conservació i explotació de la 
infrastructura hidrllulica. Aquest és molt curiós, la descrip
ció diu: prevenció de les riuades. L'any passat va ploure als 
llevants; ens va agafar despistats i va passar el que va pas
sar. Enguany plou un poc més amunt i ens torna a trobar 
amb els cal~ns baixos, el desastre ha estat exactament i
gual. Per favor, no parlin de prevenció; parlin, si de cas, 
que anam darrera darrera l'aigua i que arregla m els danys, 
pero prevenció? Ja em diran en que tenim prevenció, aixo 
ho veurem en altres esmenes, i una altra cosa: deuen con
fiar que aixo de l'aigua s'hagi acabat, perque l'any passat hi 
dedicaven 500 milions i enguany 250. No sé qui és el seu 
metere<'lleg, pero l'any que ve podra continuar plovent 
igual i a un !loc diferent. 

Protecció del medi ambient: aquest programa el tenim 
a tres lloes diferents i, realment ben dotat, ho és dins Agri
cultura, perque aquí la dotació fa pena. A més, feim tres fe
ines concretes: plans experimentals de composts, estudis 
sobre meduses i pla de pedreres. Les dues primeres esta
ríen molt millor dins Agricultura, que té una dotació pres
supostaria molt més for.ta per a aquests temes, i la de pe
dreres, vulguin o no vulguin haurll de passar per Indústria. 
Curiosament, el pressupost d'inversió real d'aquest progra
ma, que l'any passat era de 120 milions, enguany és de 35, 
és a dir, hem baixat un 400%. Curiosament la despesa de 
personal passa de 51 milions a 57, és a dir, augmenta un 
10%. Per gestionar tres feines que costen 35 milions, gas
tam 57 milions en personal. 

Veig que s'ha ences elllum vermell. Podrfem anar pro
grama per programa i tots, aproximadament, són iguals. En 
definitiva, i ja passaré al darrer punt, 10t aquest pressupost 
de la Conselleria d'Obres Públiques es podria resumir, com 
els deu manaments, en dos punts: carreteres i IBASAN. La 
resta són cortines de fum i cartes que no lliguen, perque 
carreteres s'endu 4.500 milions en números rodons, i IBA
SAN s'endu 5.500 milions. La resta és pura floritura, és 
vestir el sant perque l'hem de vestir, perque hi ha aquests 
programes, pero no hi ha cap intenció de fer-los funcionar 
ni cap interes perque donin uns resultats. Per tant, nosal
tres rebutjam totalment aquest pressupost; no sé si passa
rem aquest rebuig global, pero si no el passam 'intentarem 
arreglar-ho amb esmenes parcials. Gracies. 

EL SR PRESIDENT: 

Sres Portaveus que hi vulguin intervenir? Per part del 
Grup Parlamentari CDS, té la paraula el Portaveu Sr Quet
glas, 

EL SR QUETGLAS 1 ROSANES: 

Moltes gracies, Sr President. El nostre Grup Parla
mentari donara suport a les esmenes de rebuig i retorn del 
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pressupost de la Secció 17, fonamentant-nos en les esme
nes que hem presentat i que són tradicionals, que fan refe
rencia al que nosaltres no consideram correcte en relació 
amb la pressupostació de la Conselleria d'Obres públiques. 

En primer Iloc, és coneguda la nostra oposició a la po
Htica d'habitatge del Govern. Nosaltres no creim correcta 
una política de promoció d'habitatge social, tant pública 
com privada, fonamentalment pública, basada en la desca
pitalització de l'Institut Balear de la Vivenda, que és el que 
plan teja el pressupost, que té un esfor~ nul en materia de 
promoció de sol, tant urba com industrial, en condicions 
assequibles per a la promoció d'habitatges per a classes de 
rendes mig baixes i baixes, que continua - agraesc al Sr Ser
ra que ha hagi esmentat - amb severes disfuncions organit
zatives en materia d'aigües, no solament relatives a la Con
selleria d'Obres Públiques, sinó a tot el Govern, que té una 
multiplicitat de competencies per part de distintes Conse
lleries que reprodueixen els objectius i, per tant, impossibi
liten una polftica en materia d'aigües. Aquests dies s'ha 
anunciat a la premsa la constitució de la Junta d'Aigües, 
que ens du un aire d'esperan~, pero que, al nostre judici, si 
no es fonamenta en la base d'una unificació de competen
cies actualment disperses entre distintes Conselleries, real
ment no tendra una utilitat clara. 

Que direm del tema de dispersió de competencies en 
materia d'habitatge i habitabilitat? El Sr Serra s'hi ha refe
rit; insistim amb arguments ja exposats reiteradament pel 
nostre Grup en aquesta Cambra. Hi ha tres unitats admi
nistratives que tenen exact::unent el mateix contengut en 
materia d'-arquitectura; una rau a Presidencia, la segona rau 
a la Conselleria de Cultura i la tercera a la Conselleria d'O
bres Públiques, i les tres tenen la mateixa finalitat: un pro
grama d'habitabilitat que no té res a veure amb el progra
ma de promoció de l'habitatge, cosa que creiem que no és 
adequada per a la correcta gestió - tenim una esmena con
creta en aquest sentit -, i la reiteració d'una superposici6 
competencial també en materia de medí ambíent, fins i tot 
concedint al Govern que podria existir una certa ra6 de ser 
amb una separació en la gestió del medi natural i el control 
de la qualitat del medí ambiento El que no té sentit és que 
hi hagi un control de qualitat del medi ambient industrial, 
cosa que no té gens de fonamentació ni cap referencia de 
tipus científic - el medi ambient és el medi ambient, no hi 
ha un medi ambient industrial i un aItre que sigui d'una al
tra casta - i després una Direcció General de Medi Am
bient dins la Conselleria d'Obres Públiques que fa residual
ment coses tan rares com l'assumpte de les meduses i el 
control de la contaminació de les depuradores. 

Aquestes raons, fonamentalment, ens duen una vegada 
més a donar-hi suport i també a demanar el retorn del 
pressupost de la Conselleria d'Obres Públiques. Moltes 
gracies, Sr President. 

EL SR PRESIDENT: 

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

EL SR PLANELLS 1 PLANELLS: 

Gracies, Sr President. Per intervenir pe! mateix ordre, 
comen~rem per l'esmena 3320 del Grup Parlamentari NA
CIONALISTA I D'ESQUERRES. Les explicacions que ha 
donat el Sr Mayol des de la tribuna no són les mateixes que 
posen en la motivació de l'esmena. El Sr Portaveu ha co
men~t fent una crítica a les carreteres, dient que es feien 
massa carreteres i que no hi estaven d'acord. És una mane
ra de pensar; evidentment eH no esta d'acord amb les carre
teres i la Conselleria creu que n'ha de fer, és un tema del 
qual podríem parlar una bona estona i no ens hi posaríem 
d'acord. 

El que m'ha estranyat ha estat que comparas dades he
terogenies que no es poden comparar. Diuen que presen
ten una esmena a la totalitat pel mal funcionament d'IBA
VI i d'IBASAN, pero llavors, a l'hora de fer la comparació, 
diu que les carreteres s'enduen el 85% del pressupost de la 
ConseHeria sense tenir en compte que hi ha IBA VI i IBA
SAN; no acaba m d'entendre aquestes comparacions. 

( ... ) Serra, del Grup Parlamentari SOCIALISTA És 
molt curiós, perque ha comen~t dient que els pressuposts 
són iguals que els de l'any passat; dones les es menes que 
vos te ha presenta t tumbé són cxactament iguals, podríem 
parlar tl el sernMor de Binissalem de drenar el p fl de Por
to-C() lo m , de fe r no sé quina carretera, de no fer aquella al
tra; si els pressuposts són iguals, les esmenes també ho s6n, 
vol dir que vostes no han posat gaire més imaginació en les 
esmenes que el Conseller en els pressuposts. 

Referent al control de la qualitat en l'edificació, ho ha 
llegit molt Mbilment, només n'ha llegit un tros, no ha ha 
acabat de llegir tot, perque dins la Memoria del control de 
qualitat també hi havia un punt que deia "recopilació i or
denació de les dades obtingudes i de l'experiencia deIs labo
ratoris de qualitat com a base d'estudis", vull dir que no es 
fa només el que ha dit vos te, ha ha de llegir tat. 

Quant a la crítica de la qüestió de la Comissió Provin
cial d'Urbanisme, efectivament estam d'acord, pero en Co
missi6, en Ponencia i en les compareixen~ del Conseller 
ja se'ls va dir que els pressuposts ja s'havien confeccionat i 
que llavors hi ha una esmena final que ho transfereix als 
Consells Insulars, que són els que tenen les compelencies. 
Podríem allargar-nos bastant més sobre les seves explica
cions, pero realment tampoc no ha donat cap prova convin
cent per fer-nos votar a favor de I'esmena de la totalitat de 
la Secció 17. Moltes gracies, Sr President. 

EL SR PRESIDENT: 

Passam a votació les esmenes 3035 del Grup Parla
mentari SOCIALISTA i la 3320 del Grup NACIONALIS
TA 1 D'ESQUERRES. 

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

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

Abstencions? 
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Resultat de la Votació: Vots a favor, 26. Vots en con
tra, 28. D'abstencions, cap. Queden rebutjades les dues es
menes que acabam de sotmetre a votació. 

Al Programa 4312, promoció de l'habitatge, s'hi manté 
I'esmena 3036 del Grup Parlamentarí SOCIALISTA Per 
defensar-la té la paraula el Diputat Sr Pere Serra. 

EL SR SERRA 1 VICH: 

Gracies, Sr President. Quan hem presentat l'esmena a 
la totalitat, ja hem dit que la sensibilitat del Govern del 
Partit Conservador quant a I'habitatge social ha baixat, 
hem passat deIs 115 milions de I'any passat als 80 milions 
d'enguany. Per aixo nosaltres proposam que s'augmenti 
aquesta quantitat en 20 milions, perque a part de la man
can~ d'habitatge social que hi ha en aquestes illes, jo crec 
que tenim un altre problema afegit i que haurfem de fer 
qualque cosa per solucionar-lo. 

No parlam de gent amb dificultats excessives, parlam 
d'un matrimoni amb uns ingressos normals en aquestes i
lIes , posem entre 170.000 i 200.000 pessetes mensuals. Si 
un matrimoni d'aquests es vol comprar un habitatge, difícil
ment trobaran un pis per sota deIs 8 o 10 milions. Si aques
ta gent pot pagar una entrada de 2 milions, en quedaríen de 
6 a 8; els crMits hipotecaris, en aquests moments, són de 
I'ordre d'un 17%. Pegant pel cap baix, que quedin 6 milions 
a p.agar" aixo suposa que just d'interessos, anualment - po
sem que aconsegueixin un 'crMit anb dos anys de cadencia -
aquest matrimoni que guanya de 170.000 a 200.000 pesse
tes, hauria de destinar 100.000 pessetes mensuals just per 
pagar els interessos de la compra d'aquest habitatge, i ja no 
parlem de quan s'acaben aquests dos anys i, a part dels in
teressos, hi ha les amortitzacions; diffcilment ho poden a
frontar. No parl de matrimonis marginats, parl de matrímo
nis normals, que a causa deIs preus que tenim en aquestes 
illes molt difícilment poden accedir a un habitatge. 

Per tant, cree que també hauriem de fer qualque cosa 
en aquest campo Som conscients que els 100 milions - els 80 
més els 20 que hi afegim - no basten per a res. Jo els dema
naria, si poguessin, que fessin un esfor<;: en aquest sentit. 
Gracies. 

EL SR PRESIDENT: 

Per part del Grup Par1amentari POPULAR, té la pa
raula el Diputat Sr Planells. 

'. 

EL SR PLANELLS 1 PLANELLS: 

Gracies, Sr President. Molt breument, pero en primer 
!loc és una cosa bastant rara que per aquesta alta de 20 mi
lions proposin la baixa del Capítol L No hi ha la relació 
deIs funcionaris que han de deixar de cobrar; tal vegada se
ría una cosa bastant simptomatica llevar 20 milions del Ca
pital 1 sense dir d'on s'han de llevar o no dir res. Nosaltres 
creím que la partida que hi ha és més que suficient í vota
rem en contra de l'esmena. 

EL SR PRESIDENT: 

Passam a votació l'esmena 3036 del Grup Parlamentari 
SOCIALISTA 

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

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

Abstencíons? 

Resultat de la Votació: Vots a favor, 26. Vots en con
tra, 27. D'abstencions, no n'hi ha. Queda rebutjada l'esme
na que acabam de sotmetre a votació. 

Al Programa 4321, planificació í ordena ció urbanística, 
s'hi manté l'esmena 3037 del Grup Parlamentari SOCIA
LISTA Per defellsar-la, té la paraula el Diputat Sr Pere 
Serra. 

EL SR SERRA 1 VICH: 

Gracies, Sr President. Sres i Srs Diputats: A principi 
d'any - si no ens enganen pareix que el PIe sera dia 30 o 31 
de gener - aprovarem, no sabem si a gust de tots, la Llei 
d'Espais Naturals í de Regim Urbanistie de les arees d'es
pecial protecció de les Illes Balears. L'artiele 9 d'aquesta 
\leí diu que el desenvolupament de cada espai es fara a tra
vés de plans territorials parcials, de plans d'ordenació del 
medi natural o de plans especials. Nosaltres pensam que 
aquests plans s'hauran de dur a terme durant aquest any 
que ve ¡que convendria preveure unes pessetes per afron
tar-los. Graeies. 

ELSR PRESIDENT: 

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

EL SR PLANELLS 1 PLANELLS: 

Gracies, Sr President. Entenem que cas d'aprovar-se 
aquesta esmena, encara embuIlarfem més les coses. Tor
nam a fer una baixa de 20 milions del Capitol 1, llevam 10 
milions del Subcontraete 64.00, que preeisament és per a la 
redacció de plans d'ordenació, i els duim a un Capftol que 
preeisament no és el que fa els plans espeeíals d'ordenació 
d'espaís naturals, que sera la Direcció General del Medí 
Ambient. Jo cree que és molt millar deixar els pressuposts 
com estan i no embullar-los llevant partides de Capítol I 
sense dir d'on. Gracies. 

EL SR PRESIDENT: 

Té la paraula, Sr Serra, pero per contestar.. . 

EL SR SERRA 1 VICH: 

Si, molt simplement. Si aquests plans els ha de fer el 
Programa de Medi Ambient amb la datació que té, ha pas
sarem malament, eh? 
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EL SR PRESIDENT: 

Passam a votació resmena 3037 del Grup Parlamentari 
SOCIALISTA 

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

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

Abstencions? 

Resultat de la Votació: Vots a favor, 23. Vots en con
tra, 28. Abstencions, 3. Queda rebutjada l'esmena que aca
bam de sotmetre a votació. 

Al Programa 4322, arquitectura i habitabilitat, hi ha 
una esmena de supressió mantenguda pel Grup Parlamen
tari CDS, la 3397. Per defensar-la, té la paraula el Portaveu 
Sr Quetglas. 

EL SR QUETGLAS 1 ROSANES: 

Sr President: Per raons d'economia processal, amb els 
arguments exposats en la nostra presa de posició en l'esme
na de totalitat, queden defensades aquesta i tates les nos
tres esmenes a la secció. Gracies. 

EL SR PRESIDENT: 

Moltes gracies, Sr Quetglas. Passam, ido, a votació l'es
mena 3397 del Grup Parlamentari CDS. 

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

Sres i Srs Diputats que en voten en contra? 

Abstencions? 

Resultat de la Votació: Vots a favor, 27. Vots en con
tra, 28. D'abstencions, no n'hi ha. Queda rebutjada l'esme
na que acabam de sotmetre a votació. 

Havent-se aprovat l'esmena 2887 del Grup Parlamen
tari SOCIALISTA, a la Disposició Addicional Sisena , l'a
plicació deis 65 milions de pessetes s'atribueix al Programa 
44.11, planificació i construcció; tenguin-ho en compte els 
senyors deIs serveis jurídics de la casa. 

També en aquest programa es mantenen les esmenes 
3038,3039,3040 i 3041 del Grup Parlamentari SOCIALIS
TA Per defensar-les, té la paraula el Diputat Sr Valentí 
Valenciano. Per defensar-ne una? Té la paraula, Sr Valen
ciano. 

EL SR VALENCIANO 1 LÓPEZ: 

Sí; si el President ho permet, jo faria la defensa de la 
3039 i el Diputat Sr Pere Serra defensaria les altres. 

L'esmena 3039 és important per la seva quantia, per
qu~ suposa un canvi de 460 milions de pessetes. Ja que el 
Sr Planells es preocupa tant per les baixes, primer explica
rem les baixes i després I'objectiu de l'alta. Aquesta esmena 
té tres baixes, una a la secció 11 de Presid~ncia, concreta
ment al Subprograma 11.21.00, a la secció d'inversions, per 
un motiu molt ciar i senzill. Quan en aquest Parlament es 
va defensar la Llei de compra de Cala Mondragó, es va dir 
claríssimament que eren habas contadas, 1.950 dividido por 
10 son 195, i ara resulta que aquí ens trobam que aquestes 
faves comptades són 405 milions. Aixo exigeix precisament 
fer una correcció, fer una baixa de 210 milions, amb la qual 
operació les [aves comptades quedarien efectivament en 
195 milions. Per tant, hi ha una baixa de 210 milions al Ca
pítol VI, a la Secció 11. 

Per una altra banda, a la Secció 31, un calaix de sastre 
de CapilOl 1 de més de 500 milions de pessetes, també hi ha 
una baixa, perqu~ tal com va quedar demostrat en la com
pareixenc;a del Conseller de la Funció Pública, de Capitol 1 
i als funcionaments pressupostaris, és a dir, a les despeses 
que hi havia fins aquell moment, segons l'avanc; que va do
nar el Govern de despeses de Capital 1 de l'any 1990, de
mostrava claríssimament que aquesta secció també era un 
altre cala ix de sastre de la qual es podien detreure perfecta
ment, no només 150 milions, sinó molts més. Per tant, en 
aquest sentit, el Grup Parlamentari SOCIALISTA creu que 
en aques t concret és possible efectuar una baixa de 150 mi
lions de Capítol 1, a la Secció 31. 

Finalment, a la Secció 17, també es fa una baixa de Ca
pítol I. Per que? Molt senzil1: perque l'any 1990 hi havia 
1.150 milions de Capítol 1; l'any 1991 n'hi ha 1305, i aixo 
significa que sense augment de personal hi ha un increment 
d'un 13%. Com que el Govern, a ['articulat de la llei, diu 
que l'increment no sera aquest, sinó que practicament sera 
un 7 o un 7 i mig, més o manco, no es preocupin fins i tat 
amb un decrement de 100 milions de pessetes, ja que si s'a
prova aquesta esmena llevant 100 milions de pessetes, així i 
tot l'increment que els queda és d'un 8,77, és a dir, que no 
hi ha cap problema a disminuir aquests 100 milions de pes
setes. 

Com die, per una banda les faves comptades deIs 195 
milions de Cala Mondragó, per una altra banda 150 milions 
del Capftol 1, de la Secció 31, i 100 milions més de Capitol 
1, de la Secció 17. Per que serveix, aixo? Serveix per donar 
suport a un programa molt important que un consell insu
lar d'aquesta Comunitat Autonoma ha posat en marxa, un 
pla" d'inversions molt important deIs pobles de Mallorca 
per augmentar la qualitat de vida i posar els pobles de Ma
llorca a nivell europeu. En aquest sentit, Srs Diputats, jo 
crec que vostes votarien aquesta esmena de bon cor. 

EL SR PRESIDENT: 

Per defensar les esmenes 3038, 3040 i 3041 del Grup 
Parlamentari SOCIALISTA, té la paraula el Diputat Sr 
Serra. 

EL SR SERRA 1 VICH: 
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Gracies, Sr President. Juntaré les 3038 i la 3041, ja que 
parlen del mateix: sanejament i sobreeixidor a l'Albufera 
d'Alcúdia, sanejament i sobreeixidor deis llacs Esperanc;:a i 
Menor d'Alcúdia. 

L'any passat el Grup Parlamentari SOCIALISTA va 
presentar una esmena, la 2017/89, en la qual demanavem 
que es netejas elllac Menor d'Alcúdia. Com a anecdota, cal 
dir que el President de la Comissió d'Hisenda es va creure 
que aixo era un poble, el Diari de Sessions ho posa, eh? 
Dones aquest poble, Sr President, enguany s'ha desbordat, 
ha pujat. Tal vegada el Sr Mayol ho explicaria millor, pero 
tal aquest conjunt d'aigua que forma l'Albufera i aquests 
llacs a Alcúdia es comunica entre si. Abans que comenc;:as
sin a edificar en aquella zona d'una manera salvatge, tenia 
diferents sortides a la mar. Quan plovia, evidentement és 
una zona que arreplega molta d'aigua, pero aquesta aigua 
anava a la mar per si mateixa; ara, tot aquest conjunt té una 
sola sortida a la mar. 

Que ha passat? Com he dit fa un moment, no sempre 
plou al mateix lloc i enguany ho ha fet un poc més amunt 
que l'any passat. El nivell del Llac Menor - al qual l'any 
passat no li varen donar cap importancia - va pujar un me
tre, i el desastre va ser gros. Per tant, jo els demanaria que 
s'ho pensassin bé. El problema no s'ha resolt ni a prop fer
hi, les sortides no hi són, aquesta zona necessita més sorti
des a la mar, i per aixo hem presentat aquestes esmenes 
que esper que recolzin en bé deIs habitants i deIs qui tenen 
edificacions en aquella zona. 

La 3040 té un poe el mateix sentit, també ja ha he dit 
quan he defensat l'esmena a totalitat. L'any passat, diuen 
per preveure, pero vaja, per reparar el mal de les torrenta
des teníem 500 milions; enguany hem baixat a 250. No sa
bem que passanl l'any que ve, no tenim tots els torrents 
ben arranjats i si l'aigua que cau de dalt canvia de lloc, amb 
aquesta falta de planificació i de previsió, tomarem a tenir 
desastres. Per tant, nosaltres els brindam 150 milions per
que solucionin aquesta situació i que aquestes circumstan
cíes no ens trobin sempre amb els cal<;:üns baixos. Gracies. 

EL SR PRESIDENT: 

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

EL SR PLANELLS I PLANELLS: 

Gracíes, Sr President. 

Sr Valenciano, si no entenia prou les altes, ara ni les 
baixes. Quant als números que voste ha fet, li recomanaria 
que els revisas, perque eren abans d'aprovar una baixa de 
65 milions. Els tomi afer, perque en aquesta partida d'ara 
ja no hi ha aquests números; els tomi afer i veunl com han 
canviat bastant. No entraré a discutir el tema deIs 195 mi
!ions, perque entenc que, com que no tenen altre argument 
per presentar les seves esmenes, ho intenten fer a base d'a
cudits i la veritat és que al matí ens feien gracia, pero en 
aquestes hores de la nit ja no ens en fan gens. 

Quant a l'esmena deis torrents, efectivament no tots 
estan nets ni com els voldrlem. No oblidi, Sr Serra, que hi 
altres administracions que tenen competencies en torrents i 
s'hi gasten bastant menys; creim que la Comunitat Autono
ma té competencies en carreteres i que no seria aconsella
ble que no arranjas les coses en les quaIs té competencies 
cIares i destinas els seus recursos a coses en les quals n'hi 
tenen altres administracions. 

Per tot aixó, votarem en contra de les tres esmenes. 
Gracies, Sr President. 

EL SR PRESIDENT: 

Passam a votar les esmenes 3038, 3039, 3040 i 3041 del 
Grup Parlamentari SOCIALISTA 

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

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

Abstencions? 

Resultat de la Votació: Vots a favor, 27. Vots en con
tra, 28. No hi ha abstencions. Queden rebutjades les esme
nes que acabam de sotmetre a votació. 

Al Programa 4431, protecció del medi ambient, s'hi 
mantenen les esmenes 3321, 3322 i 3323 del Grup NACIO
NALISTA 1 D'ESQUERRES. Per a la defensa d'aquestes 
esmenes, té la paraula el Diputat Sr Mayal. 

EL SR MA YOL I SERRA: 

Gracies, Sr President. Si m'ho permet defensaré la 21 i 
la 22, deixant la 23 al Diputat Sr Orfila, perque la defensi 
posteriorment. 

Efectivament, Sr Planells, nosaltres pretenem que la 
Conselleria d'Obres Públiques i Ordenació del Territori 
subvencioni activitats d'entitats ecologistes, i li diré més: la 
Conselleria ho fa, pero pretenem que la Conselleria no en
gani aquest Parlament i engani la Conselleria d'Hisenda o 
Intervenció o ha faci, no en el capital VI, com es fa nor
malment, sinó a través del capItal IV - o actualment del 
capítol VII - que seria el que la logica i la coherencia de
manarien, és a dir, que no siguin subvencions camuflades, 
sinó que siguin subvencíons cara alta, tegulades d'alguna 
forma i, si és possible, amb convocal()ries pt1bliques i crite
ris clars i establerts, perque es puguin evitar determinats u
pus de maniobres. En aquest sentit, la nostra esmena 3321 
és claríssima. Supos que contestara amb aquestes argumen
tacions profundíssimes que utilitza avui vespre i l'escolta
rem amb malta atenció. 

Quant a la 3322, hi ha un petit 11istat inicial de progra
mes que consideram que haurien de ser prioritaris en 
aques la secció, relacionats direclament amb les compet~D

cies que pugui lenir la ConseUeria d'Obres Públiques i Or
denació del Territori. Aprofit per comentar-li que els pro-
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grames de neteja rural en qüestió - els papees són petits i 
no s'hi pot escriure tot, per aixo hi ha les explicacions en el 
Plenari - es referirien als entorns de carreteres i arees que 
precisament pateixen una gran concentra ció de brutaL Se'n 
fa algun, és cert, pero l'estat de les carreteres demostra que 
són insuficients. 

Pretenem recuperar alguns programes que ha tengut 
tradicionalment la Conselleria d'Obres Públiques i no sa
bem per qu~ s'han susp~, com el d'Educació Ambiental, i 
també ens sembla molt important el seguiment deIs impac
tes d'actuacions públiques sobre el medí ambíent. Tal vega
da, si ha coneguéssim un poc millar, ha evitar[em una mica 
més. Gracies. 

EL SR PRESIDENT: 

Per defensar l'esmena 3323, té la paraula el Diputat Sr 
Orfila. 

EL SR ORFILA 1 PONS: 

Gracies, Sr President. Una intervenció molt breu. Com 
deuen saber la majoria dels Diputats, sembla que ja ens 
trobam davant una solució a curt termini del tema, fins ara 
problema tic, del tractament deIs residus solids a l'illa de 
Menorca, una so lució que esperam que es confirmi aviat. 
Ara es tracta, per tant, d'afrontar d'una forma seriosa la 
restitució paisatgística deis abocadors il.legals - ho són tots 
eIs que hi ha hagut fins ara a l'ilIa de Menorca -, que s'hau
ran de tancar en el mateix moment que es posi en funciona
ment la planta de compostatge i tractament de residus. No
saltres entenem que és una feina en la qual han de col.labo
rar tates les administracions - l'autonómica, el Consell In
sular de Menorca i els ajuntaments - i per ac;a proposam 
aquesta partida de 25 milions. 

EL SR PRESIDENT: 

Per defensar les esmenes 3045 i 3046 del Grup Parla
mentari SOCIALISTA, té la paraula el Diputat Sr Serra. 

EL SR SERRA 1 VICH: 

Gracies, Sr President. L'esmena 30461a defensara el Sr 
Benjamí Carreras. La 3045 ja és una esmena clássica, són 
10 milions per a entitats que es dediquen a defensa de la 
natura, declarades d'utilitat pública. Segurament caldria dir 
les mateixes paraules que varem dir l'any passat: Si no fos 
perqu~ una s~rie de persones preocupades per aquest tema 
des de fa malta esto na, tal vegada amb una actuació exces
siva i radicalitzada, pero gracies a la qual aconsegueixen 
traslladar la problematica a tata la gent...; si quan varen co
men<;ar ningú no els escoltava, avui en dia, fins i tot aquest 
Govern conservador, quan parla en públic procura mos
trar-se defensor del medi ambient, perqué si no, l'electorat 
li fuig. Gracies. 

EL SR PRESIDENT: 

Per defensar l'esmena 3046, té la paraula el Diputat Sr 
Carreras. 

EL SR CARRERAS 1 FONT: 

Gracies, Sr President. Agruparíem les 3046, 3047 i 
3048; al cap i a la fi tracten el mateix tema, potser bastant 
inhabitual, pero que ja s'ha presentat a la Secció 15. Es 
tracta de prestar una certa atenció a l'area natural de l'Al
bufera del Grau, que com ja he explicat abans disposa d'un 
pla especial de protecció amb unes previsions d'inversió 
d'acció continuada de 64.180.000 pessetes. Ens trobam 
anualment, quasi quotidianament, amb problemes molt im
portants a la zona de l'Albufera del Grau. 

En aquest sentít, l'Ajuntament de Maó i el Consell In
sular de Menorca ens veiem ineludiblement obligats a su
plantar el Conseller d'Obres Públiques i la Conselleria d'A
gricultura, perqué no fan cap actuació, perque a l'illa de 
Menorca no hi cap senyal de presencia de la Direcció Ge
neral del Medi Ambient ni de la Direcció General del Medi 
Natural. Es per aixó que sol.licitam que en compliment de 
les previsions d'aquest pla especial de protecció - total un 
compliment d'un 0,7%, pensam que és poca cosa - que s'a
provin aquestes esmenes dirigides a l'atenció científico-cul
tural, 2 milions de pessetes, vigilancia, control i neteja. A 
vegades feim comparacions amb plans del Govern, 12.000 
milions per millorar zones turístiques, i en canvi no es de
dica practicament res a atenció a aquests espais naturals. 
Gracies. 

EL SR PRESIDENT: 

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

EL SR PLANELLS 1 PLANELLS: 

Gracies, Sr President. Molt breument, per contestar 
una al.lusió que ha fet el Sr Mayol sobre quan preguntavem 
si eren subvencions, ja pensavem que ha eren. No és que 
nosaltres estiguem en contra que determinades organitza
cions de defensa de la natura tenguin subvencions, de fet 
ens consta que les que vos tes defensen en tenen; segons les 
meves dades n'han tengut per a exposicions sobre espais 
naturals, per fer els mapes de la flora i fauna de Cabrera, 
etc., etc. Jo ho deia, sobretot, perque lIegint les diferents 
esmenes, aixÍ com la Conselleria presenta un tom que diu 
"territorialització de les inversions", pel camí que anam em 
fa l'efecte que també haurem de fer un tom per individua
litzar les esmenes, perque tenim esmenes del Grup Parla
mentari NACIONALISTA 1 D'ESQUERRES d'ajuda a les 
organitzacions del medi ambient a la Secci6 17, a la Secció 
15, a la Secció 20; del Grup Parlamentari SOCIALISTA, 
entitats de defensa de la natura d'utilitat pública a la Secció 
15 i a la Secció 17, jo crec que són moltes subvencions a or
ganitzacions de defensa de la natura. Gracies, Sr President. 

EL SR PRESIDENT: 

Passam a votació les esmenes 3321, 3322 i 3323 del 
Grup Parlamentari NACIONALISTA 1 D'ESQUERRES. 
Esperarem un moment perque entri tothom. 
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(Pausa) 

Sres i Srs Diputats que voten a favor de les esmenes 
3321, 3322 i 3323 del Grup NACIONALISTA I D'ES
QUERRES, es valen posar drets? 

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

Abstencions? 

Resultat de la Votaci6: Vots a favor, 28. Vots en con
tra, 28. No hi ha abstencions. Queda empatada la votaci6 i 
la repetim. 

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

Sres i Srs Diputats que en voten en contra? 

Abstencions? 

Resultat de la Votaci6: Vots a favor, 28. Vots en con
tra, 28. Abstencions, cap. Queda empatada de bell nou la 
votació. Se suspen la sessió per vint segons. 

(Pausa) 

EL SR PRESIDENT: 

Recomenc;a la sessió. Votam de bell nou les esmenes 
3321, 3322 i 3323 del Grup Parlamentari NACIONALIS
TA I D'ESQUERRES. 

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

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

Abstencions? 

Resultat de la Votació: Vots a favor, 28. Vots en con
tra, 28. Abstencions, no n'hi ha. Queda empatada per terce
ra vega da i d'acord amb l'article 90 queden rebutjades les 
esmenes que acabam de sotmetre a votació. 

Passam a votaci6 les esmenes 3045 i 3046 del Grup 
Parlamentari SOCIALISTA 

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

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

Abstencions? 

Resultat de la Votació: Vots a favor, 28. Vots en con
tra, 28. No hi ha abstencions. Queda empatada la votaci6 i 
passar a votar de bell nou. 

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

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

Abstencions? 

Resultats: Vots a favor, 28. Vots en contra, 28. No hi 
ha abstencions. Se suspen la sessi6 per 20 segons. 

(Pausa) 

EL SR PRESIDENT: 

Recomen~ la sessió. Sres i Srs Diputats que voten a 
favor de les es menes 3045 i 3046 del Grup Parlamentari 
SOCIALISTA, és volen posar drets? 

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

Abstencions? 

Resultat de la Votació: Vots a favor, 28. Vots en con
tra, 28. No hi ha abstencions. Queda empatada de bell nou 
i d'acord amb l'article 90 queden rebutjades les esmenes 
3045 i 3046 que acabam de sotmetre a votació. 

. Passam a votació les esmenes que s'han defensat al 
Programa 5111, direcció i serveis generals de la Conselle
ria, que són les 3047 i 3048 del Grup Parlamentari SOCIA
LISTA 

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

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

Abstencions? 

Resultat de la Votaci6: Vots a favor, 28. Vots en con
tra, 28. No hi ha abstencions. Repetim la votació. 

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

Sres i Srs Diputats que en voten en contra? 

Abstencions? 

Resultat de la Votaci6: Vots a favor, 28. Vots en con
tra, 28. No hi ha abstencions. Se suspen la sessió per 20 se
gons. 

(Pausa) 

EL SR PRESIDENT: 

Recomenc;a la sessió. Tornam a votar les esmenes 3047 
i 3048 del Grup Parlamentari SOCIALISTA 
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Sres i Srs Diputats que en voten a favor, es valen posar 
drets? 

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

Abstencions? 

Resultat de la Votaci6: Vots a favor, 28. Vots en con
tra, 29. No hi ha abstencions. Queden rebutjades les esme
nes que acabam de sotmetre a votaci6. 

Al Programa 5121, estudi i administraci6 del do mini 
públic hidnlulic, s'hi mantenen les esmenes 3049, 3050, 
3051, 3052, 3053 i 3054 del Grup Parlamentari SOCIALIS
TA. Per defensar les esmenes ... 

EL SR SERRA 1 VICH: 

Sr President: el Sr Costa defensara la 3049, el Sr ~en
jamf Carreras la 3050 i les altres les defensaré jo. 

EL SR PRESIDENT: 

Per defensar l'esmena 3049, té la paraula el Diputat Sr 
Costa. 

EL SR COSTA I SERRA: 

Gracies, Sr President. Aquesta esmena crec que té una 
importancia molt superior a la quantia establerta. En defi
nitiva, és la creaci6 de la po licia hidraulica, la sol.licitud de 
la qual ve de la importancia de la problematica de l'aigua. 
Aquesta problematica deIs aqüífers i de la sobreexplotaci6 
no és només un reconeixement fet i demanat pel Grup SO
CIALIST A; voldria recordar, si en realitat el Parlament és 
un debat d'idees i de contrastació on uns Grups intenten 
convencer els altres, que hi ha hagut nombroses interven
cions en aquest sentit, i fins i tot que en el Consell Insular 
d'Eivissa i Formentera, en una proposta de I'Oposici6, el 
President del Consell va reconeixer la necessitat de solucio
nar la problematica de l'aigua a les ilIes d'Eivissa i de For
mentera. _ 

Evidentment, aquesta proposta de la creaci6 de la poli
cia hidraulica és extensiva a les altres Illes, si bé volem dir, i 
per aixo també cree important que parli un Diputat de l'illa 
d'Eivissa, com ho reconeix avui el mateix ConseIler als mit
jans de comunicació, que aquesta illa és la que sofreix més 
la problematica de l'aigua. La problematica de l'aigua no 
passa només per una polftica de potabilitzadores, com diu 
el Sr ConseIler, sinó també pel control i la creació de la po
licia d'aigües, i aprofitaré el moment per fer un parentesi a 
aquesta esmena, en el sentit que són totalment incertes les 
seves manifestacions sobre la falta de sensibilitat per part 
d'altres Administraeions, concretament de l'Administració 
Central. La inscnsibilitat i la responsabi!itat que a la eiutat 
d'Eivissa no hi hagi una potabilitzadora són únicament del 
Grup POPULAR, que va rebutjar frívolament 1.500 mi
!ions de pessetes i, per tant, són totalment incerts aquests 
intents de culpabi!itzar altres Grups o altres Administra
eions. 

Aquesta proposta només té una finalitat, que és dur un 
control sobre l'explotaci6 aqüífera, i que en realitat tota 
aquesta explotació tengui per finalitat la seva concessi6. És 
per aixo que hem volgut presentar una esmena que creim 
necessaria, perque, en definitiva, si volen que es faci una 
explotació tan ajustada a la concesió com a la la legislació, 
és necessari que hi hagi una inspecció i una policia hidn\u
lica. Aixó justifica aquesta esmena i cree que si els Grups 
fossin conseqüents amb el que diuen, que si les manifesta
cions públiques que fan es reflectissin després en polítiques 
pressupostaries, cosa que avui veurem que no passa, el 
Grup POPULAR o almanco els Diputats Populars d'Eivis
sa votarien a favor d'aquesta esmena. 

EL SR PRESIDENT: 

Per defensar l'esmena 3050, té la paraula el Diputat Sr 
Carreras. 

EL SR CARRERAS 1 FONT: 

Gracies, Sr President. Creim que aquesta es mena té 
una ccrta oportunitat pel motiu que el Sr Conseller d'O
bres Públiques ahir va anunciar la creaeió de la Junta d'Ai
gües. En aquest sentit, si aquest tema funciona, creim que 
podria ser molt positiva, ja que en el futur sera molt impor
tant que aquesta Junta d'Aigües tengui algun tipus d'infor
mació. Des de l'any 80 no s'ha presentat cap tipus d'infor
'mació hidrológica; aixó vol dir que en aquests moments ens 
trobam a un nivell de desconeixement, de desinformació i 
d'ignonlncia sobre quines són les reserves reals deIs nos
tres recursos hidrológics tant a Menorca com a les altres i
lles, 

Creim, per tant, que la realització de cabals i d'actua
lització de les dades de les quals possiblement es disposa, 
dades que no hem vist des de l'any 84, quan es va anunciar 
la presentació del Pla Hidrológic, i creim que sera molt di
fícill'administració correcta de les aigües sense unes dades, 
sense un fons documental o un fans d'informació. Gracies. 

EL SR PRESIDENT: 

Per defensar les esmenes 3051, 3052, 3053 i 3054 del 
Grup Parlamentari SOCIALISTA, té la paraula el Diputat 
Sr Serra. 

EL SR SERRA 1 VICH: 

Gracies, Sr President. Creim que la 3054 s'ha traspape
rat, que no toca ser aquí, és de Ca rreteres , i, si m'ho per
met, l'agruparíem amb la Secció de Carreteres, que és on -
n'hi ha més. 

Per tant, passará a la defensa de la 3051, que és una es
mena que arrossegam any darrera any. Demana que es fa
cin sondejos en el municipi d'Andratx, concretament a Sa 
Coma, MoreHa i S'Arracó. Ja l'hem defensada diferents ve
gades i ereim que hi queda per si mateixa. 

Les 3052 i 3053, en canvi, són noves i crec que connec-
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ten amb la sensibilitat popular que hi ha en aquest moment 
pel tema de l'aigua en aquestes illes. Parlam contínuament 
de camps de golf, parlam de noves urbanitzacions. ¿Quin és 
l'element prioritari a l'hora de donar permissos a aquests 
camps de golf, a aquestes noves urbanitzacions? Jo crec que 
ja ha arribat el moment de plantejar-nos seriosament que 
la falta d'aigua, a una illa, concretament, ja és clara; a una 
altra, a Mallorca, comen~ a ser-ho, i Menorca pareix que 
no té tants problemes, pero no dubtin que amb la política 
que vos tes duen aviat en tendriL 

Diuen i repeteixen que eIs camps de golf consumeixen 
grans quantitats d'aigua. És ver que tenim una Llei de 
Camps de golf que obliga els municipis costaners a regar 
les instal.lacions amb aigua depurada. ¿ Vostes coneixen 
cap camp de golf que regui íntegrament, de cap a cap d'any, 
amb aigua depurada? El Sr Conseller diu que sí, els entesos 
en agricultura diuen que no hi ha cap tipus de gespa que 
suporti ser regat de cap a cap d'any amb aigua depurada. Si 
aixo és aixi, molt millor, ampliem l'estudi, demostrem que 
existeixen varietats de gespa que suporten l'aigua depurada, 
per una parto Per l'altra, cree que és totalment necessari fer 
un estudi de I'aigua de que disposam realment i veure a 
quines zones la podem emprar i a quines zones no ho po
dem fer, i en base en aquest estudi tal vegada podria sortir 
un mapa - diguem-ho així - on serien possibles nous creixe
ments, nous assentaments urbans, si és que n'hi ha d'haver, 
i on tal vegada es podria plantejar aquesta oferta de camps 
de golf. 

És ver que, tant quan es fa una urbanització com un 
camp de golf, s'ha de justificar la necessitat d'aigua o que es 
té aigua per subministrar a aquestes instal.lacions. Ara bé, 
aixó fins i tot és un eufemisme, és exactament igual que eIs 
estudis d'impacte ambiental, ho varem veure clarament en 
un camp de golf de la zona de Pollenc;a. Vos tes ho recorda
ran, l'enginyer era bo, agafaven l'aigua durant l'hivern, l'in
filtraven davallla terra i la treien a l'estiu; si aixo funcionas 
seria merave1l6s, no tendríem problemes d'aigua. Per tant, 
és cIar que no ens podem fiar deIs estudis que pugui fer el 
propietari que demana el permís, i seria bo, eom a Comuni
tat, com a Govern, com a Parlament, tenia una idea d'on 
tenim aigua i on no en tenim. Gracies. 

EL SR PRESIDENT: 

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

EL SR RICCI 1 FEBRER: 

Gracies, Sr President. Jo li voldria dir, Sr Serra, que en 
el tema deIs camps de golf trob que ja vorejam la demago
gia i quasi quasi m'atreviria a dir l'engany. Les lleis no es 
poden fer per fer que es compleix una llei; la Llei de 
Camps de Golf és clarfssima pel que fa al tema de l'aigua i 
els camps de golf, diu clarament que no es poden agafar al
tres aigües més que les depurades. Per tant, tot el que es 
pugui dir és demagogia i si voste vol fer una llei nova per 
fer complir l'altra llei, jo li die que no cal que faci la sego
na, sin6 que faci complir la primera. Parlam eontínuament 
d'aquest drama de l'aigua; a Menorca mateix, avui, d'aquí a 

dos dies i abans - ho ha dit un parlamentari de Menorca -
ens sobrara aigua; no sabrem que fer de l'aigua depurada, 
no sabrem que fer-ne. Per tant, no facem més demagogia 
amb el tema de les aigües i, en tot cas, l'únic que s'ha de de
manar és que cada parlamentari es preocupi seriosament 
de fer complir la llei on diu que camp de golf no podra ser 
regat amb aigua que no sigui depurada. Gracies, Sr Presi
dent. 

EL SR PRESIDENT: 

Per part del Grup Parlamentari NACIONALISTA 1 
D'ESQUERRES, té la paraula el Diputat Sr Mayol. 

EL SR MA YOL 1 SERRA: 

Gracies, Sr President. Jo li agrairia una mica de bene
volencia per demanar votaci6 separada de les esmenes 3052 
i 3053. Nosaltres pensam que en efecte és molt perill6s dei
xar fer els estudis d'aigües als promotors de golfs o d'urba
nitzacions, perqué sempre en tenen, igual que deixar parlar 
de lleis al Sr Ricci, perqué llavors surt i diu una cosa que 
no diu la llei. Desgraciadament, Sr Ricci, la llei no diu que 
no es pugui utilitzar aigües depurades, aixo és el que nosal
tres volíem que digués, pero el que diu, que és el que voste 
volía que digués, és que es poden utilitzar aigües de rius, 
per exemple, i que es poden utilitzar aigües subterranies no 
necessaries per a l'agricultura. 

Nosaltres eSperam que ti aprovin aquesta esmena, per
que efectivament és molt probable que a la majoria, que 
afavoreix aquests tipus d'iniciatives, els pot anar bé que, 
per afegit6, eIs facem els estudis de suficiencia a costa del 
pressupost de la Comunitat Autonoma. Nosaltres no hi es
tam d'acord i votarem en contra d'aquestes dues esmenes. 

EL SR PRESIDENT: 

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

EL SR PLANELLS 1 PLANELLS: 

Gnlcies, Sr President. Jo fixaré la postura del nostre 
Grup referent a les esmenes 3050, 3051, 3052 i 3053, i un 
altre Diputat, el Sr Marí, ho fara de la 3049, si el President 
ho permet. 

Comen~rem per la 3050, que ha defensat el Sr Carre
ras, referent a fer un estudi hidrologic de l'illa de Menorca. 
Segons la meya informaci6, aquest Parlament va prendre la 
resoludó que es fes aquest estudi; actualment el fa la Con
selleria d'Ordenació del Territori i li puc avan~r que és a 
punt d'acabar-lo. Per tant, no tendria sentit inunobititzar 2 
milions guan l'estudi que va encarregar aguest Parlament 
ja es a punt d'acabar. 

Quant a l'esmena 3051, sobre que es facin sondejos en 
el terme municipal d'Andratx, no entenem per que hem de 
prioritzar aquest Ajuntament en relació amb altres on eIs 
sondejos poden ser tan necessaris com en aquest. 
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Referent a l'esmena 3052, de l'estudi de la possibilitat 
de provelment de camps de golf, jo entenc que la llei diu 
que el qui vulgui fer un camp de golf ha de fer aquest estu
di. Aleshores, deixem que el faci en i no el paguem a carrec 
deIs pressuposts públics; que el faci la propietat privada 
quan vulgui fer el camp de golf. 

Quant a la 3053, no hem acabat d'entendre si corres
ponia a un determinat municipi o si era amb canlcter gene
ral. Si fas amb canlcter general, aleshores correspon al 
MOPU en el Pla Hidrologic, perque aixo no esta transferit 
a la Comunitat Autonoma. 

Queda pendent l'esmena 3049, que si el Sr President 
ha permet la defensara un altre Portaveu. Gracies. 

EL SR PRESIDENT: 

Per part del Grup Popular, té la paraula el Diputat Sr 
Mari. 

EL SR MARf 1 CALVET: 

Gracies, Sr President. Sr Costa, el Grup POPULAR va 
presentar en aquest Parlament una proposieió no de llei on 
es demanava que el Govern Central declaras d'interes ge
neralla potabilització d'aigua de la mar a les illes d'Eivíssa 
i Formentera, proposició de llei que va ser aprovada per 
unanimitat i que va defensar aquest Diputat que parla. 
Voste ha sortit aquí i ha acusat el Grup Popular - jo he en
tes que el Grup Popular del Consell d'Eivíssa, perque 
abans havia al.ludit el President - dient que havíem rebutjat 
1.500 milions de pessetes del Ministeri d'Obres públiques. 
Per favor, Sr Costa, ¿voste creu que som tan ases perque 
ens ofereixin 1.500 milions de pessetes i diguem que no? Jo 
crec que vos te es jovenet, que agafa el micrOfon i comen~ 
a dir paraules com si es trobas enmig d'un mercat; a Eivís
sa, quan una persona fa aixo li deim un llenguerut. Tot el 
que voste ha dit no és veritat i li dire més: cap diputat del 
Grup Popular del Consell d'Eivissa no ha tengut contactes 
amb el Ministeri d'Obres Públiques ni amb la Direcció Ge
neral, tret de fa dos dies, que aquest Diputat que parla es 
va entrevistar amb el Cap de Divisió de desalinització d'ai
gua de la Direcció General d'Obres Hidrauliques, acompa
nyat del Cap de Serveis Hidraulics de Balears. Moltes gra
cies, Sr President. 

EL SR PRESIDENT: 

Té la paraula el Diputat Sr Costa. 

EL SR COSTA 1 SERRA: 

Gracies, Sr President. Cree que el Diputat Sr Mari i 
Calvet s'ha equivocat d'esmena, perque no ha m'ha fet cap 
contrarreplica al tema de la policia d'aigües ... 

EL SR PRESIDENT: 

Sr Costa, és per al.lusions que té la paraula, únicament 
per al.1usions. 

EL SR COSTA 1 SERRA: 

Bé, per al.lusions. Ha dit que era mentida el que jo ha
vía dit; l'únie que jo vull esmentar, i també ha die a efectes 
del Diari, que hi va haver una proposta en ferm per part del 
Ministeri d'Obres públiques. Només faltava l'acceptació, 
coincidí amb una moció de censura i aquesta va ser omesa 
per part de l'alcalde actual del Partit Popular. Gracies, Sr 
President. 

EL SR PRESIDENT: 

Té la paraula el Sr Mari pcr tancar el debato 

EL SR MARi 1 CAL VET: 

Sr Costa, voste ha parlat del Grup POPULAR i jo li 
he dit que el Grup POPULAR no va tenir cap proposta, 
cosa que lamentam, ni cap contacte amb cap persona del 
Ministeri d'Obres públiques. El que vostc diu potser va ser 
perque la moció de censura va canviar I'alcalde i no ho va
ren valer fer, en aquest tema no hi entraré; només die que 
voste ha fet aquí una acusació sense cap fonament. Moltes 
gracies, Sr President. 

EL SR PRESIDENT: 

Acabat el debat procedeix sotmetre a votació les esme
nes 3049, 3050 i 3051 del Grup Parlamentari SOCIALIS
TA 

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

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

Abstencions? 

Resultat de la Votació: Vots a favor, 20. Vots en con
tra, 29. Abstencions, 8. Queden rebutjades les esmenes que 
acabam de sotmetre a votació i passam a votar les esmenes 
3052 i 3053 del Grup ParIamentari SOCIALISTA 

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

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

Sres i Srs Diputats que s'abstenen? 

Resultat de la Votació: Vots a favor, 20. Vots en con
tra, 34. Abstencions, 3. Queden rebutjades les esmenes que 
acabam de sotmetre a votació. 

Al Programa 5131, planificació i construcció de la in
frastructura, s'hi mantenen les esmenes 3414 del CDS, que 
l'ha donada per defensa da, si no vaig equivocat, i la 3324 
del Grup NACIONALISTA 1 D'ESQUERRES.Per defen
sar-Ia, té la paraula el Diputat Sr Mayal. 
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EL SR MA YOL 1 SERRA: 

Gracies, Sr President. Queda retirada. 

EL SR PRESIDENT: 

Gracies, Sr Mayol. Per defensar les esmenes 3054 i 
3055 del Grup Parlamentari SOCIALISTA, té la paraula el 
Diputat Sr Serra. 

EL SR SERRA 1 VICH: 

Sr President, la 3055 queda retirada i, si m'ho permet, 
ja agruparíem les 3054, 3056, 3057, 3062, 3064, 3068, 3070, 
3078,3079, 3082, 3083, 3084, 3085, 3086 i3087. 

EL SR PRESIDENT: 

Gracies, Sr Diputat. Té la paraula per a defensar-les. 

EL SR SERRA 1 VICH: 

Gr:kies, Sr President. Ja ho ha dit el Portaveu del Par
tit Popular: identics pressuposts, identiques esmenes. Les 
esmenes les feim als pressuposts, no queda més remei. 

Tates aquestes són sobre carreteres i li dire que el sis
tema que hem emprat, ja que ens trobam a final de Legisla-
1ura, ha estat agafar tates les esmenes que hem anat fent 
durant aguests quatre anys i eliminar les que s'havien ac
ceptat. Aquesta discussió també la tenim cada any: quines 
carrete res s'han de fer primer? Quines són les que tenen 
preferencia? Nosaltres creim que tates les propostes que 
feim de fer o millorar algunes carreteres són plenament 
justificades; per aixo tal vegada sobren paraules i seria mi
Bor anar a veure-Ies. Gracies. 

EL SR PRESIDENT: 

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

EL SR PLANELLS 1 PLANELLS: 

Gracies, Sr President. En primer lloc, podrien comen
<;ar per dir per quin motiu són més importants aquestes 
que unes altres. No ha ha explicat, pero si m'ho permet 
I'informare de per que no aprovam algunes carreteres, per
que després no ens acusin de no donar explicacions. 

En primer lloc, la 3054, que fa referencia a la carretera 
de Porreres a Llucmajor, s'executa, encara que és deIs pres
suposts del 1990. Hi una serie de carreteres que són inte
ressants, que les podrfem aprovar si ens diguessin quines 
hem de llevar. Facin una relació de les que no hem de fer i 
llavors aprovarem les que vost~ diuen. A continuaeió, per 
continuar posant exemples, la 3078, la carretera de S'Esgle
ieta a Santa Maria, també s'executa, encara que és deis 
pressuposts del 1990; la 3079, de Sa Calobra a Llue, s'exe
cuta, encara deIs pressuposts del 1990; la 3083, millora de 
la carretera de Bunyola, Orient i Alaró, s'exeeuta, encara 
deIs pressuposts del 1990, i el mateix podríem dir de la d'A-

laró a Lloseta. 

La 3085, d'Alaró a Binissalem, és una carretera muni
cipal, no és una carretera propietat de la Comunitat Auto
noma, i a més, la seva esmena és a carree del Capítol VI. És 
una carretera municipal - si vaig errat, corregeixin-me, per 
favor - cosa que també passa amb la 3086, de Binissalem a 
Lloseta, que és propietat del Consell Insular de Mallorca. 
Quant a la de Son Servera a Capdepera, és en fase de con
tractació. Evidentment, amb aquesta breu explicaeió, vota
rem en contra de totes les seves esmenes. GrAcies, Sr Presi
dent. 

EL SR PRESIDENT: 

Per defensar les esmenes - corregeixi'm si m'equivoe, 
Sr Serra, pero no tene pro posta d'agrupació - 3058, 3071, 
3072,3073,3074,3075,3076 i 3077, del Grup Parlamentari 
SOCIALISTA, té la paraula el Diputat Sr Serra. 

EL SR SERRA 1 VICH: 

Gracies, Sr President. Evidentment la relació es cor
recta. Tates aquestes esmenes fan referencia a un mateix 
tema, totes parlen d'encreuaments on les persones que van 
a peu es troben en desavantatge davant la circula ció roda
da. Hem parlat diferents vegades d'aquest tema amb el Sr 
Conseller i sabem que el seu eriteri és que una carretera re
gulada per semMors és una ratera; pot ser, pero no tenim 
altre sistema millor. Aquestes mateixes esmenes, poc més 
poc manco, varen ser presentades l'any passat; es varen 
prendre com en broma i al cap de poe temps hi va haver un 
accident a la carretera Palma-ArtA, a l'altura de Casablan
ca. Poc temps després, es va regular amb semMors. Jo no sé 
si vost~ li donen la importancia que té, pero pensin que 
mentre no tenguem un millor sistema per regular aguest 
fet no queda més remei que fer-ho amb semArors. Gracies. 

EL SR PRESIDENT: 

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

EL SR PLANELLS 1 PLANELLS: 

Gracies, Sr President. Molt breument, Sr Serra. Vost~ 
mateix ha fet la defensa que em pertocava fer a mi: si el 
Conseller i la Conselleria opinen que no hi ha d'haver se
mMors, evidentment han de fer els pressuposts ordenant 
les carreteres sense semArors. GrAdes, Sr President. 

EL SR PRESIDENT: 

Per defensar, també conjuntament, les esmenes 3059, 
3060,3061,2065 i 3066 del Grup Parlamentari SOCIALIS
TA, té la paraula el Diputat Sr Costa. 

EL SR COSTA 1 SERRA: 

Gracies, Sr President. Defensaré les esmenes 3059, 
3065, 3066, 3060 i 3061. Són un bloc d'esmenes que tenen 
una fonamentació identica a l'expressada anteriorrnent pel 
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Diputat Sr Serra, és a dir, són unes carreteres que conside
ram que no es troben en un estat prou correcte, que tenen 
unes deficiencies i que fins i tot algunes, per la importAncia 
que tenen per al sector turístic, necessiten una reparació, si 
bé n'hi ha una altra, la rotonda de la sortida del Puig d'en 
VaHs, a la carretera d'Eivissa, que és una obra necesAria i 
que té import:lncia no soIs per al sector turístic, sinó fins i 
tot per salvar vides humanes. 

També volia ressaltar un punt que fa referencia al mu
nicipi de Santa EulAria. SÓn dues esmenes puntuals, pero si 
fossin aprovades no serien dues esmenes més, sinó que so
lucionarien tota una problematica de tnlnsit del segon o 
tercer poble més important c1e l'i!la d'Eivissa, és a dir, his
toricament, amb el creixement que ha tengut el municipi de 
Santa Eularia, té un problema de transit, d'entrada i sorti
da, que només tendra solució si es fa efectiva aquesta cir
cumval.lació que nosaItres proposam. Estam convenc;;uts 
que rúnica argumentació que ens poden fer, per contrare
plica, és que és una qüestió de prioritat, perque supos que 
no hi cap membre d'aquesLa Cambra amb sensibilitat polí- . 
tica que pugui estar en contra d'aquesta es mena, únicament 
es pot plan tejar com un tema de prioritat. Entcnem que 
avui és un tema prioritari que es faci la circumval.lació; per 
la mateixa gent que hi viu i per la importancia turística de 
la carretera, no pot quedar aoo. Rebem queixes contínues 
deIs habitants del municipi de Santa Eul:lria sobre la situa
ció caótica que presenta; per tant, és necessaria l'aprovació 
d'aquesta esmena, esperam que coincidJrem en el tema de 
prioritats i que rectifiquin en aquest sentit els Grups que 
hagin votat en contra. Res més i moltes gracies. 

EL SR PRESIDENT: 

Té la paraula el Diputat Sr PlaneIls. 

EL SR PLANELLS I PLANELLS: 

Gracies, Sr President. En 1I0c de fer-ho per l'ordre que 
ha seguit el Sr Costa, ha faré per l'ordre com les tenia col. 
locades, supos que sera igual, ja que les coneixem perfecta
ment i sabem on es troben. 

La primera és una esmena d'afeetació, la rotonda de la 
sortida a la carretera del Puig d'en VaHs. En primer !loe no 
és una sortida de molt de transit i, en segon lloc, practica
ment no hi hagut cap accident;l'únie problema es que es 
volen dirigir a Santa Eularia darrera 100 melres, pero tam
poc no és cap problema. 

La carretera de Cala ... a Stella Maris que posen vos tes 
em va I'efecte que no és tata propietat de la Comunitat Au
tonoma, que només n'hi ha un tros molt petit, si no ho re
cord malament vora l'Hotel ... , i que la resta deu ser priva
da, no cree que ni tan sois sigui municipal. La carretera de 
Sant Caries a la cala, efectivament deu ser la que avui estA 
més malament, pero de moment és propietat municipal i 
en unes conversacions que va tenir el Consell Insular amb 
el Conseller d'Ordenació del TerrilOri es va acceptar aques
ta carretera per tancar la circumval.lació de tat Eivissa. De 
moment no s'hi pot invertir perque és propietat municipal; 
quan l'ajuntament i la Conselleria d'Ordenació del Territo-

ri acordin fer-se carrec de la mateixa, per part de la Conse
Heria hi ha el compromís de fer-Ia nova perque realment 
está malament. 

La circumval.lació de Santa EulAria és un problema 
que fa molts anys que se'n parla i no és una qüestió d'ac
ceptar-la o no; el problema és que és inviable, aHa no hi ha 
Iloc per passar un cinturó, voste ho sap perfectament. Bus
qui tecnicament per on ha de passar aquest cinturÓ per fer 
la circumval.laci6 de Santa Eul:lria i s'estudiara amb malt 
de gust, pero nosaltres ha hem discutít moltes voltes amb 
la Conselleria d'Ordenació del Territori i no sabem per on 
passar aquesta eircumval.lació. Quant al pont damunt el 
riu, no sé que hem de fer. Tirar-lo i fer-Io més ample? No 
serveix de res, perque quan s'acaba el pont comenc;;a Santa 
Eularia i no hi ha més Iloc; per tant, no veig quin problema 
té el pont. Gracies,Sr President. 

EL SR PRESIDENT: 

Per defensar les esmenes 3063, 3067 i 3069 del Grup 
Parlamentari SOCIALISTA, té la paraula el Diputat Sr 
Carreras. 

EL SR CARRERAS 1 FONT: 

Gracies, Sr President. En aquest cas es tracta de tres 
esmenes de milIora o construcció de carreteres o variants 
que intenten modificar els criteris o prioritats que el Oo-

. vern ha establert en els seus pressuposts. Jo fixaré la justifi
caci6 de la necessitat de canviar aquestes prioritats i ho fa
ré amb un arbitratge que pode m considerar imparcial i se
gons criteris del mateix Govern. Pel mes de setembre es re
unia en assemblea general el TRAME, associació de trans
portistes de Menorca integrada en el PIME i feia pública la 
necessitat de millora de carreteres a Ciutadella. Realment 
van fer una petici6 moIt modesta: primer, varian! de Ferre
ries; segon, la millora del trac;;at del tram de carretera entre 
els plans d' Alaior i el Migjorn Gran. 

Resulta molt curiosa l'obstinació del Govern de cons
truir primer la variant d'Alaior que la de Ferreries. El pla 
general de la de Ferreries esta aprovat des de l'any 1986 i la 
d'Alaior es va aprovar dia 11 de novembre del 1989, per la 
banda nord del territori d'aquesta ciutat; tres mesos des
prés, pel febrer del 1990, s'anunciava que es canviava la va
ríant cap al sud. Ac;;a vol dir que en aquests moments no se 
sap per on passara la variant d'Alaior, no s'ha procedit a la 
modificació puntual del pla general d'Alaior, no s'ha fet el 

. projecte, és practicament impossible que dins aquest exer
cici el Govern pugui fer aquesta inversió per fer aquesta va
riant. És clarament una motivaci6 de discriminació política 
total i absoluta que en aquests moments ja no s'aguanta 
per cap raÓ. Creim que valdria la pena que ho raonassin, 
perque saben que enguany no faran la variant d'Alaior; que 
si hi tenen interes poden fer la de Ferreries pel mateix o 
manco pressupost. 

El mateix Govern ha establert la prioritat de la tercera 
carretera que proposam, perque ja ha ficat les dues fases de 
la carretera de Fornells; es tracta d'acabar la tercera fase. 
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EL SR PRESIDENT: 

Per part del Grup Parlamentari SOCIALISTA, té la 
paraula el Diputat Sr Huguet. Perdó, POPULAR. 

EL SR VICEPRESIDENT DE LA COMUNITAT 
AUTÓNOMA (loan Huguet i Rotger): 

Gr¿lcies, Sr President; molt breument. El debat se cen
tra únicament en la desviació de la carretera pel pas de Fer
reries o pel pas d'Alaior, perque la millora de la carretera 
entre Alaiar i el Migjorn Gran cree que la podem deixar de 
banda. lo no li deman que retiri aquesta esmena, perque 
supos que no la retirar¿l, pero voste sap que a0 esta previst 
preeisament per al 1991, no en una partida pressupastaria 
de naves inversions en carreteres, sinó de condicianament, 
i que, a més, es va explicar que es volia fer amb aquesta 
partida, que precisament incloia des deIs plans d'Alaior fins 
al Migjorn Gran, el tercer carril de la costa de I'indi, de la 
costa del desmunt, i després també hi havia l'accés al Polí
gon Industrial de Ferreries, fent un desdoblament de calr;a
da, el qual projecte precisament és a punt d'acabar-se. Per 
tant, deixarem aquesta part i per aixo jo ti demanaria que 
retirés aquesta esmena. 

Variants d' Alaior i de Ferreries. Quina diferencia hi ha 
entre una i I'altra? Totes dues són prioritaris, el que passa 
és que la variant d'Alaior travessa aquesta població pel 
centre, deixant una població a ma esquerra, anant de Maó a 
Ciutadella, de gairebé 2.300 habitants, i a ma dreta - diríem 
a la part antiga d'Alaior - d'uns 3.000 habitants, la qual co
sa vol dir que l'afluencia de tr¿lnsit huma, si es pot emprar 
aquesta paraula, és infinitament superior a la de l'altra car
retera. Primera qüestió objectiva, no per part nostra, sinó 
deIs estudis tecnies. 

Segona qüestió objectiva: Tata la part de la banda es
querra ha de travessar la carretera general per anar a les es
coles, tant la pública com la privada o l'institut, i a0 voste 
ha sap, ha de travessar la carretera per anar als centres es
colars, és a dir, que di¿lriament 350 alumnes travessen 
aquesta carretera que, al pas d'Alaior, és un deis lIoes on hi 
ha més afluencia de vehicles i el punt on s'ha registrat més 
transit. 

Variant Nord. La variant Nord no tenia cap sentit, per
que no resolia la part de la població de ma esquerra ni tam
poc els enl1a~s logies que s'havien de fer amb les carrete
res que van a Son Bou i a Sant Tomas, de tal manera que 
tots els qui vagin de Maó a aquestes platges per la variant 
esquerra no pass aran per dins el poble d'Alaior i tots els 
qui venguin de CiutadeIla per anar a aquestes platges tam
poc no hi passaran. 

Variant de Ferreries. És en aquest Pla General, no el 
del 86, ja era al primer Pla General de Ferreries que des
prés es va rectificar i s'ha dut a terme. En aquest moment, 
el problema de la variant de Ferreries no és més que un 
problema pressupostari; no de prioritat, perque la prioritat 
existeix i així ha hem manifestat una i altra vegada. L'únic 
que passa és que en aquest cas concret els recursos són li
mitats. Que vol dir, a0? Que hi ha voluntat; el Govern de 

la Comunitat Autonoma ha expressat una i altra vegada 
que aquests dos projectes s'iniciln a la vegada com a projec
tes tecnies, tots dos, i així ha vam manifestar. Els dos pro
jectes s'iniciaran a la vegada com a projectes tecnics, i la va
riant per Ferreries no sé si es comen~ra al mateix temps, 
pero sí que la voluntat hi éso La variant d'Alaior ha sortit 
més per una raó molt cIara i específica: perque és infinita
ment més necessaria. Tates dues són prioritaries, pero des 
deIs punts de vista de població i de transit és infinitament 
més necessaria. 

La de Ferreries té dues corbes altament perilloses, les 
que van des del Coll Llis fins al forn de Can Pedro, pero 
pel fet de ser altament perillos es el tnlnsit rodat per alla 
també és altament prudent i controlat. Fins a ha res d'ara -
esperem i toquem fusta - no hi ha hagut cap desgracia, i a
cab, Sr President. No facem més demagogia amb aquestes 
dues variants, perque les dues són necessaries, les dues són 
imprescindibles, i crec que he donat raons suficients de per 
que es fan d'una manera. Moltes gracies, Sr President. 

EL SR PRESIDENT: 

Te la paraula el Diputat Sr Carreras. 

EL SR CARRERAS 1 FONT: 

Si el batle de Ferreries fos del PP, és molt cIar quina es 
faria primer. .EI problema és un terna cIar de discriminació 
política: saben que enguany no tenen temps, que encara 
han de comen~r a decidir el trar;at, perque el Director Ge
neral de Carreteres va venir a Menorca la setmana passada 
i va dir que era impossible fer els tra~ts, si de cas els han 
d'estudiar, han de fer els treballs tecnics de modificació 
puntual del Pla General, s'ha de tramitar, s'ha d'aprovar i 
després s'ha de comenc;ar a contractar la redacció del pro
jecte. A0 vol dir que enguany no tenen temps; per molt 
que vulguin, són ganes de deixar uns doblers molt de temps 
en reserva, i jo m'he inclinat per aquest peritatge que va fer 
el TRAME. Em sembla prou prudent, és una discussió que 
tenim, vostes defensen una postura i nosaltres una altra, la 
de Ferreries fa molts d'anys que espera i té possibilitats, pe
ro no hi ha manera que surti. 

Per tant, creim que aquesta explicació pública del 
TRAME és prou clara. Des del punt de vista de resoldre la 
situació del transit, és claríssima, no hi ha discussió, i des 
del punt de vista del temps, tampoc no hi cap tipus de dis
cussió. Moltes gracies. 

'. 

EL SR PRESIDENT: 

Sr Ricci, no li puc donar la paraula. No li puc donar, 
perque ha passat el torno Té la paraula el Sr Huguet per 
tancar el debat; un minut. 

EL SR VICEPRESIDENT DE LA COMUNITAT 
AUTÓNOMA (loan Huguet i Rotger): 

No hi arribaré. Sr Carreras, voste no m'ha argumentat 
res en contra deis motius que jo li he donat, I'únic argu
ment que ha esgrimit ha estat el facil, que no ho feim per-
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qu~ el batle no és del PP. A~ és totalment i absolutament 
fals; s'ha de demostrar i vost~ no ho pot fer, perqu~ si ho 
demostrés amb arguments t~cnies després en parlaríem, pe
ro no n'ha posat ni un. Gracies, Sr President. 

EL SR PRESIDENT: 

Per defensar les esmenes 3089, 3090, 3091, 3092 i 3093 
del Grup Parlamentari SOCIALISTA, té la paraula el Di
putat Sr Serra. 

EL SR SERRA 1 VICH: 

Gracies, Sr President. Si m'ho permet, també defensa
nem la 3081, que ha quedat (deficiencia de so). Gracies, Sr 
President. 

La 3081 és una es mena molt simple, és un tipus de fei
na que la Canselleria ja ha comen~t afer. Consisteix sim
plement que en aquells l10es on tenim la carretera de circu
lació de vehicles aferrada al carril de bicicletes, la separació 
entre aquestes dues vies no sigui simplement una retxa, 
perque si un conductor es dorm o es despista pot passar fa
cilment al carril de bicicletes, provocant accidents. Dic que 
és una tasca que ja s'ha comen~t, perque en un tram de la 
carretera d'Alcúdia ja s'han posat aquests separadors entre 
el vial de bicicletes i el de circula ció rodada. 

Per tant, en aquesta esmena demanam - sense posar 
quantitat - que es faci el mateix a Formentera. Formentera 
és una illa on, per les seves característiques, la bicicleta és 
un mitja de transport molt utilitzat. Accidents, n'hi ha cada 
any. Pensam que és una obra prioritaria i que no no és ca
ra; per tant, pens que si la seva sensibilitat els impulsa a 
fer-ho, seria bo d'arreglar. 

Passam, ja, a les 3089, 3090, 3091, 3092 i 3093. Quan 
hem fet l'exposició sobre l'esmena a la totalitat, que ens 
hem deixat de filosofies polftiques i hem anat directament a 
analitzar com s'empraven les quantitats deis programes, el 
llum vermelI no ens ha deixat arribar al darrer programa, 
que és la gestió d'instal.lacions portuaries. És curiós aquest 
programa, perque essent un programa practicament com
promes, ja que tracta de gestionar i millorar tant com sigui 
possible els ports que tenim transferits, és el programa més 
maltractat dintre de la Conselleria, i aixo que és una secció 
que genera ingressos. Hi ha 210 milions pressuposts, se su
posa que si els ports es trobassin en més bon estat encara 
podríem tenir més ingressos. 

Dic que és un programa maltractat, perque si en el 
programa de Medi Ambient, atesa la feina que té, tenim un 
augment desmesurat de les des pes es de personal, i en el 
programa de Direcció i Serveis Generals de la Conselleria 
l'increment de personal també és de l'ordre del 25%, en 
canvi en aquest programa de Gestió d'Instal.lacions Portua
ries l'augment de personal arriba justet justet al 5%. La 
baixada de les inversions és notoria; per tant, és clar que 
una de dues: o no li agrada el personal que té dins aquest 
programa o no li agrada el programa en si, el tema de les 
instal.lacions portuaries. 

A través d'aquestes esmenes, nosaltres proposam: estu
di i ordena ció del Port d'Andratx, dragat del Port de Fela
nitx o Portocolom - pensem que les torrentades de l'any 
passat varen deixar aquest port fet un vertader desastre, si 
hi van qualsevol dia que l'aigua s'hagi mogut minimament 
veuran com encara es veu perfectament la retxa de fang, 
per tant el port continua en mal estat -; proposam millorar 
el Port de Calabona; proposam millorar el Port de Cala 
Ratjada, que ho necessita, i proposam millorar el Port de la 
Colonia de Sant Jordi. Gracies, Sr President. 

EL SR PRESIDENT: 

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

EL SR PLANELLS 1 PLANELLS: 

Gracies, Sr President. Quasi quasi ja diria per acabar 
la intervenció, comen~rem per les 3080 i 3081. Segons la 
meva informació, la separació física del vial de carreteres 
d'Alcúdia a Can Picafort es fa actualment amb un sistema 
determinat, que és col.locant vorades per separar el carril 
de bicicletes deis altres. Hi ha diferents sistemes per fer ai
xo; la Conselleria ha adoptat aquest. Si aquesta separació 
dóna bon resultat, s'emprara a la carretera de Formentera, 
concretament la que va de la Savina fins al Caló només. 

En relació amb les distintes intervencions que ha Jet 
sobre els ports, jo voldria mencionar una esmena que crec 
que ja vare m debatre l'any passat, sobre el dragat de Porto
calom. El Sr Diputat que va intervenir pareixia que conei
xia el tema bastant bé; record que l'any passat ti vaig con
testar que en aquell moment s'intentava dragar el port, i 
enguany torna a presentar aquesta esmena perque evident
mentel port no es va dragar, pero és que segons els estudis 
tecnies que té la CanselIeria i l'opinió de malta gent tam
poc no és segur que s'hagi de dragar, vull dir que poden ser 
opinions tecniques, pero que la Canselleria no creu que 
aquesta so lució de dragar el port sigui la millar, precisa
ment per la quantitat o la classe de brutor que hi ha al fans. 
Són opinions, i la informació que lenc de la Conselleria 
d'Ordenació del Territori és que no es draga precisament 
per aquest motíu, perque tampoc no consideren que sigui 
la solució. Gracies, Sr President. 

EL SR PRESIDENT: 

Sí, Sr Serra. Molt curt. 

EL SR SERRA 1 VICH: 

Gracies, Sr President. Simplement, és per dir al Sr Pla
nells que no escolta. La 3080, Sr Planells, es va retirar a 
Comissió, ja no hi és aquesta esmena. Com que no? 

EL SR PRESIDENT: 

Es va retirar, Sr Planells. 

EL SR SERRA 1 VICH: 
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CIar que es va retirar, no m'ho conti, la vaig retirar jo. 
Per tant, no posam en dubte que la separadó d'aquest vial 
ja és un fet, i ho he dit, arnés, és que no m'ha escoltat. La 
que nosaltres deim i creim tant o més important que aques
ta, és que es fad a la de Formentera. Gr~cies. 

EL SR PRESIDENT: 

Sr Serra, hem de procedir a votar. Vol que ha votem 
per grups, abó com voste ha ha agrupat per al debat, o ha 
podem votar tot junt? Ido si que ... ! 

(Pausa) 

Sres i Srs Diputats que voten a favor de les esmenes 
3054,3056,3057,3062,3064,3068,3070,3078.3079,3082, 
3083,3084,3085,3086,3087,3058,3071,3072,3073,3074, 
3075,3076,3077,3059,3060,3061,3065,3066,3063,3067, 
3069, 3089, 3090, 3091, 3092, 3093 i 3081 del Grup Parla
mentari SOCIALISTA, es valen posar drets? 

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

Abstencions? 

Resultat de la Votació: Vots a favor, 28. Vots en con
tra, 29. No hi ha abstencions. Queden rebutjades tates les 
esmenes que acabam de sotmetre a votació. 

Al Programa 5132 es mantenen les esmenes 3325 i 
3326 del Grup Parlamentari NACIONALISTA 1 D'ES
QUERRES. Per defensar aquestes esmenes, té la paraula 
el Diputat Sr Mayol. 

EL SR MA YOL I SERRA: 

Gracies, Sr President. Aquestes esmenes fan referencia 
a la neteja de les voreres de carrete res i als carrils de bici
cietes. Com que és tema reiterat avui vespre i no sembla 
que la insistencia sigui una via per convencer ningú, les do
nam per defensades en els seus termes. 

EL SR PRESIDENT: 

Voste també les dóna per debatudes? Passam, ido a 
votació les esmenes 3325 i 3326 del Grup Parlamentari 
NACIONALISTA I D'ESQUERRES. 

Sres i Srs Díputats que en voten a favor, es valen posar 
drets? 

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

Abstencions? 

Resultat de la Votació: Vots a favor, 28. Vots en con
tra, 29. D'abstenCÍons, no n'hi ha. Queden rebutjades les 
dues esmenes que acabam de sotmetre a votació. 

Al Programa 5141, Ordenació del Litoral, queda una 

esmena mantenguda pel Grup Parlamentari SOCIALISTA, 
la 3088. S'ha retirat? 

EL SR SERRA I VICH: 

Es dóna per defensada, Sr President. Es pot votar. 

EL SR PRESIDENT: 

Passam a votació l'esmena 3088 del Grup Parlamentari 
SOCIALISTA 

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

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

Abstencions? 

Resultat de la Votaeió: Vots a favor, 28. Vots en con
tra, 29. Abstencions, no n'hi ha. Queda rebutjada l'esmena 
que acabam de sotmetre a votació i acaba el debat de les es
menes presentades a la Secció 17. 

Entram a la Secció 18, Sanitat i Seguretat Social. S'hi 
mantenen dues esmenes a la totalitat, la 3094 del Grup 
Parlamentari SOCIALISTA i la 3327 del Grup ParIamen
Lari NACIONALISTA I D'ESQUERRES. Per defensar la 
.3094 del Grup Parlamentari SOCIALISTA, té la paraula el 
Diputat Sr Antoni Gómez i Arbona. 

EL SR GÓMEZ 1 ARBONA: 

Gracies, Sr President. Sres i Srs Diputats. Sr Conseller. 

Encara que sigui tard i tothom tengui ganes d'acabar, 
cree que faria un flac favor si no sortís aquí dalt per defen
sar aquesta esmena a la totalitat, que nosaltres presentam 
metodicament cada any i ens agradaria passar per alt, pero 
que després de repassar el pressupost de la Conselleria no 
ens queda més remei que tornar-la a presentar vistes les se
ves deficiencies, errors i mancances importants. Sabem que 
és perdre el temps, pero almanco exercirem el dret de picar 
de peus. 

Per comen~r, en l'area social, fa poe que en aquest 
Parlament es va aprovar el Pla Quadriennal. Nosaltres ja 
vam avisar que aquest pla era una entelequia i que obligava 
el Govern a res. Després de repassar el pressupost, hem po
gut confirmar aquest fet: el Govern ni tan soIs no contem
pla la ereaeió de la passa més important per al compliment 
d'aquest Pla Quadriennal, l'equip tecnie; quan es va dema
nar al ConselIer, en Comissió, on era aquest equip teenic, 
el Conseller va dir que no hi era i va quedar tan tranquil. Si 
no hi ha aquest equip teenic, poe es pot parlar d'aquest Pla 
Quadriennal, perque, com ja vaig repetir en la diseussió 
d'aquest Pla, tant el CanselI Insular de Mallorca com el de 
Menorca tenen més personal teenic que pot aconsellar les 
díferents Arees que la Cünsellería, que és la que té les COID

petencies mmmes en planificaeió. 
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Per tant, si el Govern ni tan sois no té un equip tecnic, 
¿com pot tenir la part economica que doni suport al desen
volupament d'aquest Pla? Enlloc no apareix cap tipus de 
partida que faci referencia al pla concertat, aquest Pla ve a 
ser la implantació a les nos tres illes d'una xarxa d'atenció 
primaria, passa indispensable per a desenvolupar tot el pla. 
Si tenim en compte que aquest pla de prestacions socials 
basiques ve finan¡;at en un 50% pel Ministeri de Serveis So
cials, trobam molt estrany que aquesta ConseUeria no posi 
el 50% que falta. Ar;-O ens acaba de confirmar que no hi ha 
equip tecnic, que no hi prestació economica que doni su
port a aquest pla i que, per tant, l'area de Scrveis Socials 
continua amb una politica miserable, puntual, sectaria i an
ticuada. Continuen apareixent paraules que han desapare
gut del diccionari deis serveis socials: beneficencia d'urgen
cia. Paraules que nasal tres creiem que havien desaparegut 
del vocabulari continucn sortint en els pressuposts d'aques
la Comunitat. 

1 en Salut? Com va el pressupost de Conselleria en el 
tema de salut? Jo diria que malament, jo cree que la Conse
lIeria patcix una insuficiencia cronica ja prop d'un estat ir
reversible, perque fa poc que aquesta Cambra va aprovar la 
presa en consideració del Servei Balear de Salut. ¿Qualque 
Diputat d'aquesta Cambra ha vist cap partida del pressu
post que fes referencia a aquest Servei Balear de Salut? El 
ConeHer, en Comissi6, ¿va comentar o va dir alguna cosa 
del Servei Balear de Salut? No. 

Sabem que els temes de Salut no salen agradar al Con
seller, li agrada més la part d'assistencia sanitaria, la salut 
en general; la promoció de la salut no li sol interessar"molt, 
i pel que fa al Servei Balear de Salut, 'que diu que té ganes 
que funcioni, no veim que aparegui cap partida específica 
en els pressuposts. Creim que si realment hi tengués un in
teres, almanco hauria posat una partida de 1.000 pessetes 
perque es veiés que tenia intenció de desenvolupar aquesta 
cosa, pero no és així. 

1 els Consells? Bé, grades. Els Consells, res. Els Con
seUs, com sempre, s6n els grans oblidats del pressupost d'a
questa Conselleria. Hi ha unes delegacions de l'any 83 - de 
I'any 82, fetes efectives I'any 83 - que es troben congelades 
economicament i que fan referencia a guarderies i al Fans 
d'Ajuda Social. El Fans d'Ajuda Social continua amb 18 
milions i les guarderies amb un deficit important. Hi ha 
una Llei d'Acci6 Social que parla de centralitzaci6; res, 
normalment res. 

Pcr abreujar, creim que hi ha motius sobrats per pre
sentar aquesta esmena a la totalitat. Tenint en compte que 
el Pla Quadriennal que es va aprovar no ve ben desenvolu
pat en aquests pressuposts, que el Servei de Balear de Salut 
és ignorat completament, que els Consells Insulars conti
nuen amb unes assignacions pressupostaries infimes, s6n, 
per tant, uns pressuposts mal fets, amb molt poca previsi6, 
malta centralitaci6 i que incompleixen les lleis i plans que 
s'aproven en aquest Parlament. Gracies. 

EL SR PRESIDENT: 

Per defensar I'esmena 3327 del Grup Parlamentari 

NACIONALISTA I D'ESQUERRES, té la paraula el Di
putat Sr Sebastia Serra. 

EL SR SERRA 1 BUSQUETS: 

Sres i Srs Diputats: després d'aquesta bona intervenció 
del Diputat del Grup SOCIALISTA, amb la qual coincidim 
en una serie de plantejaments, nosaltres volem defensar la 
nostra esmena a la totalitat amb una serie de perspectives 
un poc diferents. 

A la Comunitat, els temes socials van bé, aquests set 
anys hi ha hagut un gran progrés, certament hem arribat a 
un consens entre ajuntaments, consells insulars i Govern, 
aquestes institucions es reuneixen periOdicament, no hi ha 
divergencies, s'entenen perfectament. Hem aconseguit que 
no hi hagi bosses de pobresa reals, perque, cIar, el Govern 
ha pressupostat 26 milions en bosses de pobresa i aixo vol 
dir que realment n'hi ha molt poques, és a dir que ens hem 
de felicitar, que aixo va bé, que funciona. 

Beneficiencia d'urgencia? Bé, arriben un parell de 
marginats cada mes per vaixell, d'altres Uoes, i per aixo hi 
hem posal 10 milionets, per atendre un poc el quatre més 
marginats que vendran per Nadal o Cap d'any, aprofitant 
una mica que el temps aquí és més calid que a altres lati
tuds de I'Estat espanyol. El tema de guarderies infantils, a 
nivell de riquesa és molt elevat a Balears; per aixo deixam 
els 21 milions que envía I'Estat per subvencionar guarde
ries, siguin municipals o privades sense fi de lucre, amb un 
Decret que tenim ja fa cinc anys, em pareix. Hi dedicam els 
mateixos doblers que hi posa I'Estat, no n'hi afegim cap 
perque evidentment tothom pot dur els infants a guarderies 
cares, de 20.000 o 30.000 pessetes, i indubtablement no hi 
ha dones treballadores, ni famHies necessitades que tenguin 
aquest problema. 

Que en direm del tema de pensi6 assistencial? Hi ha 
891 milions que vénen de la gran nomina de I'Estat, nosal
tres no n'hi afegim cap perque basten i sobren. Evidente
ment, el que passa és que aquesta gent que ha de venir a 
vegades es despista; ara li feim una campanya de publicitat 
als diaris perque realment hi ha gent que no sap que hi ha 
aquests doblers que sobren, i en eonseqüencia feim publici
tat perque hi ha hagi més genl que ha demani. Fa uns 
quants dies, en aquest Parlament aprovarem un Pla Qua
driennal d'Acció Social, I'hem de posar en marxa, pero clar, 
hi hem dedicat poes doblers perque hi ha poes problemes 
socials. Fins i tot, en aquest Pla Quadriennal, varem crear 
un equip de funcionaris que I'ha dirigir, ha d'inspeccionar i 
ha de coordinar; el varem crear, ho diu, pero no ho hem 
posat al Capítol I deis Pressuposts; no ho farem perque re
alment no importa, en realitat no importa. 

Ajuntaments i consells, ja ha hcm dit, tot va ben coor
dinat, no hi discrepancies, hi ha unes reunions cada quinze 
o vint dies, tothom té una gran comunicació, tothom se'n 
va molt content. Fins i tot varen discutir en el Parlament 
sobre els incapacitats que hi ha als jutjats, on a vegades hi 
havia uns quants fiscals, jutges, missers i assistents socials 
que es posaven nerviosos, on deien que no eren ben atesos. 
on hi havia qualque jutge rar que no els volia atendre els 

... 
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horabaixes, que la policia a vegades deia que no hi volia in
tervenir, pero ho hem resolt. El Parlament ho va discutir, 
varem aprovar fer un servei; no l'hem creat, pero el proble
ma ja no existeix, és a dir, que aquests problemes no hi són 
perque la nostra situació social és bona i per aixo no hem 
fet una cosa que el Parlament va aprovar, perque el proble
ma no existeix. 

Al carrer, a les avingudes, a l'autopista, tota aquella 
gent que demana doblers per drogar-se o perque no té per 
menjar, aixo ha deixat d'existir a la nostra Comunitat; 
aquells problemes de la vila d'Eivissa o de Palma de Ma
llorca ja els hem superat, tota la nostra societat funciona, 
va endavant, i, a més, hem alleugerit la burocracia de la 
Conselleria. És molt faeil arreglar els papers, demanar in
formació, tothom s'hi dedica molt i per aixo hem fet uns 
pressuposts més o manco com els de l'any passat, els matei
xos, els programes són exaetament els mateixos, ja ho hem 
dit: 26 milions per a bosses de pobresa per si de cas hi ha 
qualque grupet que té problemes, 10 milions de beneficen
cia d'urgencia per a aquestes quatre persones, pobretes, 
que arribaran a Mallorca, sobretot a Mallorca, per bé que a 
Eivissa també n'hi arriben algunes, i la resta ho tenim per 
l'estil. 

En números globals, el pressupost es manté estancat 
pel que fa a temes socials, davalla. Nosaltres animam el vo
luntariat social a participar, li donam moltes facilitats, el 
formam, el subvencionam, ens va ajudant i resolent proble
mes. En definitiva, hem arreglat la realitat social d'aques
tes illes en 7 o 8 anys de Govern, amb l'esfor<; de tot, i n'es
tam molt satisfets. 

Aquest és el quadre deIs pressuposts que vostes han 
presentat; com que nosaltres creim que el pressupost en 
materia social és el més·magre del Govern, tot aixo que he 
dit evidentment ha estat per no fer masoquisme. Com que 
l'altra vega da que varem debatre aquests temes es va co
mentar si la nostra actitud era masoquista, aleshores avui 
hem fet el contrari: tot funciona, vostes han dut uns pressu
posts que obeeeixen els criteris que he intentat resumir d'u
na manera certament sarcastica. Em sap greu, pero el pres
supost social que s'ha presentat aquí tal vegada és el més 
magre d'aquests quatre anys de legislatura. 

Evidentment han inclós bosses de pobresa, perque és 
un tema que tothom sap que existeix. La quantitat és ridí
cula, la de beneficencia d'urgencia també, la de beques a 
disminults - 29 milions i busques a part deIs centres de dis
minults, pero les beques hi són - , el problema judicial i 
d'altres no els volen ni tocar a pesar que ho hem aprovat 
en el Parlament, la pensió assistencial, els l'he dibuixada, i 
que qualcú m'expliqui com es pot complir, amb aquests 
pressuposts, el mateix Pla Quadriennal aprovat per aquest 
Parlament; el Conseller d'Acció Social sap que no és possi
ble. 

A nosaltres ens agradaria col.laborar amb vostes en 
una política social avan<;ada, ens agradaria col.laborar afer 
una política de consens social i sanitaria que fa falta en 
aquestes illes, n'estam ben segurs; ens agradaria que es fo
mentas molt el voluntariat social, que no creixés la buro-

cracia i que fes sin una política social molt d'impacte i molt 
de carrer, pero la veritat és que amb aquests pressuposts és 
molt difícil i, no sé com dir-ho, via incorporacions de crMit 
o de canvis, canviln aquest pressupost. És molt, molt, molt 
magreo 

EL SR PRESIDENT: 

Srs Portaveus que hi vulguin intervenir? Per part del 
Grup Parlamentari POPULAR, té la paraula el Diputat Sr 
Capó. 

EL SR CAPÓ I GALMÉS: 

Moltes gracies, Sr President. Som a la Secció 18, la 
Conselleria de Sanitat i de Seguretat Social, hi ha dues es
menes a la totalitat de la secció, una del Grup SOCIALIS
TA Jo admet la presentació que ha fet el Dr Gómez Arbo
na, quan diu que no la fan per sistema, només per esmenar 
errors, deficiencies, mancances. És un bon sistema per pre
sentar esmenes a totalidad, perque les esmenes són per a 
aixo, per detectar mancances, deficiencies o errors. Jo no 
ho veig així. Aquest és 1'0bjecte de les esmenes, pero de les 
seves i de la de la totalitat, jo no ho veig així, perque ni en 
la justificació que ha posat a l'esmena a totalitat ni en la 
que ha dit aquí no hi ha cap motiu per sustentar una esme
na d'aquest tipus. 

L'únic.que-ha dit és que el Pla Quadriennal no s'ha po
sat en marxa, on és la xarxa d'atendons primaries, que falta 
l'equip tecnie, etc., etc, etc. Llegeixi l'articulat de la llei de 
l'any passat. Diu: "La Llei de Pressuposts es presentara 
abans de dia 30 d'octubre de l'any 1990". Enguany, a l'arti
culat, una esmena del CDS, "abans del 15 d'octubre", s'ha 
retirat, ha quedat aprovat 30 d'octubre quan s'ha de fer el 
pressupost per presentar-lo abans (deficiencia de so) ni 
quan s'havia de muntar l'equip per estar posat dins el pres
supost, punt primer. Punt segon: el Parlament, és o no és 
sobira? Si. Per tant, si el Parlament és sobira i diu que hi ha 
un Pla Quadriennal, que s'ha de muntar un equip tecnic, 
etc., etc., que té a veure el pressupost amb aquesta pel.lícu
la? Res. Ja ho muntaran; si no ten en doblers, els cerquin; el 
Parlament ho ha ordenat i punt. Ho hauran de fer, perque 
si nosaltres ja no creim en el que diu en Parlament, no im
porta parlar-ne més. No hi hagut altres arguments que ha
gin justificat una esmena a totalitat; no obstant aixó, ho 
veurem a les esmenes parcials. 

Quant al Partit Socialista de Mallorca, vull dir, ¿com 
es diu aixo?, a l'Entesa de l'Esqueri'a de Menorca ... 

EL SR PRESIDENT: 

El Grup NACIONALISTA I D'ESQUERRES. 

EL SR CAPÓ I GALMÉS: 

El Grup NACIONALISTA I D'ESQUERRES, moltes 
gracies, Sr President. Quant al Grup NACIONALISTA I 
D'ESQUERRES, el Sr Serra ha fet una intervenció que jo 
he escoltat amb molt de gust, amb molta atenció, fins i tot 
ha parlat de molt de progrés, ha parlat d'un gran consens 
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amb els ajuntaments i els consells insulars, diu que hern 
aconseguit que no hi hagi bosses de pobresa, que no hi ha 
beneficencia d'urg~ncia, que a les guarderies infantils tot va 
perfectament, que no hi ha equip - supos que ja donava per 
contestat el que he dit al Sr Arbona - i quan parlava jo he 
dit: no pot ser mai que ho digui seriosament, segur que va 
de broma. Llavors ja he comenc;at a pensar que era ironia, 
després he arribat a pensar que ja era sawlstic, fins i tot un 
poe demagogic, i Havors eH mateix m'ha contestat: era sar
alstic i no era masoquista. 

A voste li sap greu? A mi també. A mi també em sap 
greu perque voste, Sr Serra, aquesta vegada no pot parlar. 
Si ha acabat la imaginació, és un terna; si no ha tengut for
ces per fer més esmenes, és un altre, pero ha d'entendre 
que només em puc guiar, no per l'ironia i el sarcasme que 
posi en la seva interven ció , sinó pel que diu que pensa i 
vol a través deIs papers que ha escrit, firmat i presentat el 

seu Grup. En el conjunt de les esmenes que ha presentat, 
en les quals tampoc no trobava una justificaeió, ni en el 
que ha dit ni el que va apuntar, per a una es mena a totalitat 
de la secció, amb el respecte que sempre li hem tengut i ti 
tene, jo deia: no pot ser mai que no ha justifiqui, segur que 
ho justificara a través d'esmenes parcials. 

He sumat les esmenes parcials, les he estudiades amb 
molt de deteniment i he comprovat que les té tates a la 
part de promoció i ajudes socials, exceptuant una que té al 
Subprograma 44.32.00, de Defensa del Consumidor, que no 
va ni ve, i que ja em parlarem després perque tanmateix 
hem de parlar de qualque cosa, pero a les seves esmenes 
parcials voste només ha parlat de promoció i d'ajuts so
cials, del Programa 3141; aleshores jo he de pensar que (de
ficiencies de so) va coix i no és tot el programa de la Conse
Heria de Sanitat. Aleshores, si de tants de programes com 
hi ha, de tan tes Direccions Generals com hi ha i de la Se
cretaria General Tecnica, voste només treu necessitats i 
mancanceS a un Subprograma, jo he d'entendre que vos te 
no vol una esmena a totatitat i l'ha haguda de fer per alto 
de poder fer una intervenció saralstica, i no masoquista, 
com voste ha dit. 

Que ha plantejat, vos te, en conjunt, sobre promoció i 
ajuts socials? Com sempre li die, molt bona voluntat, una 
excessiva bona voluntat - acab, Sr President - molt bona vo
luntat. Del total de 1.366.552.543 pessetes del Subprogra
ma de Promoció i Ajuts Socials, de les quals n'hi ha 
1.242.835.000 afectades, descomptant el Capitol 1, al qual ja 
hi ha assignades - cosa que vos te no esmenta en cap esme
na i aixo vol dir que hi esta d'acord - 891.565.000 pessetes. 
Queden 351.270.000 pessetes en clau per poder fer actua
cions, i vos te planteja un augment de 559 milions de pesse
tes, és a dir, un augment d'un 160% a un Subprograma; als 
altres, ni en parlam. 

Aixo, primer punt, no és una es mena a totalitat de la 
Conselleria. Aixo, segon punt, vol dir el que ja hem dit tan
tes vegades avui matí: és un altre enfocament, és una altra 
política, és un altre programa. Molt bé, molt bona voluntat, 
pero no ho podem acceptar; evidentment no podem accep
tar augments del 160% del total. Per que? Perque van a 
unes altres seccions que, com voste i el seu Grup han dit 

molt bé, són unes seccions que vostes volen llevar perque 
són destructives. Vostes volen que es construeoon coses, 
que no es destrueixin paisatges, que no es facin carreteres 
per no destruir pinets. Molt bé, ho han dit, s'admet que ho 
hagin dit, pero comprendra que nos al tres hem de veure el 
conjunt global de l'assumpte i que no poden donar suport a 
aquesta esmena a totalitat. Moltes gracies. 

EL SR PRESIDENT: 

Té la paraula el Diputat Sr Gomez i Arbona, tenint en 
compte que només té la meitat del temps, eh? Dos minuts i 
migo 

EL SR GÓMEZ 1 ARBONA: 

Gracies, Sr President; intentaré ser breu. Primer de 
tot, dir al Sr Capó que creim que el Pla Quadriennal hauria 
de ser la part més important, en serveis socials, de la Con
selleria, i que des del mes de gener el tenia per presentar a 
falta d'unes quantes esmenes. Per tant, podia haver previst 
que el Capítol 1 contemplés la previsió d'aquest equip tec
nic, no serveix l'excusa que abans del mes d'octubre no 
s'havia aprovat en aquest Parlamento 

A més a més, tenim una mala experiencia de plans i 
lleis que s'aproven en aquest Parlament i després el Govern 
té per costum no complir-los o ignorar-los. Una altra cosa 
que no he dit abans i també motiva la presentació d'aques
ta esmena a la totalitat és que la Llei d'Acció Social diu 
que el Govern haura de destinar, com a mínim, un 6% del 
pressupost a serveis socials. La nostra sorpresa ha estat 
que, després de llevar el que marca la Llei d'Acció Social 
com a no serveis socials - en aquest cas les partides corres
ponents a I'Hospital loan March, als centres comarcals, a 
promoció de salut, a control sanitari i a atenció de consu
midors - ens surt que el tant per cent que la Conselleria de 
Sanitat i Serveis Socials dedica a serveis socials és un 5,5. 
Vostes mateixos incompleixen la Llei d'Acció Social; si ai
xo no és motiu suficient per presentar una esmena a la to
talitat, ja em dira. Gracies. 

EL SR PRESIDENT: 

Té la paraula el Diputat Sr Serra, també en les matei
xes condicions. 

ELSRSERRAIBUSQUE~: 

Gracies, Sr President. Naturalment que hi ha hagut 
una trista ironia o un trist sarcasme en part de la nostra in
tervenció, pero ¿com pot un Grup, que treballa i fa el se
guiment de la política i de la problematica socials d'aques
tes illes practicament dia a dia, tocar programes en els 
quals s'introdueixen no només algunes millores concretes i 
puntuals, sinó tasques que tots hem considerat urgents i 
necessaries, i que s'han aprovat. Exemples: I'Hospital loan 
March, els centres comarcals, els centres socials, etc. 

Per tant, tocar aquests programes, aquests projectes, 
seria una flagrant irresponsabilitat. En unes actuacions que 
el Govern ja té condicionades perque té unes infrastructu-
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res - logicament, el Govern diu els Capítols 1, II i VI al lo
an March estant - nosaltres entenem que almenys hem de 
ser respectuosos, demanar informació, fer suggeriments, 
pero no trastocar uns programes que podrien crear proble
mes greus a malalts i a professionals. Aixó explica que el 
nostre Grup hagi fet emfasi en els temes que creu greus, en 
els temes que creu importants i que s'han especificat mala
ment, s'han pressupostat malament i que no obeeixen a les 
necessitats reals d'aquest país. 

Quíns són, aquests temes? Un general, de tipus estruc
tural, en aquest cas la interrelació entre Govern de la Co
munitat, consells insulars i ajuntaments, i llavors temes ja 
parcials i sectorials, que en el nostre cas són vuit: guarde
ries, tercera edat, renda mínima de reinserció a saIari so
cial, tutela deIs incapa~s, bosses de pobresa, beneficencia 
d'urgencia, beques a disminuIts i assistencia jurídica a la 
dona maltractada i marginada. Si aquestes vuit mancances 
globals i sectorials, juntament amb es menes que signifiquen 
un 65% d'augment - com molt bé ha dit el Sr Capó i el fe
licitt, ens ha estalviat les esmenes, és ver, no m' ho pensava 
- no expliquen una crÍlica global! Una crítica global, pero 
constructiva, perque esmena per esmena es pot veure que 
en el moment que el Grup NACIONALISTA I D'ES
QUERRES diu que 26 miIions per a bosses de pobresa fan 
riure o que fan pena 10 milions per a beneficencia d'urgen
cia, ara tendrem oportunitat d'augmentar-ho. Si la nostra 
esmena o d'altres que hi puguin haver en aquest respecte 

- d'altres Grups Parlamentaris no fan bé la baixa perque vos
tes creuen que nO es poden tocar els programes que nosal
tres deim, diguin vos tes d'on s'han de treure i nosaltres ho 
recolzarem. Gracies. 

EL SR PRESIDENT. 

Passam a votació les dues esmenes, la 3094 del Grup 
Parlamentari SOCIALISTA i la 3327 del Grup Parlamen
tari NACIONALISTA I D'ESQUERRES. 

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

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

Abstencions? 

Resultat de la Votació: Vots a favor, 27. Vots en con
tra, 29. D'abstencions, no n'hi ha. Queden rebutjades les 
dues esmenes qué' acabam de sotmetre a votació. 

Al Programa 3141, Promoció i Ajuts Socials, en pri
mer lIoc hi ha mantenguda l'esmena 3415 del Grup Parla
mentari CDS. Per defensar-Ia, té la paraula el Portaveu Sr 
Quetglas. 

EL SR QUETGLAS 1 ROSANES: 

Gracies, Sr President. La nostra esmena pretén l'ober
tura d'un nou subconcepte dedicat a finan~r una dotació 
per a la renda mínima d'integració, de 50 milions de pesse
tes. És una esmena coherent amb la nostra proposiciÓ de 

llei, que ha tengut entrada en aquest Parlament, d'establi
ment per vía de llei d'una renda mínima d'integració que, 
entre altres coses, suposaria la racionalització i el fet de 
subsumir dins aquest concepte algunes de les ajudes que en 
aguest moment ja s'estableixen, peró que faria falta com
pletar a través d'una adaptació pressupostaria, que en prin
cipi estimam suficient de 50 milions de pessetes. Per tant, 
coherents amb la nostra proposició de llei presentada en 
aquest Parlament, presentam aquesta esmena per finanr;ar
la. Gnkies, Sr President. 

EL SR PRESIDENT: 

Per defensar les es menes 3328, 3329, 3330, 3331, 3332, 
3333,3334,3335,3336,3337,3338,3339,3340,3341,3342, 
3343, 3344 i 3345 del Grup Parlamentari NACIONALIS
TA I D'ESQUERRES, té la paraula el Sr Sebastia Serra. 

EL SR SERRA I BUSQUETS: 

Fa un moment el nostre Grup ha especificat molt con
cretament mancan<¡es en infrastructures, per tant Capitol 
VII; mancances en polftica d'actuació directa, per tant Ca
pital IV, i, en definitiva, mancances de tipus estructural. 
Quant a les distintes illes, les infrastructures socials són 
mollS diferents. Hem fet molt d'emfasi en les mancances 
que existeixen en guarderies i centres socials a l'illa d'Eivis
sa, on el nivel! és el més baix, amb molta diferencia, del 
conjunt de les Illes Balears i Pítiüses. 

No farem una defensa detallada de cada una, perque 
vostes tenen aquestes esmenes presentades i registrades des 
del dia 24 de novembre. Per tant, quan parlam de Sant lo
an de Labritja, de Formentera o de qüestions globals, han 
pogut saber perfectament quin era el problema o el taranna 
i, en definitiva, deixam en les seves mans que vostes accep
tin parcialment o glabalment esmenes que ens pareixen 
ajustades a la realitat de la manca d'infrastructures socials 
en aquestes illes. 

EL SR PRESIDENT: 

Gracies, Sr Serra. Per defensar les esmenes 3099, 3100, 
3101, 3102, 3103, 3005, 3106, 3107, 3108, 3109 i 3110 del 
Grup Parlamentari SOCIALISTA, té la paraula el Diputat 
Sr GÓmez i Arbona, supos. 

(Pausa) 

Sr Valenciano, digui com ... 

EL SR VALENCIANO 1 LÓPEZ: 

Sí, Sr President. Fanem una defensa conjunta, pero la 
faran tres diputats. La Diputada Sra Magaña defensara l'es
mena 3099; el Diputat Sr Gómez i Arbona defensara les 
3100,3101,3102,3103,3105 i 3107; la 3108 la defensara la 
Diputada Magaña; la 3109 i la 3110 també les defensara el 
Sr Gómez i Arbona, i la 3106, el Diputat Sr Rus. 

EL SR PRESIDENT: 
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Per defensar les esmenes 3099 i 3108, té la paraula la 
Diputada Sr Magaña. 

LA SRA MAGAÑA I ALAPONT: 

La 3097 també, no? Les 3097, 3099 i 3108. 

EL SR PRESIDENT: 

La 3097, Sra Diputada, no s'ha mantengut. Hi ha la 
3099 i la 3108. 

LA SRA MAGAÑA 1 ALAPONT: 

GrAcies, Sr President. Una d'aquestes esmenes fa refe
rencia a la creació a l'illa de Farmentera d'un centre per a 
la tercera edat. L'hem presentada perque l'atenció en 
aquest centre social és inexistent, ha ha estat sempre de fa 
dues legislatures. L'Ajuntament va fer esfor~s i per aixo va 
comprar un terreny, pero hauria hagut de cobrir aquestes 
llacunes el Govern de la Comunitat Autonoma, en primer 
terme. 

La segona esmena, la 3108, dóna sortida pressupostA
ria a un altre acord que va prendre el Parlament i que fins 
ara tampoc no s'ha complit. És inconcebible que avui en 
dia Formentera, com a municipi, encara no compti amb un 
assistent social. És perque es pugui complir, almenys, 
aquest acord del Parlament. Gracies .. 

EL SR PRESIDENT: 

Per defensar les esmenes 3100,3101,3102,3103,3105, 
3107,3109 i 3110, té la paraula el Diputat Sr Gómez i Ar
bona. 

EL SR GÓMEZ I ARBONA: 

Gracies, Sr President. L'esmena 3100 fa referencia a la 
crea ció de centres especials d'ocupació, d'un centre ocupa
cional a Menorca. En el pressupost, la Conselleria posa un 
capitol per crear un centre especial d'ocupació aquí, a Ma
llorca, i nasal tres presentam aquesta esmena, que no va ser 
admesa en Comisió, perque creim que seria una falta de 
consideració cap a Menorca, on també hi ha intenció de 
crear un centre d'aquests, que no es contemplas aquest te
ma. Creim que s'hauria de tenir en compte. 

Quant a la 3101, sobre beneficencia d'urgencia, creim 
que la Llei d'Acció Social marca que els serveis socials 
s'han de prestar a través deIs ajuntaments i del consell; la 
beneficencia d'urgencia des de la Conselleria no ens sembla 
prou correcta. 

Les 3102 i 3105 fan referencia a l'augment de transfe
rencies delegades del Consell Insular de Menorca i d'Eivis
sa, que com ja he comentat abans, es troben congelades des 
de fa uns quants anys. Si tenim en compte que la Comissió 
Tecnica ha iniciat el diAleg per veure si es poden transferir, 
creim que seria convenient ajustar les necessitats reals que 
lenen. 

'. 

Quant a la 3103, que fa referencia a abrir una nova 
partida referent al pla concertat, creim que el Ministeri 
d'Afers Socials va impulsar aquest pla, un 50% del doblers 
del qual els ha de posar la Comunitat Autónoma i un 50% 
el Ministeri, i que serviria perque es posas en marxa la xar
xa d'atenció primaria a tots els pobles de les tres illes. Ini
cialment, els Consells Insulars de Mallorca i de Menorca - i 
sabem que també el Consell Insular d'Eivissa - han iniciat 
aquests plans, i creim que la Conselleria no posa la part 
que li pertoca, amb la qual cosa aquest pla tan important 
perd part de la seva for~. 

El Sr Rus defensara la 3106, i la 3107 també fa referen
cia a eliminar el concepte de bossa de pobresa, i perque 
aquest concepte es faci a través de convenís amb corpora
cions locals. Res més, gracies. 

EL SR PRESIDENT: 

Per defensar l'esmena 3106 del Grup Parlamentari SO
CIALISTA, té la paraula el Diputat Sr Llorenc; Rus. 

EL SR RUS 1 JAU ME: 

La intenció d'aquesta esmena és que nosaltres ente
nem que el Consell de Mallorca fa un esfor<; considerable 
en temes de sanitat i serveis socials i amb aquesta esmena 
intentAvem que la Comunitat Autonoma l'ajudAs una mica 
més, perque no s'ha d'oblidar que, per exemple, el ConseU 
ajuda en el tema de serveis socials, en el tema de drogues, 
etc., i seria desitjable que rebés més ajuda de la que rep. 
Moltíssimes gracies. 

EL SR PRESIDENT: 

Per part del Grup POPULAR, té la paraula el Diputat 
Sr Capó per contestar totes les ... 

EL SR CAPÓ I GALMÉS: 

Moltes gracies, Sr President. Amb tota la meva bona 
voluntat, jo intentaré contestar totes les intervencions, pe
ro la veritat és que el tema s'ha complicat una mica. No 
pass a res: no es preocupi, Sr President, contestarem com 
podrem, pero no voldria equivocar-me de ponent, perque 
n'hi ha hagut molts i jo som sol. 

Quant a les esmenes del Grup NACIONALISTA I 
D'ESQUERRES, dir que en gran part cree que les he con
testat en l'esmena a totalitat, ja que practicament el 95% 
eren d'aquest Subprograma. Per tant, no sé si he pres qual
que nota, pero em pareix que no, perque eren les mateixes. 

Perdó, la primera era l'esmena del CDS, la 3415, que 
és una alta de 50 milions de pessetes. Aleshores, ja que 
planteja una baixa de 50 milions a la Secció 17, i que el Sr 
Quetglas diu que plantegen una llei en aquest sentit, no sé 
per que s'han d'avan~r als esdeveniments, és a dir, que si -
s'ha de fer una llei, a la llei ho veurem. Es discutira amb 
més calma, es discutirA millar i, si el Parlament ha troba, 
aplicarem les partides que aplicarem després d'haver apro
vat la llei, ja que, com he dit, el Parlament és sobira. Voste 
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és coherent amb la llei que presenta i jo també procur ser 
coherent dient-li que llevam els 50 milions d'una altra sec
ció que, d'altra banda, ja hem discutit. Aleshores jo li de
man que la retiri, perque no la podem votar a favor. 

Quant a les esmenes del Grup SOCIALISTA, tenim la 
3099, que ha defensat la Sra Encarna Magaña. Dir que en 
general, en aquest Subprograma, les altes a ajuts socials 
que planteja són de 231 milions de pessetes - en total, el 
conjunt del Grup Socialista, no? - i que aleshores aixo és 
molt. Ara bé, el que em preocupa són les esmenes que ha 
defensat la Sra Magaña. Tates es refereixen a Formentera. 
¿Em vol dir com es pot sustentar una esmena com la 3099, 
en la qual voste lleva 10 milions de pessetes del Subprogra
ma 41.11.00, de la partida 76.013, que és el subconcepte de 
crea ció de clubs de tercera edat? Hi fa una baixa de 10 mi
lions de pessetes - sí, Sr Valenciano, ja ho entenc, tampoc 
no som beneit - i l'aplica al Subprograma 31.41.00, subcon
cepte 7. És igual, pero aixo sí: com que no existeix i I'hem 
de crear, li hem de posar la determinació que diu aquí, que 
és "transferencia de capital a l'Ajuntament de Formentera 
per a creació de club de tercera edat", no fas cosa que l'A
juntament de Formentera no se'n recordas i així ja ho te
nim fermat i ben fermaL 

Em perdoni, pero jo crec que és una esmena que no se 
sos té, a no ser que en la seva termino logia - vull dir del seu 
Grup, que altres vegades han utilitzat contra el Grup majo
ritari - a veure si Formentera és la seva finca, Sra Encarna. 
Jo cree que no; per tant, aixo no s'aguanta, peró, a més, 
n'hi ha hagut una altra. Quina altra ha defensat? La 3108, 
que també és una dotació per a la creació d'una pla¡;a d'as
sistent social a Formentera. Jo no dic que no sigui necessa
ria, la qüestió és que s'aplica als subconceptes 1 i 2, sense 
determinar, pero aixo sÍ, la descripci6 apuntada a Formen
tera, 2 milions i 1 mili6, i les baixes a la Secci6 15 d'Agri
cultura. Quan defensam Agricultura, I'hem de defensar al 
maxim i, arnés, també hem de demanar coses d'agricultura 
per a Formentera, i ara ho hem de donar de baixa d'agricul
tura, pero ha hem de tenir consignat i apuntat a Formente
ra. 

Donin una mica de confian¡;a al Govern, que si el Go
vern ja té les partides, anira fent. Si en aquest pressupost 
havíem d'apuntar el que hem de fer a cada Ajuntament, a 
cada poble, a cada llogaret, a més de ser molt més mal d'es
tudiar, llavors vos tes no tendrien oportunitat de fer esme
nes i seria molt més delicat i el debat molt més avorrit. 

Quant a les altres del Grup SOCIALISTA, dir que no 
les mirare d'una en una perque han fet malta via i estan un 
poc embullades, una per envant i l'altra per enrera, pero en 
general, Sr Arbona, li diré que em pareix una contradicció 
que voste digui que fa falta un equip tecnic, que fa falta un 
pla quadriennal - sé que no té res a veure - i que amb totes 
les baixes que voste aplica al programa 41.11.00 voste es 
carregui tot el pressupost d'inversió, que són els 45 milions 
de pessetes, tots de baixa, el Subconcepte 62.000, del Sub
programa 41.11.00, que és Conselleria i Secretaria General 
Tecnica. ¿Em vol dir com pot fer feina la Conselleria de 
Sanitat, si vosté lleva absolutament tot el pressupost, totes 
les inversions noves associades a la funció de la Conselleia 

de Sanitat i al Subprograma de la Canselleria i Secretaria 
General Técnica? Per fer, que? Per fer coses. Jo no dic que 
siguin bones o dolentes, 10 milions d'aquí, 15 d'alla, sobre
tot per al Canse11 de Menorca, també ha defensat el Can
sell de Mallorca, etc., la qüestió és que llevam tots els do
blers de la inversió nova. 

Em vol dir com pot fer feina, la Canse11eria de Sanitat, 
aixi? ¿Cam pot fer feina l'equip de la Canse11eria General 
Tecnica, de la qual no li llegiré les seves funcions Msiques, 
perque són una pagina i mitja, pero li record que ha de pla
nificar, organitzar, assessorar, estudiar necessitats, estudiar 
i gestionar realitzacions d'obres, etc., etc.? ¿ Voste creu que 
aixó és coherent amb a110 de l'esmena a totalitat que no hi 
havia per al Pla Quadriennal que, arnés, hem quedat que
s'havía d'aplicar segons deia la llei i que no és als pressu
posts perque la llei era posterior, etc., etc., és a dir, que no 
té res a veure una cosa amb l'altra? Per una banda voste vol 
equip i per l'altra lleva equip, ¿voste creu que aixo és cohe
rent? Jo no ha entenc aro, i com que no ha entenem així, 
no li podem donar suporto 

Em pareix que en aquesta secció ja no hi havia altra 
esmena, perdoni si n'he botat qualcuna, pero no ha he po
gut des triar, el meu boHgraf no ha fet més vía. Moltes gra
cies, i li anunciam que li votarem en contra. 

EL SR PRESIDENT: 

Sí. Abans de donar la paraula a la Diputada Magafia, 
jo volia dir que comprenguin que és tardo Que cada qual es 
limiti a defensar les esmenes sense fer afirmacions que sur
tin de to, perque em veure obligat a aturar el debat. Pensin 
que en aquestes hores és quan més ordre hem de mantenir, 
perque tots estam cansats. Sra Magaña, té la paraula per 
al.lusions. 

LA SRA MAGAÑA I ALAPONT: 

Gracies, Sr President. Primer, Sr Capó, jo li voldria 
dir que li puc donar la confian~ que sigui, pero passa que 
en vuit anys vostes no han fet res a Formentera, en aquest 
respecte. Segon: l'esmena que fa referencia a l'assistent so
cial és un acord d'aquest Parlament, ens trobam alla ma
teix, era obligació de vostes haver-ho inclos en els pressu
posts, l'obligació no era nostra, i tercer, que és clar que la 
Diputada de Formentera ha de defensar Formentera; no 
voldra que defensi el Camerun, com diu el Sr Damia Pons, 
he de defensar Formentera. Gracies. 

EL SR PRESIDENT: 

Passem a votar les esmenes que s'han defensat i expli
cat el sentit del vot. Primer votarem la del Grup Parlamen
tari CDS. 

Srs i Srs Diputats que votin a favor de l'esmena 3415 
del Grup Parlamentari CDS, es valen posar drets? 

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

Resultat de la Votació: Vots a favor, 28. Vots en con
tra, 29. Abstencions, cap. Queda rebutjada l'esrnena que 
acabarn de sotmetre a votació. 

Sr Serra, es poden votar totes conjuntarnent? 

EL SR SERRA I BUSQUETS: 

Voldría dernanar que del conjunt, que són moltes - a 
no ser que n'aprovin alguna, cosa que, per la intenció del 
Grup POPULAR i d'UM, que també es present i vota, pa
reix que no succeira - es votas separada la 3338, ates que 
aquesta és un acord pres per aquest Parlament, i que aixo 
constas. Gracies. 

EL SR PRESIDENT: 

La 3338? Sres i Srs Diputats que votin a favor de l'es
mena 3338 del Grup Parlamentari NACIONALISTA 1 
D'ESQUERRES, es volen posar drets? 

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

Abstencions? 

Resultat de la Votadó: Vots a favor, 28. Vots en con
tra, 28. Abstencions, 1. Procedeix repetir la votació, segons 
l'article 90. 

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

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

Abstencions? 

Resultat de la Votació: Vots a favor, 28. Vots en con
tra, 28. Abstencions, 1. D'acord amb l'article 90, se susp~n 
la sessió per deu minuts. 

EL SR PRESIDENT: 

Sres i Srs Diputats, recomenr;a la sessió. Repetim la 
votació. 

Sres i Srs Diputats que votin a favor de l'esmena 3338 
del Grup Parlamentari NACIONALISTA 1 D'ESQUER
RES, es valen posar drets? 

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

Sres i Srs Diputats que s'hi abstenen? 

Resultat de la Votació: Vots a favor, 27. Vots en con
tra, 28. Abstencions, 1. Queda rebutjada l'esmena que aca-

barn de sotrnetre a votació. 

Passam a votar les esrnenes 3328, 3329, 3330, 3331, 
3332,3333,3334,3335,3336,3337,3339,3340,3341,3342, 
3343, 3344 i 3345 del Grup Parlamentari NACIONALIS
TA 1 D'ESQUERRES. 

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

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

Abstencions? 

Resultat de la Votació. Vots a favor, 27. Vats en con
tra, 29. No hi ha abstencions. Queden rebutjades les esme
nes que acabam de sotmetre a votació. 

Es poden votar conjuntament, Sr GÓmez i Arbona? Sí? 

Sres i Srs Diputats que votin a favor de les esmnenes 
3099,3100,3101,3102,3103,3105, 3106,3107, 3108, 3109i 
3110 del Grup Parlamentari SOCIALISTA, es valen posar 
drets? 

Sres i Srs Diputats que en 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 esmenes 
que acabam de sotmetre a votació. 

Al Prograna 4111, Direcció i Serveis Generals de la 
Conselleria, s'ha formulat un vot particular del Grup Parla
mentari SOCIALISTA en el sentít de recuperar el text del 
Projecte, suprimint l'esmena 3224 del Grup Parlamentari 
MIXT. Per defensar aquest vot particular i per part del 
Grup SOCIALISTA, té la paraula el Diputat Sr Gómez i 
Arbona. 

EL SR GÓMEZ 1 ARBONA: 

Gracies, Sr President. El nostre Grup vol mantenir 
aquest vot particular, que és una esmena que encara que 
nosaltres considerem que podría ser interessant, ens dema
nam qu~ interessa més al Sr Ricci, els serveis socials o els 
jutges. Sembla que ti interessen rnés els jutges, perqu~ el 
nostre Grup té una esmena presentada per a informatitza
ció de la xarxa d'atenció primaria i d'histories clíniques, i 
en Comissió va votar en contra, ara veurem qu~ votara, i en 
canvi presenta aquesta esmena com a molt important per a 
la nostra Comunitat. Per a0 presentam aquest vot particu
lar i creim que el Sr Ricci s'hauria de replantejar aquesta 
esmena. Gracies. 

EL SR PRESIDENT: 

Srs Portaveus que vulguin intervenir? Per part del 
Grup MIXT, té la paraula el Diputat Sr Riccí. 
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EL SR RICCI 1 FEBRER: 

Gracies al Sr Portaveu del Grup SOCIALISTA per do
nar-me l'oportunitat de reafirmar-me en la meya postura. 

EL SR PRESIDENT: 

Passam a votació el vot particular del Grup Parlamen
tari SOCIALISTA 

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

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

Abstencions? 

Resultat de la Votació: Vots a favor, 27. Vots en con
tra, 29. Abstencions. no n'hi ha. Queda rebutjat el vot par
ticular que acabam de sotmetre a votació. 

A aquest mateix Programa, també hi ha mantengudes 
les esmenes 3095, 3096, 3097, 3111, 3112, 3113, 3114 i 
3115, tenint en compte que pareix que es volen debatre 
dues esmenes agrupades, la 3095 i la 3095. D'acord. Per de
fensar, ido, les esmenes 3095 i 3096 del Grup Parlamentari 
SOCIALISTA, té la paraula la Diputada Sra Bonet i Ribas. 

LA SRA BONET I RillAS: 

Gracies, Sr President. Aquestes dues esmenes fan refe
rencia a l'equipament cultural per a la tercera edat. La pri
mera es refereix a Sant Antoni de Portmany i la segona a 
Jesús, del municipi de Santa Eularia. Sabem que el Govern 
ha anat creant centres socials de la tercera edat a les Illes; 
ara bé, a l'illa d'Eivissa aquests serveis no són complets ni 
d'un bon tros. És per aixo que el Grup Parlamentari SO
CIALISTA pensa que s'haurien de crear aquests centres i 
aules de la tercera edat. 

EL SR PRESIDENT: 

Moltes gracies, Sra Diputada. Per defensar les esmenes 
3097,3111,3112,3113,3114 i 3115 del Grup Parlamentari 
SOCIALISTA, té la paraula el Diputat Sr Gómez i Arbona. 

EL SR GÓMEZ I ARBONA: 

Gracies, si President. La Sra Magafia ja ha defensat ja 
3097. La 3111 és una esmena testimonial d'obertura d'una 
partida per a la crea ció del Servei Balear de Salut. Si real
ment la Conselleria té intenció d'aprovar i posar en marxa 
aquest projecte dins l'any 91, ens sembla que seria una bo
na mesura que s'obrís una partida i que ja quedés constan
cia de la bona voluntat del Govern respecte d'aquest pro
jecte que ell mateix ha presentat. 

Quant a la 3112, que fa referencia a una xaIXa d'infor
matització sobre assistencia social i histories clíniques, no
saltres creim que és molt important, per complir una de les 
competencies del Govern Balear que ve marcada a la Llei 

d'Acció Social, la d'aconseguir dades estadfstiques, que tots 
els centres de serveis socials d'atenció primaria tinguessin 
una xarxa informatitzada. A partir d'aquí, en un programa 
que podria repartir la Consellería, es podrien tenir tates les 
dades respecte de la gent que necessita ajuda, quin tipus 
d'ajuda. 19ualment, utilitzant aquest mateix servei, es po
dría tenir un programa per a histories clíniques. Creim que 
ja que el Govem ha fet una xarxa de centres sanitarís, no li 
costaría molt impulsar aquesta distribució d'ordinadors a 
cada centre sanitario 

La 3113 i la 3114 fan referencia al que hem esmentat 
en el debat a la totalitat que hi ha hagut abans. En el con
cepte que fa referencia a Direcció General d'Acció Social 
hi ha les despeses corresponents a inversions sobre serveis 
socials, i a la Direcció General de Sanitat, les correspo
nents a Sanitat, les té tates el Programa 4111, perque és el 
que té la Conselletia. En contra del que deia el Sr Capó, 
creim que cada partida, cada concepte, s'ha de repartir se
gons on vagi la despesa; el que no pot ser és que tot ha cen
tralitzi el Conseller, que dóna una imatge molt centralitza
dora i que té les Direccions Generals únicament per fer 
planta. 

Quant a la 3115, creació d'una residencia de la tercera 
edat a Binissalem, creim que a aquesta zona li falta una re
sidencia d'aquestes i que seria important que es contemplés 
dins aquest pressupost. Gracies. 

EL SR PRESIDENT: 

Srs Portaveus de Grups Parlamentarís que hi vulguin 
intervenir? Per part del Grup Parlamentari POPULAR, té 
la paraula el Diputat Sr Capó. 

EL SR CAPÓ I GALMÉS: 

Moltes gracies, Sr President. Nosaltres anunciam que 
votarem en contra d'aquest grup d'esmenes, fonamental
ment perque són unes adscripcions fixes a uns capftols de
terminats per a unes obres determinades i concretes. Ates 
que tanmateix hi ha programa, que hi ha pressupost, parti
da pressupostaria i subconcepte, creim que no són adients 
assignacions a un poble concret i a un tema tan concret, i 
per aixo no els donarem suport. 

EL SR PRESIDENT: 

Sr Portaveu del Grup SOCIALISTA, encara que s'ha
gin debatut per separat, es voten conjuntament? 

Passam a votació les esmenes 3095, 3096, 3097, 3111, 
3112,3113,3114 i 3115 del Grup Parlamentari SOCIALIS
TA 

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

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

Abstencions? 
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Resultat de la Votació: Vots a favor, 26. Vots en con
tra, 29. Abstencions, no n'hi ha. Queden rebutjades les es
menes que acabam de sotmetre a votació. 

Al Subprograma 41.31.00, Promoció de la Salut, s'hi 
manté l'esmena 3104 del Grup Parlamentari SOCIALIS
TA Per defensar-la, té la paraula el Diputat Sr Gómez i 
Arbona. 

EL SR GÓMEZ 1 ARBONA: 

Gracies, Sr President. Jo li pregaria que em deixés 
agrupar les tres esmenes, la 3104, la 3098 i la 3116. 

EL SR PRESIDENT: 

sr, Sr Diputat. Jo li agraesc que les agrupi. 

EL SR GÓMEZ 1 ARBONA: 

Gracies, Sr President. L'esmena 3104 fa referencia a 
les campanyes de salut. Nosaltres creim que l'administració 
més pro pera al ciutada és la que té més facilitats per fer 
qualsevol campanya de promoció de salut. Per tant, en lloc 
de destinar tants de doblers al programa que fa el Govern 
Balear, creim que seria bo que aquestes campanyes es fes
sim conjuntament amb les corporacios locals i tindrien 
molta més efectivitat. Per altra part el Govern fa poca cosa, 
i si juntessin els esfon;os amb les corporacions locals po-
drien ser molt més efica~s. e 

Les esmenes 3098 i 3116 fan referencia al pla de dro
gues, una a augment d'una partida per transferencies als 
consells, que actualment també fan campanyes tan impor
tants que com les que pugui fer el Govern, i una altra per 
fer campanyes de prevenció en el tema drogues, una de les 
coses on creim que el Govern té més deficiencies i seria bo 
que juntés les seves forces amb les deis consells. Gracies. 

EL SR PRESIDENT: 

Srs Portaveus de Grups Parlamentaris que hi vulguin 
intervenir? Per part del Grup Parlamentari POPULAR, té 
la paraula el Diputat Sr Capó. 

EL SR CAPÓ 1 GALMÉS: 

Moltes graci es , Sr President. Quant a l'esmena 3194, 
de convenis amb corporacions locals per a campanyes de 
salut, jo no veig per que s'ha de fer una baixa de 25 milio'hs 
al Subconcepte 64.00.01 d'un Subprograma determinat, 
41.31.00, per donar una alta de 25 milions,la mateixa quan
titat, a un Subconcepte 6, indeterminat, dins el mateix Sub
programa. Nosaltres creim que en la partida que hi ha de 
47 milions de pesseles, dins el mateix Capitol VI, hi ha par
tida suficient per fer a110 que trobin que s'ha de fer, i al ma
teix temps no creim que la quantitat que hi ha, 47 milions 
de pessetes, sigui excessiva, sinó més aviat que en faltarien. 
Com diuen a vegades eIs metges, l'important és que hi hagi 
una epidemia de salut, a pesar que llavors els ingressos deis 
metges baixin, com també es diu en termes medics. 

Quant a les esmenes 3098 i 3116, dir que referent a la 
segona, per la mateixa raó que hem apuntat abans que sim
plement és un afectació a Capítol VII per fer un comere; 
amb el Consell Insular de Menorca, tampoc no som parti
daris d'afectacions 10caIs. En conseqilencia no els donarem 
suport. 

EL SR PRESIDENT: 

Passam a votació - conjuntament, Sr Gómez i Arbona? 
- les esmenes 3104, 3098 i 3116 del Grup Parlamentari SO
CIALISTA 

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

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

Abstencions? 

Resultat de la Votació: Vots a favor, 27. Vots en con
tra, 29. D'abstencions, no n'hi ha. Queden rebutjades les 
esmenes que acabam de sotmetre a votació. 

Al Programa 4132, Control Sanitari, hi ha mantenguda 
l'esmena 3117 del Grup Parlamentari SOCIALISTA Per 
defensar-la, té la paraula el Diputat Sr Gómez i Arbona. 

EL SR GÓMEZ 1 ARBONA: 

Gracíes, Sr President. Aquesta esmena s'ha vengut re
petint, fa alguns anys, perque creim que si volen aconseguir 
un vertader control sanitari i que els nostres inspectors ten
guín el nivel! adient perque les nostres platges, els nostres 
comer~s, eIs nos tres restaurants tenguin un nivel! de salut 
adequats, s'han de formar. La Conselleria no pot pretendre 
que amb el nivell actual, eIs metges, els inspectors i els sa
nitaris puguin complir exactament les seves obligacions, i 
resfore; que fa és molt petit perque aquests sanitaris puguin 
adquirir el nivel! de formació desitjable. Supos que es der
rotara; confi'i que un dia s'adonin de la importAncia que té 
la formació i que canvii' la filosofia de la Consel!eria. GrA
cies. 

EL SR PRESIDENT: 

Srs Portaveus que hi vulguin intervenir? Passam a vo
taciól'esmena 3117 del Grup Parlamentari SOCIALISTA 

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

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

Abstencions? 

Resultat de la Votació: Vots a favor, 26. Vots en con
tra, 29. D'abstencions, no n'hi ha. Queda rebutjada l'esme
na que acabam de sotmetre a votació. 
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Al Programa 4432, atenció i defensa del consumidor, 
hi ha mantenguda una esmena del Grup Parlamentari 
CDS, la 3416. Per defensar-Ia, té la paraula el seu Portaveu 
Sr Quetglas. 

EL SR QUETGLAS I ROSANES: 

Moltes gracies, Sr President. Insistint una vega da més 
en la falta d'explicacions i de raons, almanco explicitades 
dins aquest Plenari, i jo crec que de raons objectives per 
manten ir aquesta congelació de Capitol 1, nosaltres dema
nam una ampliació per a la creació de noves places d'ins
pectors de consum, que es justifica amb el seu mateix enun
ciat. Gracies, Sr President. 

EL SR PRESIDENT: 

Per defensar l'esmena 3346, mantenguda pel Grup 
NACIONALISTA I D'ESQUERRES, té la paraula el Di
putat Sr Serra. 

EL SR SERRA I BUSQUETS: 

Gracies, Sr President. A la Direcció General de Con
sum, el Govern presenta en termes globaIs un pressupost 
de 103 milions i mig, que practicament van als CapítoIs I i 
n, i després col.loca dues partides a Capitol IV, una de 
4.200.000 pessetes per a transferencies corrents a fammes i 
institucions sense fi de lucre, que cvídentment són associa
dons de consumídors, basicament, i després hí ha 2.625.000 
pessetes consorciades. Nosaltres propugnam que aquesta 
petita quantitat, en lloc d'anar a ens consorciats, que ens 
sembla una aportació-subvenció a lFEBAL, passi a ajuts a 
ajuntaments o a consells insulars per a la defensa del con
sumidor. 

De fel, precisament volem fer émfasi en aíxó: que el 
programa d'atenció i defensa del consumidor té un pressu
post certamenl molt desequilibrat, basicament només a Ca
pítol I i a Capítol 11, i que aquesta quantitat de 6.825.000 a 
Capitol IV, del qual se'n va aquesta quantitat de 2.625.000 
pessetes cap a una fira concreta, ens pareix així de ciar, per 
muntar un stand. Ens pareix que seria molt més raonable 
dedicar esfon;os precisament a la defensa del consumidor, 
amb actuacions a través d'ajuntaments i consells, és a dir, 
les institucions més acostades aIs ciutadans, per tal de mi
llorar minimament la informació al ciutada i una bona edu
cació per al consumo Gracies. 

EL SR PRESIDENT: 

Per defensar les esmenes 3118, 3119, 3120 i 3121 del 
Grup Parlamentari SOCIALISTA, té la paraula el Diputat 
Sr Gomez i Arbona. 

EL SR GÓMEZ I ARBONA: 

Gracies, Sr Presídent. Com haura vist el grup que dóna 
suport al Govern, el tema de consum ha preocupat tots els 
Grups de l'Oposicíó; hi ha esmenes del CDS, del Grup 
NACIONALISTA 1 D'ESQUERRES i del PSOE. Nosal
tres coincidim amb el CDS que s'hauria d'augmentar la 

partida de Capitol 1 que fa referencia a inspectors de con
sum; igualment creim que les transferencies a associacions 
de consumidors s'haurien d'elevar perque són entitats ciu
tadades que fan molt en defensa del consumidor i s'haurien 
de potenciar. Quant a les oficines municipaIs d'informació 
al consumidor, cada any solem presentar una esmena que 
augmenta l'ajut a aquests organismes, perque on no hi ha 
organitzacions de consumídors són els ajuntaments que 
han de vetlar per defensar aquests drets. Gracies. 

EL SR PRESIDENT: 

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

EL SR CAPÓ I GALMÉS: 

Moltes gracies,.Sr President. Comen<í3nt per les darre
res esmenes del Grup SOCIALISTA, en les quals volen 16 
milions de pessetes en diferents canvís de partides per crear 
oficines, bé, per a ajudes al consumidor, dir que no els do
narem suport perqué creim que queda suficientment reflec
tit dins el projecte de pressuposts. 

Quant al Programa 44.32.00, un deis objectius i resul
tats prevists, el 06, diu "constitució d'oficines municipals 
d'informació al consumidor" i, quant a tots aquests subpro
grames d'atenció i defensa al consumidor, té un pressupost 
de 103 miVons-de pessetes i no creim que modificar-lo amb 
16 més el millori substancialment Per tant, no els donarem 
suporto 

Quant a l'esmena 3346 del Grup NACIONALISTA 1 
D'ESQUERRES, jo entenc que lleva tota la partida que hi 
ha al projecte de pressuposts, concretament la Partida 
49.000, que són transferencies a ens consorciats, de 
2.625.000 pessetes, que ells interpreten que són per a IFE
BAL i, per tal que no siguin per a IFEBAL, segons diu el 
Portaveu del Grup, van bé a qualsevol altre lloc, balda
ment s'hagin de posar un programa nou. No queda ciar on 
han d'anar, fins í tot la descripció diu "ajuntaments o con
sell ínsular o per a la defensa del consumidor". Nosaltres 
creim que amb els 103 milions que hí ha, es pot atendre ai
xo i molt més. 

Quant a l'esmena 3416 del Grup Parlamentari CDS, 
dir que, efectivament, coherents amb les aUres defenses an
teriors, la idea de llevar de Turisme, una secció ja equili
brada i aprovada, per passar-ho a capitol 1, no ha entrat 
dins la filosofia que nosaltres hein aplicat reíteradament a 
llarg d'aquest debat. 

EL SR PRESIDENT: 

Passam a votació l'esmena 3416 del Grup Parlamentari 
CDS. 

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

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

Resultat de la Votació: Vots a favor, 27. Vots en con
tra, 29. D'abstencions, no n'hi ha. Queda rebutjada l'esme
na que acabam de sotmetre a votació i passam a votar l'es
mena 3346 del grup Parlamentari NACIONALISTA I 
D'ESQUERRES. 

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

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

Abstencions? 

Resultat de la Votació: Vots a favor, 27. Vots en con
tra, 29. Abstencions, no n'hi ha. També queda rebutjada 
l'esmena que acaba m de sotmetre a votació i passam a vo
tar les es menes 3118, 3119, 3120 i 3121 del Grup Parlamen
tari SOCIALISTA 

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

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

Abstencions? 

Resultat de la Votaeió: 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 amb aixo finalit
zam el debat i la votació de les esmenes presentades a la 
Secció 18. Aquesta Presidencia, ates l'entusiasme deis Srs 
Diputats, suspen la sessió, que recomen~nl dema a les deu 
del matí en punt. Sres i Srs Diputats, bona nit i fins dema. 

EL SR PRESIDENT: 

Sres i Srs Diputats, bon dia. Recomen~ la sessió. Pas
sam a les esmenes de la Secció 19, comen~nt per la 3122 
del Grup Parlamentari SOCIALISTA, que és a la totalitat 
de la secció. Per defensar aquesta esmena, té la paraula el 
Diputat Sr Josep Alfonso. 

EL SR ALFONSO 1 VILLANUEV A: 

Sr President. Srs Diputats. 

A les deu del matí comen~m a parlar de la Secció 19, 
de Transports. Jo esperava que no hi hagués aquesta assis
tencia de Diputats, perque ahir vespre acab3rem tard, pero 
esperava que hi hagués el Conseller de Transports. Tal ve
gada no és a Palma, ja que ahir no va ser aquí i, per tant, 
podria estar descansat. Ates que no és aquí, supos que li 
contaran el que diré, perque convé que li expliquin un poc, 
encara que sigui breument, per que el Grup Parlamentari 
SOCIALISTA presenta una esmena a totalitat a la secció. 

Tots estam bastant cansats i per tant no els voldria 
cansar més, pero faré un parell de preguntes que expliquen 
perfectament quina és la posició del Grup POPULAR i 
també la del Grup SOCIALISTA respecte de Treball i 
Transports. La primera pregunta és: vos tes s'han demanat 
que s'ha fet en aquesta Comunitat Autónoma en materia 
de transports durant els darrers quatre o set anys? Vostes 
s'han demanat, mirant el pressupost, que es pretén fer? 
Quin és el projeete de Transports per a l'any 1991? Jo eree 
que els ha podría dir. Si el Sr Serra no hagués estat sarcas
tic, o ironie, avui ho podria ser jo, pero erec que les imita
cions no van bé, i el que podríem dir que s'ha fet en Trans
ports durant aquest quatre o set anys és una mera fundó 
administrativa de fer visats, targetes i comen~r - com va 
dir el Conseller - estudis que al cap de set anys no sabem 
on van, on duen ni que pretenen. 

Acció coordinadora en materia de transports, ningú no 
sap que n'hi hagi cap; cobertura de transports de tots 
aquests lIoes que els estudis previs diuen que no tenen 
transport públic, ningú no sap que s'hagi fet; millora de la 
flota de transports, basicament transport escolar, d'aquesta 
Comunitat Autonoma: zero, zero, zero. La veritat és que 
en aquest cas, no li haurien de dir al Conseller que tornas 
pel setembre, sino que ja no es torni a presentar, perque 
mai no podra passar l'examen que significa dur una Conse
lleria, una responsabilitat de transports en aquesta Comu
nitat Autonoma. 

Fa molts poes dies - ho cont com a exemple - vaig ser a 
Barcelona a unes jornades sobre transport públic, i el que 
més em va sorprendre, el que em va deixar absolutament 
enlluernat va ser veure qui s'asseia a les taules per parlar 
de transport públic i com parlaven de transports públics a 
la Comunitat Autónoma de Catalunya. Veure assegut el 
responsable de transports de I'Ajuntament de Barcelona 
vora el responsable de transports, no el Conseller, pero el 
responsable de transports de la Generalitat, juntament amb 
lecnies internacionals - a part d'aquest Diputat, que no hi 
era perque sigui un bon tecnic, sin6 perque em varen convi
dar - parlant de coordinació de transports públies, de tots 
eIs plans en marxa per coordinar els transports de la Gene
ralitat, els transports de la RENFE, els de l'empresa de 
Transports de Barcelona, els transports de totes les empre
ses privades de Catalunya, de la manera de crear una xarxa 
de transports públics que el ciutada pugui utilitzar, veure 
com ja es discutia la tarifaci6 combinada de tates les for
mes de transports de Catalunya, comparant-ho, mirant 
aquesta Comunitat Autonoma, jo deia: o nosaltres, Bale
ars, ens trobam en el segle XVIII, o Catalunya ja és al segle 
XXI. 

Com que resulta que Catalunya no es troba en el segle 
XXI, sinó a l'hora d'Europa, a l'hora normal, el que fa Ca
talunya en aquests moments - i Valencia, i Madrid - és el 
que fan Fran~, SUlssa, Alemanya, etc., que consideren que 
el transport públic és la gran so lució al moviment de perso
nes d'una dutat, d'un país, d'una regió. Resulta que en 
aquesta Comunitat Autónoma hem perdut set anys, es perd 
l'any que vé, almanco el primer mig any de l'any que ve, i 
quan qualcú es decideixi a tractar el problema deis trans
ports seriosament, en pla de coordinar-los, en pla de donar 

... 
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transport públic regular a tots els pobles d'aquestes illes, en 
pla de tarifa combinada, de manera que un ciutada que 
véngui de Manacor pugui arribar a Palma, pugui circular 
dins Palma en qualsevol tipus de transport i pugui ser uti
litzador - client - del transport públic d'aquesta Comunitat, 
reduint aixf la utilització del transport privat, resulta que 
quan qualcú es posi a fer-ho hauran de passar una serie 
d'anys per poder posar en marxa les idees que a la resta del 
món - i a Espanya també - ja estan en pIe funcionament. 

Crec que aquesta falta de previsió, de visió, que la 
ConseIleria no tengui import~ncia - la veritat és que no té 
cap importancia per al Govern i que pareix que només es 
dedica a negociar a veure si li traspassen els actius de FE
VE, i no els passius; a veure si pot posar un encuny i cobrar 
la taxa per donar una targeta - crec que aixo justifica més 
que sobradament, no ja la desaparició de la ConseIleria -
aixo ja ho hem dit moltes vegades; enguany no ho hem dit 
perque ja no valla pena, no queda temps - sinÓ l'esmena a 
totalitat d'aquests pressuposts: que els tornin al Conseller, 
que els tornin al Govern, i que pensin a veure si poden 
plasmar unes idees, com a mínim de coordinaci6, almanco 
de cobertura d'aquells pobles on no hi ha transport públic, 
i ho poden posar en marxa. 

Ja sé que aixo és fer retxes dins l'aigua, com dei m a 
Mallorca, o ploure damunt banyat. Sé que no ens faran 
gens de cas, peró, com a mÍnim, jo els voldría ter pensar 
que en el món del segle XX, a finals, o en el m6n que co
mencsara l'any 2000, rúnica soluciÓ a la mobilitat és el 
transport públic de persones. El transport privat, com s'ha 
demostrat a totes les grans regions europees, s'ha de reduir 
molt, perque és l'única manera de mantenir una qualitat de 
vida. Vostes no ho han entes, de moment no ho poden en
tendre; comencin a pensar-ha. Els Consellers no han fet res 
en set anys i és hora que comencin afer qualque cosa. Can
viln el pressupost, comencin a pensar en el transport públic 
i almanco ens podrem situar en els anys cinquanta d'aquest 
país, ja no deman en l'ona de Catalunya o d'altres regions 
deIs nostre país. 

El tema de Treball quasi no requereix comentari. Tots 
els pressuposts de la Comunitat Económica Europea que 
puguin venir via fans europeus els ha de manejar la Conse
lleria d'Economia i Hisenda. Per que li deiem TrebalI? S6n 
a la Secció 31 i els ha de manejar la Conselleria d'Hisenda. 
El tema és tan espectacular, que l'any passat varem aconse
guir inesperadament una esmena de 160 milions de pesse
tes, que ,,:a ser com li tocas el premi gros al Conseller; va 
quedar taÍl esverat que el Sr Conseller d'Agricultura - com 
que era el tema de cooperatives - li va dir: no et preocupis, 
ja te'ls gestionaré jo. Jo crec que amb aixó ja ha he dit tot, 
que he superjustificat que aquesta Conselleria hagi de reti
rar el pressupost i que el Parlament voti a l'esmena a totali
ta1. 

Si poguessin fer un pressupost important i que la Con
selleria tengués habilitat per poder-lo dur endavant, nosal
tres aplaudiríem. La veritat és que set anys són molts per ja 
comencsar 
transports no han servil per a res, i la Conselleria manco. 
Grades. 

EL SR PRESIDENT: 

Srs Portaveus de Grups Parlamentaris que hi vulguin 
intervenir? Per part del Grup Parlamentari CDS, té la pa
raula el Portaveu Sr Quetglas. 

EL SR QUETGLAS 1 ROSANES: 

Grades, Sr President. Nosaltres aprofitarem aquesta 
interVenció per defensar també la nostra única esmena, que 
també té un sentit d'esmena a totalitat, ja que efectivament 
nosaltres considera m, tal com ha dit el Portaveu del Grup 
SOCIALISTA, que la justificaci6 d'aquesta Conselleria és 
difícil, que no hi ha raons per a la seva existencia, ni pel 
contengut, ni per la forma ni per la manera com reflecteix 
la distribuci6 de competencies entre els distints departa
ments del Govern. 

Nosaltres pensam i defensam en la nostra esmena que 
les competencies en materia de transpor18 s'haurien d'unifi
car amb les competendes en materia d'infrastructura del 
transport per donar un visi6 més global a la gestió de dues 
qüestions que van íntimament lligades, i efectivament, pel 
que fa la Conselleria en materia de treball, és dubtosament 
justificable la seva existencia. Per aquesta ra6, nosaltres do
narem suport a la iniciativa de devoluci6 i amb aixo donam 
per defensada la nostra esmena, també de supressi6 del 
Programa de Transports. Gracies, Sr President. 

EL SR PRESIDENT: 

Per part del Grup Parlamentari del Grup NACIONA
LISTA 1 D'ESQUERRES, té la paraula el Diputat Sr Orfi
la. 

EL SR ORFILA I PONS: 

Gracies, Sr President. 

EL SR PRESIDENT: 

Si vol, també pot defensar les tres esmenes del seu 
Grup, Sr Orfila. Té la paraula. 

EL SR ORFILA I PONS: 

Gracies, Sr President. Ens posicionarem davant l'esme
na a la totalitat de la secció. 

El nostre grup ha lamentar sempre que la Conselleria 
de Treball i Transports fos una conselleria gairebé ineXÍS
tent. Som conscients de ser una comunitat autonoma amb 
problemes de transport, problemes d'infrastructura del 
transport, problemes deIs mateixos transpor18, i que aques-
18 problemes són mol18 i seriosos. Les actuacions del Go
vern, en canvi, sempre són minimes; el nostre grup ha criti
cat sempre que tinguéssim un govern de mitja jornada, pe
ro és que aquesta Conselleria ja és de rnínirns dins un go
vern de mitja jornada, i a0 és lamentable. 

El Portaveu socialista comparava la nostra Comunitat 
Autónoma amb la de Catalunya, amb l'actuació en el tema 
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de transports a Catalunya. Hi ha una cosa molt clara, Sr Al
fonso: a Catalunya es construeix un país, tenen un projecte 
de país, i les actuacions del Govern, des d'una perspectiva 
de dretes - nosaltres no coincidiríem amb l'aspecte social 
de les seves actuacions i amb moltes de les seves sensibili
tats - tenen un projecte de país i intenten contruir-lo. A la 
nostra Comunitat Autonoma, tristament, funcionam amb 
un sentiment provincia, per part deis seus dirigents, i 
aquest és un condicionant que patim, cosa que veim espe
cialment en Conselleries com aquesta de Treball i Trans
ports. 

El nostre Grup ha defensat sempre el manteniment 
d'aquesta Conselleria, a diferencia d'altres plantejaments 
que a vegades s'han fet de suprimir-la, perdó, no d'aquesta 
Conselleria, d'una Conselleria de Treball i Transports. EIs 
problemes de Treball són ben reals a la nostra Comunitat 
Autonoma, a les nostres illes; a més, augmenten. Els pro
blemes del sector d'hostaleria faran que es posin damunt la 
taula uns problemes que cada dia seran més seriosos, i que 
el Govern de la Comunitat Autonoma no es plan teja d'in
tervenir-hi, no els té damunt la taula, no els té en agenda 
perque ni els contempla, i a0 no és perque sí. Hi ha una 
incapacitat per afrontar-los, hi una incapacitat de crear fór
mules de participació. 

S'ha parlat aquí de creació del Consell Economic i So
cial, de cercar maneres de consultar els sindicats, les orga
nitzacions empresarials, i hi ha hagut una negativa constant 
o una actitud abúlica, passiva, per part del Govern ' de la 
nostra Comunitat AutOnoma. Nosaltres creim que a0 -
s'hauria de corregir; a posta les nos tres esmenes han estat 
precisament d'augment de les partid es pressupostaries des
tinades a aquesta Conselleria, i creguin que per a nosaltres 
no és suficient que es digui des del Govern que es gestiona
ran els fons socials europeus. Els fons socials europeus 
s'han utilitzat per pagar els anuncis d'actuacions que feien 
altres conselleries, i aro ha hem denunciat repetides vega
des en aquesta Cambra. 

És importantíssim saber gestionar el Fons Social Eu
ropeu, els doblers que vindran, com és importantíssim tenir 
capacitat per gestionar els doblers que vindran de la Comu
nitat Económica Europea en general, cosa que fins ara no 
han demostrat tenir. Tindrem aquesta capacitat? La tindnl 
el Govem? Nosaltres creim que amb l'actitud d'aquesta 
Conselleria diffcilment es podra afrontar tata aquesta qües
tió i en aquest sentit donarem suport a l'esmena a la totali
tat de la secció del Grup SOCIALISTA, repetesc, n~ amb 
la voluntat que desapareixi la Conselleria, sinó que es' con
verteixi en una Conselleria amb majúscules, una Conselle
ria seriosa. Gracies. 

EL SR PRESIDENT: 

Per part del Grup POPULAR, té la paraula el Diputat 
Sr Narc(s Tudurl. 

EL SR TUDURí I MARi: 

Gracies, Sr President. Una vegada sentits els Portaveus 
anteriors, podria semblar que no hi ha res a dir i jo pens 

que si, que hi ha coses a dir. Tenim mía conselleria petita, 
tots ho sabem, una conselleria que no maneja grans nom
bres. No oblidem que avui parlam de pressuposts, no par
lam de grans filosofies, a part que els pressuposts tenguin, a 
més de xifres, un contingut polític principal, estam d'acord. 

Ara bé, ens trobam amb una Conselleria que només té 
130 milions de Capítol I, és a dir, que si nosaltres hem de 
jutjar el Govern, com acaba de fer un Portaveu, pel poc 
personal que té una Conselleria, malgrat que tengui la seva 
missió perfectament assignada pel President del Govern, 
que principalment és de coordinació entre altres Conselle
ries, dur endavant feines, (defici.encw de so) i que després hi 
hagi una conselleria que tengui aquests doblers del Fons 
Europeu, que com tots vos tes saben, encara que aquí no ho 
vol dir ningú, per exigencies de la Comunitat han de venir a 
la Conselleria d'Economia i després aquesta és l'encarrega
da de distribuir en funció de les assignacions que s'han pre
parat, de tates les coordinacions, de tots els estudis i de 
tots els plans que vostes han enviat. La veritat és que jo te
nia moltes coses preparades, pero de la manera que parlen, 
si quan ens interessa resulta que el mirall d'aquest Govern 
és una conselleria; quan ens interessa les conselleries no 
són res per si mateixes, és la coordinació del Govern, la 
truita gira massa vegades. 

Entrant en detalls particulars, vull ter una referencia al 
Portaveu del Grup SOCIALISTA, que ha parlat de la 
transferencia d'una figura molt clara i que tots sabem, del 
tren d'aquesta Comunitat. Es vol una transferencia justa 
d'actíus i de passius, no només a110 que interessa a cada un. 
Voste sap que quan hi ha unes relacions entre dos ens i en 
principi cada un ha de defensar els seus drets, la millor ne
gociació s'aconsegueix qua n no hi surt guanyant cap deis 
dos, Cap deis dos, no ha ha de ser un deis dos; si n'hi ha un 
de fort i un altre de molt petit és més facil guanyar, i aixo 
no és just. Gracies, Sr President. 

El SR PRESIDENT: 

No hi ha replica. Ahir, quan es va ordenar el debat, es 
va dir que no hi hauria repliques, tret que hi hagués alguna 
cosa a replicar, i no hi ha res a replicar al que ha dit el 
Conseller. 

Sres i Srs Diputats que votin a favor de l'esmena 3122 
del Grup Parlamentari SOCIALISTA, es volen posar drets? 

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

Abstencions? 

Resultat de la Votació: Vots a favor, 23. Vots en con
tra, 30. No hi ha abstencions. Queda rebutjada l'esmena a 
totalitat que acabam de sotmetre a votaciÓ. 

Al Programa 3221 hi ha mantengudes les esmenes 
3347,3348,3349 i 3350 del Grup Parlamentari NACIONA
LISTA I D'ESQUERRES. Per defensar aquestes esmenes, 
té la paraula el Diputat Sr Orfila. 
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EL SR ORFILA 1 PONS: 

Gracies, Sr President. El fet de plantejar-nos dotar la 
Conselleria de Treball i Transports en 100 milions més, 20 
milions, 18 milions més, per afrontar problemes reaIs que 
hi ha a la nostra Comunitat Autonoma no és pretendre de 
cap manera que la nostra Comunitat es converteixi en una 
societat mendicant on els ciutadans s'acostumin a rebre 
ajudes que els permetin de sobreviure sense haver-se de 
preocupar per crear riquesa, per tenir una activitat de la 
qual es benefici'i el! i el conjunt de la societat. La nostra fi
losofia no és aquesta, no és aquesta la nostra idea quan vo
lem impulsar una societat diferent a la que tenim a la nos
tra Comunitat Autonoma, pero tampoc no creim allo que 
sense societat (deficiencies de so) no existeixin aquí bosses 
de pobresa, que no tinguem subsectors amb problemes ben 
reals. 

La q üestió és saber -los de tectar. Tenir la sensibilitat 
suficient per entendre que existe ixen aquests problemes, 
que hi ha aquests sectors, i que el Govern tengui la volun
tat decidida d'afrontar-los per donar-los sortides concretes 
amb la participació de la mateixa societat. A posta les nos
tres esmenes, les que defens en aquest moment proposant 
ajuts a les inversions de cooperatives, proposant inversions 
concretes per a la creació de tallers ocupacionals per als jo
ves, tenen com a únic objecte afrontar la solució a aquests 
problemes de la nostra societat, on l'atur creix de forma 
considerable i es multiplica any rera any, on la desocupació 
afecta essencialment els joves, i que tot aixo es pugui afron
tar, repetesc, amb una actitud constructiva de proposar que 
neixi, que s'enforteixi una economia social que faci possible 
que la major part possible d'aturats gestionin els seus pro
blemes. 

Nosaltres som fervents partidaris de l'economía social, 
pensam que és absolutament important que les cooperati
ves juguin un paper, sobretot en els 1I0es on hi ha proble
mes que difícilment tindrien solució si no s'afronten amb 
aquestes fórmules. No ens inventam res nou, són coses que 
Europa ha afrontat aoo, i, dins l'Estat espanyol, la nostra 
Comunitat Autonoma no té per que ser una excepció. 

Pensam també, i aquesta és l'esmena 3349, que la nos
tra Comunitat hauria de dedicar un esfor<; preferent, espe
cialment important, ara que parlam de problemes en el sec
tor turístic, a afrontar l'atur derivat de l'actual crisi turísti
ca. Nosaltres creim que s'han mirat els problemes del sec
tor turístic des d'una visió unidimensional. Els problemes 
eren reflotar el sector, el plantejament del Govern era fer 
novament renda bIes les empreses, fent a<;o des d'una políti
ca inversora que afrontas els deficits d'infrastructura deis 
quals moltes vegades es podien culpar els mateixos promo
tors turísties, els mateixos promotors urbanitzadors, perque 
no havien assumit les seves responsabilitats. Nosaltres en
tenem que la Comunitat Autonoma ha de dedicar un esfor~ 
a reflotar el sector turístic, pero que ho ha de fer tenint 
també en compte els problemes que afectaran els treballa
dors del sector turístic, que seran molts, com ja proven les 
dades estadístiques que ens expliquen que enguany hi ha 
hagut un augment molt perceptible de l'atur en aquest sec
tor. Gracies, Sr President. 

EL SR PRESIDENT: 

Srs Portaveus que hi vulguin intervenir? Per part del 
Grup Parlamentari POPULAR, té la paraula el Diputat Sr 
Tudurí. 

EL SR TUDURf 1 MARf: 

Gracies, Sr President. És clar que aquesta suma d'es
menes que pugen uns 220 milions com a alta a aquesta Sec
ció vénen de Promoció Turística, vénen de Presidencia. És 
normal, és totalment congruent amb les explicacions que 
acaba de donar el Portaveu, i voste sap que nosaltres com
partim moites de les seves idees - les justes, les bones sem
pre les comparteix tothom -, pero en aquest cas voste ho 
dramatitza, voste vol prestar un ajut a tot el sector turistic, 
als aturats del sector turístic, que voste sap que no són una 
exclusiva d'aquestes illes, que són un problema totalment 
nacional, assumit pel Govern Central, assumit per les dife
rents autonomies, comptant la nostra. Són un mal menor, 
diríem en castelIa, per tenir els ingressos que tenim al cap 
de l'any en tal el país, el nostre petit pa!s i el gran. S'ha de 
tenir en compte i de qualque manera tots sabem que des
prés hi ha aquestes bosses a diferents autonomies com a 
contrapartida d'aquests ingressos que han vengut per 
aquest motiu. Voste ho dramatitza, i és logic, pero jo ho he 
de desdramatitzar i dir-li que ho deixi com esta i que no es 
preocupi tant. Gracies. 

EL SR PRESIDENT: 

El Grup Parlamentari SOCIALISTA manté l'esmena 
3123. Per defensar-la, té la paraula el Diputat Sr Martín i 
Peregrino 

EL SR MARTÍN 1 PEREGRfN: 

Gracias, Sr Presidente. Desde luego el principio de 
congruencia no es el fuerte de este Gobierno. Lo digo por
que cuando mi compañero José Alfonso defendía la en
mienda a la totalidad de la sección y decía que a través de 
las dotaciones presupuestarias no encontraba ninguna ra
zón para la permamencia de esta Conselleria en la estruc
tura gubernamental, no podía menos que pensar que no la 
tiene porque la voluntad política del Gobierno, un año de
trás de otro, ha sido precisamente la de vaciarla total y ab
solutamente de contenido, pero de vaciarla de contenido 
en contra de sus propias disposiciones, porque la sinopsis 
departamental de la CAlB dice que compete a la Conselle
ría de Trabajo y Transportes proyectar y ejecutar la poHtica 
que favorezca el empleo en las Islas Baleares. 

Muy bien, le compete proyectar, le compete ejecutar; 
pues el Gobierno nos presenta un proyecto de presupues
tos donde la friolera de 400 millones de pesetas dedicadas a 
la promoción de empleo, no la ejecuta la Consellería de 
Trabajo y Transportes, y sí la Sección 31, que como muy 
bien ha dicho el Sr Orfila, se dedica a repartir el costo de la 
propaganda de todas las Consellerías. Desde el punto de 
vista social, desde el punto de vista político, señores del 
Gobierno, esto es absolutamente impresentable, no es de 
recibo. 
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Si el programa de la Conselleria tiene como objetivos 
concretos el fomento del empleo, la ejecución de acciones 
formativas para la promoción de la ocupación, la promo
ción, incentivación y apoyo al cooperativismo y a la autoo
cupación juvenil, todos los cuales aceptamos, y después, en 
inversiones reales, le dan 18 millones de pesetas, o habla
mos con sarcasmo o ustedes, como decía antes, no tienen 
nada que hacer o nada que querer hacer en una política au
ténticamente social. Los recursos del Fondo Social Euro
peo están destinados para eso y no para otra cosa, y el nivel 
de compromiso de la Conselleria tiene que ser de compro
miso concreto, específico, políticamente asumido por la 
propia Conselleria, y está claro que esto no es voluntad del 
Gobierno. 

A colación de lo que decía el Sr Orfila, tengo que re
cordarles, señores del Gobierno, que la economía social no 
és ni ha sido nunca, donde se han planteado en serio las co
operativas, una solución de tipo conyuntural a una situa
ción económica determinada. Son una alternativa - desde 
luego no excluyente - de otro tipo de empresas distintas a 
las cooperativas, pero son una alternativa, una alternativa 
real y positiva para el desarrollo. Lo dije el año pasado e 
insistiré cada vez que pueda intervenir aquí: que frente a la 
clásica alienación que provoca que hoy en día muchos de 
los que están en el mercado, en el mundo del trabajo, se 
sientan totalmente fuera de su propio trabajo - fuera desde 
el punto de vista social y desde el punto de vista personal -
la cooperativa, la sociedad laboral es una empresa donde, 
por poco que se quiera hacer, el trabajador, la persona ocu
pada, se siente perfectamente integrada en ese factor de 
trabajo; que la persona asume y acepta su propia capacidad 
de trabajo y de decisión, y que esto, en definitiva, en este 
mundo que todos decimos que se encuentra en crisis, una 
crisis en la que, desde un punto de vista material, puede 
que muchas de las personas de la sociedad occidental no 
tengan queja, y sin embargo estamos todos sumidos en una 
auténtica confusión - auténtica confusión porque probable
mente haya un vacío mucho más profundo del que la rique
za material quiere hacernos ver -, la cooperativa, la socie
dad donde la partipación y la decisión están dentro de la 
capacidad de esa propia persona, forma y conforma perso
nas integrales y les otorga la conciencia que a muchos de 
nosotros nos falta, precisamente por esa alienación que 
vengo denunciando. 

Señores del Govern, tomen conciencia de lo que esta
mos planteando aquí. Efectivamente esto no es una cues
tión de una simple enmienda, es una filosofía social y de 
trabajo completamente distinta, pero desde luego que creo 
que todos y cada uno de nosotros tenemos obligación de 
(deficiencia de so). 

EL SR PRESIDENT: 

Srs Portaveus que hi vulguin intervenir? Per part del 
Grup Parlamentari POPULAR, té la paraula el Diputat Sr 
Tudurf. 

EL SR TIJDURf 1 MARf: 

Gracies, Sr President. Compartiríem quasi tot el que 

acaba de dir el Sr Martín i Peregrin, no tal. Ell és un expert 
en la materia i jo un pobre llec, per aixo no li discutiré ni 
intentare rebatre els seus arguments, ja hi haura altres vies 
per fer-li veure que en qualque cosa té molta raó i en qual
que cosa no tanta. Ara bé, el que és evident és que vostes 
van de banda a banda i que aquests 400 milions que ara ens 
passen de la 31 a la 19, cosa incongruent, va en contra de 
llevar a la Secció, una esmena a la totalitat que acaba de 
defensar el seu Portaveu. Es posin d'acord, per tant. A la 
primera pagina n'hi llevam uns 80, que era el que teníem; 
en aquesta pagina n'hi afegim 400, per tant ja en tenim 480, 
está bé, aixo demostra que vostes, exercint I'Oposició de la 
manera que ha fan, valen canviar el Govern, pero el Go
vern és bastant dur i no vol que vostes eIs canvi"in, vol con
tinuar posant en practica els seus criteris d'organització in
terna, perque els considera bons, i aquí no hi ha Oposició 
que li pugui dir res, ni tan sois els Grups que li donam su
porto En conseqüencia, en votarem en contra. 

EL SR PRESIDENT: 

Passam primer a votació les esmenes 3347,3348, 3349 
i 3350 del Grup Parlamentari NACIONALISTA 1 D'ES
QUERRES. 

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

Sres i Srs Diputats que en voten en contra? 

Abstencions? 

Resultat de la Votació: Vots a favor, 23. Vots en con
tra, 30. No hi ha abstencions. Queden rebutjades les esme
nes que acabam de sotmetre a votació i passam a votar l'es
mena 3123 del Grup Parlamentari SOCIALISTA 

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

Sres i Srs Diputats que en voten en contra? 

Abstencions? 

Resultat de la Votació: Vots a favor, 24. Vots en con
tra, 30. No hi ha abstencions. Queda rebutjada l'esmena 
que acabam de sotmetre a votació. 

Al Programa 5133, Ordenació i Inspecció del Trans
port, hi ha mantenguda l'esmena 3399 del CDS, que cree 
que el Sr Portaveu ha donat per defensada. Per tant, per 
defensar les esmenes 3124, 3125 i 3126 del Grup Parlamen
tari SOCIALISTA, té la paraula el Diputat Sr Alfonso. 

EL SR ALFONSO 1 VILLANUEV A: 

Absolutament relacionades amb l'esmena a totalitat 
que hem presentat i dins l'escassfssima capacitat de gestió 
que nosaltres reconeixem, i supós que el Govern també, a 
la Conselleria de TrebaU i Transports, feim unes pro postes 
per millorar tant com sigui possible dins aquest programa 
el sector Transport d'aquesta Comunitat Autonoma. 
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El Conseller - el Govern, en definitiva - presenta un 
programa que té com a estrella, quant a actuació, la sub
venció d'interessos - en la nostra opinió molt mal col.loca
da pressupostariament, i a posta demanam que es canvil -
per a la compra de vehicles. Nosaltres hi estam d'acord, pe
ro no creim que aixo s'hagi de donar com a transferencia 
corrent, sinó que s'ha de donar com a transferencia de capi
tal, precisament perque és per a creació d'actius. Nosaltres 
creim que de moment la compra de vehicles és un actiu de 
les empreses, i si és transferencia per a creació d'actius, és 
Capítol VII. Primera esmena, que és senzillament tecnica, 
diríem, pero no ho éso No és el mateix donar transferencies 
per Capitol IV que donar-les per Capitol VII; el Capitol 
VII obliga a la inversió i el Capítol IV, no. 

El segon tema és perque, com hem dit abans, segons 
els estudis de la Conselleria de Transports - estudis que ens 
varen remetre i a partir d'aquí no s'ha fet res més, perque 
després havia de venir el Pla de Transports, que es fara 
l'any noranta no sé quants, etc., no s'ha fet res inés - sor- _ 
tien una serie de localitats que no tenien transport públic, 
és a dir, que els cíutadans d'aquestes localitats no petites, 
per traslladar-se a qualsevol punt - zona d'Inca, de Mana
cor o de Palma - ho havien de fer en cotxe privat, a peu o 
en bicicleta, no hi havia altra manera, no tenien la més mí
nima possibilitat d'utilitzar un transport regular. Nosaltres 
creim que és logic que no siguin rendibles, aquí i per tot el 
món hi ha moltíssimes concessions no rendibles, pero que, 
per tant, se subvencioni la possibilitat que aquests ciuta
dans tenguin un transport público 

La tercera esmena era una ampliació de la subvenció 
d'interessos per a renovació de la flota de transport público 
Quin tipus de flota tenim aquí, sobretot en transport regu
lar i transport escolar? La mitjana d'edat de la flota de 
transport regular i de transport escolar és d'onze anys i 
mig, onze anys i migo Als tretze anys, segons la legislació 
europea, no hi pot haver capt tipus d'autobús que dugui 
nins, que pugui fer transport escolar, és a dir, que sí les co
ses van així, i hi van, d'aquí a un any i mig o dos la gran ma
joria de la flota escolar s'haura d'aturar o haur<l d'anar en 
una situació d'il.legalitat, i no és convenient, sobretot il.le
galitat en un tema tan delicat com el transport de nins. No
saltres creim que fa falta una acció molt decidida, encara 
que amb poes doblers, d'ajuda en pla actuació d'interessos 
per a renovació d'aquesta flota. Hem demanat 16 milions 
més deIs 17, serien 33 mílions, que subvencionant quatre o 
cinc punts podrien donar una renovació de flota d'aproxi
madamet:t el 20% de tota la flota de l'illa, si per part del 
empresaris hi hagués interes de fer-ho. 

Com a final, no és que aquestes esmenes canviln I'es
tructura ni l'actuació completa de la Conselleria de Trans
ports. Aixo és impossible, perque el Govern no té cap vo
luntat que la Conselleria de Transports funcioni, que sigui 
una Conselleria, aixo ja ho sabem, pero fa una estona el Sr 
Tudurí deia que hem de tenir en compte que té un pressu
post petit. Obviament, té un pressupost petit perque el Go
vern li ho dóna, no Ii ho donam nosaltres el pressupost pe
tit, és el Govern que formula el pressupost. Li dona siste
maticament un pressupost petit, tan petit, que curiosament 
és més petit que a110 que ingressa la Conselleria, és a dir, 

que la Conselleria de Transports subvenciona les altres 
Conselleries, per dir-ho de qualque manera. És una volun
tat clara del Govern de deixar la Conselleria, no dir~ en es
tat de congelació, pero sí com una pe<;a musical ja retirada 
deIs programes de concerts del Govern. 

Crec que la veritat va per aquí i, per tant, tata la res
ponsabilitat és absolutament del Govern, tota, Si aquesta 
Conselleria no funciona, si aquesta ConseIleria no té pres
supost és perque el Govern no confia ni en la Conselleria 
ni en el seu ConseIler o perque considera que aquests te
mes no tenen la més mínima import<lncia. 

Com a final, crec que és absolutament indispensable, 
senyors del Govern i senyors del PP, que es prenguin serio
sament els serveis públics en aquesta Comunitat Autono
ma. Tots, sobretot els serveis públies que no són negocio El 
transports i l'actuació en Treball són serveis públics impor
tantfssims que no són negocio És ben hora que qualcú es 
prengui aquests temes seriosament i esperem que més en
davant hi hagi qualcú que ho pugui fer, perque vostes, en 
set anys, no han estat capa<;os de posar en marxa cap tipus 
de nou servei públic coordinat i eficac; dins la Comunitat 
Autonoma. 

EL SR PRESIDENT: 

Té la paraula el Portaveu del Grup POPULAR, Sr Tu
durí. 

EL SR TUDURí 1 MARi: 

Gracies, Sr President. Qualque cosa deu haver fet la 
Conselleria quan voste acaba d'aportar una serie de dades 
que voste reconeix que ha tret del mateix pla que ha fet la 
ConseIleria. És una demostració que es fa més del que sem
bla, pero deixem-ho aixL Compartim que la flota esta en 
una edat alta, que avíat entrara dins l'il.legalitat, d'acord, és 
un fet, és un dada i les dades no s'han de discutir, pero res 
més, ja se cercara el sistema de solucionar-ho, no es preo
cupi. Gr<lcies. 

EL SR PRESIDENT: 

Passam a votació l'esmena 3339 del Grup Parlamentari 
CDS. 

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

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

Abstencions? 

Resultat de la Votació: Vots a favor, 23. Vots en con
tra, 30. Abstencions, no n'hi ha. Queda rebutjada I'esmena 
que acabam de sotmetre a votació. Passam a votar les es
menes 3124, 3125 i 3126 del Grup Parlamentari SOCIA
LISTA 

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

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

Abstencions? 

Resultat de la Votació: Vots a favor, 25. Vots en con
tra, 30. Abstencions, no n'hi ha. Queden rebutjades les es
menes que acabam de sotmetre a votació. Hem acabat el 
debat i votacíó de les esmenes a la Secció 19 i passam a la 
Secció 20, on s'hi manté una esmena a la totalitat, la 3127 
del Grup Parlamentari SOCIALISTA Per defensar aques
ta esmena, té la paraula el Diputat Sr Valenciano. 

EL SR V ALENClANO 1 LÓPEZ: 

Sr President. Sres i Srs Diputats. 

Una esmena a la totalitat d'una secció, com la que pre
sentam avui, no és una esmena casual que s'hagi de fer for
~sament cada any, sinÓ que indefectiblement s'ha de fona
mentar en uns motius í, a més a més, la seva presentació 
ha de tenir un objectiu concret. Els pressuposts de la Co
munitat Autonoma que estudiam aquests díes en aquest 
Parlament no són uns pressuposts corrents, normals, com 
els que es presenten cada any, sino que, com ja s'ha dit en 
debats anteriors, en ocasions anteriors, són uns pressuposts 
que conclouen una legislalura; que conclouran una etapa 
de quatre anys, una etapa - si volen - de vuit anys, que segu
rament acabara amb un estil d'actuar, que segurament aca
ban) amb la manera com fins ara s'ha practicat la política. 

Per tant, dos motius concrets avalen la presentació d'a
questa esmena a la totalitat, í no són dos motius que pu
guem referir únicament i exclusivament a l'any 1991, cosa 
que podriem fer, sinó que també hi podem englobar i en
quadrar tota l'actuació poHtica d'aquest Govern durant set 
anys. El primer motíu que hem d'assenyalar és que davant 
la situació dificil per la qual passava i encara pass a el sec
tor, el Govern ha demostrat un inter~ mínim, un inter~ 
escAs pel sector industrial, i que progressivament l'ha anat 
deixat de banda. El segon motiu és que si ens centram en 
els recursos que s'han dedicat al sector industrial, veurem 
que s'han mal aprofitat, que s'han mal encaminat, que 
s'han mal dirigit, cosa que que ha produit que la relació be
nefici-cost d'aquests recursos invertits hagi estat ínfima i no 
hagi repercutit com era d'esperar dins aquests sectors. 
Aquests dos motius són dos factors que moltes vegades van 
íntimament lligats, dos motius que detallaré a continuació i 
que són els exigeixen la presentació d'aquesta esmena a la 
totalitat. 

Per honorar la veritat, el primer que hem de dir clara
ment és que el primer avalador d'aquesta esmena a la tota
litat és el mateix Govern i si no, Srs Diputats, estudiln de
tengudament la documentació que el Govern remet al Par
lament quan remet el pressupost, estudirn atentament l'in
forme economic i financer, sobretot de la part economica 
de la Comunitat Autonoma, i vost~ hi trobaran prou argu
ments per veure que el mateix Govern, en el fons, avala la 
presentació d'aquesta esmena a la totalitat. 

El Pla de Reindustrialització, que durant aquesta Le
gislatura era el programa marc de les actuacions d'aquest 
Govern, fonamentava la seva actuació en els següents sec
tors, definits i concretats en el mateix pla: cal~t, pell i mar
roquinería, confecció de pell,pell adobades, fusta, bijuteria, 
confecció i moda d'Eivissa. Aquests eren els sectors en els 
quals es volia incidir prioritariament, tots o molts deis 
quals són tradicionals de la nostra indústria. Aquest éra el 
marc d'actuacíó. 

Jo podría llegir i de tallar als Srs Diputats el que opina 
el Gavern sobre la situació del nastre sector industrial. Si 
vost~ agafen el tom IV, economic i financer, per la plana 
220, veuran que hi ha un resum perfecte de la situació de la 
indústria tradicional, en la qual es volía incidir. Els ha resU
mire; concretament diu que I'evolució del sector industrial 
ha consistit en una transferencia progressiva de la presen
cia d'aquest sector cap a altres més fortament relacionats 
amb la demanda interna o més vinculats amb el sector de la 
construcció. Cita explícita, plana 220, que després s'amplia 
amb altres dades, pero que és una explicació significativa. 
Per que és significativa? Perque el que diu significa que la 
indústria tradicional, aquella en la qual es volía incidir, re
sulta que continua en un estat bastant greu, que continua 
anant malament. 

Qualque Grup Parlamentari d'aquesta Cambra ha di! 
que la indústria agonitza; el nostre Grup és una mica més 
prudent i diu que la nostra indústria tradicional passa una 
situaci6 molt difícil. Com amostra, em permetran que posi 
un exemple: Sector cal~t, l'any 1986 hi havia 7744 treballa
dors; l'any 1989, 6494, és a dir, un 16% manco de treballa
dOIS en aquest sector. L'any 1986 aquest sector exportava 
7.727 milions; l'any 1989, n'exportava 5.066, és a dir, un 
34% manco d'exportació, i aixo ho pos com a mostra, pero 
és un exemple aclaridor de la incidencia política que s'ha 
fet en aquest sector, un exemple aclaridor i que desgracia
dament aquests dies hem vist a la premsa com continua en
fonsant .. se: el cas d'una altra fábrica de cal~t i de cent fa
mílies més que passaran a l'atur, en aquest sector. 

Que han fet amb els mils de milions que havien d'in
vertir en el sector industrial? On són aquests mil milions? 
En unes declaracions recents als mitjans de comunicació, fa 
cosa d'un mes, el Conseller d'Indústria va dir que concreta
ment en el Pla de Reindustrialització, des de l'any 1987 fins 
al 1990, havien invertit 720 rnilions de pessetes; declara
cions del Conseller d'Indústria a un mitja de comunicació 
local. Segons el Pla de Reindustrialitzaci6, en aquest ma
teix període n'havien d'haver invertit 2.060. Ens trobam, 
per tant, Srs Diputats, a un 35% de la capacitat d'execució 
d'un Pla: 720 entre 2.060, a un 35%. Jo cree, senyors del 
Govern, que estan clarament suspesos per incapa~s. 

Que ha passat? Que el Govern no disposava de cap di
ner per poder invertir en Indústria? L'any 1987, el sector 
industrial, la Conselleria de Comer<s i Indústria, si ho ana
litzam detengudament, representava un 6,1 % deIs pressu
posts de la Comunitat Autonoma. Si vostes, Sres Diputats, 
estudien els pressuposts de l'any 91, veuran que ja som a un 
4,5, és a dir, que la importancia política, les ganes de fer co-
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ses en Indústria, disminueixen en un 26%, és a dir, que ca
da vegada ho abandonam més i hi volem fer manco coses. 
Aixo és una realitat constatable, és a dir, que mentre hi ha
via altres Conselleries que veien incrementar els seus pres
suposts amb unes despeses d'inversions de publicitat, pro
paganda, etc., etc., el sector industrial el continuam deixant 
de banda paulatinament, aixo sí, no d'una manera drastica, 
pero a poe a poe li anam tancant l'aixeta fins que deixarem 
que es mori, és a dir, que la política immaterial i espiritual 
ara esta en yoga en aquest Govern, pero no la política de 
realitzacions industrials. 

Tot i aixo, jo voldria fer referencia a una altra qüestió 
que també és important i indicativa. Que ha passat? Que la 
Conselleria de Comer<; i Indústria no ha tengut cap despesa 
per poder invertir? Que no hi ha hagut absolutament res 
en el Capítol d'inversions? Si vostes analitzen els pressu
posts deis anys 87, 88, 89 i 90, comprovaran que aquesta 
Conselleria, en Capítol d'inversions, ha disposat o ha pogut 
disposar de 2.750 milions, és a dir, que de 2.750 milions, en 
aquests anys només n'han invertit 720 en el Programa de 
Reindustrialitzaeió, programa mare, programa important i 
gran aetuaeió d'aquest Govern. 720 sobre 2.750, Srs Dipu
tats, és una quantitat molt petita; jo crec que no passaria 
d'un "molt deficient". 

Aquesta és I'autentica veritat de la política industrial 
d'aquest Govern. No obstant aixo, el Govern, en la seva 
analisi economica, efectivament fa una analisi de la situació 
i diu quines són les mancances del sector: redulda dimensió 
de les unitats de producció, insuficient capitalització de les 
empreses, greu retard, important retard en el camp teeno
logic, insatisfactoria incorporació deIs intangibles a les em
preses, etc., etc., preocupacions que jo vull recordar que 
són les mateixes que van obligar aquest ParIament a elabo
rar un Pla de Reindustrialització. L'única diferencia és que 
al cap de quatre anys tenim les mateixes preoeupacions, pe
ro ens trobam en una situació realment pitjor; aquesta és la 
trista realitat industrial d'aquesta Comunitat Autónoma. 

Concloent, Srs Diputats, dos motius ens obliguen a la 
presentació d'aquesta es mena de devolució a aquests pres
suposts, dos motius que vostes poden comprovar, perque el 
mateix Govern ha donat aquesta documentació a aquest 
Parlament; dos motius que demostren l'escassa capacitat 
que ha tengut aquest Govern per donar supon al nostre 
sector industrial; dos motius, si em permeten dir-ho aoo, 
que m'avalen personalment per de manar-los el vot favora
ble a aquesta esmena de devolució. 

EL SR PRESIDENT: 

Srs Portaveus de Grups Parlamentaris que vulguin in
tervenir? Per part del Grup MIXT, té la paraula el Diputat 
Sr Ricci. 

EL SR RICCI I FEBRER: 

Gracies, Sr President. Una esmena a la totalitat és cer
tament important, perque en definitiva treu totes les possi
bilitats del programa presentat, pero és indiscutible que 
quan es treu tot un programa se n'ha de presentar un altre 

que, en teoria, demostri que és millor que aquell que es vol 
treure. No fa molt de temps, jo vaig dir que la situació de la 
indústria balear era dramatica. El Portaveu que acaba de 
parlar fins i tat em va fer una mica de burla, esta escrit i 
gravat que va dir que el problema tampoc no era tan greu, 
que no haviem de ser exagerats; avui, aquest mateix Porta
veu ha dit paraules tan serioses i tan reals com que l'estat 
és bastant greu i molt dificil, que la indústria agonitza, tris
ta realitat, tot a<iJ són frases que avui ha dedicat a la situa
ció i que jo compartesc totalment. 

No compartese el fet de dir no als pressuposts d'avui, 
sinó que la realitat d'aquests vuit anys - no sois quatre - ens 
ha dut quasi quasi a enterrar un deIs seetors que tenien més 
renom ¡que possiblement suposaven més benefieis soeiaIs, 
fins i tot a nivell de crear llocs de feina i de mantenir una 
especie de generacions professionals que eren una vertade
ra riquesa que haviem assolit alllarg deis anys. Per tant, és 
veritat que avui la indústria va molt malament, pero també 
ho és que aquí ningú no aporta cap solució i que quan algú 
intenta parlar d'un canvis reals pot acabar essent objeete de 
burla, perque l'important no és millorar les coses, l'impor
tant és fer caure el cavaller del cavall, i com que la nostra 
intenció no és ni ha estat mai aquesta, no li donarem su
port. Grades, Sr President. 

EL SR PRESIDENT: 

. Per part del Grup NACIONALISTA 1 D'ESQUER
RES, té la paraula el Diputat Sr Orfila. 

EL SR ORFILA 1 PONS: 

Graeies, Sr President; una interveneió molt breu. Jo 
entenc que la intervenció del representant del Grup SO
CIALISTA ha estat molt documentada, que ha fet un repas 
exhaustiu de la situació de la indústria a les Illes i de l'ae
tuació del Govern en aquesta materia. Coincidim plena
ment en I'analisi que eH ha fet, nosaltres hem mantingut 
sempre que la Conselleria d'lndústria era la Ventafocs del 
Govern, que tenia una polftica eminentment tímida a l'ho
ra d'afrontar els problemes del sector industrial, que des 
del Govern s'ha fet una opció equivocada. 

Jo cree que a les nostres illes no hi havia la disjuntiva 
turisme contra indústria que ha plantejat alguna editorial 
d'un diari en un moment determinat. El tema no era a
quest, el tema era a veure si érem capa<;üs de tenir una vi
sió de no jugar totes les cartes al monoeultiu turístie i si, en 
canvi, estavem disposats a 'iluitar per al manteniment deis 
altres seetors economics. Jo cree que el Govern tal vegada 
ha passat del Consel1er; que quan en les seves comparei
xences ens ha explicat la voluntat que tenia, després aques
ta voluntat no coincidia amb el reflex pressupostari; que el 
Govern no ha jugat fort en el tema de la indústria. 

L'actuació de captació de noves indústries? Zero. Qui
na nova indústria s'ha captat? Hem aconseguit que en vin
gués una a les Illes? Que s'ha aconseguit quant a foment 
d'innovació tecnologica? Ha estat una actuació pobra, per 
a nosaltres insuficient. Promoció de comercialització en co
mú? Petites actuaeions. Política de foment de sol indus-
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tria!? Ho hem dit moltes vegades: el sol industrial a alguns 
poHgons - el de Maó, el de Ciutadella - va a uns preus su
periors a les parcel.les de primera Hnia vora mar en qualse
vol urbanització de luxe. Tot aixo són qüestions que fan im
possible que qualsevol indústria es plantegi invertir, que 
ningú es plantegi crear noves indústries. Formació profes
sional? Pobra i s'hi dediquen poes esfor«Os. 

Nosaltres entenem que ens trobam en una situació en 
la qual desapareixen empreses, algunes per submergir-se 
per tal d'afrontar les dificultats que tenen, una situació gra
vissima de la qual sembla que no n'és conscient el Govern 
de la nostra Comunitat Autonoma. Permetin també, Sres i 
Srs Diputats, que expressi la meva perplexitat davant la in
tervenció del Grup MIXT. Un diagnostic drama.tic, en el 
tema d'Indústria la realitat és negra, terrible, totalment d'a
cord amb tot el que diu el Sr Valentí Valenciano, i per a0 
votara. en contra. No ho entenem. Gracies, Sr President. 

EL SR PRESIDENT: 

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

EL SR CAPÓ 1 GALMÉS: 

Moltes gracies, Sr President. Sres i Srs Diputats. 

He escoltat amb malta atenció el que ha dit el Sr Va
lenciano i els motius en els quals ha fonamentat la seva es
mena a totalitat, motius que ha explicat aquí i no quan va 
presentar l'esmena, i clar, de qualque manera els hem de 
contestar i aixo ens desconcerta una mica, perque no ho te
níem previst. No obstant aixo, procurare satisfer les seves 
preguntes i les seves inquietuds i al mateix temps, si tenc 
temps, li diré el que tenia pensat dir-li. 

Voste diu que no és casual que es faci una esmena a 
totalitat i jo li diría que cree que sí, que és una cosa que fan 
cada any. Els motius en els quals la fonamenta són que hi 
ha una situació dificil en el sector industrial, una situació 
que jo deman si és dificil a nivell de Balears, a nivell nacio
nalo a nivell internacional. Jo crec que és dificil a nivell in
ternacional, molt dificil a nivell nacional i menys dificil a 
nivell de Balears, i aixo no ho dic jo, ho diuen les dades que 
Ji vaig explicar de l'augment i l'increment del producte inte
rior brut, quan varen fer l'esmena a totalitat a la Llei de 
Pressuposts. Per tant, repassi el Diari de Sessions i m'evita
ra fer un nou debato 

Diu que el Govern hi posa un mínim interes i que dei
xa de banda el tema industrial. Efectivament, ha quedat 
clar en els pressuposts i també hi va quedar en l'esmena i 
en els resultats que ha tret el sector industrial, que no és ai
xL Quant al segon motiu, diu que els recursos que hi desti
nen són mal aprofitats, mal encaminats, mal dirigits i que, 
com és natural, tenen una repercussió que no és rendible. 
En consequencia, amb aquestes coses, diu que el primer 
avalador de l'esmena és el Govern, i aixo jo estie en condi
cions de desmentir-ho rotundament. No és ver, el Govern 
no li avala l'esmena, i que consti que no ho he demanat al 
Govem, pero crec que no ti avala l'esmena. 

Després parla del Pla de Reindustrialització, ja sabíem 
que acabaria en el Pla de Reindustrialització. Voste fa una 
esmena amb un titol dient que els pressuposts no s'ajusten 
a les necessitats i a la realitat del sector industrial, i tata la 
seva intervenció es refereix al Pla de Reindustrialització. 
Diu que ens dóna una serie dades total per dir que el sector 
Cal~t ha disminu"it l'actiu un 16% i que les exportacions 
han disminuIt un 34%, i aleshores impregna aquesta Cam
bra d'un catastrofisme que ha volgut suavitzar dient que el 
sector industrial no agonitzava, pero sí que tenia dificultats 
seriases. 

No hi ha tanta agonia, no hi ha tantes dificultats serio
ses, ni és necessari impregnar-nos d'aquest pessimisme tan 
fero¡;. Si hi ha hagut una disminució de població, jo li die 
que s'han de comparar les xifres amb les altres dades a ni
vell nacional o internacional. Voste sap que la política del 
Govern Central, la pressió fiscal, la seguretat social, etc., 
etc., ens duen contínuament a un camf sense sortida d'in
dústria submergida; per aquí podriem tenir un camí per 
justificar la manca d'obrers .. Després diu que les exporta
cions han baixat un 34%. ¿Voste ha vist mai que un país 
que té una moneda tal vega da més forta del que li corres
pon, una moneda que com més va més forta és en compara
ció amb les altres, sobretot en el mercat receptor, augmenti 
les exportacions? Jo crec que aixo no té res a veure amb la 
ConselIeria d'Indústria, pobreta. En absolut. ¿A voste no li 
pareix que mentre van augmentant els costs de .ma d'obra, 
mentre va augmentant la pressió fiscal, meñtre la moneda 
es mante forta, els altres palsos no es dedicaran a comprar 
el cal~t a altres lIoes on la ma. d'obra és més barata, com 
per exemple el Brasil? Aixo no és cap justificació; en abso
lut. 

Per una altra banda, qua n es va presentar, el Pla de 
Reindustrialització feia un diagnostie i proposava unes me
sures a les quals vostes varen donar suporto És ver que pot
ser coixegi una mica, a la segona part, quan fa referencia a 
la captació de les noves empreses, pero també és ver que a 
l'estudi ja es deia que per captar noves empreses feien falta 
una serie de mesures importants, que s'havia de fer en col. 
laboració amb l'Administració Central o que s'havia d'es
perar que la Comunitat AutOnoma tengués uns pressuposts 
molt més elevats per poder destinar un parelI de mils de 
milions de pessetes per atreure aquestes noves indústries, 
perque és evident que les noves indústries no vénen només 
a causa d'un anunci al diari. 

Acab Sr President. De totes formes, a part del que vos
te ha dit, que no ens ha convenr;ut gens i a posta no li do
narem suport, dir que havia intentat abstreure la seva justi
ficaeió a través de les esmenes parcials. Ara en parlarem, 
d'aquestes esmenes parcials, pero jo no hi he vist reflectida 
cap justificació de cap esmena a la totalitat, segons la seva 
forma de pensar, exceptuant l'obsessiva tendencia a reassig
nar funcions entre diferents centres gestors, per tal de ma
rejar l'assumpte o, com diuen en foraster, "marear la per
diz". En linies generals, no es pot intuir una analisi de la re
alitat a la vista de les esmenes parcials que vostes han pre
sentat; per tant, no se sos té l'esmena a la totalitat i per aixo 
en votaren en contra. Moltes gra.cies. 
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EL SR PRESIDENT: 

Si, Sr Ricci. Per qu~ demana la paraula? 

EL SR RICCI I FEBRER: 

Per qü~tió d'ordre. 

EL SR PRESIDENT: 

Per qü~tíó d'ordre, la té. 

EL SR RICCI I FEBRER: 

És per intentar que els serveis d'enregistrament no 
quedin equivocats, perqu~ en cap moment, Sr President, jo 
no he dit que votaria en contra d'aquesta proposta i el Sr 
Orfila.,. 

EL SR PRESIDENT: 

Així no hi ha lloc. Els serveis d'enregistrament tenen 
enregistrat el que voste ha dit, no s'equivocaran. No hi ha 
lloe. Si el Sr Offila té dubtes, que es quedi amb els dubt~, 
no passa res. 

EL SR RICCI 1 FEBRER: 

Dubtes no; ha ha afirmat. 

EL SR PRESIDENT: 

No ho ha afirmat. Ha dit: "jo no comprene". No es pre
ocupi si el Sr Orfila té dubtes. Sr Valenciano? Té dos mi
nuts, eh? Si no comen<;am a posar ordre ... 

EL SR VALENCIANO I LÓPEZ: 

Si, Sr President. Dos minuts i tocarem tres punts. Pri
merament hem de dir que el Sr Capó ens presenta la teoria 
economica del Japó i el Camerun. Com que el Camerun té 
la ma d'obra barata, pot exportar, i com que el Japó la té 
cara, no pot exportar, peró resulta que la veritat és tot el 
contrario 

Tres punts ben concrets: primerament, quan el Conse
lIer va venir a la compareixen<;a en Comissió ja va dir que 
la poHtica industrial d'aquest Govern és continuista. Políti
ca continuista en una situació que es va deteriorant, vol dir 
que'efectivament ens trobam en una situació de fracas, Per 
tant, si d'hivern plou i sortim sense abrie, resulta que ens 
refredam i tenim un grip, pero si, arnés, quan tenim el grip 
no feirn res, aquest grip passa a pulmonía, i si en tenir la 
pulmonia continuam sense fer r~, Sr Capó, ja em dira qu~ 
farem. 

Per mostra els posaré un altre exemple: l'any 1989, 
pressupost consolidat, desp~es d'inversions per a promo
ció de noves tecnologies, 42 rnilions. El Govern de la Co
munitat Autónoma, només per comprar els seus ordina
dors, no aquelI any, sinó una anualitat, va gastar quatre ve
gades més. Aquesta és l'autentica polftica industrial d'a-

qu~ta Comunitat Autónoma. Graci~. 

EL SR PRESIDENT: 

Passam a votar l'esmena a totalitat núm, 3127 del 
Grup Parlamentari SOClALIST A 

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

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

Abstencions? 

Resultat de la Votació: Vots a favor, 21. Vots en con
tra, 29. Abstencions, 4. Queda rebutjada l'esmena que aca
bam de sotmetre a 'Votació, 

Al Programa 4434, Energia i Medi Ambient, s'hi man
tenen, per part del Grup NACIONALISTA 1 D'ESQUER
RES, les esmenes 3351, 3352, 3353, 3354 i 3356. Per defen
sar-les, té la paraula el Diputat Sr Grfila. 

EL SR ORFILA 1 PONS: 

Graci~, Sr Pr~ident; des del mateix escó. 

És conegut que la política referent a la contaminació 
industrial no és massa activa, per a mostra el problema de 
les piles de botó. A causa de la seva toxicitat, partint del fet 
que no es recuUen d'una manera sistemAtica i selectiva, són 
un foeus de contaminació. Tots sabem que la majoria d'a
questes piles va a parar als fems, que després aqu~ts fems 
es traeten o no es traeten, s'enterren o no, i a partir d'aquí 
es poden produir contaminacions del sol que, a més, no sa
bem quines seran les seves conseqüencies en el futur. 

Aqu~ts di~ l'Administració Central ha explicat que a 
partir de dia 1 de gener del 1991, Correus recollin\ l~ piles 
usades, pero recollira simplement I~ que ja ~ depositin en 
uns recipients hermeties que ~ preparen a posta. Nosaltr~ 
entenem que la Comunitat Autonoma no pot defugir la 
r~ponsabilitat que té en el tema del medi ambient o de 
contaminació industrial, i que si no s'afronta la recollida de 
l~ pil~ en els lIoes on aqu~t~ es canvien - rellotgeri~ i 
altres lIoes de venda - difícilment es recolliran tot~ o ~ fa
ra de forma suficient. Per tant, nosaltres proposam que es 
ere! un sistema de recollida d'aquestes piles, que ~ faci d'a
cord amb altres institucions, amb conselIs insulars, amb 
ajuntaments, perque d~prés puguin ser depositad~ en 
aquestes oficines de Correus, que se'n farien carrec i les en
viarien a les empr~~ ~pecialitzades per reciclar-les. 

És evident que la majoria de l~ poHtiques de recollida 
selectiva de deixalles no ~ poden posar en practica si els 
ciutadans no ~tan disposats a col.1aborar. Per aixo nosal
tres proposam que, d'acord amb els Consells Insulars, ~ fa
ci una campanya d'educació ciutadana per a la utilització 
de campanes de recollida de vidre i de pil~ tóxiqu~, Els 
Ajuntaments, els Consells Insulars, ja han instal.lat aques
tes campanes per a recollida de vidre, perque d~prés es 
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pugui reciclar, i la seva utilitizaci6 va creixent. L'educaci6 
dels ciutadans respecte d'aquesta qüesti6 de les deixalles és 
cada día més solidaria, peró és absolutament necessari que 
l'Admínistraci6 s'assumeixi aquesta funci6 educativa, 
aquesta funció didactica, per fer veure que parlam d'una 
qüestió de solidaritat, d'una qüestió que només es pot a
frontar des d'aquest criteri: solidaritat amb la natura que 
ens envolta, solidaritat amb les generacions que han de ve
nir després de nos al tres, a les quals condicionam, sens dub
te, amb algunes actuacions - irreflexives, poc meditades i 
absolutament insolidaries, com deia - agressives contra el 
medi natural 

Nosaltres entenem que el Govern ha d'assumir aquesta 
feina d'explicar als ciutadans la necessitat de la seva co1.1a
boraciÓ. Hi ha temes de contaminació, com aquest de les 
piles de botó i el del vidre, que difIcilment es faran sense 
aquesta participació ciutadana, i la nostra pretensió és que 
el Govern assumeixi aquest tema. Un deIs problemes que 
té una comunitat autónoma com la nostra, pobra en recur
sos, és precisament no malgastar aquests recursos. Tots sa
bem que a I'estiu es produeixen regs per aspersió de zones 
de pastures, per exemple, a migdia, a pIe sol, durant el mes 
d'agost. Són vertaders disbara18 a l'hora d'utilitzar dos re
cursos: l'energetic - l'energia el~ctrica que es gasta en aque
lla hora, el cost de la qual disminuiria, per al mateix pag~, 
si es gastés a partir de les 12 de la nit - i la utilització de 
l'aigua que, a efectes de l'evaporació, to18 sabem que si es 
fes durant la nit també bastaria un 50%. 

Aquí hi ha un problema d'educació. El pagés ha de sa
ber que s'ha de fer aixi i li ho han de demostrar. Nosaltres 
proposam dedicar-hi dos milions de pessetes. A una comu
nitat autónoma que dedica cen18 de milions a despeses 
sumptuAries, que en dediqui dos a educar; que la Conselle
ria d'Indústria d'acord amb la d'Agricultura expliquin la ne
cessitat d'afrontar l'estalvi energ~tic i d'aigua promovent 
aques18 nous sistemes de rec, el de gota i d'altres especial
ment indica18 per a aquesta qüestió. 

1 dues darreres esmenes: La 3354, que fa refer~ncia a 
la retirada i emmagatzemament d'olis pesats. To18 sabem 
que el volum immeÍls d'olis pesats que s'acumulen a les 
nostres illes provinents de vehicles - camions, cotxes - i de 
maquinaries pesades, no es recullen ni tampoc no s'elimi
nen de forma selectiva. Tots sabem on van a parar aques18 
olis: uns s'aboquen dins qualsevol encletxa de la terra - pos
siblement contaminant no tan sols la terra, sinó també al
gun aqüffer - i els altres simplement es creme~ produint 
una contaminació atmosf~rica prou important. Nosaltres 
entenem que la Conselleria hauria d'afrontar aquesta reti
rada i emmagatzemamemt d'olis pesats; tenim coneixement 
que a l'illa de Mallorca ja hi ha un acord fet amb una em
presa cimentera perqu~ es puguin cremar, peró no succeeix 
el mateix a les illes de Menorca, Eivissa i Formentera. Pen
sam que és absolutament necessari que es faci i que també 
es faci d'acord amb els Consells InsuIars de cada illa. 

Finalment, l'esmena 3356, que fa referéncia a la neces
sitat d'iniciar un pla d'electrificació rural global per a cada 
una de les illes. Nosaltres creim fermament en la necessitat 
de la planificació de les actuacions del Govern; no es pot 

funcionar fent feina corren18, fent actuacions d'acord amb 
les demandes d'un sector o d'acord amb les influ~ncies o 
amb una poHtica de repartidora. La nostra idea de la poHti
ca a l'hora de construir un país no és aquesta, nosaltres cre
im que s'han de tenir plans globals per solucionar els grans 
problemes que tenen cada una de les illes pel que fa a I'e
lectrrncació rural. Altres Comunitats Autónomes ho han 
fet, han demostrat que era possíble i nosaltres entenem que 
la Comunitat Autónoma podria fer-ho. Aixi no s'alr;arien 
falses expectatives sobre les possibilitats d'electrificar zones 
concretes, així sabrfem probablement a partir de quines 
prioritats es pot fer aquest programa d'electrificació i en 
quines dates es poden preveure les actuacions a cada lloc. 
A0 permetria que els nostres pagesos sabessin amb qu~ 
han de comptar, quines dificultats els esperen i si en aques-
18 moments els és rendable cercar fórmules alternatives d'e
nergia per solucionar els seus problemes empresarials. Gra
cies, Sr President. 

EL SR PRESIDENT: 

Per defensar l'esmena 3135 del Grup Parlamentari SO
CIALISTA, té la paraula el Diputat Sr Tirs Pons. 

(Pausa) 

El Sr Diputat té la paraula, segons diu, per defensar 
les esmenes núms. 3135, 3152, 3153, 3155,3156 i 3157. 

EL SR PONS 1 PONS (Tirs): 

Gracies, Sr President. Quant a les actuacions d'un Go
vern, ja sigui autonómic, d'un municipi o d'un país, en un 
món més complicat de cada dia, els departaments que hi 
hagi - ministeris, conselleries, regidories - no són lIoes al
lla18 que tenguin vida propia; només es pot entendre que 
formen part del que deim el Govern, que ha de ser unitari, 
que - la seva Presíd~ncia, óbviament - ha de coordinar. Per 
tant, les actuacions d'una conselleria, qua n tenen alguna 
cosa a veure amb altres, cosa que sempre passa, els hem de 
mirar d'una forma global. 

Per a la defensa, hem agrupat aquest bloc d'esmenes, a 
pesar que n'hi ha que parlin de medi ambient i d'altres que 
parlen d'energia, perqu~ óbviament la situació industrial 
d'aquestes illes - encara que es trobi en una situació drama
tica, com insinuava cert diputat - fa que la proliferació d'a
questa indústria tengui unes conseqMncies d'augmentació 
de contamínació o d'agressió al medi ambient, i aquest me
dí ambient agredit és l'instrument que, vulguem o no, els 
grans t~ics de turisme que hi ha en aquestes illes venen -
o una part del que venen - a aquestes persones que vénen 
d'Europa o de la Península a gastar -se algunes divises o 
pessetes. 

Per tant, si feim aquesta reflexió, podem tenir l'expli
cació de per qu~ aquest estudi importantíssim d'aprofundir 
sobre el coneixement de la vida deis borbs, coneguts a Ma
llorca amb el nom de grumers, bestioles írritants que poden 
produir desgavells entre les persones que freqüenten aques
tes costes, queda complementat - o nosaltres creim que -
s'hauria de complementar - amb actuacions de la Conselle-
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ria d'Indústria com a responsable, no personalment, sinó 
com a actuaci6, perqué el medi ambient no tingués aques
tes agressions. 

Aquests dos anys darrers s'han produH a indrets dife
rents, sobretot arreu de la Meditemlnia, jo crec que com a 
resposta al grau de preocupació que han manifestat cientí
fies de tot el m6n sobre la situaci6 de vida no solament de 
les costes i de l'aigua, sinó fins i tot de l'aire - forats d'oz6 i 
aquestes coses - i gairebé tots aquests seminaris han arribat 
a unes conclusions semblats: Per una banda, que no és una 
qüestió de legislació, legislaci6 n'hi ha prou, sinó d'actuar. 
No hi ha ningú, per petit que sigui, per poes diners que ten
gui, que no pugui fer alguna cosa; el que no podem fer és 
practicar l'esport tan estes - és una acusació que sempre 
hem de fer, perqué és certa - de dir: "no és competéncia 
meya". Les competencies no es mesuren pels decrets de 
transferencies que surten als butlletíns oficials de l'Estat; es 
mesuren per la capacitat de reacció i de resposta sobre els 
problemes que té la societat a qualsevol indret, en aques t 
cas a les Illes Balears. 

S'han produH problemes que han tengut un reflex en 
els mitjans de comunicació i en l'opinió pública - no en 1'0-

pinió publicada, sinó en l'opinió pública - que fan que l'e
xisténcia d'un pla director sectorial energetic sigui necessa
ria, molt necessaria. Fa uns anys, per unanimitat, es va 
aprovar a l'iIla de Menorca que es fessin unes directrius de 
pla director sectorial sobre energía. Per qué? Perqué volien 
construir una nova planta per a la producció d'electricitat 
al Port de Maó, perqué la situació de Ciutadella amb el 
descarregament de buta és una bomba de rellotgeria o per
qué els depósits de la CAMPSA es troben practicament en
voltats d'habitatges al Port de Maó. En lloc de discutir on 
ho han de posar, amb un criteri extraordinari i per assenti
ment - extraordinariament positiu, vull dir - es van aprovar 
aquestes directrius del Port de Maó, es varen remetre al 
Govern de la Comunitat Autónoma perqué ho informas i 
ho dugués al Parlament. 

Actualment, les discussions que tenen plantejades les 
persones que viuen al voltant de Llucmajor amb S'Estale
lla, GESA, etc., promouen que a Mallorca també hi ha un 
moment adequat per parlar del Pla Enérgetic de Mallorca, 
i a Eivissa, si aprofundim un poc per coneixer la situació, 
ens adonarem que també necessiten aquests plans directors 
si més no per clarificar quin ha de ser el comportament de 
cada Administració quan parlin d'aquest tema. 

Davant tata aquesta problematica, quina és la contes
tació? La contestació real, rúnica contestació real que hi 
ha en política és el pressupost. La resta són aproximacions 
filosófiques. Quina és la contestació? No ho entenc: certs 
diputats de certa illa, o ten en un grau d'esquizofrencia no
table per poder votar en contra d'aquesta petició, o són una 
especie de jans bifronts amb comportaments diferents se
gons que actuln en el Parlament o en el respectiu consell 
insular. Acabarem la Legislatura, haurem perdut l'ocasió 
de tenir un pla director sectorial energetic en aquestes illes 
aprofitant una Llei d'Ordenaci6 Territorial presentada pel 
Govern. 

No és tracta de solucionar tots els problemes, sinó de 
posar-hi diners - i si no són prou, d'augmentar-Ios - per co
men~r a actuar de forma correcta, que és governar. El Go
vern ha de manar. Que pot fer? Aquestes coses, els plans 
energétics, els pot fer perfectament, com aixo d'invertir du
ros en energies alternatives, alerta, no perqué siguin una 
solució al consum electric que produeixen les estacions de 
Gas i Electricitat S.A, ni molt manco, peró sí perqu~ po
den ser una so lució per a multitud d'habitatges anIats que 
tenen un futur negre - ho die perque no poden encendre el 
llum - i que tal vegada amb actuacions d'aquest tipus al
manco modernitzarien una poc més la vida d'aquestes faffiÍ
lies. 

El consum de tata aquesta energia, que produeix? Pro
dueix contaminació; com més puja el nivell de vida, més 
augmenta la contaminació. Tenim una cosa molt clara: A 
primers de gener e.; produeix el descobriment de l'amarici 
com a metal! que pot produir greus canvis en la vida de les 
persones a través de l'aparició de cancers, i aquests para
llamps que ten en amarici, em sembla que són 106 segons el 
cens que ha aparegut, hom es demana on s'haurien d'em
magatzemar, perque tothom esta molt sensibilitzat davant 
la influencia d'aquest metall radioactiu, i en una contesta
ció que crec recordar que es fa a una pregunta d'un Diputat 
del Grup SOCIALISTA, es fa un conveni l'any 85 amb el 
Ministeri, el Consell Superior d'Energia Nuclear diu: di
guin on ho podem posar, necessitam un magatzem per po

.sar aquests parallamps, si vostes ens el donen ENRESA ve 
tot d'una, els desmunta i els hi coLloca". Pero dins el conve
ni hi ha una interpretació malévola; aquest Doctor Honoris 
Causae per la Universitat Complutense, que sembla que és 
un geni de la semiología, és podria entretenir a destriar 
aquesta contestaci6. Resulta que posa "parallamps autorit
zats"; com que parallamps autoritzats no n'hi ha, no els po
den revisar perqué no són autoritzats, és a dir, que com que 
no són autoritzats, no existeixen, i, per tant, no farem la 
inspecci6. 

Si deixam el tema deIs parallamps i passam a veure 
que succeeix amb els residus tóxics industrials que es pro
dueixen en aquestes illes, ens trobam amb sorpreses positi
ves, amb actuacions que obviament no són del Govern de 
la Comunitat Autónoma, no s'ho pensin, amb actuacions 
privades com la de l'Institut Tecnologic de Bijuteria. L'Ho
norable Conseller, amb la seva sensibilitat, va ajudar, via 
subvenció - no va ser un moviment propi, sin6 via subven
ció - a aquest programa per neutralitzar els residus solids 
produIts per les indústries de bijuteria de Menorca; va ser 
una qüestió de donar pessetes, peró sense respondre a un 
pla. Que succeeix amb els res idus industrials que hi pugui 
haver a Eivissa o que hi ha Mallorca? Qué en farem, de les 
tones d'oli? El Sr Orfila ha ha dit: tengui en compte que 
les dues f~briques que hi havia per a reciclatge d'oli, una 
instaLlaci6 a Catalunya i l'altra al País Basc, han tancat, tal 
vegada d'avorriment o cansades de perdre diners, i es posa 
el tema de la incinera ció a través d'una indústria, que ja 
veuren les directrius del Mercat Comú fins on exigiran el 
tema de filtres i el que costar~ aquesta incineraci6. 

No obstant aixo, és una solució. Pero a Menorca, qu~ 
feim? Com s'autoritza el qui ha de recollir aquest olí? Quin 
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grau de compromfs han de tenir les empreses que el venen? 
Aquestes actuacions són les que demanam que faci el Go
vem de la Comunitat Autonoma. No actuacions que costin 
molts diners; planiticacions, anar a parlar amb un i amb 
l'altre, actuacions que demostrin que vostes estan prepa
rats, que estan sensibilitzats davant aquests problemes de la 
ciutadania. Vosté pot riure, Honorable Conseller, perqué 
aquests pressuposts no són seus, aquests pressuposts són 
del Grup Parlamentari POPULAR, que és l'únic que ha 
mostrat cara, que ha defensat i ha donat els motius de la se
va oposició a aquestes esmenes positives. Vosté pot riure, 
pero hauria de tenir pena; no ho ha fet vos te, ho ha fet el 
grup POPULAR. Gracies, Sr President. 

EL SR PRESIDENT: 

Per defensar les esmenes 3138, 3136, 3140, 3142,3151 i 
3154 del Grup Parlamentari SOCIALISTA, té la paraula el 
Diputat Sr Valenciano. 

EL SR VALENCIANO 1 LÓPEZ: 

Si m'ho pennet el Sr President, hi ha una esmena del 
Programa 4434, sobre Energia i Medi Ambient, i les altres 
són d' Artesania. 

La primera, la 3138, pretén que hi hagi una major do
tació per a la posada en marxa de residus solids. Aquesta 
major dotació és avalada per una baixa de 80 milions i, con
seqüentment, nosaltres proposam una alta de 80 milions. 
Per que la baixa de 80 milions senzillament a Capitol I de 
la Secció 13, si practicament no hi ha increment de perso
nal? L'any 1990 hi havia un pressupost de 740 milions de 
Capitol 1, l'any 1991 passam a un pressupost de 911, un in
crement d'un 23%. Segons l'articulat, resulta que l'incre
ment normal haunl de ser d'un 7 o un 7 i mig, d'aquf s'hi 
poden treure sobradament 80 milions. Que volem dir, amb 
aixo? Volem dir que a la voluntat del Govem de dedicar 
1000 pessetes al Pla de Residus Solids, el Grup Parlamen
tari SOCIALISTA hi oposa la de dedicar-hi 80 milions, o 
sigui que tenim vuitanta mil vegades més voluntat que vos
tes per fer aquestes coses. 

Quant al conjunt d'esmenes d'Artesania, no són d'una 
quantia molt elevada. Ja estam acostumats al fet que cada 
any aquest Govem ens presenti un pressupost d'Artesania, 
on els objectius van per un cam! i la dotació pressupostAria 
va per un altre, és a dic, uns objectius molt amplis, de fer 
moltes coses, i una realitat molt petita, que pnlcticament 
no tenim doblers per fer res. Vostes ja sabem el refrany 
castella que diu quien mucho abarca, poco aprieta; per tant, 
realment aquest Govem fara poca cosa perque la nostra ar
tesania vagi millor. 

Cada any tenim els mateixos objectius: regular zones 
d'interes artesanal, fomentar tires i exposicions artesanals, 
impulsar la creació d'una exposició d'artesania pennanent, 
fomentar la publicació, etc., etc. Si aquest Diputat no ho 
recorda malament, l'any passat ja vam fer una relació deta
llada; són UDS objectius que sempre figuren a la Memoria 
d'aquests pressuposts, uns objectius molt lloables, la llasti
ma és que mai no tenen la corresponent contrapartida 

pressupostAria perque es puguin realitzar, és a dir, que són 
uns objectius imaginaris, que queden molt bé i mai no s'a
consegueixen. 

Volem regular zones d'artesania. Quantes zones d'ar
tesania s'han regulat? Cap ni una. La competencia, la tenen 
tota, no ho han regulat perque no han volgut. Quin suport 
han donat a les empreses per participar en tires i exposi
cions artesanals? Segons la relació que el Govern va passar 
a aquest Diputat, aproximadament uns dos mílions de pes
setes. El Consell de Mallorca, que no té cap competencia 
en aquesta matéria, n'hi dedica més; vull que ho sApiguen. 
Quins estudís s'han realitzat sobre temes d'interes per al 
sector artesa? Resposta del Govem: cap ni un. Després de 
més de cinc anys, encara no hem fet res. Que s'ha fet per 
fomentar les estructures comercials de caracter col.lectiu 
en el sector artesa? Resposta del Govern: res. També figu
rava en els programes d'enguany i de l'any passat, de cada 
any. 

Per tant, Srs Diputats, són unes esmenes petites, de 
poca quantia, pero almanco intenten que aquests dos ca
rnins que tins ara han estat tan divergents, objectius i reaJi
tat, es vagin concretant i aproximant. 

EL SR PRESlDENT: 

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

EL SR RICCI I FEBRER: 

Gracies, Sr President. Només per demanar al Sr Ortila 
que retiri l'esrnena 3352, perqué eH sap molt bé quan es be
lIuga una vaca, pero no sap que ja hem fet reunions a la PI
ME, a les quals ha assístít la plana major de GESA i ha re
unit pagesos i industrials d'electricitat que han explicat les 
millors formes d'utilítzar els sistemes de nit, cosa que molts 
ja posen en practica dirigits justament per GESA Com que 
els pressuposts són tan justos, crec que no és convenient 
malgastar, encara que només siguín dos milions. Gracies, 
Sr President. 

EL SR PRESIDENT: 

Sí, Sr Ortila. Contesti telegraticament. 

EL SR ORFILA I PONS: 

Gracies, Sr President. L'assessor de la Conselleria d'In
dústria ens acaba de demanar que retirem una esmena. No
saltres no la retiram. Sr Ricci, en aquests moments no es fa 
aquest estalvi energetic, al manco d'una forma seriosa. 
Aquest estiu, a Menorca, malgrat el problema d'aigua que 
teníern, durant el mes d'agost es continuava regant a pIe sol 
i malgastant unes quantitats increibles d'aigua que no s'uti
litzaven correctament. Per tant, nosaltres mantenim l'esme
na perqué pensam que l'Adminístració té responsabilitats, 
entre d'altres la d'educar els ciutadans ... 

EL SR PRESIDENT: 
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Aixo jo ha ha dit, Sr Orfila. Voste manté l'esmena i... 
Que hem de fer, ara? Un debat sobre qui estalvia més ener
gia, Sr Ricei? Per favor! Per que demana la paraula? 

EL SR RICCI 1 FEBRER: 

Perque el Sr Orfila cada vegada canvia el que jo die i 
queda tan tranquil. A Menorca es fa aquesta feina, i Me
norca no és Rússia, on es mana des de la Conselleria. 

EL SR PRESIDENT: 

Per part del Grup Parlamentari POPULAR, té la pa
raula el Diputat Sr Cap6. 

EL SR CAPÓ 1 GALMÉS: 

Moltes graeies, Sr President. Jo intentaré ser el més 
breu possible sobre el munt d'esmenes que s'han de discutir 
i les interveneions que s'han fet, repartides de dues en dues. 

Quant al Sr Orfila del Grup NACIONALISTA I 
D'ESQUERRES, dir que nosaltres no donarem suport a la 
seva esmena 3151, perque tanmateix el tema és incIos dins 
el programa de les aetivitats de la Conselleria, com veurem 
després. Quant a la 3152, sobre la campanya per estalviar 
energia i aigua, promovent nous sistemes de rec, a més del 
que ha dit el Sr Ricci jo li demanaria que la retiras, ates 
que varem aprovar una esmena seva, la 3155, sobre demos
traci6 d'utilitzaei6 d'energies alternatives d'eleetrificaei6 
rural. Ja sabem que no tenen res a veure, pero és que tan
mateix amb dos milions de pessetes no es fara estalvi ni es 
modificaran els sistemes de regar. Tots els pagesos saben 
que va millor regar els vespres, que s'estalvia energia i que 
aquesta és més barata, pero passa que no dormen i que re
guen de dia perque valen, tothom ho sap, aixo és cIar, i que 
les pastures no es poden regar amb gota a gota, les pastures 
es reguen per aspersió, voste ha diu. Per tant, ni amb dos 
milions de pessetes ni amb cent, perque els pagesos saben 
que el fet de regar de dia els costa cents de milions de pes
setes més i no hi ha manera de fer-los regar durant la nit, 
comen<;ant per mi. Per que? Perque volen dormir els ves
pres i no volen regar, áixo és cIar. Per tant, és innecessari; 
no li donarem suporto 

Quant a les altres de recollida de vidre i de piles toxi
ques, també dir que s6n al programa de la Conselleria i per 
tant s6n innecessaries. Sobre els olis pesats, aprofitant per 
contc:star també la intervenci6 del Grup SOCIALISTA, dir 
que la Direcci6 General d'Indústria aro mateix inelou la 
gesti6 d'olis usats i aetivitats d'investigaci6 i de desenvolu
pament, de manera que va bé que ens ho recordin, pero no 
importava. Després, sobre la 3356, d'iniciar un pla d'eleetri
ficaei6 rural global per a cada una de les illes, aquest pla 
també és perfeetament contemplat amb un pressupost bas
tant important, i 5 milions de pessetes no solucionarien res 
(deficiencies de so), i també recordar-li que com que 1i va
rem acceptar la 3155, aquesta va a cavall de les dues que he 
anomenat. 

Quant al Grup SOCIALISTA, al Sr Pons, que tot 
aquest conjunt de les 3135, 3152, 3153, 3155, coincideixen 

basicament amb les que ha dit el Sr Orfila i aleshores no 
insistiré a explicar la nostra posició per raons d'economia 
de temps. Si vol ha faré una per una, pero cree que no és 
necessari, només li faré una puntualització. Voste diu que 
el Conseller d'Indústria no ha fet els pressuposts, sinó que 
els ha fet aquest Grup Parlamentari; jo li vull fer una ob
servaci6 sobre aquesta defensa que ha fet d'aquestes esme
nes. Per no cansar-lo, voste llegeixi la pagina 516 del Pro
jecte de Pressuposts i veura que les seves esmenes coinci
deixen basicament amb el programa d'aetuaeions de la 
Conselleria d'Indústria. Aleshores a mi em passa pel cap 
dir que aquest pressupost l'hem fet entre tots, comen<;ant 
per voste, amb la nostra ajuda i la inspiració del Conseller 
d'Indústria, que va fer el doeument inicial. 

EL SR PRESIDENT: 

Passam a vota~i6 tata la bateria d'esmenes que acabam 
de debatre, comen<;ant per les presentades pel Grup Parla
mentari NACIONALISTA 1 D'ESQUERRES. 

Sres i Srs Diputats que voten a favor de les esmenes 
3351, 3352, 3353, 3354 i 3356 del Grup Parlamentari NA
CIONALISTA 1 D'ESQUERRES, es valen posar drets? 

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

Abstencions? 

Resultat de la Votaei6: Vots a favor, 26. Vots en con
tra, 30, No hi ha abstencions. Queden rebutjades les esme
nes que acabam de sotmetre-a votació. 

Les esmenes del Grup Parlamentari SOCIALISTA, es 
poden votar totes conjuntament? Passam a votar les esme
nes 3135, 3138, 3152, 3153, 3155, 3156, 3157, 3136, 3140, 
3142,3151 i 3154 del Grup Parlamentari SOCIALISTA 

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

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

Abstencions? 

Resultat de la Votació: Vots a favor, 26. Vots en con
tra, 30. No hi ha abstencions. Queden rebutjades les esme
nes que acabam de votar. 

Al Programa 6210, promoció i regulació de l'Artesa
nia, hi ha mantengudes les esmenes 3357 i 3358 del Grup 
Parlamentari NACIONALISTA I D'ESQUERRES. Per 
defensar-les té la paraula el Diputat Sr Orfila. 

EL SR ORFILA I PONS: 

Gracies, Sr President. La nostra companya Paula Gui
llem defensara la 3358. 

Quan he sentit el Sr Ricci em pensava llegir AliciIl en 
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el pals de los soviets. És ver, que a Rússia comanden els 
consellers? Aquí tristament comanda el Grup MIXT. Es
tendre les tires o mostres d'artesania a nous municipis, d'a
cord amb les organitzacions d'artesans de cada illa, 3 mi
lions de pessetes; fomentar l'artesania, entre altres coses 
fent possible que es vengui. De vegades s'ha acusat la polí
tica tiral de la Consel1eria - respecte d'algunes fues, no 
exactament IFEBAL - dient que l'únic que aconseguia era 
promoure que venguéssin empreses de fora de l'illa. Jo ti 
he de dir al Conseller que la darrera Fira Balear possible
ment hagi millorat en aquest sentit, aquest Diputat que 
parla ro va ser present i li va semblar que hi havia hagut al
guna millora, pero és un fet que les tires d'artesania no ar
riben encara a tots els pobles. Nosaltres pensam que és ab
solutament important que artJ es faci així, especialment a 
les IUes, on hi ha una actuació molt tímida respecte d'a
questa poUtica. Per tant, demanam que s'hi dediquin 3 mi
lions, d'acord amb les organitzacions d'artesans de cada i
Ha. Gnkies. 

EL SR PRESIDENT: 

Per defensar l'esmena 3357, del mateix Grup, té la pa
raula la Diputada Sra Guillem. 

LA SRA GUILLEM 1 RIPOLL: 

La 3358, Sr President. La 3357 l'ha defensada el com
pany Ramon Orfila. 

A Eivissa hi ha una feina artesana important, que són 
aquestes persones - en queden molt poques, perque són de 
molta edat - que eS dediquen a fabricar instruments musi
cals eivissencs. El tambor, la flauta, les castanyoles, que són 
un instrument pnlcticament únic, es troben en perill de 
quedar-se sense alguna persona que pugui ensenyar o expli
car el seu procés de fabricació. Per evitar que aquesta tasca 
transmesa a través de segles, de generacions, desapareixi, 
hem presentat aquesta esmena, a la qual esperam que do
nin suporto GrAcies. 

EL SR PRESIDENT: 

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

EL SR CAPÓ 1 GALMÉS: 

Moltes grAcies, Sr President. Jo no .acab d'entendre 
l'esmena 3357 del Grup NACIONALISTÁ 1 D'ESQUER
RES, d'estendre les fues a nous municipis, en el sentit que 
dóna una baixa de Fires de 3 milions de pessetes i una alta 
a Transferencies a Ajuntaments de 3 milions de pessetes, a 
un altre programa, el de promoció i regulació de l'Artesa
nia, i en canvi ho baixa de Fires, quan a la motivació diu 
"estendre els fires a nous municipis". No ho en ten e de cap 
manera perqu~ sÓn una baixa i una alta; de totes formes, si 
volen potenciar les tires, hi ha 30 milions de pessetes, tant 
farem amb 30 com amb 33, i si volen potenciar les transfe
r~ncies a ajuntaments, també hi ha partida. Per tant, nosal
tres creim aquesta esmena innecessAria i no li donarem su
port. 

Quant a l'esmena 3358, la referent a la partida de 2 mi
lions de pessetes per a foment de la fabrica ció artesanal 
dels instruments musicals eivissencs, dir a la Sra Guillem 
que efectivament ens ha conven~ut, que quan hi ha una co
sa positiva s'ha de contemplar, així ho ha dit el Diputat 
d'Eivissa i així ho consideram nosaltres, i per aixo li dona
rem suport. 

EL SR PRESIDENT: 

Passam a votació l'esmena 3357 del Grup Parlamentari 
NACIONALISTA I D'ESQUERRES. 

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

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

Abstencions? 

Resultat de la Votació: Vats a favor, 27. Vots en con
tra, 30. No hi ha abstencions. Queda rebutjada l'esmena 
que acabam de sotmetre a votació i passam a votar l'esme
na 3358 del Grup Parlamentari NACIONALISTA 1 D'ES
QUERRES. 

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

Vats en contra? 

Abstencions? 

Queda aprovada per unanimitat de la Cambra. 

Al Programa 6211, reforma d'estructures, s'hi mante
nen dues esmenes del Grup Parlamentari NACIONALIS
TA I D'ESQUERRES, la 3359 i la 3365. Per defensar-Ies, 
té la paraula el Diputat Sr Ortila. 

EL SR ORFILA 1 PONS: 

GrAcies, Sr President. A veure si tenim la mateixa sort 
que amb les xeremies. 

Un dels problemes de les indústries de bijuteria és la 
contaminació que poden causar a partir de l'eliminaci6 de 
les aigües residuals de galvanotecnia. Si aquestes aigües no 
es depuren de forma convenient, poden generar problemes, 
perque normalment, i és trist haver-ho de reconeixer, salen 
ser abocades al clavegueram, i moltes vegades causen greus 
problemes pel seu contingut de metalls pesats i elements 
absolutament toxies. El Diputat Sr Pons del Grup SOCIA
LISTA, que ha intervengut anteriorment, ha explicat com a 
alguna illa, la de Menorca en coneret, a partir de la iniciati
va d'un Consell Insular i d'un grup d'empresaris, de la ini
ciativa d'ITEB en concret, s'havia afrontat aquest problema 
amb possibilitats. 

Jo cree que és un model a seguir, que artJ s'hauria d'es-
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tendre a altres illes i ampliar-se a la de Menorca, de tal ma
nera que pogués cobrir tates les necessitats. Gastar 10 mi
lions de pessetes per a una actuació com aquesta, pensam 
que honoraria el Govern. L'actitud de mur total del Go
vern d'aprovar-nos només qüestions de xeremies o sem
blants ens sembla pobra i demanaríem que reconsiderassin 
aquest tema. No ens val de cap manera que se'ns digui que 
tot va bé, no ens val de cap manera que el Grup que dóna 
suport al Govern ens digui de forma constant que tot és 
contemplat, que tot s'ha previst, que tot es va fent. E pur si 
muove; per molt que diguin, la realitat, la dura realitat de
mostra que no és aixf. Per tant, jo demanaria als Grups que 
donen suport al Govern que siguin capac;os de donar su
port a algunes esmenes nostres, com aquesta, que jo cree 
que són eminentment positives. 

La segona esmena, la 3365, fa referencia a potenciar 
convenis per fer actuacions col.leetives de formació d'em
preses dedicades a la comercialització en comú. Nosaltres 
hem dit, i no ens ha dolgut reconeixer-ho, que el Govern 
havia tengut una actuació mod~lica en aquest sentil, mod~
lica en part. Hav[em estat capa'S d'ajuntar-se amb el sector 
del cah;at, en un moment determinat, quan va ser l'hora de 
promoure l'empresa Gíovanni, de comercialització de saba
tes, creant botigues a París i a altres capitals d'Europa per 
poder vendre millor aquest producte que es troba amb tan
tes dificultats a les nos tres illes. Una iniciativa modélica, si 
no hagués estat perqué es va saltar la Llei d'Empreses pú
bliques i altres qüestions de forma que també tenen molt a 
veure amb el fons, pero que no lleven valor a l'actuació 
concreta. 

Nosaltres pensam que no basta amb una, que n'han de 
fer moltes més; que en la bijuteria i altres subsectors també 
s'ha de fer una actuació com aquesta i que s'ha d'impulsar 
des del mateix Govern. No en tenim prou que el Govern 
vagi a rossee del sector, creim que hauria de ser dinamitza
dor, incentivador, catalitzador de convulsions, de reaccions 
que fessin que el sector industrial del qual parlavem abans 
es mogués per sortir deIs problemes que té en aquest mo
ment. Gracies, Sr President. 

EL SR PRESIDENT: 

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

EL SR RICCI I FEBRER: 

Quan jo escolt el Sr Orfila sempre recordo aquell co
munista que ho repartia tat, fins que va tenir una bicicleta; 
després la bicicleta ja era seva. Vertaderament cree que és 
veritat que el Govern hauría de ser incentivador, que hau
ría d'aprendre del que feia el Consell Insular de Menorca 
quan incentivava tan bé les empreses particulars que era 
capa~ d'aportar el 48% del capital i el 52% era de l'altre ... 

EL SR PRESIDENT: 

Sr Ricci, es limitin a defensar les esmenes. Vostes aquí 
fan un ... , i el temps és curt. Aquesta Presidencia els dóna la 
paraula perqué parlin sobre l'esmena, no sobre el Consell i 

els incentivadors. Em sap greu haver de cridar l'atenció, pe
ro a partir d'ara haurem de posar ordre. Se cenyeixin als te
mes; aquesta Presidencia no tolerara que ningú en tomí a 
sortir per explicar coses que no tenen res a veure amb els 
pressuposts. Té la paraula, Sr Ricci. 

EL SR RICCI I FEBRER: 

Si es va aro, tot anira molt millor. Grades. 

EL SR PRESIDENT: 

No, Sr OrfiIa; no té la paraula. Per part del Grup Par
lamentari POPULAR, té la paraula el Diputat Sr Capó. 

EL SR CAPÓ I GALMÉS: 

Moltes gnlcies'; Sr President. Molt curtet, no sigui cosa 
que s'enfadi. El tema de l'esmena 3359, en tres paraules, és 
el mateix de les piles de botó i de l'altre, de la Secció 4434, 
i em remet al que he dit abans. No li donarem suport. 
Quant a l'altra, creim que els 25 milions són més adequats 
aquí on són que no a Foment Industrial S.A, que és una al
tra empresa. Tampoc no li donarem suporto Moltes grades. 

EL SR PRESIDENT: 

Abó és com s'ha de defensar una esmena, i no ... (Ria
lles) 

Per defensar l'esmena 3145 del Grup Parlamentari SO
CIALISTA, que figura sola, qui té la paraula? 

EL SR VALENCIANO I LÓPEZ: 

Si el Sr President ha vol, per fer el debat més operatiu 
podem defensar tates les esmenes que queden. 

EL SR PRESIDENT: 

Moltes grades, Sr Valentf Valenciano. Per defensar les 
esmenes 3145, 3128, 3139, 3141, 3143, 3150, 3129, 3130, 
3131,3133,3134,3137,3146,3147,3148,3149 i 3144, té la 
paraula el Diputat Sr Valenciano. 

EL SR VALENCIANO I LÓPEZ: 

Grades, Sr President. Són unes esmenes que fan refe
rerencia als programes 6211, d'lndústria, i 7241, de Co
mer~. Aquest conjun'i d'esmenes - no en dubti, Sr Capó - -
s'han fet amb l'objectiu de millorar la poHtica industrial i 
de comer~ d'aquest Govern, pero no hi cerqui una poHtica 
global, una polftica radicalment diferent. El nostre Grup ja 
va intentar fer una polftica radicalment diferent; per aixo 
va presentar una esmena a la totalitat, de devolució d'a
quests pressuposts, pero va ser rebutjada. Per tant, aquest 
conjunt d'esmenes intenten apeda~r la situació, arranjar 
una mica el bugat que hi ha, és a dir, donar soIucions par
daIs, no globals, perqué és impossible atesa la situació en 
que es traba el sector industrial. 

Per tant, són esmenes dirigides a uns objeetius con-
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crets. Fonamentalment, tenen la finalitat de fer actuar el 
Govern de la Comunitat Autonoma perqu~ prengui inicia
tives. La política actual és que ara totes les inversions es 
passen a Capital VII, és a dir, a Transfer~ncies; la política 
que ja coneix aquest Plenari, de la qual hem parlat reitera
dament; la política de la sobrassada, d'anar-Ies donant tal 
com vénen, una política de rentar-se les manso Qu~ aques
tes partides no s'executen? L'empresari en té la culpa, per
que, ciar, com que no han demanat les ajudes, no les po
dem donar. Que s'executen totes i es donen totes les trans
ferencies? Com que tot va molt malament, etc., etc., la cul
pa és de les empreses que no funcionen, etc., etc., és a dir, 
que sempre té la culpa l'empresari, igual que el Sr Morey 
que diu que sempre la té el pages, bé perque no demana o 
bé perqué no en té ganes. 

Evidentment no és aquesta la política que el nostre 
Grup ereu que s'ha de practicar, ni la que necessita el nos
tre sector industrial; donar subvencionss al primer qui arri
ba i desentendre's després del problema no és la política 
que necessitam. Per tant, que fa falta? Fa falta marcar una 
pauta, marcar un cam[, i aquest cam[ l'ha de marcar i l'ha 
de dirigir el Govern. Aixo significa una cosa, Srs Diputats: 
ten ir capacitat de decidir, no tenir sempre l'actitud del dub
te. Saber on es vol anar, no estar permanentment indecisos. 

Podrtem tornar a repetir el diagnóstic del sector que fa 
el mateix Govern en el seu informe economic, un diagnos
tic encertat. Fins i tot, corroborat i dit expressament no 
soIs pel Sr Capó, sinó per altres alts canees d'aquest Go
vern, que a la poHtica d'aquesta Conselleria, a la política 
industrial i de comen;, realment li fa falta un canvi de 
rumbo Per exemple, a la darrera compareixen<;a em sembla 
que amb motiu del Centre de Documentació Europeu, el 
Director General d'Economia ja va dir expressament que 
en la poHtica industrial - esta gravat, escoltin les cintes -
efectivament hi ha d'haver un canvi radical. No són parau
les d'aquest Diputat, són paraules del Director General 
d'Economia, alt carrec d'aquest Govern. 

Per tant, aquests factors d'aquesta amUisi de la situació 
industrial són coneguts, i per aixo es poden combatre, pero 
per combatre'ls fa falta tenir dos elements que durant molt 
de temps han estat absents de la poUtica industrial d'aquest 
Govern. Primerament, fa falta tenir una capacitat de deci
sió i saber exactament on anam. Si hom té un programa 
marc ciar i definit, ha d'estar decidit a dur-Io endavant; no 
hem de canviar d'idea a la primera eventualitat i després 
reconduir els recursos a altres transferencies més senzilles i 
més alegres, pero que després, com és veu, desgraciada
ment no produeixen com benefici. Capacitat de decisió, Srs 
Diputats. Quan hom té capacitat de decisió, quan té un 
programa marc, s'ha de dur endavant, s'ha de Huitar per 
dur-lo endavant, s'ha de Huitar per aconseguir els recursos 
necessaris per dur-Io endavant, s'ha de Huitar per obtenir 
els recursos per aconseguir els objectius que marca aquest 
programa, no hem de defallir a mitjan travessia, no hem 
d'abandonar el vaixeH i deixar-ho anar tot. S'han de tenir 
dues coses, Srs Diputats, que han estat absents: idees cIares 
i capacitat d'execució, dues coses. 

Aquestes esmenes que presenta el Grup Parlamentan 

SOCIALISTA són minimes, d'unes dotacions minimes, pe
ro indiquen i assenyalen un cami per tenir empreses com
petitives, per tenir empreses que funcionin, que tenguin un 
índex de productivitat a nivell europeu, com el que hi ha en 
l'ambit europeu, i per aixo és necessari tenir una tecnologia 
que penetri en aquestes indústries, tal com ho fan els paí
sos avan~ts. Per tant, Srs Diputats, fan falta recursos, 
s'han d'invertir recursos per introduir aquest canvi tecnolo
gic que necessita el nostre món industrial, i aixo no s'ha de 
fer d'una forma totalment indiscriminada, sinó d'una mane
ra dirigida. Capítol VI, no Capital VIL 

Que més significa, tenir empreses competitives? Signi
fica unir es fa r<;üs. El nostre teixit empresarial és petit, i 
precisament perque és petit s'han de coordinar els esfor<;üs, 
precisament pel problema de la dimensió empresarial; per
que a l'hora d'introduir aquest canvi tecnologic, aixo és un 
problema important. Per tant, s'han de posar en practica 
altres models d'investigació col.lectiva, deis quals ja n'hi 
que funcionen a les nostres illes, no inventam res de nou, 
l'únic que hem de fer és fomentar que n'hi ha hagi més. 
L'Administració és la que ha de donar aquest impuls, és a 
dir, Srs Diputats, que l'administració ha de tenir un paper 
bel.ligerant, no ha de tenir un paper resignat. 

Qualsevol altra política que sigui d'amagar el cap da
valll'ala, d'esperar que el veí resolgui el problema, és a dir, 
de practicar una política d'aquestes inversions immaterials 
de molles ConseHeries, que ningú no sap .que-són, tanta im
materialitat i tanta espiritualitat tal vegada faran guanyar el 
cel a quaJcú, pero creguin que a la població industrialli fa 
passar el purgatori més absolut. Gracies, Sr President. 

EL SR PRESIDENT: 

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

EL SR RICCI I FEBRER: 

GrAcies, Sr President. Sr Valenciano, no podem votar 
a favor d'aquestes esmenes i sento dir-li que no crec que 
voste conegui prou bé la infrastructura humana de la Con
selleria, perqu~ si vertaderament voste creu que amb 
aquest canvi soluciona res, va totalment equivocat. Gracies, 
Sr President. 

EL SR PRESIDENT: 

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

EL SR CAPÓ 1 GALMÉS: 

Molles gracies, Sr President. Sr Valenciano, jo reconec 
que són les darreres esmenes que té a la Secció 20 i ens ha 
donat la l1i~ó final, pero tanmateix té ra6. Diu que no cer
quem en aques tes esmenes un canvi global. És ver; el que 
passa és que jo l'havia cerca l i la verilat és que no l'havia 
trobal. Ara diu que no el cerqui; si m'ho hagués dit ahír, 
tot aixo m'hagués estalviat. 

.. 
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Efectivament, jo només he vist que passen coses de Ca
pitol VII a Capitol VI, res més. Abcó si, he trobat dues dife
r~ncies importants, una és que lleva 100 milions de pesse
tes de les Hnies de crMit, que són a Capitol VI, i nosaltres 
no estam d'acord a suprimir les Hnies de crMit, i més amb 
aquesta situació económica que tenim en aquests moments, 
amb aquest refredament de l'economia, aquest constipat 
que varen donar a les nos tres empreses les mesures de re
fredament de l'economia a nivell nacional. 

Llavors, en conjunt, també lleva 87.400.000 pessetes 
d'empreses públiques per a creació de sól industrial. Efecti
vament nosaltres creim que avui és urgent la creaci6 de sól 
industrial, fins i tot ho havia dit el Grup NACIONALISTA 
1 D'ESQUERRES en una esmena que tenia en aquest sen
tit: que era més car que devora la mar, ha dit el Sr Orfila. 
Jo supos que no ti donaran suport a aquestes esmenes, en 
el sentit que no podem aprovar llevar sol industrial, i 
aquestes són les dues idees que ens dóna, que evidentment 
no és un canvi global i donam la raó a altres Portaveus d'a
questa Cambra que han dit que aixó no solucionara els pro
blemes de la indústria i per tant pot quedar el text original 
del Govern. Moltes gracies. 

EL SR PRESIDENT: 

Passam a votació les esmenes 3359 i 3365 del Grop 
Parlamentari NACIONALISTA 1 D'ESQUERRES. 

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

Sres i Srs Diputats que en voten en contra, es volen 
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 acaba m de sotmetre a votació i passam a votar les 
esmenes 3145, 3128, 3139, 3141, 3143, 3150, 3129, 3130, 
3131,3133,3134,3137,3146,3147, 3148, 3149 i 3144 del 
Grup Parlamentari SOCIALISTA 

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

Sres i Srs Diputats que en voten en contra, es valen 
po.~ar 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. 

Al Programa 7211 hi ha mantenguda l'esmena 3360 del 
Grup Parlamentari NACIONALISTA 1 D'ESQUERRES. 
Per defensar-la, té la paraula el Diputat Sr Orfila. 

EL SR ORFILA 1 PONS: 

GrAcies, Sr President; molt breument. Primer faré una 
promesa formal que mai més no citaré Lenin ni intentaré 
crear cap soviet de diputats, no sigui cosa que em tomin a 
parlar de bicicletes. 

La proposta d'aquesta esmena és transferir als consells 
insulars 20 milions de pessetes per descentralitzar la Con
selleria. El nostre grop ha defensat des del primer moment 
que els consells insulars havien de jugar un paper fonamen
taHssim i que aixo passava pel fet de descentralitzar el Go
vem insular. Tot alIó que poden fer els consells insulars no 
ha hauria de fer el Govern, i nosaltres pensam que les ac
tuacions a cada una de les illes haurien de passar pels con
sells. Per tant, pensam que la Conselleria d'Indústria enca
ra no ha afrontat aquest problema, que practicament no hi 
ha incidit, així com ja ho han fet Cultura, Agricultura i 
Obres Públiques, i que és hora que es pugui preveure. De
dicar-hi 20 milion~ en aquest prssupost és fer-ho possible. 
Gracies. 

EL SR PRESIDENT: 

Per part del Grup Parlamentari POPULAR, té la pa
raula eL. No? Podríem passar a debatre l'esmena 3361 del 
Grup Parlamentari NACIONALISTA I D'ESQUERRES 
al Subprograma 72.21.01. Té la paraula el Sr Orfila. 

EL SR ORFILA r PONS: 

Queda retirada, Sr President. 

EL SR PRESIDENT: 

Al Subprograma 72.21.03 hi ha una esmena mantengu
da del Grup Parlamentari CDS, de supressió. 

EL SR QUETGLAS 1 ROSANES: 

Sr President, aquesta esmena té un contengut sim~tric 
a les de la Secció 17, el de justificar la gestió d'obres hi
drauliques, i queda defensada amb els mateixos termes d'a
hir. Gracies, Sr President. 

EL SR PRESIDENT: 

Finalment, queden mantengudes les esmenes 3362, 
3363 i 3364 del Grup Parlamentari NACIONALISTA 1 
D'ESQUERRES. Per defensar-les, té la paraula ... 

EL SR ORFILA 1 PONS: 

Les defensarem per separat, Sr President, aquest Dipu
tat, el Sr Serra i la Sra Guillem, de forma molt rapida i suc
cinta. 

EL SR PRESIDENT: 

Voste quina defensara, Sr Orfila? 

EL SR ORFILA 1 PONS: 

Defensaré la 3362, Sr President. De fet ja he fet la de-
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fensa fa un moment: l'inter~ perqu~ es dobH l'aportació 
per crear sol industrial ens sembla evident, abans ha parlat 
del cost que tenien les parcel.les de qualsevol polígon in
dustrial d'una ciutat de les nos tres illes i que era superior al 
valor d'una parcel.la per edificar xalets o un hotel a prime
ra Unia davant la mar a qualsevol urbanització de luxe. No
saltres pensam que ac;Q no incentiva la creació de noves 
empreses, no incentiva que es traslladin les empreses que 
es fan dios el casc urM als poUgons industrials, desconges
tionant les ciutats i eliminant contaminacions, i pensam 
que aquesta hauria de ser una política prioritAria del Go
vern. 

El Govern enguany hi dedica una partida, ha hem de 
recon~ixer, una partida semblant a la que nosaltres hi dedi
cam, per pagar interessos, per poder dedicar 200 o 250 mi
Hons a foment de sol industrial. Nosaltres pensam que -
s'hauria de doblar; dedicant-hi 500 milions cada any es po
dria comenc;ar a incidir en aquest problema, que nosaltres 
creim greu. Gracies, Sr President. 

EL SR PRESIDENT: 

Per defensar l'esmena 3363, té la paraula la Diputada 
Sra Guillem. 

LA SRA GUILLEM I RIPOLL: 

Gracies, Sr.Pr~ident. Fa uns mesas, aquesta Diputada 
va formular una pregunta dirigida a la Conelleria de Co
men; i Indústria, demanant a veure si coneixia el volum de 
facturació. en el sector de la moda, crec que era durant l'any 
89. La nostra sorpresa va ser gran quan la Conselleria va 
contestar dient que no coneixia aquell volum de facturació. 
Sembla que no s'ha efectuat cap cens dins aquest sector, 
sembla que tal vegada ni tan soIs no es coneix el nombre 
d'indústries que s'hi dediquen, i sí, en canvi, que genera uns 
despeses importants, de I'ordre de 25 milions de pessetes, 
amb els quals la Conselleria els ajuda donant suport a l'as
sistencia a fires, setmanes de moda, etc., etc., mentre que 
no saben quins són els beneficis o les quantitats que factu
ren. D'aquí ve aquesta esmena: a veure si d'una vegada per 
totes com a mínim es fa un estudi o un cens destinat a co
neixer la réaHtat d'aquest sector. GrAcies. 

EL SR PRESIDENT: 

Per defensar l'esmena 3364, té la paraula el Diputat Sr 
Serra. 

ELSRSERRAIBUSQUE~: 

L'objectiu de I'esmena són 50 milions per crear noves 
indústries en el Pla de Mallorca a través de Capitol VII, és 
a dir, incentivant les indústries que vulguin actuar espec(fi
cament en el Pla de Mallorca, per evitar que quedi despo
blat. Per part del Consell de Mallorca i també per part del 
Govern de la Comunitat, el Pla de Mallorca ha estat objec
te d'algunes actuacions, per exemple en mat~ria esportiva, 
en mat~ria de carreteres, fins al punt que es pot dir que, 
des del punt de vista d'infrastructures, en un parell d'anys 
haura millorat, pero el Pla continua desploblant-se, el Pla 

no té activitats economiques perqu~ la gent jove o la gent 
d'edat quedi ocupada, i en conseqüencia entra dins el que 
nos al tres entenem com a comarca clarament deprimida. 

El Sr Pascual, Diputat d'aquesta Cambra per UM, el 
Sr Vidal d'UM, el Sr Ricci del Grup MIXT, i en visites i in
tervencions públiques, el Sr Verger i el Sr Cafi.ellas, han de
fensat aquests tipus d'actuacions en el Pla de Mallorca. Els 
dos darrers, el Sr Verger i el Sr Cañellas, amb la seva actua
ció política quotidiana, i els Srs Vidal i Pascual d'UM i el 
Sr Ricci del Grup MIXT, amb intervencions en aquesta 
Cambra i amb vots i propostes en aquest sentit. Per tant, 
Sres i Srs Diputats, les seves mateixes intervencions expli
quen i justifiquen aquesta proposta. 

EL SR PRESIDENT: 

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

EL SR CAPÓ 1 GALMÉS: 

Moltes grAcies, Sr President. Simplement per anunciar 
que votarem en contra de les tres esmenes. Crec que ja 
s'han discutit i que s'han fet tots els raonaments al llarg 
d'aquest debat. 

EL SR PRESIDENT: 

Passam a votació les esmenes, que si no hi ha inconve
nient es fara conjuntament ... Sí, Sr Serra, cada vegada que 
voste canvia l'esmena, desbarata tot el Parlament. 

EL SR SERRA I BUSQUE~: 

Em sap moltíssim de greu, pero és que acords presos 
en aquest Plenari i que llavors, en una Ilei de pressuposts, 
Diputats i Grups que els hagin votat en un sentit tomín en
rera ... Per tant, demanaria que la del Pla fas per separat, 
perqu~ és una cosa votada en aquest parlament. 

EL SR PRESIDENT: 

Sr Serra, jo li ha acceptaré, pero l'única manera de 
canviar la possibilitat de fer-ho conjuntament és si voste 
pensa canviar el vot, no si els altres pensen fer-ho, i voste 
cada vegada diu que no ho vol fer per veure qu~ fan els al
tres. Si voste diu: jo votaré de manera distinta aquesta es
mena, ti canviaré, pero per saber que fan els altres, ja li ho 
vaig acceptar ahir i miri la que es va armar. No obstant ai
xo, també li ho acceptaré avui, esperant que no passi el ma
teix. 

Per tant, Sres i Srs Diputats que voten a favor de les 
esmenes 3360, 3362 i 3363 del Grup Parlamentari NACIO
NALISTA 1 D'ESQUERRES, es volen posar drets? 

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

Abstencions? 
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Resultat de la Votació: Vots a favor, 29. Vots en con
tra, 29. Abstencions, 1. Queda empatada la votació. Proce
deix fer-Ia de bell nou. 

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

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

Abstencions? 

Resultat de la Votació: Vots a favor, 29. Vots en con
tra, 29. Abstencions, 1. D'acord amb l'articIe 90 procedeix 
fer una suspensi6, que aprofitarem per fer-Ia de deu minuts. 

EL SR PRESIDENT: 

Recomen~ la sessi6. Una volta transcorreguda la sus
pensi6 del Plenari, repetim la votació de les esmenes 3360, 
3362 i 3363 del Grup PARLAMENTARI NACIONALIS
TA 1 D'ESQUERRES. 

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

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

Abstencions? 

Resultat de la Votació: Vots a favor, 26. Vots en con
tra, 29. Abstencions, 1. Queden rebutjades les esmenes que 
acabam de sotmetre a votació. Hi ha gent per entrar? 

(Pausa) 

Passam a votar l'esmena 3396, de supressió, del Grup 
Parlamentari CDS. 

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

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

Abstencions? 

Resultat de la Votació: Vots a favor, 29. Vots en con
tra, 30. D'abstencions, no n'hi ha. Queda rebutjada l'esme
na que acabam de sotmetre a votació i hi sotmeten l'esme
na 3364 del Grup Parlamentari NACIONALISTA 1 D'ES
QUERRES. 

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

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

Abstencions? 

Resultat de la Votació: Vots a favor, 29. Vots en con
tra, 29. Abstencions, 1. Queda empatada aquesta primera 
votaci6 i procedim a repetir-la. 

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

Sres i Srs Diputats que en 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 votaci6. Queden debatudes i vo
tades les esmenes a la Secció 20 i passam a la Secció 21, 
Conselleria Adjunta a Presidencia. En aquesta secció s'hi 
manté una esmena a la totalitat, la 3158 del Grup Parla
mentari SOCIALISTA 

EL SR VALENCIANO I LÓPEZ: 

Sr President, aquesta esmena s'ha retirat previament. 

EL SR PRESIDENT: 

Moltes gracies, Sr Portaveu. Al Programa 1213, Direc
ci6 i Serveis Generals de la Consellería, el Grup Parlamen
tari SOCIALISTA ha formulat un vot particular en el sen
tit de recuperar el text del Projecte, suprimint l'esmena 
3225 del Grup Parlamentari MIXT. Per defensar aquest vot 
particular, si el volen defensar, té la paraula ... 

ELSR VALENCIANO I LÓPEZ: 

Sr President, aquest vot el vam defensar ah ir conjunta
ment amb la Secci6 18; ha va fer el Diputat Gómez i Arbo
na. Era el tema de la informatització deis jutjats, per tant ja 
es va fer el debato 

EL SR PRESIDENT: 

El passam directament a votació, ido? Passam a votar 
el Vot Particular del Grup Parlamentari SOCIALISTA al 
programa 1213, Direcció i Serveis Generals de la Conselle
ria. 

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

., 

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

Abstencions? 

Resultat de la Votaci6: Vots a favor, 27. Vots en con
tra, 3D, Abstencions, no n'hi ha. Queda rebutjat el vot par
ticular que acabam de sotmetre a votació. 

Al mateix Programa s'hi manten en les esmenes 3159, 
3172 i 3187 del Grup Parlamentari SOCIALISTA Per de
fensar-Ies, té la paraula el Diputat Sr Febrer. 
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EL SR FEBRER I GENER: 

Gracies, Sr President. Evidentment aquestes esmenes 
es refereixen a la creació d'escoles-tallers sobretot a Mana
cor, Inca, etc. Les presentam per ajudar un poc a la Direc
ció General de Joventut, ja que cree que necessita una cer
ta ajuda, perqué tenc aquí els objeetius i la descripció d'ac
tivitats i, per a coneixement de tots, hi ha relació d'estudis 
per determinar les caracterfstiques i comportaments de la 
població juvenil, i després, entre les activitats, hi ha 6 rea
litzacions d'estudis. A mi em sembla que amb aquests estu
dis que hauran fet durant aquests 4 o 8 anys passats - per
qué són els mateixos, copiats, dels quatre anys daners - jo 
he de suposar que la Direcció General té coneixements i va 
veure que la formació professional i la creació, en aquest 
sentit, d'escoles de tallers ajudarien bastant a la joventut. 
En conseqüencia, posam aquestes esmenes per fumr la nos
tra postura i ajudar-los a fer un bé a aquesta joventut, que 
encara que siguin prop de la una, sempre és un tema que 
queda endarrerit, perque precisament és el darrer capftol i 
els joves són els més necessitats. Moltes gracies. 

EL SR PRESIDENT: 

Srs Portaveus que hi vulguin intervenir? No ni ha in
tervencions. Passam, ido a votació, les esmenes 3159,3172 i 
3187 del Grup Parlamentari SOCIALISTA 

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

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

Abstencions? 

Resultat de la Votació: Vots a favor, 27. Vots en con
tra, 30. No hi ha abstencions. Queden rebutjades les esme
nes que acabam de sotmetre a votació. 

Al Programa 1241, cooperacions i relacions amb les 
Corporacions Locals, s'hi manté l'esmena 3366 del Grup 
Parlamentari NACIONALISTA I D'ESQUERRES. Per 
defensar-Ia, té la paraula la Diputada Sr Guillem. 

LA SRA GUILLEM 1 RIPOLL: 

Sf; gracies, Sr President. Presentam aquesta esmena 
amb la intenció que s'aprovi, logicament, i va destinada a la 
compra d'un terreny per al nou cementiri municipal de 
Sant Antoni de Ponmany, la ubicació del qual ja ve preci
sada en el Pla d'Ordenació de Sant Antoni. Esperam la se
va aprovació, gracies. 

EL SR PRESIDENT: 

Al mateix Programa també hi ha mantengudes les es
menes ... Per que demana la paraula, Sr Costa? 

EL SR COSTA I SERRA: 

Aprofitaré per fixar la posició sobre l'esmena del Grup 

NACIONALISTA I D'ESQUERRES i, si m'ho permet, 
donaria per defensada 3160, perque són coincidents. Única
ment dir que ti donarem suport, ja que és una esmena pre
sentada per nosaItres i l'increment respon a un problema 
del cementiri municipal de Sant Antoni, que actualment ja 
no reuneix les condicions degudes. Tots els grups polftics 
del municipi de Sant Antoni estan sensibilitzats sobre la 
crea ció d'un cementiri nou, i per aixo hem presentat aques
ta esmena. Moltes gracies. 

EL SR PRESIDENT: 

Per defensar l'esmena 3164 del Grup Parlamentari SO
CIALISTA, perque pareix que hi ha voluntat de defensar
les per separat.. Les 3164, 3178 i 3181, que veig que no van 
agrupades, n'hi ha d'altres que hi van ... Sr Valenciano, que 
es aixo? Les 3164, 3178 i 3181. Té la paraula el Diputat Sr 
Martín Peregrino 

EL SR MARTÍN 1 PEREGRÍN: 

Gracias, Sr Presidente. En efecto esta enmienda tiene 
un contenido propio y se defiende singularmente. Después 
del restablecimiento de la democracia va incentivándose en 
España la sensación de que las corporaciones locales tie
nen que estar integradas en una Federación donde contras
ten sus problemes comunes y las soluciones que pueden o 
deben tener tener esos problemas. En España se ha consti
tuido una Federación de Municipios, recientemente consti
tuida también en Baleares, que nadie puede negar que está 
desarrollando una labor importantísima dentro de este 
concepto federativo y cooperativo de los municipios. 

Nosotros creemos que dentro de la política local que 
el Gobierno de la Comunidad Autónoma ha de tener en re
lación con los municipios hay una situación muy concreta 
que necesita de una consignación presupuestaria específica. 
Evidentemente es la razón por la que nosotros entendemos 
que el Gobierno debe entregar una cantidad razonable a 
esta Federación, con objeto de que su puesta en marcha va
ya consolidándose día a dfa. 

EL SR PRESIDENT: 

Per defensar l'esmena 3178 .. . La 3178 tata sola, Sr Fe
brer? Agafi el micrOfon i expliqui'm com ha vol fer. 

EL SR FEBRER I GENER: 

Gracies, Sr President. En certa manera, per donar un .. 
poc més d'agilitat al debat, hi ha un altre tipus d'agrupació 
i jo ti llegiria les esmenes que facem, i tal vegada en sorti
rem en tres grups. 

EL SR PRESIDENT: 

Jo tenc aquf una proposta seva d'agrupar esmenes, pe
ro queden aquestes dues tates soles. 

EL SR GENER 1 FEBRER: 

Si vol, faríem rapidament aquestes ... 
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EL SR PRESIDENT: 

Perdoni, Sr Gener. Per que no defensa la 3178 i la 
3181, conjuntament, ara? 

EL SR FEBRER 1 GENER: 

La 3178 i la 3180? Molt bé, ho farem així. Una fa refe
rencia a una subvenció a les cases consistorials d'Andratx, 
que seria una aportació que hauria de fer la Conselleria 
Adjunta a Presidencia per a millora d'aquestes ajudes, i la 
3178 fa referencia a una millora d'infrastructura de les as
sociacions juvenils. Per les converses que he tingut amb els 
consells juvenils de les illes de Mallorca, Menorca i Eivissa, 
em costa que evidentment n'hi ha qualcunes que es troben 
realment necessitades. Sabem que la Conselleria Adjunta a 
Presidencia fa una certa labor, pero nosaltres creim que és 
realment pobra i posam aquest increment de 5 milions de 
pessetes per a una millora d'infrastructura a associacions 
juvenils i també una ajuda a les cases consistorials. 

Respecte de les associacions juvenils, evidentment - i 
tal vegada d'aquesta manera donaré per defensada una al
tra série d'esmenes que fa referencia a aquestes associa
cions - voldría indicar, encara que m'hagi d'allargar un poc, 
que per Resolució de dia 8 de novembre del 1990, la Direc
ció General de Coordinació de l'Alta Inspecció va fer un 
conveni amb la Conselleria, no diré sobre la Secció 21 con
cretament, sinó que feía referencia al Consell Superior 
d'Esports i a Cultura, peró tenc entes que hi ha Comissió 
Interdepartamental que fa referencia als temes de joventut. 

Per tant, si hi pot haver un foment de l'associacionis
me deis joves en tots els nivells i l'Estat hi dedica la quanti
tat no gens menyspreable de 110 milions de pessetes, a cap 
de les dues conselleries no he vist reflectit un conveni que 
tenen firmat. Per tant, per coherencia política, em sembla 
que almanco haurien d'acceptar qua1cuna d'aquestes esme
nes. 

EL SR PRESIDENT: 

Aquesta Presidencia té una proposta per debatre con
juntament les esmenes 3170, 3174, 3175, 3176 i 3177. Són 
aquestes que ha fet ara? Té la pafaula el Diputat Sr Febrer. 

EL SR FEBRER 1 GENER: 

Gnkies, Sr President. Les 3170, 3174, 3175, 3176 i 
'. 3177 fan referencia evidentment a cooperacions i relacions 

amb corporacions locals, i em sembla que qualcuna seria 
transaccionada amb el Grup Popular, concretament la 
3170, que fa referencia a l'adaptació de Sa Muleta com a 
campament de la joventut. Aquí hauríem de dir, senzilla
ment, que Sa Muleta, com tots saben - avui fins i tot és no
tfcia en un diari de les nos tres illes - fa referencia a una ins
tal.lació militar que passanl a dependre del municipi de SÓ
ller, i evidentment en aquesta zona Nord de l'illa de Ma
llorca realment seria interessant que hi hagués una infras
tructura mínima com a campament de la joventut. En con
seqüencia, ens agradaría fer una transacció en el sentit de 
dedicar dos milions de pessetes a fer un conveni amb 

aquest Ajuntament per l'adequació de les instal.lacions mi
litars a Sa Muleta com a campament juvenil. La partida se
ria de 2 milions de pessetes i la baixa correspondria a la 
12.4K21O. En aquest sentit, esperam que el Grup POPU
LAR sera sensible a aquesta necessitat de la zona nord de 
l'illa de Mallorca i ens donara suporto 

Respecte de les altres instal.lacions, tarobé sÓn interes
sants. Una aItra a la qual ens agradaria que fossin sensibles 
és la millora del local de la joventut de S'Albufera de Cíu
tadella, sobre la qual he de dir que tal vegada soro una per
sona interessada, perque no m'agradaria que la meva fami
lia patís una desgracia que alhora podría afectar cents d'al. 
lots. Concretament, el meu fill hi va; he tingut la sort o la 
desgracia de visitar aquestes instaLlacions, i l'altre dia els 
responsables apuntalaven una biga. Em sembla que dedicar 
500.000 pessetes a agen<;ar aquest local dedicat a la joven
tut seria realmenl encomiable. Aquestes 500.000 pessetes 
les faríem amb la baixa corresponent igual que abans. 

També voldria dir que en certa manera és una necesi
tat peremptoria de tota la població juvenil de Ciutadella, 
concretament, la crea ció d'un alberg en Es Pinaret, pero 
em sembla que a0 sera realment difícil que ho assimilin, ja 
que actuacions d'altres diputats que suporten i donen su
port al Govem ten en interes a promocionar altres indrets 
de l'illa de Menorca. En conseqüencia, don per defensades 
les esmenes 3170, 3174,3175,3176 i 3177. 

EL SR PRESIDENT: 

Per defensar les esmenes que ell dira, té la paraula el 
Diputat Sr José Luis Martín Peregrino 

EL SR MARTÍN 1 PEREGRíN: 

Con mucho gusto, Sr Presidente, le digo cuales son. 
Defenderemos agrupadas las enmiendas 3161, 3162, 3163, 
3169, 3180, 3185 i 3171, todas ellas relativas a cuestiones 
relacionadas con la administración. 

EL SR PRESIDENT: 

Té la paraula, Sr Diputat. 

EL SR MARTíN I PEREGRfN: 

Es evidente que una política encaminada a cumplir 
con la obligación y la función que tiene la Comunidad Au
tónoma - y en este caso concreto, la Conselleria Adjunta a 
Presidencia - sobre la Administración local, exige plantea
mientos más o menos racionalizados y homogéneos en la 
aplicación concreta de esa política, y, además, ha de tener 
unas prioridades claras y referidas a la votación y al perfec
cionamiento de las infraestructuras de la Administración 
Local, que en muchos casos, tanto desde de un punto de 
vista material como de servicios o personal, están insufi
cientemente dotadas. 

Por eso, cada una de las enmiendas que hemos agrupa
do y ahora estamos defendiendo, en su aplicación concreta, 
van dirigidas a reforma y mejora de cementerios; a planes 
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de inversión y mejora de la infraestructura técnica de poli
cías locales, en desarrollo de la Ley de Coordinación de po
licias locales; a transferencias corrientes para casas consis
toriales y reforma concreta de algunas de ellas, tales como 
las de Binissalem i Andratx, y a planes de inplantación de 
informática en los ayuntamientos y de modernización de 
vehículos locales. Todas y cada una de esas enmiendas com
prometen y relacionan la actuación de la Conselleria de 
una manera mucho más centrada, mucho más coordinada 
que las referencias de tipo general y poco comprometidas 
en cuanto al gasto, a la asignación concreta del gasto que 
nos propone el Proyecto del Govern. Muchas gracias. 

EL SR PRESIDENT: 

Srs Portaveus que hi vulguin intervenir? Abans de do
nar la paraula al Sr Planells vuIl dir que hi ha hagut que hi 
hagut una oferta de transaccionar l'esmena 3170/90, per 
part del Portaveu del Grup SOCIALISTA, rebaixant la 
quantitat. Ha die perque ha tenguin en compte a l'hora de 
votar. Té la paraula el Diputat Sr Planells. 

EL SR PLANELLS 1 PLANELLS: 

Gril.cies, Sr President. Intentarem contestar totes les 
esmenes que s'han defensant, si en deixam alguna no ha 
prenguin per descortesia parlamentaria, sera que no hem 
tengut temps de buscar-la. 

Consideram que l'esmena que ha defensat la Sra Paula 
Guillem és coincident amb la 3160 del Grup Parlamentari 
SOCIALISTA, sobre la compra d'uns terrenys nous per al 
cementeri de Sant Antoni, preocupació que nosaltres tam
bé compartim. Entenem que és una problematica de l'A
juntament de Sant Antoni, pero no creim que sigui la més 
important de l'illa d'Eivissa; hi altres municipis que ten en 
problemes molt més greus i que tal vegada s'haurien de so
lucionar més de pressa que aquests. Només faig referencia 
a l'illa d'Eivissa, com vostes; no parlaré de Mallorca i Me
norca, perque no conee el tema, pero pensam que hi ha al
tres prioritats i per aixo no donarem suport a aquestes es
menes. 

Quant a l'esmena 3178 sobre millores de les infrastruc
tures juvenils, que ha defensat el Sr Febrer, a la Conselleria 
de Presidencia hi ha una quantitat pressupostada que en 
principi pensam que és més que suficient per atendre 
aquestes necessitats. 

Quant a l'esmena 3170, dir que acceptam la transacció, 
que en Uoc de 4 milions quedi en 2 milions, amb les baixes 
que ha dit el Sr Portaveu. Per una altra part, nosaltres voH
em fer dues transaccions més, a veure si el Grup Parlamen
tari SOCIALISTA les accepta. Ens referim a l'esmena 
3164, que ha defensat el Sr Martfn Peregrín, on proposarí
em que en lloc de 5 milions d'alta fossin 3 milions, i que en 
Uoc de produir la baixa a la Secció 31, es produfs a la ma
teixa Secció 21, al Subprograma 82.10 i al Programa 12.410. 
Aquesta seria la primera transacció que li oferim, i l'altra 
seria a l'esmena 3177, que cree que ha defensat el Sr Pe
brer, referent a les millores del local de la joventut de s'Al
bufera de Ciutadella, en la qual deixarfem la baixa com esta 

i l'alta, en lloc de 2 milions, 500.000 pessetes. Aquestes són 
les transaccions que oferim al Grup SOCIALISTA 

Quant a les altres esmenes que ha defensat el Grup 
Parlamentari SOCIALISTA, n'hi ha algunes que, si bé po
drfem compartir l'encert de la seva poHtica, hem de dir, per 
exemple, que la 3162, concretament, produeix una baixa del 
conveni que hi ha amb l' Ajuntament de Palma, que no es 
podria complir. D'altres són per a reformes de cases consis
torials, altra volta les de Binissalem i Andratx. Possible
ment aquests ajuntaments necessiten reformes, crec que -
n'hi d'altres que també en necessiten; dins les prioritza
cions de la Conselleria no hi entren aquestes i no els dona
ren suport. Gracies, Sr President. 

EL SR PRESIDENT: 

Aquesta Presidencia demana al Portaveu del Grup SO
CIALISTA si acceptem les transaccionals que els han ofert. 
Sí? Hi ha algun inconvenient per part deis altres Srs Porta
veus? Aleshores, a efectes de la votació i perque no hi hagi 
errors, primer votaríem conjuntament les tres esmenes 
transaccionades i després votaríem les altres. 

Passam, ido, a votar les es menes 3170, 3177 i 3164 del 
Grup Parlamentari SOCIALISTA, en els termes transac
cionats i acceptats per tots els grups. 

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

Vots en contra? 

Abstencions? 

Queden aprovades per unanimitat de la Cambra. 

Passam a votar les esmenes 3366 i 3170, que es poden 
votar conjuntament perque pareix que estan en la mateixa 
Hnia, la primera del Grup NACIONALISTA 1 D'ES
QUERRES i la 3160 del Grup Parlamentari SOCIALISTA 

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

Sres i Srs Diputats que en 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 que acaba m de sotmetre a votació i passam a votar les 
esmenes 3178, 3181, 3161, 3162, 3163, 3169, 3180, 3185, 
3171,3174,3175 i 3176 del Grup Parlamentari SOCIALIS
TA 

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

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

J 
I 
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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. 

Al Programa 2222 s'hi mantenen les esmenes 3165 i 
3186 del Grup Parlamentari SOCIALISTA Per defensar
les té la paraula el Diputat Sr Martín Peregrín. 

EL SR MARTíN 1 PEREGRíN: 

Sr Presidente, la 3165, Actividades Clasificadas, es la 
que tengo yo como mantenida. La 3186 creo que ya esta de
fendida. 

EL SR PRESIDENT: 

Si, ja l'han defensada. Vost~ ha de defensar la 3165. 

EL SR MARTíN 1 PEREGRíN: 

Gracias, Sr Presidente. Una de las funciones, si no la 
más esencial, que tiene la Comisión de Actividades Clasifi
cadas es la calificación previa a la concesión de la precepti
va licencia municipal de apertura y funcionamiento de to
das aquellas actividades catalogadas como molestas, insalu
bres, nocivas y peligrosas. Después del Decreto de creación 
de la Comisión de Actividades Clasificadas, en el que se or
ganiza desde el punto de vista estructural y funcional _.y 
también en relación a competencias - esta Comisión, se 
concreta que además es facultad de la Comisión de Activi
dades Clasificadas el ordenamiento de la .inspección de las 
actividades que se vengan desarrollando a través de las ins
talaciones que funcionen para comprobar el cumplimiento 
de la D-ormativa vigente, la advertencia de las infracciones 
legales que contengan las ordenanzas y reglamentos muni
cipales en relación al Reglamento de actividades molestas, 
insalubres y peligrosas y calificación de diversas actividades, 
así como labores de asesoramiento a las corporaciones lo
cales. 

A nadie se le ocultan dos cosas: primero, la importan
cia i trascendencia que tiene esta función, no sólo para el 
adecuado cumplimiento de la normativa vigente o de la ley, 
sino para que ese cumplimiento garantice la seguridad de 
todos y cada uno de los ciudadanos que van a hacer uso de 
esas instalaciones o que van a estar sometidos a las condi
ciones que determinadas explotaciones - por ejemplo, can
teras o actividades de tipo molesto, insalubre o peligroso -
pueden producir. La información pública, la tramitación de 
los expedientes, su aceleración y agilización se hace impres
cindible, sobre todo porque es notorio y conocido que en 
muchas ocasiones nos encontramos con actividades que la
mentablemente funcionan sin el más mínimo rigor ni auto
rización que les acredite, y después ocurre lo que ocurre y 
todo el mundo se echa las manos a la cabeza cuando ten
dr[a que ser lo contrario. 

Dotar de recursos a este servicio es algo absolutamen
te imprescindible, así lo ha reconocido la propia Conselle
ria y esa es la finalidad objetiva de esta enmienda: Que con 

esta dotación de recursos, esta Comisión acelere su puesta 
en funcionamiento, acelere su mejora y concrete de una vez 
por todas la solución de uno de los múltiples problemas 
que afectan tanto a profesionales como ciudadanos, como 
es el retraso injustificable de los expedientes relativos a ac
tividades molestas. 

EL SR PRESIDENT: 

Per defensar l'esroena 3184 del Grup Parlamentari SO
CIALISTA al Programa 2231, té la paraula el Diputat Sr 
Pebrer. 

EL SR FEBRER 1 GENER: 

Ja l'hem defensada, Sr President. 

EL SR PRESIQENT: 

Moltes gracies, Sr PebreL Per defensar l'esmena 3367 
al Subprograma 45.51.01, Informació Juvenil, del Grup 
Parlameritari NACIONALISTA 1 D'ESQUERRES, té la 
paraula la Diputada Sra Guillem. 

LA SRA GUILLEM 1 RIPOLL: 

Gnkies, Sr President. Ara si que ens trobam amb un 
tema que hauria de ser prioritari per a 1018 els grups polí-

_ tics . La joventut de les Illes Balears es traba malaurada
ment amb uns condicionan18 de manca de dotacions espor
tives suficien18, mol18 de bars, i francament, a l'hora d'em
prar les seves hares lHures, només tenen bars o motos. Re
alment hi ha molt poca dotació d'insta1.lacions suficien18 i 
capaces perqu~ puguin passar el seu lleure amb plenes ga
ranties. Es un tema que s'ha compartit i comentat, ho ex
pressen els mateíxos joves pels nos tres carrers; un exemple 
cIar d'aquesta problematica es dóna sobretot a l'illa d'Eivis
sao Esperam que donin suport a aquesta esmena, perqu~ 
pensam que és una prioritat que hauria de passar davant 
moltes altres. Gracies. 

ELSR PRESIDENT: 

L'esmena 3183 del Grup Parlamentari SOCIALISTA, 
ja l'han defensada? Per part del Grup Parlamentari POPU
LAR, té la paraula el Diputat Sr Planells. 

EL SR PLANELLS 1 PLANELLS: 

Grades, Sr ·President. Comen~rem al revés de com 
han intcrvengut els Srs Portaveus. Quant a l'esmena 3367, 
que cree que ha defensat el Grup Parlamentari NACIONA
LISTA 1 D'ESQUERRES, dir que si bé compartim la pre
ocupació per la joventut, entenem que no és necessari en 
absolut fer una esmena de 25 milions, ja que la Conselleria 
desenvolupa moltes de les activitats que voste ha dit a tra
vés deis centres de formació juvenil deis ajuntamen18 i de 
les escoles d'educadors de terops lliure. Per tant, no li do
narem suport. 

Quant a l'esmena que ha defensat el Sr Martín Pere
grín, volem dir que ni tanto, ni tan calvo. Soro conscien18 
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que tot és millorable, que la Comissió d'Aetivitats Classifi
cades pot millorar el servei, sense arribar a compartir els 
extreros que vost~ ha esmentat. Per aixo, ti proposaríem 
una transacció de 7 milions de pessetes; en Uoe de 15, fer 
una alta de 7 milions de pessetes a aquest Subprograma, 
amb la condició que la baixa també es fad de la Secció 21, 
que seria al Subprograma 12.410 i al Programa 8210, de 7 
milions de pessetes. GrAdes, Sr President 

EL SR PRESIDENT. 

Té la paraula el Diputat Sr Martín Peregrín per dir si 
accepta o no la transacció que li han ofert per part del 
Grup POPULAR. 

EL SR MARTíN 1 PEREGRíN: 

Gracias, Sr Presidente. Sí, se acepta la oferta transac
cional. 

EL SR PRESIDENT: 

Hi ha inconvenient que s'accepti, per part deIs Srs Por
taveus? 

Passam a votar, ido, primer l'esmena 3165, que ha es
tat objecte de transacció. 

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

Vots en contra? 

Abstencions? 

Queda aprovada per unanimitat de la Cambra i passam 
a votar - conjuntament, si no hi ha objecció per part del Sr 
Febrer o del Sr Valenciano - les esmenes 3186, 3184 i 3183 
del Grup Parlamentari SOCIALISTA 

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

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

Abstencions? 

Resultat de la Votació: Vots a favor, 29. Vats en con
tra, 30. Abstencians, no n'hi ha. Queden rebutjades les es
menes que acabam de sotmetre a votació i passam a votar 
l'esmena 3367 del Grup Parlamentari NACIONALISTA 1 
D'ESQUERRES. 

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

Sres i Srs Diputats que en 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. També queda rebutjada 
aquesta esmena que acabam de sotmetre a votació. 

Hi ha mantenguda l'esmena 3368 del Grup Parlamen
tari NACIONALISTA 1 D'ESQUERRES, que propasa la 
creació d'un nou subprograma. Per defensar aquesta esme
na, té la paraula el Diputat Sr Sebastü\ Serra. 

EL SR SERRA 1 BUSQUETI: 

Gracies, Sr President. Si li pareix bé, defensarem la 
3368 i la 3369, que és un altre subprograma. 

Hem de dir que en aquests maments hem observat que 
la majoria accepta i transacciona algunes esmenes del Grup 
SOCIALISTA dins aquesta Conselleria, el qual fet ens pa
reix positiu perqu~ es reculIen coses - simbOliques, és ver, 
no essencials -, pero al cap i a la fi iniciatives. La veritat és 
que lamentam que els al tres anys no es fes igual i que no
més ho hagin fet avui j a darrera hora. NosaItres ja havíem 
observat aquesta disposició positiva en certes esmenes del 
nostre Grup i alguna del CDS, d'aquests dies passats, i 
comptant amb aquesta disposició defensam aquests dos 
nous subprogrames, que avan<;en el que és l'autogovern. 

El Govern de la Comunitat té un conveni establert 
amb el Govern de 1'Estat en política d'atenció, de defensa 
del menor. El Govcrn de la Comunitat, recolzat per nosal
tres, pel Grup del CDS i per la 'majoria de la Cambra -
prActicament tothom ho veia clar - sol.licita les transfer~n
cíes en mat~ria de menors, i baldament es digués que no, 
pareix que és un tema que arribara a les Corts Generals de 
1'Estat durant els propers sis mesas, si no ho tenim mal en
t~. No obstant aixo, a partir d'aquest conveni que vost~ 
tenen signat, és sorprenent que vost~, senyors del Govern, 
en el tema del menor, que és un tema socialment impor
tant, un d'aquests temes que tots detectam, perqu~ pel car
rer hi ha problemes de mendicitat de menors, fins i tol pro
blemes d'adopcions, tots coneixem aquests problemes de 
marginació, de delinqü~ncia, del Pinaret - no Es Pinaret, 
centre de Ciutadella, sinó el centre de menars delinqüents -
que cada dos per tres surt als mitjans de comunicació so
cial, tols aquests problemes els veim quotidianament, repe
tesc, i és contradictori que un govern que vol aprofundir 
l'autonomia i 1'aulogovern faci un conveni amb el Govern 
de 1'Estat, vulgui les transfer~ncíes, pero no posi cap dobler 
dels seus pressuposts de 1'any 1991 per a I'atenció del me
nor. Es limita a dir: gastarem el que 1'Estat ens envia, i amb 
aixo fa I'efecle que és suficient, que li basta. 

El nostre Grup ha presentant interpel.lacions, mocions 
i proposicians no de !lei sobre aquest tema, una llarga tra
jectoria, i també ha participat solidAriament en la lluita 
dels professionals d'aquest sector, profundament preocu
pats pel tema de les compet~ncies, pero també pels escas
sos recursos que hi dedica el Govern de la Comunitat. Amb 
aquesta logica d'aprofundir en 1'autogovern, de no esperar 
només les transfer~ncies i superar el conveni que vost~ te
nen amb el Govern de I'Estat, nasal tres hem plantejat dues 
esmenes d'addició al tema del menor, i ha hagut de ser cre
ant un nou subprograma, perqu~ vost~ ni tan sois no ha-
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vien posat aquest tema en el pressuposts, cosa que ens pa
reix molt negativa. 

Aleshores, propugnam 10 milions per a Capítol IV i 10 
milions per a Capítol VII. Certament, si el Govern creu 
que els doblers que l'Estat li envia són suficients, no com
prendríem certes preocupacions o queixes que hi ha hagut, 
i, per altra banda, si vostes creuen que aquests 20 milions 
que proposam, en total, són poc, aleshores vostes diguin la 
quantitat que tenen calculada. El que sí és ver és que, per 
exemple, quan hi ha un centre concertat de menors que no 
és públic, el Govern li dóna una quantitat per menor ates 
bastant irrisoria, uns doblers insuficients per atendre 110-
guers, neteja i alimentació d'aquests menors. El Govern 
només paga correctament els consells insulars, aixo s'ha de 
recalcar: els dóna una quantitat tres vegades més elevada 
que a altres centres d'atenció al menor. Aquests centres 
també ens han dit que el Govern no ha visitat els centres 
més infradotats, que sempre han visitat els més ben dotats. 

Creim, per tant, que aquests 20 milions, 10 per Capítol 
IV i 10 per Capítol VII, segons els nos tres calculs significa
ríen una primera actuació i, en definitiva, un avan<; en la 
practica del que hauria de ser l'autonomia. Gracies, Sr Pre
sident. 

EL SR PRESIDENT: 

Per pan del Grup Parlamentari SOCIALISTA hi ha 
mantengudes les esmenes 3166, 3167 i 3168, també de crea
ció de nous subprogrames, que s'han defensat en el mo
ment oportú. Queden mantengudes dues esmenes al Pro
grama 4631, la 3173 i la 3182 del Grup Parlamentari SO
CIALISTA Per defensar-les, té la paraula el Diputat Sr 
Martín Peregrín. 

EL SR MARTíN 1 PEREGRíN: 

Gracias, Sr Presidente. Creo que la enmienda 3182 ya 
ha sido defendida por el Diputado Sr Antoni Febrer. Por 
tanto, me limitaré a intervenir en relación a la 3173, relati
va al programa de ayudas a las víctimas de los delitos. 

En el debate de pressupuestos del año pasado ya diji
mos al Conseller Sr Gilet que el Grupo SOCIALISTA no 
sólo no se oponía a la creación de este servicio, sino que 
además podía contar con todo nuesto apoyo, porque creía
mos que era una actuación más que positiva cara a estable
cer dentro de la sociedad en la que vivimos una total trans
parencia i aportación por parte de los poderes públicos de 
las ayudas a todas aquellas personas que por el mal funcio
namiento de los servicios, en unos casos, y otras por la falta 
de información, no tienen la asistencia jurídica o social 
adecuada. 

Sentado esto, no sólo estamos de acuerdo, sino que 
además reconocemos y creemos que se está llevando a cabo 
una política razonable y que es conveniente que siga por 
igual camino, naturalmente mejorándola. y en ese sentido 
viene la presente enmienda. No es, por tanto, una crítica a 
una actuación o tratar de eliminar la prestación de un ser
vicio, sino todo lo contrario: mejorarlo, porque este pro-

grama de ayuda de las víctimas del delito, que en España 
son actuaciones muy recientes - la pionera fué la Comuni
dad Valenciana, después se han incorporado otras, entre e
llas la nuestra -, en Holanda, por ejemplo, está dando unos 
resultados extraordinariamente positivos desde el punto de 
vista social. Por tanto, creemos que es muy dificl que el 
propio Gobierno que en su día impulsó razonablemente es
te servicio, rechace ahora esta propuesta. 

EL SR PRESIDENT: 

Srs Portaveus de Grups Parlamentaris que vulguin in
tervenir? Per part del Grup POPULAR, té la paraula el 
Diputat Sr Planells. 

EL SR PLANELLS 1 PLANELLS: 

Comen~rem 'Per la darrera, que ha defensat el Sr 
Martin Peregrín. Evidentment el Programa d'ajudes a les 
víctimes del delicte és dins el programa de la Conselleria 
Adjunta a Presidencia, i consideram que suficientment do
ta!. Per tant, no li donarem supon. 

Quant a les esmenes 3368 i 3369 del Grup Parlamenta
ri NACIONALISTA I D'ESQUERRES, potser jo no he 
pres bé les notes, pero em fa l'efecte que queda la 3159 del 
Grup Parlamentari SOCIALISTA, que és coincident amb 
aquestes dues i jo no he sentit que la defensassin. De tates 
formes, es refereix a la creació d'un nou subprograma d'a
tenció al menor i la del Grup Parlamentari SOCIALISTA 
és de millora del Servei de Protecció de Menors; pensam 
que són una mateixa. Hem de dir que efectivament el terna 
no és als pressuposts per una raó molt senzilla: que actual
ment el Govern Balear negocia amb el Govern central la 
dotació pressupostaria per a l'any 1991 en protecció de me
nors. No dubtam que, com sempre, ens enviaran de Madrid 
doblers més que suficients per atendre aquesta competen
cia. Cas que no fas aixf, estam segurs que la Consellería fa
ria un esfor<; per posar-los. GrAcies, Sr President. 

EL SR PRESIDENT: 

Es poden votar conjuntament, les dues esmenes del 
Grup NACIONALISTA I D'ESQUERRES, Sr Portaveu? 
Passam, ido, a votació les esmenes 3368 i 3369 del Grup 
Parlamentari NACIONALISTA 1 D'ESQUERRES, de cre
ació de nous subprogrames. 

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

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

Abstencions? 

Resultat de la Votació: Vots a favor, 27. Vots en con
tra, 30. D'abstencions, no n'hi ha. Queden rebutjades les 
dues esmenes que acabam de sotmetre a votació. 

Per part del Grup Parlamentari SOCIALISTA, també 
es poden votar totes cinc conjuntament? Passam, ido, a vo-
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tació les esmenes 3166, 3167, 3168, 3173 i 3182 del Grup 
Parlamentari SOCIALISTA 

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

Sres i Srs Diputats que en voten en contra? 

Abstencions? 

Resultat de la Votació: Vots a favor, 27. Vots en con
tra, 30. Abstencions, no n'hi ha. Queden rebutjades les es
menes que acabam de sotmetre a votació i hem acabat el 
debat de les esmenes presentades a la Secció núm. 21, Con
selleria Adjunta a Presidencia. 

La Secció 31 no té esmenes mantengudes, la 32 tam
poc, i a la 34, Deute Públic, hi ha un vot particular del 
Grup Parlamentari SOCIALISTA, en el sentit de recuperar 
el text del Projecte, suprimint l'esmena 3208 del Grup Par
lamentari POPULAR. Per defensar aquest vot particular, 
té la paraula el Diputat Sr Alfonso. 

EL SR ALFONSO I VILLANUEV A: 

Gracies, Sr President. A Comissió no varem aconsegu
ir que ens donassin una explicació mitjanament intel.ligible 
de per que el Grup POPULAR presentava una esmena de 
substituir interessos de deute per amortització de deute. 
Aquesta esmena ens va cridar l'ateÍlció senzillament perque 
era una quantitat absolutament exacta, 25 milions de pesse
tes. És molt mal de creure - em sap greu que el Conseller 
d'Economia no sigui aquí, perque supos que eH ha deu sa
ber - que es produeixi una reducció d'interessos i al mateix 
temps un increment en l'amortització del capital del deute, 
de 25 milions de pessetes. 

Jo crec que no s'ho creu ningú, aixo. Ningú que hagi 
tengut credits - i cree tots n'hem demanat i pagat molts -
pot creure aquesta reducció i increment exactes de 25 mi
lions de pessetes. Nosaltres retirarfem el vot particular i no 
voldriem votar si qualcú - el Sr Forcades o el que sigui, és 
igual; el Sr Huguet, que sempre ha sap quasi tot - ens do
nAs una explicació clara de quina partida és aquesta, de 
quin deute o de quin credit es lleven els 25 milions d'inte
ressos i es posen a amortització, etc. Si ens ha expliquen, 
ho retirarem; l'únic que volem és que ens ha expliquin, res 
més. Ha poden explicar? 

EL SR PRESIDENT: 
'. 

Srs Portaveus de Grups Parlamentaris que vulguin in
tervenir? Per part del Grup POPULAR, té la paraula el 
Diputat Sr Capó. 

EL SR CAPÓ 1 GALMÉS: 

Moltes gracies, Sr President. Aquesta esmena del Grup 
POPULAR, la 3208, efeetivament va ser aprovada i és bai
xa a la partida d'interessos de pr~tecs i alta a la partida 
d'amortització de deute. La motivació diu que és per un er
ror material en la confecció del Pressupost General del 

1991. És tan cIar! Error material en la confecció del pressu
post del 1991. Per tant, no cal més explicació. 

EL SR PRESIDENT: 

L'hem de votar, Sr Alfonso, o retira el vot particular? 

EL SR ALFONSO 1 VILLANUEV A: 

Sr President, l'explicació del Sr Capó ha estat la matei
xa que en Comissió, no ha explicat res. No es produeixen 
errors tan exactes. 

EL SR PRESIDENT: 

Passam a votació, ido, el vot particular del Grup Parla
mentari SOCIALISTA 

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

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

Sres i Srs Diputats que s'abstenen? 

Resultat de la Votació: Vots a favor, 23. Vots en con
tra, 30. No hi ha abstencions. Queda rebutjat el vot particu
lar que acabam de sotmetre a votació i pasam a les empre
ses públiques, on només hi ha mantengudes esmenes a 
!'Institut Balear. de la Vivenda S.A, les 3188, 3189, 3190, 
3191, 3192; 3193, 3194, 3195, 3196, 3197, 3198 i 3999, que 
seran debatudes conjuntament segons proposta del mateix 
Grup SOCIALISTA Per defensar aquest conjunt d'esme
nes i per part del Grup SOCIALISTA, té la paraula el Di
putat Sr Pere Serra. 

EL SR SERRA I VICH: 

Gracies, Sr President. El vull tranquuil.litzar: tates 
aquestes esmenes podrien ser una. Es tracta simplement de 
fer habitatges sociaIs. 

Srs del Grup POPULAR: tates les baixes que propo
sam també són d'una entilat pública, com !BASAN, que 
passa a tenir un pressupost molt important, que supera eIs 
5.000 milions de pessetes. Aixo és important, repetesc, i la 
seva tasca també: fan falta depuradores, s'han de de fer, pe
ro també fa falta habitatge social. Per tant, podem equili
brar: si a un pressupost de més de 5.000 milions de pesse
tes, n'hi llevam uns 400, podran continuar fent les mateixes 
depuradores i al mateix temps podrien fer més habitatges. 

Quan el Sr ConseHer va compareixer en Comissió ens 
va donar, de paraula, una relació deis habitatges que IBA
VI fa comptes fer enguany. No en prenguérem nota, perque 
ens varen dir que després ens passarien l'esmentada relació. 
Bé, en el paper que ens han passat a nosaltres - no sé si és 
igual que el deis altres grups - ens parlen d'arquitectura, 
d'infrastructures hidnluliques, de construcció de carreteres, 
conservació de carreteres, gestió d'instal.lacions portuaries 
i medi ambient, pero no diuen res deis habitatges. De tates 
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maneres, aquest punt tampoc no és fonamental, ja que ens 
semblen bé totes les que facin; la nostra proposta és que en 
fadn més, i, repetesc, eIs doblers per fer-Ies eIs treim d'I
BASAN. Amb IDA VI, sempre que hem pogut confrontar 
idees, practicament estam d'acord en tot, és a dir, pensam -
i pareix que el Govern també ho pensa - que les promo
cions que es facin d'habitatges sociaIs han de ser petites, 
perque aixo du a una millor integració d'aquest tipus de 
gent en la dinamica normal urbana. Sí reparen en les nos
tres propostes, n'hi ha una de 50 habitatges, a la zona de 
Palma, pero la resta no passen de 25. 

Ahir, amb motiu d'una esmena que ja parlava d'habi
tatges, crec que va quedar pal~ que la situació economica 
és prou greu per pensar que quantitats de coLlectius - no 
marginals, sinó de col.lectius normaIs - troben fortes difi
cultats a l'hora d'adquirir un habitatge. Aquesta situació 
que ara comen<;a i que creim que es mantendnl durant bas
tant de temps, ja que l'euforia económica i constructiva que 
varem viure aquests dos o tres darrers anys llavors provoca 
aquests anys de crisi que vénen, tot aixó ens fa pensar que 
fa falta habitatge social. EIs agrairfem que ens donassin su
port a aquestes esmenes. Gracies. 

EL SR PRESIDENT: 

Srs Portaveus de Grups Paralamentaris que vulguin in
tervenir? Per part del Grup CDS, té la paraula el Diputat 
Sr Quetglas. 

EL SR QUETGLAS 1 ROSANES: 

Moltes grades, Sr President. No és dolent acabar el de
bat de pressuposts parlant d'habitatges, creim que la poHti
ca d'habitatge social és una de les grans assignatures pen
dents . d'aquest Govern. Les famUies de rendes baixes i mig 
baixes, els col.lectius com els joves o la tercera edat, man
cats d'una atendó específica en materia de pol1tica d'habi
tatge, reclamen una atenció superior deis poders públics 
per al compliment, en definitiva, d'un dret proclamat cons
titucionalment, el dret a un habitatge digne. 

El mercat de l'habitatge és fortament pressionat per 
tensions especulatives sobre el sol, sobre el preu de la cons
trueció, especialment a la nostra Camunitat Autonoma, i 
aixo són circumstandes que dificulten l'accés a un habitat
ge digne a famHies d'escasses possibilitats i a coLlectius, 
tant de joventut com de tercera edat, que tenen dificultats 
o una impossibilitat practica d'obtenir un habitatge en les 
condicions del mercal. Són absolutament imprescindibles 
les ajudes financeres i una pol1tica d'habitatge social, i en 
aquest sentit ens preocupa, primer la pobresa de la política 
d'habitatge del Govern, i segon, que aquesta política es fad 
a costa de la descapitalitzadó de l'IBA VI, a costa de la rea
litzaCÍó del patrimoni que l'IBAVI va rebre de I'Adminis
tració de l'Estat, cosa que ens pareix una fórmula do lenta, 
perque condiciona la possibilitat de desenvolupament futur 
d'una política d'habitatge fins a arribar a hipotecar-la de 
manera molt greu, i aixo ens preocupa. 

En conseqüencia, creim que s'ha de donar suport a 
qualsevol aponació en termes de capital a !'Institut Balear 

de la Vivenda per a desenvolupament de noves promo
cions, perque aquest és un defecte que nos al tres voldríem 
veure corregit amb les accions futures deis ja futurs governs 
d'aquesta Camunitat Autonoma. Moltes gracies, Sr Presi
dento 

EL SR PRESIDENT: 

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

EL SR TUDURf 1 MARf: 

Gracies, Sr President. Jo trob que en lloc d'intentar re
butjar aquestes es menes , he de defensar tres esmenes que 
el Grup SOCIALISTA havia presentat a la Secció 17, tres 
esmenes d'afectació, les 3042, 3043 i 3044, en les quaIs de
manaven depuradQ,res per a Cansell, Santa Eugenia, Sence
lles, Binissalem, Lloseta, Andratx i Sant Telm. Camprenem 
tota la problemAtica deIs habitatges, el portaveu del CDS 
acaba d'explicar la predilecció que també té per a aquest te
ma, després de quatre anys ja ens comen~m a con~ixer, pe
ro de 5.000 milions llevar-n'hi de cop 455, és un 10% que 
podem dedicar a una altra cosa, correcte, pero vaja, no em 
facin qualificar de preelectoralista el terna d'aquesta esme
na única dividida en 7, pero deis 272 habitatges que vost~ 
proposen, 162 són a ajuntaments controlats pel Partit So
cialista. No em facin entrar en la qüestió de per qu~ no n'hi 
ha cap a Menorca, aquf no diu de Menorca, no n'hi ha cap, 
aquí n'hi ha un d'Eivissa, a la qual assignen una mitjana de 
3 milions per habitatge; supos que deu ser un error, perque 
la mitjana que vostes demanen peIs de Mallorca és aproxi
madament d'un milió i migo 

En conjunt, estaria molt bé assignar-Ios aquests 450 
milions, pero els hem de llevar de l'altra banda, i en aquest 
moment vostes saben que el terna d'IBASAN és una políti
ca prioritAria, signada, global, que funciona i que han ac
ceptat eIs ajuntaments de tot8 els colors. Deixem que !BA
SAN faci la seva feina i després vindran altres coses. GrA
cies. 

EL SR PRESIDENT: 

Per a replica, té la paraula el Diputat Sr Serra. 

EL SR SERRA 1 VICH: 

Gracies, Sr President. El que nos al tres proposam, Sr 
Portaveu del Grup POPULAR, ara que ja estam en pla 
transaccionador, és dotar IDA VI amb 450 milions més, per
que ho necessita, no dubtam que les depuradores siguin ne
cessaries. Per cert, que les tres esmenes que vos te ha dit 
ahir no es varen defensar, va passar el Subprograma i no 
ens n'adonarem, pero una d'aquestes depuradores - no Bi
nissalem, Alaró, etc. - hi una sola depuradora que fa quatre 
anys que es demana, aquí dins, una depuradora que es de
mana constantment. No posi aquesta depuradora; encara 
no s'havia creat !BASAN i aquests pobles ja estaven d'a
cord a fer la depuradora comuna, i encara ningú ens ha ex
plicat per que no es fa. No parlo només peIs pressuposts; 
dins IBASAN, que enguany té una inversió molt forta, 
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aquesta depuradora tampoc no hi és, eh? GrAcies. 

EL SR PRESIDENT: 

Passam a votació les esmenes 3188, 3189, 3190, 3191, 
3192, 3193, 3194, 3195, 3196, 3197, 3198 i 3199 del Grup 
Parlamentari SOCIALISTA, sobre l'lnstitut Balear de la 
Vivenda. 

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

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

Abstencions? 

Resultat de la Votació: Vots a favor, 28. Vots en con
tra, 30. Abstencions, cap. Queden rebutjades les esmenes 
que acabam de sotmetre a votació. 

Acabat el debat de tates les esmenes al Projecte de 
Llei de Pressuposts, procedeix votar les seccions pressupos
tAries, conjuntament o una per una, com vostes vulguin. 

EL SR ALFONSO I VILLANUEV A:. 

Sr President, nosaltres voldrfem votar separadament 
les 2, 3 i 4; les altres, pel que fa al nostre Grup, es poden 
votar tates juntes. 

EL SR PRESIDENT: 

La 2, la 3 i la 4 separadament, o conjuntament separa
des, perdoni la contradicció aparent. 

Passam a votar les Seccions 2, Del Parlament; 3, Sindi
catura de Comptes, i 4, Consell Económic i Social. 

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

Vots en contra? 

Abstencions? 

Queden aprovades per unaminitat de la Cambra. 

Passam a votació les Seccions 11, Presidencia del Go
vero; 12, Turismej 13, Cultura, Educació i Esportsj 14, Eco
nomía i Hisenda; 15, Agricultura i Pesca; 16, Funció Públi
ca; 17, Obres Públiques i Ordenació del Territori; 18, Sani
tat i Seguretat Social; 19, Treball i Transports; 20, Comer~ 
i Indústria; 21, Adjunta a Presidencia; 31, Serveis comuns i 
funcions no classificades; 32, Ens Territorials, i 34, Deute 
Público 

Sres i Srs Diputats que en voten a favor, es volen pos
sar drets? 

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

Abstencions? 

Resultat de la Votació: Vots a favor, 30. Vots en con
tra, 28. D'abstencions, no n'hi ha. Queden aprovades les 
seccions que acabam de sotmetre a votació. 

Passam a votar els Pressupots per a l'any 1991 de les 
entitats autonomes i empreses públiques dependents de la 
Comunitat Autonoma de les Illes Balears, per un import 
total d'estat d'ingressos i despeses de 9.735.307.000 pesse
tes. 

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

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

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

Resultat de la Votació: Vots a favor, 30. Vots en con
tra, 20. Abstencions, 8. Queden aprovats els Pressuposts 
d'entitats autónomes i empreses públiques dependents de 
la Comunitat Autonoma de les Illes Balears per a l'any 
1991. 

En aplicació de l'article 24.6 del nostre Estatut d'Auto
nomia i de l'article 134.4 dell3-eglament d'aquesta Cambra, 
procedeix la votació computada de forma separada deis 
parlamentaris elegits en illes diferents. 

Passam a votar els Pressuposts Generals de les Illes 
Balears per a l'any 1991 per un import total, en l'estat d'in
gressos i despeses, de 31.628.782.075 pessetes. 

Sres i Srs Diputats elegits a les illes d'Eivissa i For
mentera que en votin a favor, es volen posar drets? 

Sres i Srs Diputats elegits a l'illa de Menorca que en 
voten a favor, es valen posar drets? Gnlcies. 

Sres i Srs Diputats elegits a l'illa de Mallorca que en 
votin a favor, es volen posar drets? 

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

Abstencions? 
'. 

Resultat de la Votació. Vots a favor, computats per 
illes: per les illes d'Eivissa i Formentera, 7; per l'illa de Me
norca, 6; per l'illa de Mallorca, 17. Total, 30. Vots en con
tra, 28. D'abstencions, no n'hi ha. Es compleix perfecta
ment la majoria necessaria a més d'una illa; per tant, queda 
aprovada la Llei de Pressuposts de la Comunitat Autono
ma de les lIles Balears per a l'any 1991. 

Sres i Srs Diputats, agraint la seva paciencia i el seu es
for~ perque aquesta tasca s'hagi fet en el temps que varem 
dir, s'aixeca la sessió i els espera m per celebrar les festes de 
Nada!. 
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