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(Continuació)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Passam al Programa 4432, Atenció i
Defensa del Consumidor. Començam per l'Esmena número
2375, del PSM i EEM, la qual va esser transaccionada en
comissió per l'import d'un milió de pessetes. Té la paraula el
Diputat Sr. Serra.

EL SR. SERRA I BUSQUETS:

Gràcies, Sr. President. Es va parlar que es transaccionaria, no
està aprovada encara, vull dir que si l'aprovam davalla de 3 a 1
milió i llavors estarà transaccionada, però, de totes maneres,
gràcies, Sr. President, per l'advertència.

Nosaltres, aquí, senzillament, volem insistir que s'ha de
continuar l'augment els ajuts als ajuntaments en matèria de
defensa del consumidor; el programa de consum d'aquesta
Conselleria és el més magre en tots els sentits imaginables a un
pressupost per a l'any 1992. 

Hi ha, evidentment, un problema competencial genèric, però la
veritat és que hi ha molt poca actuació prevista a la Direcció
General de Consum, excepció feta de la rutinària tasca
inspectora. Aleshores, una de les maneres d'avançar un poquet
és animar els ajuntaments amb ajuts econòmics des del Govern
per tal d'establir infrastructures, és a dir, línies en matèria de
defensa del consumidor.

Bé, la transacció que dins comissió es va oferir perquè al plenari
es revalidàs, la davallada de 3 a 1 milió de pessetes és poqueta
cosa, però bé, menys és. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Fixació de posicions? Pel Grup
SOCIALISTA té la paraula el Sr. Valenciano.

EL SR. VALENCIANO I LÓPEZ:

Sí, més que res és per a qüestions d'aclariments, perquè va
quedar clar, almenys ho vàrem entendre així en comissió que el
Grup Parlamentari PSM i EEM acceptava la
transacció, per tant quedava clar que ja era 1 milió a partir de
comissió; aleshores, estam una mica sorpresos que al plenari
pugui tornar enrere, ens agradaria que s'aclarís aquesta qüestió.
Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Té tota la raó el Sr. Valenciano, és a dir, el dictamen de
comissió ve amb l'esmena transaccionada per 1 milió de
pessetes.

EL SR. SERRA I BUSQUETS:

Sr. President, si l'esmena està aprovada ja no té lloc que es
debati; no està aprovada? S'ha de votar? Bé, d'acord, acceptam
la transacció d'un milió, si ja ho hem dit, però s'ha de votar,
encara, no? Si es va transaccionar, està aprovada, ah!, no, és que

enguany feim un mecanisme molt particular, tenen raó vostès,
senyors diputats. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Hi ha més intervencions? Passam a les Esmenes 2898, 2897,
2896, 2892, 2893, 2894 i 2895 del Grup Parlamentari
SOCIALISTA, que estan agrupades. Té la paraula la Sra.
Barceló i Martí.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Gràcies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. Tenim dins
l'ordenament jurídic de l'Estat una llei, la Llei General per a la
Defensa dels Consumidors i Usuaris que desenvolupa un
manament constitucional important, la garantia i la defensa dels
consumidors i usuaris. L'Estatut d'Autonomia, article número
12, per tal d'aclarir els problemes competencials, assenyala que
correspon a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, en els
termes que estableixen les lleis i les normes reglamentàries, que
en desenvolupament de la legislació pròpia dicti l'Estat, la
funció executiva en les matèries següents: defensa dels
consumidors. Però hem d'esser conscients que la sensibilització
ciutadana, la modernització dels hàbits de consum, la
participació activa, no s'aconsegueixen només mitjançant
mesures legislatives, fa falta també voluntat política, en
especial, atenció a la inspecció i control de béns i serveis, la
potenciació del moviment associatiu de consumidors, l'augment
de la qualitat i, sobretot, la formació, educació, i informació als
consumidors.

Dins un mercat únic europeu, on la política de protecció i
defensa dels consumidors ocupa un lloc destacat, on els
conceptes de consum, de defensa dels consumidors, de
participació dels consumidors, cada vegada són més sentits i han
impregnat la política desenvolupada per la Comunitat
Econòmica Europea, i no només quant a control o
condicionament del mercat, sinó quant a capacitat d'influir en
les decisions polítiques, ha passat d'esser un simple element
reivindicatiu a constituir una autèntica estructura participativa
social, amb capacitat d'influir directament en el curs polític de
la societat.

A la nostra comunitat autònoma estam tot just als inicis, aquí és
encara necessari reivindicar amb esmenes el desenvolupar el
grau mínim en què estam respecte a la informació i la formació
dels consumidors i usuaris, i reivindicam aquests drets com a
instrumentals per tal de fer efectius altres drets prou bàsics: la
salut i la seguretat, la protecció dels legítims interessos
econòmics i socials, la participació jurídica, administrativa i
tècnica, i la participació.

Reivindicam que aquesta informació i formació es pugui
realitzar, tal com preveu la Llei General per a la Defensa dels
Consumidors i dels Usuaris, mitjançant les oficines municipals
d'informació als consumidors; per açò i per garantir el seu
correcte funcionament demanam l'augment econòmic de l'ajut
que faci possible que açò sigui una realitat ja a la nostra
comunitat i, evidentment, també amb açò demanam l'ajut tècnic,
capacitació del personal tècnic de les corporacions locals per
exercir les seves funcions de control de qualitat, d'inspecció i de
vigilància, curs i cicles de formació per a l'educació dels
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consumidors, laboratoris, divulgació de publicacions i de
documentació. 

Per tot açò demanam, i hem agrupat, un munt d'esmenes per tal
de poder ajudar a la creació de noves oficines municipals
d'informació i, a la vegada, també per demanar
el suport econòmic i tècnic que faci que aquesta defensa sigui
eficaç i possible. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Fixació de posicions? Té la paraula el
Sr. Serra.

EL SR. SERRA I BUSQUETS:

Gràcies, Sr. President. Nosaltres voldríem proposar a la Sra.
Barceló que, ja que ha agrupat aquestes set esmenes, crec que
són set, d'un milió de pessetes cada una, per al capítol 7, que el
capítol 7 és, en definitiva, a inversió, a veure si seria possible
que en lloc de detallar set pobles, o set poblacions, figuràs
genèricament la quantitat que ella proposa per al capítol7, que
són els 7 milions, a creació d'oficines municipals d'informació
al consumidor.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Serra. Hi ha més intervencions dins el torn de
fixació de posicions? Té la paraula la Sra. Barceló per matisar
la qüestió plantejada pel Sr. Serra.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Gràcies, Sr. President. D'entrada no és cap problema posar-los
en una partida global prou ampla per poder fer front a totes les
demandes, el que sí ens agradaria és que quedàs clar quins són
els ajuntaments que, d'entrada, perquè quedi ben clar que
aquesta demanda és necessària, hagin plantejat aquests ajuts,
com són Manacor, Artà, Capdepera, Santanyí, Sóller, Marratxí
i Andratx, supòs que entre moltes altres poblacions. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Passam a l'Esmena número 2899 del
Grup Parlamentari SOCIALISTA. Té la paraula la Sra. Barceló
i Martí.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

La defensa pot considerar-se ja feta.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Per què em demana la paraula, Sr.
Huguet?

EL SR. HUGUET I ROTGER:

(Contestació inaudible)

EL SR. PRESIDENT:

No es dóna lloc perquè es renuncia a la defensa, amb la qual
cosa jo entenc que vostè no té ... Passarem a la votació. 

Per què em demana la paraula, Sr. Huguet? Ja li he manifestat
la meva opinió en aquest sentit. Passam a la votació de la Secció
18.

Començarem per l'Esmena número 2843 de totalitat a la secció.

Les Sres. i els Srs. Diputats que voten a favor, es volen posar
drets, per favor? Gràcies.

Vots en contra?

Abstencions?

20 vots a favor, 31 en contra, 8 abstencions. Queda rebutjada
l'esmena.

Esmena número 2367 del PSM i EEM.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Queda rebutjada per 28 vots a favor i 31 en contra.

Esmena número 2371 del PSM i EEM.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Queda rebutjada per 28 vots a favor i 31 vots en contra.

Esmena número 2368 del PSM i EEM.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Queda rebutjada per 28 vots a favor i 31 vots en contra.

Esmena número 2370 del Grup PSM i EEM.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Queda rebutjada per 28 vots a favor i ;31 vots en contra.

Esmena número 2846 del Grup Parlamentari SOCIALISTA. 
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Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Vull fer l'observació que la transaccionada era la número 2845,
no la 2846.

Tornarem a repetir la votació.

Esmena número 2846.

Vots a favor?

Queda aprovada per unanimitat.

Transacció de l'Esmena número 2845.

Vots a favor?

Queda aprovada per unanimitat.

L'Esmena número 2850 està retirada. Passam a la número 2851.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Queda rebutjada per 28 vots a favor i 31 vots en contra.
Esmena número 2852 del Grup Parlamentari SOCIALISTA.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Queda rebutjada per 25 vots a favor, 31 vots en contra i 3
abstencions.

Esmena número 2372 del PSM i EEM.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions? No n'hi ha.

Queda rebutjada per 28 vots a favor, 31 vots en contra.

Esmenes números 2853, 2860, 2857, 2873, 2870, 2871 i 2861,
del Grup Parlamentari SOCIALISTA.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Queden rebutjades per 20 vots a favor, 31 vots en contra i 8
abstencions.

Esmenes números 2844, 2877, 2879, 2887 i 2889, del Grup
Parlamentari SOCIALISTA.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Queden rebutjades per 20 vots a favor, 31 en contra i 8
abstencions.

Esmenes 2854, 2856, 2855, 2858, 2863, 2872, 2868, 2885,
2884, 2865, 2880, 2862, 2867, 2869 i 2875, del Grup
Parlamentari SOCIALISTA.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Queden rebutjades per 20 vots a favor, 31 vots en contra i 8
abstencions.

Esmenes números 2859, 2864, 2866 i 2855, del Grup
Parlamentari SOCIALISTA.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Queden rebutjades per 20 vots a favor, 31 vots en contra i 8
abstencions.

Esmenes números 2883, 2876, 2878 i 2881, del Grup
Parlamentari SOCIALISTA.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Queden rebutjades per 23 vots a favor, 31 vots en contra i 5
abstencions.

Esmena número 2874, del Grup Parlamentari SOCIALISTA.
Aquesta esmena està retirada.

Esmena 2882, del Grup Parlamentari SOCIALISTA.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?
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Queda rebutjada per 23 vots a favor, 31 vots en contra i 5
abstencions.

Esmena número 2888, del Grup Parlamentari SOCIALISTA.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions? No n'hi ha.

Queda rebutjada per 28 vots a favor, 31 vots en contra.
Esmenes números 2373 i 2374, del Grup Parlamentari PSM I
EEM.

Vots a favor?

Vots en contra?

Queden rebutjades per 28 vots a favor, 31 vots en contra.

Esmenes números 2890 i 2891, del Grup Parlamentari
SOCIALISTA.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions? No n'hi ha.

Queden rebutjades per 28 vots a favor, 31 vots en contra.

Esmenes números 2375, transacció que substitueix l'Esmena
número 2375, del Grup Parlamentari PSM i EEM.

Vots a favor?

Queda aprovada per unanimitat.

Esmena número 2891, 2897,2896,2892,2893, 2894 i 2895, del
Grup Parlamentari SOCIALISTA.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Queden rebutjades per 25 vots a favor, 31 vots en contra i 3
abstencions.

Esmena número 2899, del Grup Parlamentari SOCIALISTA.

Vots a favor?

Queda aprovada per unanimitat.

Arribats, idò, a aquest punt on hem conclòs la Secció 18 se
suspèn ... Si, Sr. Serra?

EL SR. SERRA I BUSQUETS:

Gràcies. Sr. President, una qüestió d'ordre; és que, per ventura,
no ho hem entès bé, però ens sembla que hi ha una esmena que
no s'ha votat, per ventura ens equivocam, que és la número 2369
del nostre grup, d'una alta de 20 milions en concepte de bosses
de pobresa; en sembla que no s'ha votat, Esmena número 2369,
alta de 20 milions en el subconcepte 48066 amb descripció de
bosses de pobresa.

EL SR. PRESIDENT:

Jo la tenc apuntada com a votada.

EL SR. SERRA I BUSQUETS:

Idò ens doni el resultat perquè en aquest cas no tenim la votació.

EL SR. PRESIDENT:

Està rebutjada per 28 vots a favor i 31 vots en contra.

Com deia abans, se suspèn la sessió fins a les tres i mitja, i els
diputats poden passar al saló d'actes.

(L'Honorable Sra. Vicepresidenta primera substitueix el Molt
Honorable Sr. President en la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

...PSM i EEM a la totalitat de la secció i Esmena número 2901
del Grup Parlamentari SOCIALISTA a la totalitat de la secció.
Aquestes dues esmenes estan agrupades. Té la paraula el Sr.
Serra pel Grup Parlamentari PSM i EEM.

EL SR. SERRA I BUSQUETS:

Bones tardes, Sres. i Srs. Diputats. Estam davant una esmena de
totalitat a una secció, a una conselleria, i voldríem marcar els
trets del perquè d'aquesta esmena, amb molt poques paraules i
molt clarament, i quasi quasi farem la intervenció, jo diria a
nivell de preguntes, a nivell d'interrogacions, esperam que el Sr.
Conseller ens contesti i ens aclareixi un poc les coses.

Vegem les competències de la Conselleria de Treball i
Transports, vegem el personal de què disposa, vegem el
pressupost de què disposa.

A la seva conselleria, Sr. Conseller, el personal ocupa la majoria
del pressupost; què dirien, vostès, d'una empresa, vostès que són
d'una ideologia determinada, que funcionàs amb aquests
criteris? Seria una qüestió que, bé, vostès a una empresa pública,
si funcionàs amb aquesta manera d'organització, els crits que
pegarien i els bramuls serien impressionants.

En conseqüència, aquesta és una primera qüestió que plantejam
com a qüestió de tipus estructural; però ara vegem avui, ara i
aquí, una conselleria, la de Treball i Transports, que pot fer, per
on es pot moure, i vostè ens contesti per on pensen moure's dins
el 1992. 

Les nostres estadístiques diuen que a Balears, el mes de
novembre, és el lloc de l'Estat espanyol on més ha augmentat
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l'atur amb molta diferència, ens situen les estadístiques, a nivell
de l'Estat espanyol, un augment de l'atur molt considerable a
Balears i a Madrid, i després, també a altres bandes, però allà on
hi ha hagut el bot cap a l'atur més considerable és a les nostres
illes; podem continuar amb altres paràmetres, les dades que ens
ha facilitat el Ministeri de Treball i Seguretat Social sobre
contractes temporals, sobre immigració recent o immigració un
poc més antiga, damunt legalització de la immigració, damunt
el treball de dones i homes diferenciats, el nostre grup
parlamentari ha procurat durant els darrers mesos demanar, a
través de la Mesa del Parlament, estadístiques, dades! etc., i les
hem rebut, unes més regulars i unes altres més irregulars, però.
ja tenim un cos, creim que bastant considerable.

La conclusió és clara, el treball submergit ha augmentat, l'atur
ha augmentat, els sectors marginals d'immigració argentina,
d'immigració asiàtica, d'immigració africana, legalitzada, i que
tenen problemes per al segon treball, ha augmentat, el sector
d'immigració no legalitzada, ha acabat fa poquíssimes hores el
termini de legalització de la immigració, ens planteja una visió,
almenys preocupant.

Nosaltres creim que en aquest moment a Balears hi ha unes
3000 persones que queden sense legalització, creim que
aquestes mesures que s'anuncien de tipus repressiu, que parlen
de fortes sancions, d'expulsions, etc., això pot esser que es doni
en casos de delinqüència, però que no es donarà, com és natural,
en casos de gent que està en el treball submergit, de gent de
Filipines, les criades, de gent de Vietnam al Polígon de Llevant,
etc., i ja no parlam del Marroc a Sa Pobla o a Eivissa, ja no
parlam dels argelins, que no estan comptabilitzats enlloc, les
estadístiques d'argelins no tenen res a veure, 140 amb treball i
registrats, això no s'ho creu ningú d'aquesta sala; parlam, en
conseqüència, de tot un conjunt de problemes que incidiran dins
la conjuntura d'una manera, jo crec que bastant decidida. 

El Govern de l'estat ha aplicat un conjunt de mesures, però és
que despusahir, el Ministre Martínez Noval manifesta la seva
preocupació per l'estructura, en termes globals, que segueix
l'ocupació, que segueix el treball submergit, que segueix la
immigració no legalitzada i que està subjecta al mercat de
treball.

Bé, davant aquests interrogants, que volem que vostè ens
contesti, volem que ens els contesti per saber quina línia duen
vostès al respecte, és més que evident que ens poden dir que no
hi ha competències però, és més que evident que vostès,
maldament no tenguin competències, en certs àmbits, hi actuen,
li posaré un exemple, vostès, en qüestió del Fons Social
Europeu, bé s'han preocupat de fer uns programes amb la
Conselleria d'Economia, que ara no discutirem, jo només dic
una cosa, si vostès, sense competències i amb poca
infrastructura, han aconseguit recursos de la Comunitat
Econòmica Europea, que han aconseguit, això vol dir que amb
bons programes, amb un fort suport social i amb un fort suport
institucional vostès aconseguirien deu vegades més, això és
evident, i quan dic deu vegades més ho dic perquè els seus
programes, en aquests moments, són programes que poden tenir
un impacte; ens ha semblat positiva aquesta trobada que han fet
vostès, aquestes jornades, on han cridat els interlocutors socials,
que els sindicats explicassin, que la patronal explicàs, que
diversos col•lectius tècnics explicassin un poc com veuen la
problemàtica del Fons Social Europeu, com veuen el tema de

l'atur, com veuen el tema de la reinserció professional, la
formació professional, etc.

En canvi, així com vostès han iniciat aquesta etapa, aquesta
tasca, que evidentment, fa falta, a part de concretar-la i de
vehicular-la en temes concrets, nosaltres li demanam, a vostè, i
amb els ajuntaments, que són qui coneixen més la problemàtica
de prop, han iniciat qualque programa per connectar-los amb el
Fons Social Europeu, per connectar-los en les iniciatives locals
d'ocupació? l ho han fet, vostès, en sectors on l'atur és més
creixent, com és el juvenil, com és el de les dones, sobretot de
cert tipus de qualificació laboral? Tots coneixem el problema al
marge de les bromes del Sr. Cañellas amb les vídues i coses per
l'estil; és a dir, és més que indubtable que hi ha tot un marc per
poder interconnectar, nosaltres creim que ha estat una bona cosa
que vostès presentin programes a les institucions europees, és
una bona cosa que els connectin amb la Conselleria d'Economia,
és una bona cosa que hi hagi activitat, però ens temem que és
una activitat absolutament residual i molt marcada per l'estil de
l'antic PPO que la meva generació encara recorda, la seva, per
ventura, encara més que la meva.

Avui en dia, al context de l'Europa social i la trobada aquests
dies a Holanda, més ens ho marca, exigeix molta imaginació,
exigeix molta rapidesa, exigeix molta qualificació, i ens temem
que, en matèria laboral, vostès no actuen al cau que, per ventura,
es podria actuar, ens temem que han començat certes coses però
ens sembla que no hi ha un projecte articulat de país i que
tampoc no hi ha un intent de reconversió de l'INEM, que jo aquí
sí que li donaria la raó, a vostè, l'INEM, a Balears, no actua com
cal actuar, ni amb els ajuntaments ni amb les entitats socials, ni
tampoc amb una perspectiva adequada, nosaltres som igualment
crítics de la seva Conselleria de Treball, com ho som de l'INEM,
Delegació de Balears; això és més que evident i els problemes
socials hi són, i nosaltres enguany hem volgut fer èmfasi un poc
a la Conselleria de Treball perquè, des de la Conselleria o des de
la Direcció General d'Acció Social, ja sabem per altres anys, que
és pràcticament impossible esperar actuacions d'aquestes
característiques que apuntam.

Però, peguem un altre bot al seu pressupost, als seus projectes
per a l'any 1992. Vostè, Sr. Conseller, va assistir a la cloenda de
les jornades sobre el tren, i va fer una bona intervenció, i sabem
que vostè negocia a Madrid qüestions del tren, però vostè ha
analitzat el discurs del seu director General de Transports davant
especialistes, mitjans de comunicació i públic en general? Jo
vaig estar empegueït, tremendament empegueït; si el nostre grup
parlamentari no ha dit res fins ara, i ho deim a una hora disueta
i en confiança en aquesta sala, és perquè hem estat empegueïts,
hem estat empegueïts del que un Director General del Govern
va demostrar que sabia i dels projectes que, ell i el seu govern,
tenen sobre el tren, el ferrocarril, a les Illes Balears. Qualsevol
estudiant de primer cicle a la nostra Universitat en sabia més
que ell, es va limitar a llegir un document que s'havia fet feia un
parell d'anys per uns equips tècnics contractats per la conselleria
i, endemés, sense saber explicar les coses que li demanaren, em
vaig empegueir i me'n vaig anar, i no ho havia fet mai, per
ventura, quan ja havia acabat, amb tot el respecte, però, Sr.
Oliver, em vaig dur un desengany terrible.

Vostès i nosaltres volem competències en ferrocarrils , vostès i
nosaltres volem que el Parc de les Estacions passi a la ciutat de
Palma i fer projectes conjunts Govern de la Comunitat i
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Ajuntament de Palma, vostès i nosaltres volem una bona xarxa
de transport públic, privat, etc., però, per fer un projecte de país,
de futur, -cal que, almenys, els polítics donin una certa talla;
vostè, supòs que l'ha analitzat, a aquest problema; si vostès,
davant les distintes administracions públiques de la Comunitat
Europea manifesten el nivell del seu Director General tenc por
que ja ens duguin a tots a unes certes clíniques de salut per
pensar que això és òbviament impresentable.

Anem a un altre programa de la seva conselleria, que és el
programa de transports. Nosaltres som solidaris amb les seves
actuacions en matèria de taxi, en tots aquests temes, no sabem
massa bé exactament on vol arribar vostè o quins eren els seus
projectes inicials; tenim dubtes, però hem estat solidaris
humanament, li hem de dir clar, i hem manifestat en públic que
creim que, a vostè, li han envestit un poc injustament, això és la
veritat, però ara cal fer una sèrie d'actuacions, on queda aquell
projecte de regularitzar tot el sector públic del transport? És a
dir, en què queda, en aquests moments? En aquest pressupost no
es reflecteix, on queda aquella idea que a aquells pobles on hi
ha una línia regular de transport cap a Palma o combinada entre
pobles, o comarques, hi pugui haver aquesta potenciació de bon
de veres, si analitzam el seu pressupost, Sr. Conseller, tot això
és altament contradictori, és altament poca cosa, per dir-ho de
qualque manera.

Aleshores, nosaltres entenem que el projecte en matèria de
transports és un projecte magre, esquifit, és un projecte que, en
aquests moments, ens cau de les mans el pressupost, no veim
quins programes hi haurà, ni en inversions, ni en actuacions
concretes. 

Anem a un dels temes que, a nivell de Comunitat Econòmica
Europea, vostè coneix, pot esser millor que nosaltres, que són
les exigències que hi ha quant a qualitat del servei, quant a
vigilància, en el servei públic; el cos d'inspecció, està a l'altura
de les circumstàncies o no? Vostè, Sr. Conseller, va anar a
Manacor, vostè sap les denúncies que hi ha hagut i que estan
arxivades a la seva Conselleria, jo no parlo d'empreses
concretes, només parlo que una cosa que ha detectat un
ajuntament o un altre, li parlo de l'Ajuntament de Vilafranca, del
de Manacor, del de Montuïri, del de Sant Joan, del de Petra,
etc.; vostè ens ha donat una imatge que tot va beníssim, que el
servei d'inspecció funciona, quan tots sabem que hi ha
mancances, no d'enguany, no del 1991, sinó del 1990, del 1989,
del 1988, etc., en aquest sentit ha estat molt poc edificant que a
un tema on tenen competència, a un tema on tenen un servei
d'inspecció, a un tema on haguessin  pogut preveure unes
inversions, unes ajudes a empreses, a ajuntaments, etc. l'hagin
deixat dins el pressupost en un no res i hagin donat una
impressió autènticament magre, autènticament feble d'una
política de transports. 

El que sí és clar és que a nivell de Comunitat Europea del tipus
d'Europa que tenim ara i avui, tothom coincideix que els serveis
públics han de funcionar, tothom coincideix que les
infrastructures han d'esser bones, però és que la seva política en
matèria de transports i en matèria de treball no va per aquests
paràmetres, és una política absolutament residual. Nosaltres en
aquest sentit, clar, davant un programa, que és el pressupost,
hem quedat una mica despistats; els nostres interrogants són
-aquests: coordinació amb l'INEM, com, de quina manera; atur,
treball submergit, nova immigració, nous sectors de persones

que han arribat dins el 1991 i que n'arribaran més, perquè la
dinàmica socioeconòmica del Mediterrani nord-occidental és
aquesta; quines actuacions preveuen vostès; inspecció de
transports; foment del transport públic, quin i de quina manera;
tren, autocars; aquells pobles que veuen que la seva línia
d'autocar cap a Palma, o cap a la cap1tal comarcal, de cada dia
té menys clients i és més dificultosa però que creu en la funció
social de les institucions i volen que la gent pugui anar d'un
poble a l'altre i també cap a Palma, quina línia d'ajuda tenen
vostès prevista, com i de quina manera; la modernització, etc. ,
són coses que han quedat en aquest pressupost esquefides; fins
i tot, i vostè ho va dir, i ens va fer gràcia, inversions, arreglarem
un poc l'edifici, el farem més agradós per als qui el visitin, bé,
ens va fer gràcia, la veritat és que no està malament, la veritat és
aquesta, no està malament però si vostès tenen tots els altres
programes ben vehiculats. 

Per tant, Sr. Oliver, nosaltres també l'hem escoltat, l'hem
observat i esperàvem un fort impuls a aquesta conselleria, això
d'agafar aquests pressuposts i estudiar-los en detall ens han
caigut completament; per tant, esperam que ens convenci i que,
almenys, quasi quasi li diríem això, si vostès accepten renovar,
ampliar, partides pressupostàries i compromisos davant aquesta
Cambra, lògicament aquesta esmena de totalitat a la secció
només haurà estat una crítica constructiva. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Serra. Per defensar l'esmena del Grup
Parlamentari SOCIALISTA té la paraula el Sr. Rus.

EL SR. RUS I JAUME:

Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Esmena a la totalitat, diríem,
d'una conselleria tan marginal que quasi quasi no té de què
parlar, no té ni xifres, quasi quasi, però bé, és que aquí ja
comença la incongruència; jo, en certa manera, estava d'acord
en part amb el que deia el Sr. Serra, no en tot, quant a l'INEM
no estava d'acord, perquè l'INEM, que jo sàpiga, i ara em ve a
la memòria, només al Consell de Mallorca quasi cent noranta i
busques de treballadors i també li parlo de memòria, tenc les
dades d'allà, quasi quasi devers vint-i-un ajuntaments, i, per tant,
el que jo pensava és que vostè estava assabentat, i per ventura,
el Sr. Serra no està assabentat, per la qual cosa, problema,
problema perquè ho ha de saber.

Però frases com "el nostre grup ha lamentat sempre que la
Conselleria de Treball i Transport fos una conselleria
inexistent", el pressupost d'enguany de la Conselleria de Treball
i Transports és bastant esquifit, ho ha dit abans el Sr. Serra; però
és que això es repeteix des de fa set anys, o sigui, en set anys no
han estat capaços, ni amb música ni sense música, de fer res; jo
em pensava que amb música, amb orquestra, es faria qualque
cosa, ni tan sols amb això. 

No són frases que diguéssim nosaltres perquè, la veritat, no es
tracta de minimitzar el que és la seva Conselleria, al contrari,
volem ajudar, però, seriosament, ara, el més normal seria que
presentàs la dimissió, perquè hi ha directors generals que, deia
el senyor company del nostre grup, el Sr. Damià Pons, cada dia
tenen tres vegades més pressupost que vostè, això em preocupa
perquè jo crec que és molt més important la seva conselleria, i
no dic que no sigui important allò del Sr. Rotger, dic que és molt



880 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 18 / 11, 12 i 13 de desembre de 1991 

 

més important la seva conselleria, per tant, per a vostè hi hauria
d'haver molt més doblers, i jo crec que a vostè li agradaria
perquè vostè té ganes, però no li deixen, i aquí hi ha el
problema, i després li diré per què.

Clar, em pareix que era el seu antecessor que deia, i no tenim
competències, no és veritat, en transports terrestres, totes, ho diu
la llei, en gros, en color de cel perquè sigui bona de fer entrar,
i vostè la coneix millor que jo; però, només ens fixam en el tren,
per què? Ja ens comença a preocupar aquesta fixació en el tren,
per una senzilla raó, perquè nosaltres, no és que estiguem en
desacord, tant de bo!, tenguéssim una bona estació; estam
d'acord amb el ferrocarril, deia el Sr. Serra, del Grup PSM i
EEM, nosaltres tampoc no ens hi oposam, però tot ha de tenir
una justificació, ha de servir per a qualque cosa; i resulta que
després havia examinat les intervencions entre altres grups a tots
els pressuposts d'anys enrera, i només queda fixat, entre
cometes, el tema del tren.

Però millorar, em pareix que el PSM parlava fa devers tres anys
d'una Direcció General de Treball, és veritat o no? l ara, es té?
l què ha fet? Què fa, si no hi ha xifra? I li parlava al
començament de què dirien les persones conservadores i que,
teòricament, en matèria econòmica pareix que n'han de saber
més que la part de l'esquerra, pareix que n'han de saber més,
vull dir, una empresa que té un 50 o un 60% de despeses de
personal, com pot anar? Si després s'afegeixen a les despeses
normals, vostè ho sap perquè ha estat a una empresa que ... , bé.

Telegràficament, no trobam cap tipus de diferència entre la
documentació dels pressuposts de l'any 1991 i 1992, quasi quasi
és el mateix disquet, com diria el meu company Sr. Valenciano,
el que passa és que han mogut una miqueta la pantalla, han
suprimit paraules, però, la veritat, és que no hi ha res nou que
ens indueixi a pensar que hi haurà un canvi, seriosament, i això
sí que ens preocupa; i, per què ens preocupa? Ens preocupa
perquè voldríem que tengués unes línies bàsiques d'actuació
molt clares, que de les competències que té ....

Jo no sé si pensar si en comptes de dir-li Conselleria de Treball
i Transport li digui Secció 31, perquè a la Secció 31 resulta que
hi ha una sèrie de conceptes de la conselleria, repetits i la Secció
24 té 100 milions de pessetes i vostè només en té 200 i busques,
però bé, seriosament, és preocupant perquè qui ho veu des de
fora, doncs, no pareix que hi hagi una voluntat política d'aquests
senyors que, teòricament, li han de consentir, perquè a mi em
consta que la té però no sé per què, no sé quin tipus d'interès hi
pot haver perquè no es preocupi del tema de la problemàtica de
la immigració, que també en tenim i amb molta problemàtica,
jo crec que la integració dins aquesta comunitat, en matèria
cultural i laboral, és molt important, i seria bo que la Conselleria
s'hi dedicàs, jo crec que faria una bona feina.

Ara, nosaltres no voldríem, repetim, creim que té una voluntat
de fer però hem vist transferències de conselleries d'Hisenda,
que a l'hora d'administrar determinades quantitats, no creim que
els permeti realitzar determinades voluntats. A nosaltres ens
agradaria sentir aquí que partides pressupostàries que puguin
provenir del Fons Social Europeu seran emprades per als fins
que corresponen, i no, i es va dir ja l'altra vegada a la
intervenció dels pressuposts, per fer determinades polítiques
informatives de la resta de conselleries, no són paraules meves,

són paraules d'un altre senyor d'un altre grup però contestades
i crec que s'ha continuat fent.

Ha pensat en el tema de possible integració dins cooperatives
per fer un futur als joves? És clar, en matèria de treball vostè em
podrà dir que en segons quina cosa vostè no té competència, és
veritat, jo li he de donar la raó, el que passa és que quan hi ha
una voluntat de fer i d'ajudar no s'espera a tenir competències,
s'aplica i es fan els acords o convenis que, com fan altres
institucions menors, he dit ajuntaments i Consell Insular de
Mallorca, em perdonarà però desconec el tema dels Consells
Insulars d'Eivissa i de Menorca però em consta que al de
Mallorca, sí. 

M'havia oblidat de demanar-li: té un estudi fet del coneixement
de la flota de transport per carretera, perquè clar, no es referirà,
o no haurà donat a aquest darrer, el conveni que va fer amb la
Universitat, perquè d'això fa dos mesos, no deu estar ni tan sols
embastat, jo no sé si ho han fet per gastar la partida
pressupostària i justificar que s'ha fet qualque cosa, perquè no
crec que des de gener a quan va signar, que em pareix que
record, no sé si era el mes de juny o de juliol, no ho record
exactament, no s'havia fet pràcticament res.

Té una estadística feta o que li hagin transportat a la seva
conselleria les estacions de ITV per conèixer com està en total
la flota automobilística? Camions, autocars, en especial la de
transport escolar, que ens consta que, a vegades, sobretot quan
ve l'estiu, aquí on es dediquen al transport de turistes, que també
augmenta la feina, queda minvat i hi destinen autocars que, la
veritat, alguns fan pensar; com té el tema d'inspecció? El tema
d'inspecció, supòs que vostè em dirà que bé, però, i tampoc no
esmentarem cap om, una determinada empresa, que dividides
les sancions, en principi les posades, de cap a cap d'any, surten
a 27 per mes, sumades, llavors n'hi ha que han estat rebutjades,
pagades, altres que estan en tramitació, però això és així, clar,
un es preocupa, es preocupa perquè no només són sancions que
hagi detectat, per ventura, el seu servei d'inspecció, n'hi ha
algunes, molt poques, que són denúncies d'ajuntaments, de
particulars, d'estrangers, de turistes.

És veritat, tenia raó el Sr. Serra quan abans li ha dit, d'acord, el
felicitam per la trobada amb els agents socials, pareix que és un
bon començament, però no en tots els ventalls, s'ha posat
d'acord amb la Conselleria de Cultura, amb la Comissió
Interdepartamental de la Dona? Si va consultar res, si ho va dir,
jo crec que és important, sobretot essent membres d'un mateix
govern, és important perquè hi hagi una colAlaboració i així, tal
vegada, d'una sola envestida en sortim.

Nosaltres, Sr. Conseller, la veritat és que voldríem, seriosament,
demanar-li que ho deixàs anar, però no, som caparruts, més que
vostè, tal vegada li demanarem que hi estigui una estona més,
però si d'aquí a una estona, el temps que vostè consideri
necessari no hi ha una certa activitat que reflecteixi dins les
àrees on vostè té competència, i, perquè clar, quan nosaltres li
deim que és veritat que vostè té ganes, ens consta d'unes
determinades activitats des de que ha entrat a la seva conselleria,
però clar, és que hem repassat discursos del President d'aquesta
comunitat i quasi quasi no comenta res, no existeix la seva
Conselleria, i això, com a mínim, per pudor polític, se l'hauria
de tenir en compte, si no el que convé és que el facin Director
General i que, almanco, li donin més pressupost. Gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Rus. Té la paraula el Sr. Conseller de Treball
i Transports i queda obert el torn incidental.

EL SR. CONSELLER DE TREBALL I TRANSPORTS
(Llorenç Oliver i Quetglas):

Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Quan vaig rebre les esmenes
a la totalitat ja passava pena de no poder pujar a la tribuna per
dirigir-los la paraula, perquè entre esmenes a la totalitat, uns que
demanen la meva dimissió, uns altres que em volen tallar la
llengua, i tot això en vint-i-dues setmanes, perquè qualcú de
vostès, aquí, ja tenen experiència, són veterans en els temes i la
veritat és que són capaços de torear aquí i a la vida, però jo
encara som nou i per tant encara he d'aprendre, no obstant això,
puc dir una cosa, i vull començar per dir que mai no m'hauria
pensat que els senyors diputats valorassin les conselleries pels
pressuposts. Jo voldria que, com ha dit el Sr. Rus, em donin
temps i em valorin per les actuacions, no pel pressupost. 

Si el President Cañellas, diuen que fa poca menció al seu
parlament de la meva conselleria, els puc dir una cosa, totes les
actuacions que ha fet la conselleria sempre les ha fet amb
Cultura, o amb Hisenda, o amb l'INEM, o amb la Universitat de
les Illes Balears, o amb els sindicats, o amb les empreses, és a
dir, sempre ha procurat sustentar-se de gent perquè estic
convinçut que en equip es fan les coses bé i tot sol no es va
enlloc. 

Per tant, deixo això ben clar, m'agradaria molt que en un futur
pròxim, em valorin per les actuacions i no pel pressupost,
perquè estic convinçut que tant el Molt Honorable President
com els altres consellers, a qualsevol indicació que em faci falta
res estic segur que a les grans partides trobarem doblers per
donar-me’ls, però primer per demanar s'ha de tenir cos per
demanar i jo, amb vint-i-dues setmanes, que si ho pensam, de
vint-i-dues setmanes en llevam set entre el juliol i l'agost, quan
hi va haver la vaga de transport discrecional, em va interessar
més estar dedicat als transports discrecionals en benefici del
turisme, perquè era una campanada, a no preocupar-me dels
pressuposts o del que diran els altres partits polítics, vaig creure
que, d'entrada, prenia terra dins un tema de transports i treball
i que era més important resoldre una vaga en benefici de tota la
província, de tota la comunitat, que no dedicar-me a pensar en
el pressupost, això va esser entre el juliol i l'agost, per tant
llavors ve setembre, som a l'octubre i jo vaig crec oportú que
deixàssim el pressupost tal com estava perquè en tenia
abastament per anar fent.

Intentaré dir quines funcions entenc que té la Conselleria de
Treball i Transports. Començarem per treball, en treball, com
vostès han dit, tant el Sr. Rus com el Sr. Serra, no tenim
competències, però tenim una funció molt maca que és la
formació ocupacional, quant a formació ocupacional els puc
relatar, a pesar de les setmanes que hem fet feina perquè
coneguessin, i coneixen, a tota Europa la Comunitat balear,
perquè la xarxa que vàrem aconseguir fer de 52 partenaires ens
ha donat una sèrie de contactes molt bons i molt productius.

A pesar d'això, després vàrem fer les Jornadas de Encuentro, on
vàrem procurar que tothom que volgués, com ha dit el Sr. Serra,
manifestàs que és el que voldria fer quant a ocupacional, però

també una cosa els puc dir, dia 3 de desembre vàrem tenir una
jornada dedicada al Programa Petra, del qual molts de vostès
convé que sàpiguen que la nostra comunitat té un projecte que
es diu Petunia, que està emparat pel Petra, i aquest Petunia és un
projecte que ha estat admirat per totes les nacions que formam
aquesta xarxa de la Comunitat Econòmica Europea, i tot aquest
tema s'ha produït a Mallorca, i dia 3 de desembre, com els deia,
al final de l'acte es va procedir al lliurament de 400 certificats,
un més un menys, a gent que havia fet cursos, com per exemple
de forja, d'electricitat, de llanterners, de fusters, de picapedrers,
de pintura de cotxes, recepcionista d'hotel, ajudant de planta,
governanta, auxiliar de cuina, jardiners, animadors turístics, etc.,
i per a mi va esser un gran honor que la meva conselleria, sense
pressupost i que no té res a fer, tengués a la presidència un
representant de la Conselleria de Cultura, un representant de la
Conselleria d'Hisenda, el Rector de la Universitat de les Illes
Balears, i dos Vice-rectors, senyors, jo quasi em vaig emocionar
quan vaig veure que a l'hora de lliurar els certificats va aparèixer
per la porta el Rector de la Universitat, perquè entenia que una
conselleria sense pressupost, sense res a fer, que el Rector de la
Universitat de les Illes Balears es presentàs per voler estar
present per donar uns certificats d'assistència a cursos, per a mi
i per a la conselleria això va esser molt agradable.

En treball no tenim cap funció concretament però sí la tenim
quant a formació ocupacional. Puc dir que arrel d'un decret,
quan vàrem posar la normativa perquè tothom que volgués
participar en projectes, o en programes, els pogués presentar i
tots fossin mesurats en la mateixa mesura, es va fer un decret,
del qual se n'han presentat, em pareix que són 390 projectes
procedents de confederacions d'empresaris, Comissions Obreres,
UGT, STEI, acadèmies privades, etc., en fin hem arribat a 390
i busques, quasi 400, i d'aquests en farem la selecció per intentar
fer-ho el millor possible, perquè si així com fins ara havíem
intentat fer programes, o demanar projectes, fer-ne molts en
quantitat per intentar causar impacte dins la Comunitat
Econòmica Europea, ara ens interessa mantenir aquest prestigi
que hem agafat, però amb qualitat, per tant, anam a una selecció
de projectes a fi que el que surti estigui acceptat per tothom, per
exemple, els puc dir que tenim un projecte, un programa
ALTUR que ha estat acceptat per vuit nacions d'Europa, tenim
un altre que és el del secretariat internacional de turisme que són
set mesos i ha estat acceptat per quatre nacions, formam part
d'una comissió per homologar els nostres diplomes que donam
a dotze països, és a dir, en les vint-i-dues setmanes que jo duc
he hagut d'aprendre moltes coses que no sabia.

De veritat que a treball, no vull abusar de dir que no tenim cap
transferència, però també vull dir una altra cosa, amb l'INEM
hem estat molt en contacte, intentam colAlaborar molt amb
l'INEM i esperam que en un temps no llunyà tenguem amb
nosaltres la responsabilitat de l'INEM, aquest dia farem coses
més conjuntes i, tal vegada, el Sr. Serra i el Sr. Rus podran
veure el nostre pressupost, no incrementat en quantitat sinó en
quantitat de feina i en quantitat de doblers.

Quant a transports, la veritat és que nosaltres tenim tot allò que
es refereix a transport terrestre, talli el transport de viatgers com
el transport de càrrega, tot, de l'única cosa que estam pendents
és del transport marítim interinsular, el transport aeri, al qual no
crec que hi arribem, i després el tema del transport ferri. 
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Començarem pel tren; he de demanar excuses per l'actuació del
meu nou director general, que la va pagar de recluta per culpa
meva, però per haver d'estar pendent d'un altre lloc més
important després vaig arribar un poc massa tard, hagués pogut
arribar un poquet més prest per intentar donar la cara i veure si
era capaç de rectificar tot el que no es va poder fer en aquell
moment, però no obstant, del tren vull dir una cosa, jo som un
enamorat del tren, quan va venir el Presiden de FEVE, fa poc,
al meu despatx de la conselleria li vaig dir que la meva ilAlusió
com a illenc era poder arribar a aconseguir que el tren de
darrera, jo don l'esquena al tren de Sóller, que fos una imatge
positiva turística, bona, que el tren de davant pogués esser com
el tren de darrera i es va posar un poc a riure però jo li vaig dir
que era la veritat.

Si nosaltres amb el tren d'Inca, per exemple, som capaços de
transportar, nosaltres, FEVE, un milió i busques de viatgers en
un any, pens jo, com a xiflat del tren, que no duria si estàs net,
pintat, arreglat així com nosaltres i els nostres visitants ens
mereixem; és a dir, esperem que això qualque dia arribi i, no
obstant, li puc dir, Sr. Diputat, que don creu amb tot el que puc,
amb la mà esquerra possible, com sempre en aquestes coses, a
fi d'intentar quan abans millor poder millorar la cara, la imatge,
al tren, i vaig dir que la meva idea era que, qualque dia, siguem
capaços de llevar totes les pancartes que hi ha davant l'estació
de FEVE, perquè des de la Plaça d'Espanya es pugui veure el
tren, així com ara l'amagam.

Quant al transport per carretera, puc dir que realment la meva
intenció és que, tal vegada, abans que sigui requerit altra vegada
a la tribuna, hagi aprovat més línies regulars que les que he
aprovat fins ara, però també, quan em varen demanar què havia
trobat en el meu viatge a Manacor vaig dir que estava bé perquè
realment hi estava, i vaig manifestar el mateix al Batle de
Manacor quan m'ho va demanar, i estic segur que l'empresa que
té aquests serveis té molts defectes, i la nostra obligació és
procurar intensificar les línies regulars, millorar-les en allò
possible i que les empreses que tenen els serveis regulars
intentar que s'associïn perquè així com estan, actualment, crec
que no són viables, i el nostre objectiu és que el dia de demà
poder convèncer-los que si no s'associen i feim quatre o cinc
empreses grosses de transport regular serà molt difícil que
puguem subsistir, no obstant això hem de dir que la conselleria
pensa col•laborar amb l'ajuda de la renovació de material i a les
línies de dèbil trànsit, línies que tenen poc rendiment, col•labora
ja, des d'ara, la conselleria.

Un altre motiu que té la Conselleria d'intentar potenciar les
línies del transport regular és que a partir del mes de gener, com
tots, em pareix que ja saben, totes les persones que estan a la
tercera edat tendran un descompte del 25% per viatjar quan
utilitzen el servei regular de transport per carretera; tot això està
en dos objectius, un, per ajudar les persones de la tercera edat i
també per ajudar les línies de transport regular i també per
descongestionar les carreteres de l'ús del vehicle.

Per a tot això ens fa falta donar a l'usuari unes facilitats de poder
aparcar el seu cotxe a prop de les sortides dels autocars,
igualment a Palma tenir un pàrking el suficientment a prop de
les línies perquè sigui fàcil la utilització.

Quant al transport de càrrega tenim bastants dificultats degut
que hi ha un excés d'oferta de transport de mercaderies, i això

dóna lloc a una guerra de preus i a una guerra d'exigències quant
a prestacions de serveis dels camions. Els puc dir que el nostre
servei d'inspecció, que des de dia 5 de juliol que vaig prendre la
responsabilitat de la conselleria, hem doblat la inspecció, els puc
dir que el que jo pens de la inspecció és que és efectiva; tenim
molts camps oberts, com per exemple la línia de càrrega, els
transports de viatgers, els famosos manteros, la gent
irresponsable que fa serveis, millor dit, les empreses que
contracten empreses que no estan degudament documentades ni
oficialment establertes, aquí hem de fer un toc d'atenció que hi
ha empresaris que, sense cap mesura, sense cap mirament,
contracten serveis que no poden contractar, ens acuram també,
a pesar que no opinen així vostès, Srs. Diputats, del transport
escolar, entenem nosaltres que el transport discrecional és el que
està més bé quant a qualitat, després passa el transport regular
i després passa el transport escolar, això és el que nosaltres
volem intentar modificar, que el transport escolar és tan
important com qualsevol turista anglès que vengui aquí amb el
transport. 

Quant a imaginació, crec que nosaltres, almenys tenim no sé si
imaginació, però sí, almenys, puc dir, senyors diputats, que la
nostra conselleria, en aquests moments, està il•lusionada; i crec
que amb ilAlusió som capaços de moure qualsevol cosa en el
món, i jo crec que en un futur, no molt llunyà, serem capaços i
que, Srs. Diputats, hauran de rectificar moltes coses que ens han
dit perquè, almenys si ens donen salut i ens donen força i no
perdem la i1Alusió serem capaços de millorar en allò que
puguem. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Pel Grup Parlamentari PSM i
EEM, té la paraula el Sr. Serra.

EL SR. SERRA I BUSQUETS:

Sr. Oliver, nosaltres volem que vostè faci la seva feina, no es
preocupi, parlam de temes objectius i d'oposició absolutament
constructiva i volem que vostè tengui autoritat; li posaré un
exemple del que deim. Vostè ha dit que es va emocionar quan
una autoritat acadèmica, el Rector de la Universitat, va entrar al
lliurament d'uns diplomes, a nosaltres ens pareix beníssim i, fins
i tot, creim que més autoritats haguessin hagut d'anar-hi, perquè
vostè és el Conseller de Treball, és el Conseller de Transports,
d'aquest poble, d'aquest país.

Però, fixi's vostè, si bé respectam la seva figura, que fins i tot en
aquest tema de taxis podem haver discrepat amb vostè, donat
l'alt nivell de conflictivitat que s'ha manifestat contra la seva
persona, en cap moment no hem fet cap manifestació
conscientment que calia salvar, en certa manera, la institució i
la persona del Conseller, fixi's bé, és a dir, és una qüestió de
matisos, és una qüestió, per ventura, humana i, per ventura, poc
habitual en aquestes latituds, vull dir, de la lluita política
aferrissada cos a cos i que, a vegades, va a pegar i, a vegades,
sense pensar massa bé com i per què es pega. 

Dit això, nosaltres volem que el Conseller de Treball i
Transports actuï, i volem que actuï en temes com són l'Acta
Única Europea, que ens ve aviat, els acords de Maastricht són
acords plens d'ambigüitats, tots ho sabem, a això, són acords on
caldrà un gran esforç si volem que aquí es pugui tirar endavant
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al marge del que és habitual en el turisme de masses, i vostè ho
sap perfectament, a això; volem que actuï en el terreny de la
formació professional coordinant amb altres conselleries les
tasques i, a la vegada, coordinar les tasques amb l'Administració
de l'Estat, i volem que tot el que són les noves professions sigui
impulsat des de l'executiu i ens pareix que pertoca a la seva
conselleria. 

Volem que vostè treballi al terreny d'aquesta immigració recent,
nova, que ja no és aquella immigració que venia perquè hi havia
molta feina a l'hoteleria o a la construcció, ja estam en altres
tipus d'immigració, unes que provenen dels països europeus,
unes altres dels països asiàtics, o africans o americans, però
també, corn deia el Sr. Rus hi ha una nova immigració molt
peculiar, algun segment d'ella, que prové de l'Estat espanyol,
això també és evident, volem que vostès actuïn i que tenguin en
compte que en aquest moment estam davant un conjunt de
problemes comuns a tota Europa i que, de fet, a aquestes illes,
un tant fràgils i situades a un lloc molt determinat i molt
concret, creim que som a temps per tal d'evitar problemes que
ens venguin al damunt. 

Volem que actuï en un disseny del transport públic competitiu,
del transport públic de qualitat, que s'exigeixi que aquest
transport públic sigui autènticament sector punta, està ben clar
que aquesta és una de les qüestions que a l'Europa comunitària
és vigent des de fa estona i que a l'Estat espanyol no és així, i a
les Illes fa molt de temps que no és així, massa temps que no és
així.

Volem que vostè, en definitiva, actuï fins i tot, miri el que li
direm, volem que sigui el nostre interlocutor davant projectes
com és el transport interinsular, com és el transport amb el
continent, com és la negociació davant temes que vendran el
1993 o abans, i tot, com és el tema del hunk fine, ja em diran
vostès quin projecte tenen respecte al hunk line dels aeroports
d'aquestes illes, sap vostè que es privatitzen, però d'una
determinada manera, quina participació tendran les Illes
Balears, la nostra comunitat autònoma en aquest tema, o serà
una manegada cap a no sabem exactament quin tipus
d'organisme de gestió?

Ens hi jugam molt, Sr. Oliver, i pensi que, per exemple, dins els
contractes de treball que en aquestes illes s'han concedit o s'han
aconseguit durant el darrer semestre de l'any 1991 hi ha un
percentatge molt elevat cap a persones que provenen de països
europeus, cap a persones amb una determinada qualificació del
centre i del nord d'Europa, bàsicament; aleshores, la nostra gent
jove, la nostra gent adulta, amb quin rearmament la situam?
Amb quines perspectives la colAlocam al terreny de la
competitivitat davant el que són un conjunt d'efectes d'aquesta
nova Europa que s'ha dissenyat i que, en definitiva, ja camina i
d'una manera accelerada d'aquí a un any? D'aquí a un any,
concretament.

Nosaltres ens temem, Sr. Oliver,-i vostè ho ha dit, no em jutgin
només pel pressupost, si és alt o si és baix, nosaltres ens temem
que el seu pressupost és baix, i creim que sense doblers és mal
de fer coses, això és evident i sense equip també és difícil, i
vostè ha reconegut que l'equip és magre, això també és obvi;
ara, jo li voldria ressenyar una cosa, els doblers que vostès han
de gestionar conjuntament amb Economia són molts, nosaltres
pensam que aquests doblers requereixen de tot un conjunt de

programes, creim que vostès han fet algunes coses o apunten a
alguns programes europeus en positiu, en aquest sentit no hi ha
res a objectar, al contrari, colAlaborar, però ens temem que estam
davant un puzzle, un puzzle amb poca vocació, en general, i no
és qüestió seva, és qüestió del conjunt, del que representa
aquesta conselleria. Per a nosaltres, aquesta Conselleria hauria
d'esser molt important, si parlam de transport i si parlam de
treball i, en canvi, la realitat és molt minsa, és molt molt magra.

Quant al tema que vostè apunta de la tercera edat, hem parlat
molt de tercera edat, aquests dies n'hem parlat molt i hem
escoltat moltes coses, nosaltres suportam aquesta subvenció del
25%, li donam suport, la va exposar a la compareixença i ja ens
va parèixer bé des del primer dia, endavant; però, a vostè, li
pareix que aquests descompte a la tercera edat, li pareix que en
realitat això és una cosa suficient i clara per tal de potenciar el
transport públic? És que a nosaltres ens pareix que això és una
acció que bé està en el sentit d'ajudar als vells però no ens pareix
que es pugui parlar de dir és que a partir d'aquí potenciació del
transport públic, la gent deixarà el cotxe privat, allò que vostè
ha dit aquí, la veritat és que ens pareix que no s'ajusta a la
realitat.

Bé, nosaltres esperam molt de la seva gestió, li volem insistir,
esperam molt davant una conselleria que trobam que ha d'esser
un puntal del Govern i, desgraciadament, amb els pressuposts el
que és clar és que ni per a programa, ni per a partides
pressupostàries, ni per a equip que l'hagi de gestionar, certament
ens topam per aquí. Li volia dir per acabar que aquesta
conselleria, a les legislatures anteriors, no passava de deu
minutets de debat de tant en tant o d'una proposició no de llei,
qualque esmena de cooperatives, d'economia social, això és la
veritat, hi hem dedicat poc temps però li vull dir que nosaltres
n'hi dedicarem bastant, perquè per a l'Acta Única Europea del
1993 només queda un any, i ens digui el Govern qui és que ha
de preparar les Illes Balears, des d'un punt de vista professional,
davant l'Acta Única Europea?

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Serra. Pel Grup Parlamentari SOCIALISTA, té la
paraula el Sr. Rus.

EL SR. RUS I JAUME:

Gràcies, Sr. President. Jo no sé si quan, i perdoni, el Sr. Serra
feia referència a unes dades que havia recollit, ha fet referència
a tota una documentació estatal de l'INEM i jo li diré que en el
darrer indicador de conjuntura de l'any 1991, que el Govern
balear ens ha enviat, ens dóna tota una sèrie de dades que no
crec que ni el conseller se les hagi mirades, i em perdonarà el
dubte. 

Perquè ha contestat i diu, és veritat, no insistiré, és que en el
tema de treball no tenim competències, en formació
ocupacional, si, ha dit, i jo em record que, aquest grup que li
parla va presentar no fa gaire una documentació on demanava
a veure si quan s'acabava la temporada estiuenca, què podria fer
la Conselleria de Treball per intentar reciclar tots els
treballadors perquè per a la propera temporada tenguessin millor
formació professional per atendre els milions de visitants que
tenim, què hi troba? Ho troba lògic, no ho troba lògic? Nosaltres
l'hi trobarem, en aquell moment, perquè creiem que això no era
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més que desenvolupar una competència que vostè ha reconegut
que té i, que era bo, per cadència, al conjunt de l'economia de
les Illes, silenci administratiu del Govern del Sr. Cañellas, no
dic del Sr. Conseller, dic silenci administratiu del Govern del
Sr. Cañellas.

I llavors, nosaltres voldríem que si vostè creu que només té
això, el Sr. Serra ara feia referència a allò que passarà el 1993,
jo crec que a partir d'ara ja s'han de començar a posar les fites
necessàries perquè, precisament, aquesta entrada al 1993 ens
trobi a tots preparats i aquest reciclatge crec que l'ha
d'encapçalar vostè, vostè o la seva conselleria, crec que és molt
important perquè això no serà més que un benefici per a la resta
del conjunt d'aquestes illes; ara, alerta, si em permet li faré una
referència, no sé si vostè ha llegit el llibre aquell famós de Sí,
Ministro, tot d'una que els ministeris començaren a tenir poc
personal i poca partida pressupostària és que hi havia la
tendència a desaparèixer, això és el que ens preocupa a
nosaltres, a veure, si hi ha la tendència que desaparegui la seva
conselleria, tant de bo que no, repeteix, no és per minimitzar la
seva conselleria, és per enfortir-la, però crec que no ho volen;
i el moviment es demostra caminant, si fa set anys estàvem
igual, i la proporcionalitat no ha crescut és que no hi ha voluntat
de fer-ho, sinó que decideixi el Consell de Govern.

Però bé, Sr. Conseller, nosaltres creim que, fins i tot, només si
es desenvolupa el que vostè creu que és l'única cosa que té en
matèria de competència, que és la formació ocupacional, crec
que seria suficient si la desenvolupava correctament i amb
recursos suficients perquè complís una bona tasca en aquesta
part de treball.

Quant al tema de transports, ens agradaria que se'n preocupàs,
quasi quasi fins i tot com a idea, seria possible que començàs a
pensar en una empresa pública de transports interpobles"a
Mallorca, a Eivissa, a Menorca? No ho sé, vull dir que si una
línia és rendible tenim moltes opcions, resulta que si una línia
no és rendible no hi va ningú, resulta que després no la podem
ajudar perquè la conselleria no té doblers. M'agradaria que fes
un estudi seriós sobre el tema, que el dugués a aquest Parlament
i tendria el nostre suport si és així. Hi ha tota una sèrie de
mesures a prendre en matèria de transport, jo li he anomenat les
ITV, vostè ha dit manteros, intrussisme, de la problemàtica de
taxis no n'hem parlat, també en podríem parlar però sé bé que
vostè al principi d'estar a la seva conselleria va tenir aquella
problemàtica, ho va comentar amb l'ajuntament, vostè ha
anomenat al darrer el tema del transport regular dels turistes, jo
li coment el tema del classe C, taxis.

Per què no prepara, seriosament, en base a una llei que jo li he
sentit dir, a vostè, que és bona, la Llei i Reglament d'Ordenació
de Transports Terrestres, a fi de dictar unes normes perquè hi
hagi un millor funcionament del transport a aquestes illes? Si és
així tendrà el nostre suport, si no és així, nosaltres intentarem,
via legal d'aquest Parlament, esmenar-ho. Moltes gràcies, Sr.
President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Rus. Per tancar la qüestió incidental té la
paraula el Sr. Conseller de Treball.

EL SR. CONSELLER DE TREBALL I TRANSPORTS
(Llorenç Oliver i Quetglas):

Gràcies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. Sr. Serra, Sr. Rus,
tant a un com a l'altre, gràcies per la confiança i l'única cosa que
els puc dir és que esper no defraudar-los; el futur ho dirà.

Vull rectificar un tema i és que jo em vaig fer càrrec d'una
conselleria, que estava així com està, o estava així com estava,
i l'única cosa que puc dir és que intent, i crec, que en aquest
moment tenc un equip de gent que respon, i la meva intenció és
esser capaç d'ilAlusionar els qui formen la conselleria, com jo ho
estic, si aconsegueix això anirem endavant, sinó tirarem
l'esponja, no n'he tirada cap mai, d'esponja.

Quant a tot el que m'ha demanat el Sr. Serra i el Sr. Rus, agafo
el compromís i tendré cura seriosament i amb molt de gust ho
faré o ho intentaré fer. Quant a l'antiga classe C, que no n'havia
parlat, li puc dir que aquest tipus, que està previst per la Llei
d'Arrendament de Vehicles amb Conductor, serà un altre
conflicte, com sempre, quan un vol posar ordre a un lloc on no
n'hi ha, tot d'una hi ha conflictes; el Ministeri d'Obres  Públiques
i Transports em va dir que sortiria dia 30 de setembre, fa tres
dies que em va dir que sortiria d'aquí a una setmana, així que jo
esper que a principis d'any ja tendrem embull amb els ex-classe
C; però bé, quedarà clar, almenys, el tipus de vehicle que han de
tenir, el tipus de servei que han de fer i, de totes maneres, ja
estan un poc enclastrats en un decret que varem traure referit
que aquests vehicles només tenen una condició especial que és
la contractació prèvia, no en tenen d'altra, però el que passa és
que en aquest món hi ha molts malcriats i no tothom compleix
el que està establert; de tota manera, repeteix, i per no esser
llarg, tant Sr. Rus com Sr. Serra, gràcies per la confiança.
Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Grups que hi vulguin intervenir? Pel
Grup Parlamentari  PP-UM, té la paraula el Sr. Palau.

EL SR. PALAU I TORRES:

Gràcies, Sr. President: Sres. i Srs. Diputats. Atenint-nos a les
recomanacions que ens han fet, serem molt breus, únicament
com a cortesia parlamentaria, per fixar la nostra posició davant
aquestes dues esmenes.

A través dels portaveus dels dos grups proposants se li han fet
bastants preguntes, al conseller, que d'alguna manera, segons ell,
justificaven la presentació d'aquestes dues esmenes. S'ha
demanat al conseller que contestàs i aclarís diferents coses com
són les competències, els pressuposts, el personal, el que
passava amb l'atur, el que passava en matèria laboral, el que
passava en transports i el que més ens ha estranyat és que se li
ha demanat, fins i tot, la dimissió, o sigui, la dimissió que li
demanen a un senyor que, com molt bé ha dit, fa vint-i-dues
setmanes que ha entrat a la conselleria i que quasi quasi no ha
tengut temps de fer els pressuposts, bé, jo crec que ha estat de
broma i nosaltres donam suport concretament a la política
d'aquesta conselleria i, per suposat, donam suport, més que més,
a les paraules que ha dit el conseller quant a la quantia
pressupostària, crec que ell ha deixat molt clar que aquí les
conselleries i, des del nostre punt de vista, del Grup PP-UM, no
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s'han de valorar ni s'han de pesar pel que és la quantia
econòmica del seu pressupost sinó per les actuacions, la
Conselleria de Treball i Transports crec que té unes bones
actuacions, crec que actua amb eficàcia i per això, nosaltres,
votarem en contra d'aquestes dues esmenes. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Palau. Passam al Programa 3211, sobre Formació
Professional Ocupacional, Esmena número 2377/91, del Grup
Parlamentari PSM i EEM. Té la paraula el Sr. Serra.

EL SR. SERRA I BUSQUETS:

Gràcies, Sr. President. De fet, li demanaria si li pareix bé que
defensi conjuntament la 2377, la 2378, la 2379, la 2380, la 2381
i la 2382; és a dir, un bloc.

EL SR. PRESIDENT:

Em sembla molt bé, Sr. Serra.

EL SR. SERRA I BUSQUETS:

Aquí sí que, seguint un poc els consells del Sr. Palau, que
endemés nosaltres no hem demanat la dimissió del Sr.
Conseller, per si un cas, seguint els seus consells cercarem, -ja
ho sé, Sr. González i Ortea, ja ho sé-, per això feia
l'argumentació; aleshores, seguint els consells del Sr. Palau,
volem actuacions d'eficàcia, actuacions molt concretes, i aquí va
un conjunt d'esmenes, que jo crec que són puntuals i que les vull
explicar molt breument. 

Quant a formació de treballadors familiars; és clar que les
mancances en aquestes illes són molt grosses, 10 milions de
pessetes per tal que hi pugui haver més gent capacitada per
atendre el que és un problema de la nostra societat, que és la
societat envellida, amb problemes de tensió i, en conseqüència,
donat que hi ha escoles de treballadors familiars, aquest
augment de formació de treballadors familiars ens pareix que
seria una acció eficaç i, a la vegada, hermosa.

Quant al Centre d'Atenció i Informació a la Immigració, 10
milions de pessetes; estam davant un problema actual gros i
davant un tema que en el context del Mediterrani té molta
importància i en el context d'Europa occidental és un dels que
més preocupen a tots els sectors socials, a tots els sectors
polítics, en aquest moment; ens pareix que la mancança
d'aquests centres a les Illes Balears i Pitiüses és grossa i, en
conseqüència, pensam que l'Administració autonòmica no pot
deixar de banda aquesta responsabilitat. Quant a ocupació, a
partir dels indicadors, a partir del que en aquest moment ens
pareix que és un dels problemes grossos i donada l'actuació del
món empresarial, en general, és quan duim dues esmenes, una
de 100 milions de pessetes per tal que ajuntaments i consells
insulars tenguin iniciatives per a l'ocupació, amb infrastructures,
és a dir, amb inversió; i una altra, també de 100 milions de
pessetes a ajuntaments i a consells insulars per tal que
directament puguin fer un esforç en matèria d'ocupació.

Som absolutament conscients que ens orientam cap a
l'Administració local com a una de les possibilitats de palAliar
una mica l'augment d'atur, molt preocupant, que s'observa en

aquest darrer trimestre de l'any 1991, i amb moltes dificultats de
reconversió l'any que ve, és més, fins i tot, els vull cridar
l'atenció sobre un fet no desmentit i és que, fins i tot, a una de
les empreses fortes a les Balears, El Caserio, existeix el rumor
alarmant que vol traslladar la seva factoria de Maó, amb tot el
que això significa quant a llocs de treball de gent relativament
jove i també de gent qualificada que tendria greus dificultats, i
afegim tot el sector de la indústria agroalimentària de Mallorca
en greu crisi, com tots sabem, i que, de fet, una altra empresa
dedicada a l'elaboració de productes derivats de la llet pareix
que està a punt de fer fallida, en aquest cas una empresa privada
que hauríem de sumar a Agama, Blahi, etc.

Són exemples concrets del que passa en certes empreses en el
problema de l'ocupació. L'esmena següent de formació
professional ocupacional, en convenis amb ajuntaments, 6'5
milions per tal que siguin els ajuntaments o consells insulars, és
evident que quan utilitzam el subconcepte 46 ens referim a les
dues entitats, i seria un petit programa d'atenció.

I, la darrera esmena que comentam, d'aquest bloc, es refereix a
les iniciatives de foment de l'ocupació i acció formativa
destinades a la integració de la immigració; en aquest capítol hi
dedicaríem 25 milions de pessetes a través de subvencions cap
a entitats sense fi de lucre o, en tot cas, també a qualque
empresa per tal que aquests sectors, els sectors més desprotegits,
els més fràgils, i els sectors que menys estan situats dins la
normativa i dins la legalitat fossin mínimament atesos tant a les
Balears com a les Pitiüses. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Serra. Grups que vulguin intervenir per fixar
posicions? Té la paraula el Sr. Rus.

EL SR. RUS I JAUME:

Gràcies, Sr. President. Nosaltres, ateses aquestes esmenes
presentades pel Grup PSM i EEM, i efectivament afegides a
aquesta problemàtica que el Sr. Serra ha esmentat i que creix
cada dia, nosaltres el que si diríem és que donarem suport a
aquestes esmenes i de pas voldria afegir, com a recordatori, que
seria important que, conjuntament amb altres conselleries,
tenguessin en compte perquè són esmenes que vendrien
complementades i que, per ventura, ajudarien a estalviar, per
dir-ho de qualque manera, en certa mesura, el que pareix que
se'ns ve al damunt, que ja s'havia comentat. Moltíssimes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Rus. Pel Grup Parlamentari PP-UM, té la paraula el
Sr. Palau.

EL SR. PALAU I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. Nosaltres valoram
positivament tot aquest conjunt d'esmenes que presenta el PSM
i EEM, creim que són interessants i que són ben intencionades,
ara bé, en la majoria de totes elles o en totes elles, millor dit, es
rebaixen programes i subprogrames que nosaltres consideram
prioritaris i que, d'alguna manera, no es poden rebaixar; per tant,
votarem en contra. Gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Palau. Passam a les Esmenes del Grup Parlamentari
SOCIALISTA 2902, 2903, 2904, a la qual es rectifica la secció
i el subprograma de baixa que són la 19 i la 321000, i les
Esmenes 2905 i la 2981, que estan agrupades. Té la paraula, pel
Grup Parlamentari SOCIALISTA, el Sr. Rus.

EL SR. RUS I JAUME:

Sr. President, no sé si ha dit la 2905 i la 2981, també,
agrupades?

EL SR. PRESIDENT:

Sí, Sr. Rus.

EL SR. RUS I JAUME:

Les havia dit?

EL SR. PRESIDENT:

Sí.

EL SR. RUS I JAUME:

Em permet que tornem a dir-les; 2902, 2903, 2904, 2905 i 2981.

EL SR. PRESIDENT:

Correcte, Sr. Rus.

EL SR. RUS I JAUME:

Gràcies, Sr. President. Bé, aquest conjunt d'esmenes que
agrupam intenta que aquesta conselleria, ja que entenem i supòs
que l'esmena a la totalitat no ens serà acceptada, evidentment,
aquestes esmenes intentarien activar, per dir-ho de qualque
manera, tenir una presència en allò que nosaltres creim que
aquesta conselleria, en allò que fa referència al tema de treball,
agents socials, hauria de tenir. 

És activar, ajudar, tot un tipus d'agents socials com són els
sindicats, a fomentar, a ajudar els treballadors en situació d'atur,
a crear un pla d'ajut als ajuntaments de Balears perquè
conjuntament amb aquests agents socials puguin lluitar contra
l'atur, per una part; per una altra, demanam que el tema dels
joves, d'aquest atur juvenil que preocupa, que és important,
pugui tenir una partida, perquè aquesta conselleria, via tema
cooperativa, via com millor procedeixi, els pugui ajudar perquè
siguin encarrilats dins el món del treball; a la zona de sa Pobla,
entenem que crear una escola-taller per a la joventut seria molt
important, i a la vegada ens agradaria que s'obrís una partida per
crear un institut balear per a la formació.

Tot això creim que són mesures que aquesta conselleria hauria
de tenir en compte per tal de tenir una presència activa i així no
només tenir la competència en tema ocupacional, que havia dit
el conseller. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Grups que hi vulguin intervenir? Pel Grup Parlamentari PP-UM,
té la paraula el Sr. Palau.

EL SR. PALAU I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Per a aquest conjunt d'esmenes, més o
menys em reafirmo en allò que havia contestat amb anterioritat,
que si bé són interessants i són importants, totes afecten
programes i subprogrames d'altres conselleries que pensam que
són prioritaris i, per tant, les rebutjam. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Palau. Esmena número 2382, del PSM i EEM,
transaccionada amb 5 milions de pessetes l'alta i 5 milions de
pessetes la baixa de la secció 20, subprograma 621200, centre
de cost 20200, subconcepte 85000. Té la paraula el Sr. Serra.

EL SR. SERRA I BUSQUETS:

Gràcies, Sr. President. Hi hagués pogut haver una mica de
confusió, perquè abans hem fet una defensa en bloc de les
esmenes, i si bé hem utilitzat el concepte antic d'aquesta
esmena, 2382, cal dir que hi ha un principi d'acord si es vota que
sigui aprovada aquesta esmena amb 5 milions en 1106 dels 25
proposats, és a dir, una rebaixa, però la descripció figuraria per
tal d'homologar-la en el debat que hem tengut i seria per a
foment de la integració i l'atenció de la immigració, és a dir,
repetirem la descripció, seria foment de la integració i l'atenció
de la immigració, i per tant seria de 5 milions de pessetes d'alta
en el subconcepte, tal com figura a l'Esmena 2382, 48000, i la
baixa seria la que ha llegit el Sr. President. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Serra. Li prec que quan pugui faci arribar a la Mesa
la seva petició. Grups que hi vulguin intervenir? Pel Grup
Parlamentari PP-UM, té la paraula el Sr. Palau.

EL SR. PALAU I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Acceptam, nosaltres, aquesta transacció
i feim ressaltar que la baixa és a la secció 20, subprograma
621200, centre de cost 20200, i subconcepte 85000. Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Palau. Puc entendre que els altres grups estan
conformes amb la transacció? Gràcies.

Passam al Programa 5112, sobre Direcció i Serveis Generals de
la conselleria; Esmena número 2907 del Grup Parlamentari
SOCIALISTA, a la qual rectifiquen la secció i el subprograma
de baixa que són la 31 i el 121000, i Esmena número 2906 del
Grup Parlamentari SOCIALISTA a la qual rectifiquen la secció
i el subprograma de baixa, que són la 31 i el 121000 que estan
agrupades. Té la paraula el representant del Grup
SOCIALISTA, Sr. Rus.
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EL SR. RUS I JAUME:

Sr. President. Bé, són dues esmenes, veuran que realment són
simbòliques les 1.000 pessetes, però creim que són importants.
S'intentaria, s'hauria d'intentar, el poder fer una aturada del tren
Palma-Inca a Ca's Capità per facilitar l'accés al centre de salut,
i l'altra és una aturada del mateix tren a Marratxí per facilitar
l'assistència al centre sanitari. Moltíssimes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Rus. Grups que hi vulguin intervenir? Pel Grup
Parlamentari PP-UM, té la paraula el Sr. Palau.

EL SR. PALAU I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Bé, només vull dir que tornam a estar
amb el tren, crec que ha quedat ben clar a través de tots aquests
dies que el tren encara no és titularitat de la Comunitat
Autònoma, per tant, consideram que no procedeix. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Palau. Passam al Programa 5133, sobre Ordenació
i Inspecció del Transport; Esmena 3031/91 del Grup
Parlamentari MIXT, transaccionada amb la quantitat de
1.500.000 pessetes. Pel Grup Parlamentari MIXT, té la paraula
el Sr. Vidal.

EL SR. VIDAL I JUAN:

Gràcies, Sr. President. Bé, com ha dit molt bé vostè, i com sap
el representant del grup majoritari, es va transaccionar per la
meitat de la xifra que s'havia indicat aquí aquesta esmena, i per
tant, nosaltres vàrem donar la conformitat, si tots els grups estan
d'acord acceptam la transacció, que queda tal com està però
rebaixada a la meitat. Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

 Gràcies, Sr. Vidal. Grups que hi vulguin intervenir? Passam a
l'Esmena número 2383/91, del Grup Parlamentari PSM i EEM.
Té la paraula el Sr. Serra.

EL SR. SERRA I BUSQUETS:

Gràcies, Sr. President. Continuam amb el tipus de filosofia, i en
aquest cas quasi quasi ens complementam amb el conseller; el
conseller parlava de la necessitat de fomentar el transport
públic, de desbloquejar de cotxes i vehicles les carreteres, idò,
nosaltres aquí propugnam una campanya de 5 milions, endemés
al capítol 6, que això dóna un marge prou important al Govern,
de campanya de promoció de l'ús del transport públic; crec que
hi estaran d'acord.

(El Molt Honorable Sr. President reprèn la direcció del debat).

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Fixació de posicions? Sr. Palau, té la
paraula.

EL SR. PALAU I TORRES:

Gràcies, Sr. President. La baixa afectaria les accions del
subprograma 112100, centre de cost 11000, subconcepte 60101;
aquest programa forma part d'un conjunt de despeses plurianuals
la majoria de les quals estan dedicades a adquisició de béns
immobles, entre els quals pot destacar l'adquisició d'un edifici
per a Conselleria d'Agricultura. Per tant, consideram que no
procedeix aquesta acceptació. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. No hi ha més intervencions. Passam a les
Esmenes números 2908 i 2909, del Grup Parlamentari
SOCIALISTA. Té la paraula el Diputat Sr. Rus.

EL SR. RUS I JAUME:

Gràcies, Sr. President. La veritat és que la 2908, una esmena de
20 milions de pessetes, també, si usant la filosofia, com deia el
Sr. Serra, nosaltres pensàvem que l'ajuda d'adquisicions socials,
sindicats, patronal, per tal de fomentar conjuntament el
reciclatge dels treballadors, perquè creim que això entra dins la
competència de la conselleria, o d'allò que hem deduït de
l'explicació que ens ha donat el Sr. Conseller, pensam que
augmentar-lo una miqueta més seria important i així compliria
aquests desitjos de competència que té; per tant, ens agradaria
que ens diguessin que sí, ara veurem el tipus de voluntat que
tenen al respecte. 

La 2909 fa referència a la necessitat d'incrementar la inspecció
en matèria de transports, no es tracta de tornar a posar el dit dins
l'ull però, la veritat és que és graciós que una empresa
determinada, de la qual hem parlat abans, que pareix que hi ha
voluntat per part de qui ho coneix, el Sr. conseller, de canviar,
però que el conjunt de tota una anualitat, aquest promig de 27
sancions mensuals, crec que això no s'ha de tornar a repetir, i si
hi hagués un bon servei d'inspecció no es repetiria i, per tant, per
això proposam aquest augment. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Fixació de posicions? Sr. Palau, té la
paraula.

EL SR. PALAU I TORRES:

Gràcies, Sr. President; per contestar el Sr. Rus, li vull dir que pel
que fa referència a l'Esmena número 2909, segons les notícies
que té aquest diputat que li parla, la Conselleria de Treball i
Transports ha doblat, des del mes d'octubre, el nombre
d'inspectors en matèria de transports. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Passam a l'Esmena número 2900, del Grup
Parlamentari SOCIALISTA Té la paraula el Diputat Sr. Planells
i Costa.

EL SR. PLANELLS I COSTA:

Gràcies, Sr. President. Aquesta esmena, com molt bé diu la seva
motivació, té una finalitat i és que es faci un estudi referent al
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transport interurbà a l'illa d'Eivissa; com sabrà el portaveu del
Grup PP-UM, que defensa, en aquest cas, el Govern, hi ha molts
municipis a l'illa d'Eivissa que no tenen una relació directa
mitjançant un transport públic amb les seves parròquies, em
refereix principalment al cas de Sant Antoni amb les parròquies
de Sant Mateu o Es Castell; el cas de Sant Joan amb Sant
Miquel; per exemple, també, Santa Eulària amb Santa
Gertrudis.

Pretenem amb aquesta esmena que aquest estudi incideixi,
principalment, en la necessitat o no necessitat d'aquest transport
i també en la freqüència d'aquest transport; hem de tenir en
compte que aquesta freqüència es pot veure incrementada
sobretot a l'estiu a efectes de turisme. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies Sr. Diputat. Fixació de posicions? Sr. Palau, té
la paraula.

EL SR. PALAU I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Li vull contestar molt breument dient que
dins la Conselleria de Transports hi ha una partida que es
dedicarà al Pla Director de Transports de Balears; nosaltres
esperam que dins aquest Pla Director de Transports de Balears
també s'inclogui 1'estudi d'aquestes zones d'Eivissa, igual que
la resta de les Balears. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Acabats els debats corresponents a
les esmenes de la Secció 19, procedirem a les votacions.

Esmenes 2376 i 290i; 2376, del PSM i EEM i 2901, del
SOCIALISTA, a la totalitat de la secció.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Queden rebutjades per 24 vots a favor, 31 en contra, 2
abstencions. 

Esmena 2377 del PSM i EEM.

Vots a favor?

Vostè dirà, Sr. Serra.

EL SR. SERRA I BUSQUETS:

Per una qüestió d'ordre; de les nostres esmenes d'aquest bloc,
només demanaríem votació separada de la 2382, que està
transaccionada amb 5 milions, i li he passat un paper amb la
transacció, la resta es podrien votar plegades si no hi ha canvi
de vot, que no creim que n'hi hagi. 

EL SR. PRESIDENT:

D'acord, Sr. Serra. Votaríem, idò, si hi ha qualque observació
em corregeixi, la 2377, la 2378, la 2379, la 2380, la 2381 i la
2383, del Grup Parlamentari PSM i EEM.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions? No n'hi ha.

Queden rebutjades per 26 vots a favor, 31 en contra.

Esmena 2382, també del PSM i EEM, substituïda per una
transacció, que suposa alta a a la secció 19, subprograma
321100, centre de cost 39200, subconcepte 48000, alta de 5
milions de pessetes, baixa a la secció 20, subprograma 621200,
centre de cost 20200, subconcepte 85000, baixa de 5 milions de
pessetes i la descripció que seria Foment de la Integració i
1'Atenció a la Immigració. Entenc que pot quedar acceptada per
assentiment aquesta esmena. Queda, idò, acceptada.

Passam a les Esmenes 2902, 2903, 2904, 2905 i 2981 del Grup
Parlamentari SOCIALISTA Sr. Vidal, vostè dirà. 

EL SR. VIDAL I JUAN:

Una qüestió d'ordre, demanaríem que es votàs separadament
d'aquest bloc la 2981. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT: 

Procedirem a la votació de la 2902, 2903, 2904 i 2905, del Grup
Parlamentari SOCIALISTA.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions? No n'hi ha.

Queden rebutjades per 26 vots a favor, 31 en contra.

Passarem a la votació de la 2981, del Grup Parlamentari
SOCIALISTA.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Queda rebutjada per 24 vots a favor, 31 en contra i 2
abstencions.

Esmenes 2907 i 2906, del Grup Parlamentari SOCIALISTA.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?
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Queden rebutjades per 19 vots a favor, 31 en contra i 7
abstencions.

L'Esmena 3031, del Grup Parlamentari MIXT, ha estat
transaccionada amb la quantitat d'1'5 milions de pessetes; puc
entendre que queda aprovada per assentiment? Queda, idò,
aprovada.

Passam a les Esmenes 2908 i 2909, del Grup Parlamentari
SOCIALISTA.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions? No n'hi ha.

Queden rebutjades per 26 vots a favor, 31 en contra.

Esmena 2900 del Grup Parlamentari SOCIALISTA.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Queden rebutjades per 21 vots a favor, 31 en contra i 5
abstencions.

Passam, idò, a la secció 20, Conselleria de Comerç i Indústria
començant, per les Esmenes 2384, del PSM i EEM i 2911, del
Grup Parlamentari SOCIALISTA, a la totalitat de la secció. Pel
Grup Parlamentari PSM i EEM, té la paraula el Diputat Sr.
Orfila.

(Remor de veus)

EL SR. ORFILA I PONS:

Gràcies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. Quan es parla des
del Govern del desafiament del futur i del perill de perdre el tren
de la modernitat, no puc deixar de recordar quina és l'atenció
que, des de l'executiu, es dedica a un sector que encara té un pes
important en l'economia de les Illes el manteniment del qual té
una importància estratègica, encara que no ho sembli per
l'atenció que s'hi presta.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Orfila, un moment, per favor; prec als diputats que guardin
silenci.

EL SR. ORFILA I PONS:

Gràcies, Sr. President. És avui, precisament, quan es oportuna
fer aquesta valoració atès que els pressuposts són la plasmació
en xifres de la política que el Govern pensa dur a terme al llarg
de tot un any, són la concreció de l'actuació prevista pel Govern.

He de confessar, Sr. Conseller d'Indústria, que amb motiu de la
presentació dels pressuposts de la Comunitat del 1992, em va
sorprendre l'augment inesperat d'uns 1.300

milions que gairebé doblaven els tradicionalment esquefits
pressuposts de la secció 20. 

L'estudi, des d'allà, del contingut de la secció em va tornar a la
dura realitat; Indústria i Comerç, que no és Indústria continua
essent la Conselleria "venta-focs" d'aquest Govern pel que fa al
volum dels pressuposts que s'hi dediquen. És cert que la
comparació de les xifres pressupostàries agafades en el seu
conjunt ens podrien fer pensar en un augment important
d'aquests pressuposts, que dels 1.351 milions de l'any 1991
passam als 2.651 del 1992, amb un augment d'un 96'2%; però,
si analitzam el contingut de les diferents partides ens trobam,
finalment, que la realitat és ben diferent d'aquesta primera
imatge. 

L'augment dels 1.300 milions ve donat pràcticament per la
incorporació de dues noves partides corresponents a dues
assignatures pendents de l'Administració autonòmica i que ara
es contemplen per primera vegada en els pressuposts: 700
milions destinats a esser transferits a les corporacions locals per
al tractament de residus sòlids a partir de l'aprovació i aplicació
dels plans de residus sòlids, i 500 milions prevists per a la
construcció d'un nou recinte firal; així els pressuposts reals,
destinats a les actuacions de la conselleria continuen tan minvats
com sempre, devers 1.400 milions que, comparats, amb els
5.000 milions de Turisme i els 4.000 milions d'Agricultura, ens
donen una idea de com valora el Govern aquest sector i quin
esforç està disposat a dedicar. 

Aquesta actitud tímida en l'actuació del Govern fa que no
s'enfronti amb qüestions vitals des del punt de vista del
reforçament del sector, com és una política de foment del sòl
industrial o la captació de noves indústries. 

De tots és conegut com un dels elements desincentivadors de la
inversió per a la creació de noves indústries és l'abusiu preu del
sòl industrial; no fa massa em deia un conegut dirigent
empresarial com el preu del sòl als polígons industrials era, en
alguns casos, superior al de qualsevol parcel•la en primera línia
de la mar. 

Si comptam amb un pla d'industrialització aprovat pel
Parlament, es tractaria de fer un esforç, encara que fos puntual,
dedicat al foment industrial i dedicar, establir una primera
quantitat seriosa, important, a abaratir els preus del sòl amb la
qual cosa la conselleria aconseguiria de passada aturar la
tendència a utilitzar la via de les declaracions d'interès social per
permetre la instal•lació d'indústries a zones qualificades com a
sòl rústic o no urbanitzable. 

Igual succeiria amb la política de captació de noves indústries;
la idea d'aconseguir que indústries no contaminants i
generadores de llocs de feina s'instal•lin a les Illes és
temptadora, però s'ha de concretar pressupostàriament en una
partida suficient per fer-ho realitat; el bluf de la fàbrica de
bombetes de Petra és un exemple del que no ha de succeir més.

Aposta, el nostre grup, a través d'esmenes parcials intentarà
augmentar les partides destinades a la reindustrialització, a
l'abaratiment del sòl industrial sotmès a tanta especulació i a la
captació de noves indústries.



890 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 18 / 11, 12 i 13 de desembre de 1991 

 

Sr. Conseller, ens preocupa pensar que dels més de 2.000
milions, que segons els plans de reindustrialització s'havien
d'invertir fins l'any passat, sols a les Illes, per part de la seva
conselleria, se'n deuen haver invertit, just, just, una tercera part;
i ens preocupa quan constatam la crisi que afecta sectors com la
construcció nàutica, que tractava fa pocs dies, quan deim que
sectors com el calçat, que l'any 1986 donava feina a 7.744
treballadors, l'any 1990 sols n'emprava 3.324, i enguany 3.317,
amb una pèrdua de més de 4.300 llocs de feina, i que, si l'any
1986 tenia un volum, aquest sector del calçat, d'exportacions de
7.727 milions, el 1989 baixava fins els 5.086 amb una pèrdua
d'un 34% del volum total, i que les perspectives de la bijuteria,
tot i que han millorat lleugerament el darrer mig any, continuen
essent preocupants per la creixent competència de l'anomenada
bijuteria "groga".

Però, si es pobre i esquifit el pressupost global de la Conselleria
d'Indústria i Comerç, molt més ho és encara el programa de
medi ambient industrial, 101 milions, dels quals, 39 són de
capítol primer, personal, i 42 es dediquen a plana d'electrificació
rural; mostra com una qüestió que ha de resultar vital per a un
futur immediat és esquivada pel Govern.

El tractament i reciclatge de residus tòxics i perillosos generats
per les indústries serà una qüestió fonamental a resoldre en un
futur pròxim si' ens atenem a les exigències comunitàries, a la
Comunitat Econòmica Europea, al respecte; quin esforç
dedicarà el Govern a ajudar, a colAlaborar en la solució d'aquest
problema? Tristament, el pressupost del 1992 no ho contempla.

Un punt i apart mereix el tema de la política informativa. La
informació és cada dia més una eina més necessària a l'hora de
prendre decisions, i açò ho sap perfectament qualsevol
empresari, l'agilitat i oportunitat d'una decisió depèn en bona
part de la informació que es té i l'Administració hauria de
procurar que aquesta informació estigués a l'abast dels
empresaris, que necessiten conèixer, cada dia més, els
condicionants en què es trobaran a l'hora de comercialitzar els
seus productes; certes organitzacions empresarials han fet un
seriós esforç en aquest sentit, i PIME, de Menorca, és un
exemple, i vostè ho deu saber especialment, però no basta per
suplir una funció informar què competeix a l'Administració.
L'Oficina d'Informació Europea podria jugar aquí un paper
importantíssim si es promocionàs degudament, però encara no
és així.

Per cert, i parlant de política informativa de la Conselleria
d'Indústria, dues dades: publicitat de la Conselleria de Comerç
i Indústria, primer semestre de l'any 1991, segons resposta feta
arribar al nostre grup per part del conseller, 19.088.897 milions
pessetes, i què deu haver anunciat? 19 milions en cinc mesos, de
gener a maig, inclòs, en cinc mesos, 19 milions; ja ho sé, açò ho
va fer l'anterior conseller i, els cinc mesos preelectorals són uns
mesos que, de cop, a tothom li agafa una anunciera loca,
desesperada, ho volen dir tot en pocs dies, no fos que després no
poguessin continuar dient res, però, són 19 milions! 

Sortim a quasi 4 milions cada mes, 1 milió cada setmana,
150.000 pessetes cada dia, en números redons; i, una dada més,
que quasi no m'atreveix a qualificar, 660.000 pessetes, 130.000
mensuals, de publicitat a una revista, diem-ne controvertida, per
no dir un altre nom, com és S'Arenal, increïble, però cert, 19
milions.

Per quan, Sr. Conseller, la finestreta única que ha de permetre
a un empresari trobar la informació necessària per obrir una
nova indústria, ampliar-la, o preparar-se, simplement, per
exportar els seus productes a un nou país? Sr. Conseller, Sres.
i Srs. Diputats, el Grup Parlamentari del PSM i EEM no
coincidim, en cap manera, amb la política firal del Govern, i no
sabem, sincerament, tan sols si adreçar-nos a vostè, Conseller de
Comerç, ja que quan s'ha demanat que comparegui el Govern
per tractar d'aquesta política ha aparegut, més que comparegut,
un ex-conseller, en tost de fer-ho vostè, i nosaltres ens
demanam, qui comanda a Can Ribot, son pare o s'alAlot? I en
política firal, qui comanda IFEBAL o la Conselleria? Qui marca
la política?

Sr. Conseller, el nostre grup dubta, sincerament, que sigui
necessari alçar un nou recinte firal i dedicar-hi, enguany, 500
milions de pessetes; clar que aquest projecte resulta baratíssim
comparat amb el faraònic de l'EXPO 92, que ara tocam pels
1.200, sense comptar amb el llibre, i dubtam perquè entenem
que hi ha una vertadera inflació de recintes firals, de fires i de
certàmens, que en bona lògica s'eliminaran de forma natural a
partir de quan els mateixos expositors deixaran de concórrer als
que no representen cap avanç en la comercialització dels seus
productes, és una qüestió, i em permetin que ho digui així, que
imposarà la mateixa llei del mercat tan sagrada, segons les seves
idees. 

Pensam, sincerament, Sr. Conseller, i ens demanam quin
objectiu es pretén amb fires com Agro-alimentària, que quasi va
morir de finor el mateix any de néixer; quin objectiu hi ha amb
l'anomenada Baleart, d'enguany, Sr. Conseller? Quants
expositors de Menorca hi han participat enguany? i, d'Eivissa i
Formentera? No pensa que en comptes de Baleart, si tractam, si
deim les proporcions d'expositors de les illes petites, no li
haurien de dir simplement "Mallorcart"? I, qui són els qui han
venut més? Quins objectius perseguim facilitant, als
representants, per dir un exemple, dels formatgers de Galícia i
d'Astúries, venir a vendre a Mallorca quan no es veuen
representants de l'únic formatge amb denominació d'origen de
les Illes, que trist; i, els artesans d'Iraq, Perú, Bolívia, Egipte, és
aquesta la política firal del Govern? Que venguin a competir
amb els nostres productes, en comptes de tractar que els nostres
fabricants, que els nostres comerciants venguin més a altres
llocs, o venguin almanco aquí?

Sres. i Srs. Diputats, per totes aquestes qüestions, i moltes més
que en podríem dir, demanam la retirada de la secció 20 per tal
que sigui tornada al Govern i, amb tota sinceritat, li ofereixo, Sr.
Conseller, la colAlaboració del nostre grup per millorar aquests
pressuposts, com estic convençut que l'altre grup de l'oposició
també s'avindrà a aquesta colAlaboració, que ja s'ha donat a altres
conselleries.

Volem fer, de veritat, un intent seriós d'encarar la problemàtica
del sector industrial i del comerç de les Illes? Si la resposta és
positiva, intentem-ho, anem per feina, però evidentment, no amb
aquests pressuposts que, esperam, sincerament, siguin rebutjats
per tots els grups d'aquesta Cambra. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Orfila. Pel Grup Parlamentari
SOCIALISTA, té la paraula el Sr. Valenciano.
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EL SR. VALENCIANO I LÓPEZ:

Gràcies, Sr. President. Sres i Srs. Diputats. Ens trobam davant
uns nous pressuposts de la Comunitat Autònoma, en aquest cas
i en aquesta secció en matèria d'indústria, però no per esser
nous, aquests pressuposts, vol dir que estiguin elaborats de
manera distinta, vol dir que tenguin uns nous objectius, vol dir
que aquests pressuposts tenguin un nou aire, a pesar que aquest
aire hagués pogut entrar perquè, realment hi ha un nou
conseller, hi ha un nou responsable d'aquesta conselleria.

Srs. Diputats, com vostès saben, el Govern és exactament el
mateix, i aquests pressuposts que es presenten aquí són gairebé
els pressuposts de sempre; els objectius que ens presenta la
Conselleria d'Indústria són els mateixos, i fins i tot, Srs.
Diputats, la memòria d'activitats està perfectament fotocopiada
de la dels anys anteriors, i si no la repassin vostès. 

Com era d'esperar, per tant, Srs. Diputats, res no ha canviat
referent als pressuposts respecte a anys anteriors, o més bé, tal
vegada ha canviat molt poquet, només ha canviat que la
indústria és un any més vella, que els problemes que afecten la
nostra indústria s'han agreujat un any més, un any de no
actuació, i només ha passat que el nostre sector industrial
tradicional es troba en una situació un poc pitjor, només ha
passat això, i avui, en aquest debat, com ja s'ha dit aquí, ens
pertoca analitzar, ens pertoca debatre les actuacions que proposa
el Govern concretament en matèria d'indústria per a l'any 1992,
i aquestes actuacions, Srs. Diputats, haurien d'esser
conseqüència d'uns objectius clars, d'uns objectius marcats,
definits, concretats, i reflectits a aquests pressuposts.

Quines actuacions ens proposa el Govern en matèria d'indústria
i comerç per dur a terme l'any que ve? Anem a veure-les; el Sr.
Orfila ja n'ha parlat una mica, analitzem els programes, un a un
de la Conselleria de Comerç i Indústria, i anem a veure què
passa i ho compararem amb anys anteriors, exceptuant el
programa nou de residus sòlids urbans, que no té res a veure ni
amb indústria ni amb comerç, i exceptuant el nou recinte firal,
i exceptuant la direcció i serveis generals de la conselleria que
tenen un objectiu una mica diferent.

De programa d'energia i medi ambient se n'ha parlat aquí, l'any
1991 hi dedicaven 89 milions, l'any 1992, 101, un increment de
12 milions que, per cert, Sr. Orfila, vostè se n'ha oblidat però en
energia i medi ambient, on tenen 42 milions de pessetes per al
PLANER, Pla d'Electrificació Rural, on l'any passat hi tenien 42
milions però que n'hi varen haver d'introduir 100 i busques
d'anys anteriors que no havien executat, de manera que l'any
passat, l'any 1990, per exemple, de 143 milions de pessetes que
tenien per poder gastar dins l'any 1990 per electrificar zones
rurals, resulta que només varen esser capaços de gastar-ne 36,
això no sé si ho varen fer aposta perquè la propietat de GESA
no incrementàs molt, i ara, amb aquest impost ecològic, li sortia
una mica més car, realment. 

Artesania, 40 milions l'any 1991, 46 el 1992, i un increment de
5 milions de pessetes. Promoció industrial tecnològica, de 354
milions a 403, 49 més. Reforma d'estructura i promoció del
comerç, de 526 milions a 546, 20 més. Regulació i
normalització industrial, 7 més, en total, i no els cansaré,
diferència de l'any 1991 a l'any 1992, 93 milions de pessetes, és
a dir, un 7'5% més, açò sí, els pressuposts de la Comunitat

Autònoma s'incrementen en un 45%, és a dir, quasi 5 vegades
menys, 4 vegades i busques, s'incrementa menys el pressupost
de la conselleria referent a l'increment global i real dels
pressuposts de la Comunitat Autònoma en les matèria que fan
referència exclusivament a indústria i a comerç.

És precisament per açò, Srs. Diputats, que els deia que ens
trobam davant uns pressuposts continuïstes, perquè a més, ja els
ho hem dit, els programes que he detallat, tenen exactament la
mateixa memòria, els mateixos objectius, que tenien els anys
anteriors.

Aquests objectius, tenen res a veure amb la situació en la qual
es troba el nostre sector industrial? Que tenen res a veure els
objectius que marquen, que volen que l'any 1992 fan la realitat
en la qual es troba la nostra indústria? Vegem, i jo els detallaré,
Srs. Diputats, en quina situació opina el Govern que es troba la
nostra indústria, i els llegiré,
només breument, però perquè se n'adonin, l'informe econòmic
del Govern que acompanya aquest pressupost. 

Apartat 5.2.4, l'opinió del Govern en matèria d'Indústria, diu el
següent "les valoracions expressades sobre la indústria balear a
l'informe econòmic i financer de l'any passat", que ja deia que
estava malament, "continuen plenament vigents i cal remetre's.
Dins els elements fonamentals de l'anàlisi realitzada, llavors
convé recordar l'evolució experimentada als dos decennis
consistent en la transferència progressiva de presència relativa
des dels sectors més tradicionals de l'economia industrial
insular, orientats cap a l'exportació a favor de sectors fortament
relacionats amb la demanda interna i la construcció", és a dir, la
indústria, de cada vegada menys i es traspassa al sector serveis.

Com poden veure, vostès, continuaré, "l'estructura industrial
regional ha experimentat una pèrdua de posicions relatives als
sectors capaços d'exportar i d'operar al marge de la demanda
interna, aquests últims representen, aproximadament, una
tercera part.", etc., és a dir, que de cada vegada pitjor, i ni tan
sols fan una referència a l'actuació que hi hagi pogut tenir el
Govern en aquesta matèria, per què? Perquè realment tot el que
han fet aquests anys és molt poc, però jo els continuaré llegint
una paragrafada, -i m'ho permetran-, perquè crec que és molt
significativa. 

Diu el següent "continua essent una constant estructuralla
reduïda dimensió de  les unitats de producció", cosa que hem
dit, "insatisfactòria capitalització de les empreses, la necessària
major vinculació a les possibilitats de la tecnologia actual i la
insuficient incorporació d'intangibles", és a dir, com poden
veure, Srs. Diputats, en resum, tenim la mateixa malaltia de
sempre, volem continuar aplicant amb aquest  pressupost la
mateixa recepta de sempre, i aquesta recepta amb aquesta
malaltia ens ha abocat a aquesta situació diffcil en la qual ens
trobam avui, uns pressuposts continuïstes, senyors del Govern.

Continuam, per tant, sense tenir una política industrial clara, per
què? Doncs, perquè vostès tenen una mancança important
d'inversions directes d'aquesta conselleria, això significa que
renunciam a actuar, continuam sense tenir una voluntat de tenir
una incidència directa en el nostre teixit industrial, és a dir,
continuam asseguts davant la porta i esperam que o bé que ens
duguin subvencions o bé que el cadàver industrial, a poc a poc,
passi per davant, en comptes de cercar, Srs. Diputats, solucions.
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Hi ha, per tant, submergida en aquests pressuposts, una renúncia
expressa al liderat que hauria de tenir aquesta conselleria, a
l'acció directa que hauria de tenir aquesta conselleria sobre
matèria d'infrastructures, acció directa sobre elements i factors
estructurals que, avui en dia, ja haurien d'esser obsolets i, encara
no ho són degut a aquesta mancança d'actuació, i sinó, es fixin
bé, l'any 1988 aquesta conselleria invertia 216 milions
directament, Sr. Conseller, de 216 l'any 1988 passam a 183 l'any
1989, a 114 l'any 1990, a 83 l'any 1991 i a 61 l'any 1992; com
poden veure és la renúncia expressa d'un govern a voler actuar,
en quatre anys una tercera part d'actuacions directes de les que
dur a terme aquesta conselleria, és, Srs. Diputats, la demostració
palpable d'una incapacitat de donar solucions.

Jo crec que dins aquest context té una perfecta cabuda una frase,
desgraciadament famosa, d'un senyor que va dir, que per
suposat tots vostès coneixen, "que inventen ellos, que actuen
ellos", té perfectament cabuda dins aquest context. El Sr.
Morey, és l'enterrador de l'agricultura, esperem que vostè no
sigui l'enterrador de la indústria. 

I, en aquestes dates nadalenques, Srs. Diputats, tampoc vull
deixar de banda un fet important que es va produir en aquestes
mateixes dates fa cinc anys, en aquest Parlament, fa cinc anys,
i el Sr. Conseller hi era, perquè era diputat i va participar en
aquells moments, es va aprovar el Pla de Reindustrialització; un
pla que s'havia d'aplicar de l'any 1987 a l'any 1991, precisament
ara finalitza l'actuació d'aquest pla, cinc anys d'aplicació, i en
aquests cinc anys, quin objectiu es tenia? Reindustrialitzar les
nostres illes, mantenir la importància econòmica o incrementar,
tal com va dir el conseller en el Diari de Sessions, supòs que, Sr.
Conseller, vostè se'n recorda perquè va participar en aquell
debat i el conseller ho va dir, incrementar el pes d'aquest sector
econòmic, i en cinc anys havien d'invertir, això ho he dit, 2.500
milions de pessetes del seu pressupost, evidentment, dels seus.

I, quin és el balanç al cap de cinc anys? Ara estam en el 1991,
podem fer un balanç perfecte d'aquesta situació, on estan
aquests 2.500 milions que havien d'invertir? On són, si no
arriben a 800 els invertits per vostès, ni una tercera part? Ni una
tercera part de la seva paraula han fet. 

I en quina situació es troba la nostra indústria, Srs. diputats? Per
exemple, i ja se li ha dit aquí, com és que precisament
coincident amb el seu mandat, una indústria com és la de les
sabates, pràcticament desapareix fins a la meitat, aquest pla, què
ha fet? De les actuacions que havien de tenir, com que no han
fet res, ho ha deixat decaure tot. Aquestes, Srs. diputats, i jo els
he posat aquell exemple i n'hi molts altres, aquestes i altres
preguntes són precisament les que s'han de plantejar quan es fa
el balanç d'aquest pla, quins objectius tenia? Mantenir la
importància o incrementar la importància d'un sector econòmic,
en quina situació ens trobam avui? Bastant difícil, quina és la
conseqüència? Com ha funcionat aquest pla? Ha complert els
objectius o no els ha complert?

Què és el que ha passat aquí? Tenim un malalt, que de cada dia
empitjora i, en comptes de donar-li un remei, li donam un
placebo, en conseqüència, continua empitjorant, vostès mateixos
poden traure les conclusions, i açò és l'autèntica veritat de la
política industrial que han fet vostès, açò és l'autèntica veritat.
Tenen una situació coneguda, uns problemes coneguts, vostès
els detallen perfectament a la memòria d'activitats, els detallen

perfectament a l'informe econòmic, saben perfectament quins
són els problemes, saben perfectament què s'ha de fer però no
fan absolutament res, i diuen que continuaran duent una política
continuïsta, fantàstic; el Sr. Morey enterrarà l'agricultura, esper
que vostè no enterri la indústria.

I aquest, Srs. diputats, és el motiu pel qual el nostre grup
parlamentari presenta aquesta esmena de devolució d'aquest
pressupost, perquè no estan en consonància amb les necessitats
que té el sector i, a més a més, senyors del Govern, no estan ni
en consonància amb les paraules que va dir el President
Cañellas al seu discurs d'investidura quan deia que volia renovar
l'aparat productiu, volia introduir noves tecnologies, adaptades
les empreses, adaptades als processos de fabricació, fomentar
homologacions, normalitzar qualitats, i no sé quantes coses més
havien de fer; i, totes aquestes belles paraules, on són reflectides
al pressupost? On és el canvi? Srs. Diputats, el que fan vostès,
els qui donen suport a aquest pressupost, és recitar un bell
rèquiem, un molt polit rèquiem per a un malalt que vostès no
volen ni curar. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Té la paraula el Conseller Sr. Triay.

EL SR. CONSELLER DE COMERÇ I INDÚSTRIA (Cristòfol
Triay i Humbert):

Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Senyors portaveus dels grups
Partit Socialista i Esquerra Nacionalista i Partit PSM; no siguin
tan catastrofistes perquè aquestes paraules que vostès, amb
aquesta esmena a la totalitat, han volgut fer veure aquí, en
aquesta Cambra, crec que no és ni la real ni la injustícia la que
des de la conselleria ni s'ha fet ni es pensa fer.

Jo em cenyiré als pressuposts del 1992 perquè crec que tota la
pel•lícula que vostè ens ha contat, Sr. Valenciano, dels anys
passats, crec que tendrà vostè ocasió quan es debati el tancament
del pressupost passat, del 1991, què és el que es va plantejar i
què és el que s'ha fet. Jo em cenyiré, únicament i exclusivament
a allò que el Projecte de Pressuposts del 1992, aquesta
conselleria intenta donar resposta als sectors importants, com
són, per a aquestes illes, el comerç i la indústria.

Pressuposts 1991, 1.351 milions de pessetes; pressuposts 1992,
2.651 milions de pessetes; un augment real de 96'2% i que aquí
podríem discutir o no si les prioritats que des del Govern es fan
són les mateixes que vostès proposen o que intentarien que es
fessin. Crec que és important ressaltar, també, que aquesta
conselleria, capítols 1 i 2, se cenyeix: únicament i
exclusivament, en un augment real d'un 5% i, per tant, la resta,
bàsicament, va destinada a transferències, o a inversions o a
subvencions, tant a associacions com a sindicats en temes
d'organització professional i de formació.

Per tant, aquí hauríem de discutir si o no les prioritats que la
conselleria crea, i pensa fer el 1992, són les que vostès, en tot
cas, decidirien; s'ha de dir que, en resposta a açò, i després si
veim les esmenes parcials que vostès presenten, vostès no
presenten una alternativa massa brillant a allò que, amb aquesta
quantitat, es pensa fer dins l'exercici. 
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Vostè diu que som els culpables, Sr. Valenciano, de la política
industrial d'aquestes illes, jo li he de dir a vostè, i és trist que
cada vegada ens haguem de remetre i tirar la pilota cada vegada
cap a Madrid, però és que el tema és evident i és realment així.
Mentre en aquesta comunitat autònoma, des de Madrid, se'ns
espoliï, se'ns tanqui la taxa de finançament real que creim
nosaltres que aquesta comunitat autònoma necessita, mentre açò
continuï així, no tan sols aquesta conselleria, sinó totes les
altres, molt poc podran fer perquè es pugui dur a terme un
programa real de govern en aquesta comunitat. 

Tot i pensant que açò és així, crec que dins el programa del
1992, sí que hi ha previst fer coses, tant en comerç com en
indústria. En comerç continuarem amb el tema del finançament
a les petites i mitjanes empreses, amb el tema de convenis de
reducció de tipus d'interès que, enguany, superaran els 150
milions de pessetes i que, dins el 1992, esperam tomar a
col•locar més de 160 i 170 milions, i que açò ve com a
conseqüència d'una política totalment nefasta que es du des del
Govern central amb uns alts tipus d'interès a les empreses, i que
ens veim obligats, des d'aquí, a aconseguir aquestes reduccions,
i açò ho continuarem fent.

200 milions més per a participació a fires, la millora d'imatge a
empresa i estudi de comercialització, que açò ho continuarem
fent. En tema de formació professional, colAlaboració amb les
entitats professionals i amb els sindicats. I també tenim prevista
aquesta partida de 500 milions de pessetes per a recinte firal,
quan vostès tendran la seva política, pensaran que açò no és
l'adequat, nosaltres entenem que sí, que en aquestes illes es fa
necessària la construcció d'un recinte per poder fer unes fires
dignes en què es puguin mostrar les nostres fabricacions i la
nostra comercialització dels nostres productes i, per tant, ho
hem posat dins aquests pressuposts, perquè ho consideram
interessant. 

Una cosa és que es faci enguany, previsiblement aquesta partida
no es faci encara dins el 1992, bé; ja des de la conselleria farem
la fórmula adient perquè pugui anar destinada, tal vegada, a
altres tipus d'inversió o de colAlaboració, que també creim
interessants, com poden esser posar en marxa l'empresa pública
que volem crear de promoció dels nostres productes a l'exterior.

L'Institut Balear de Disseny crec que fa una feina digna i
respectable dependent de la conselleria, crec que a l'Institut
Balear de Disseny se l'ha reconegut, i fa molts pocs dies, des de
Madrid, se'ns va incentivar perquè, definitivament, tot el tema
de calçat i bijuteria, es dugui ja des d'aquest Institut Balear i,
únicament, quedi el tema de tèxtil dependent d'un altre institut,
que seria l'Institut Català de Disseny, per tant, sí que es fa feina
en el tema de disseny en colAlaboració amb totes les indústries.

Quant al tema de Foment Industrial, tot i que vostès diguin que
no se n'ha fet res i que no es farà res en aquest tema, jo crec que
sí, que des de Foment es fa una tasca important de colAlaboració
quant a assessorament a les empreses, d'incentivació a les
indústries i l'equipament important de laboratoris; hi ha partides
pressupostàries encara que vostès hagin dit que no, i nosaltres
continuarem amb aquesta tasca de col•laboració amb els
laboratoris de la petita i mitjana empresa d'Eivissa i de
Menorca.

Quant a artesania, vostès han comentat que el tema de Baleart,
tal vegada seria un fracàs, jo els he de dir que el tema de
Baleart, enguany, haurà estat, crec, una fira important i que, no
ho dic per nosaltres, sinó pels expositors mateixos, ha tengut un
important èxit, no d'assistència tan sols, sinó també en vendes;
i, quant a per què Menorca i Eivissa no hi són presents, no hi
són presents perquè no hi han volgut esser, perquè de la mateixa
manera que als artesans d'aquesta illa de Mallorca, se'ls ha fet el
mateix brindis, se'ls ha fet la mateixa col•laboració i subvenció
perquè hi poguessin esser, reiterades vegades, però hi són els
que hi han volgut esser, no amb exclusió de cap de les illes
quant a la seva participació.

Continuarem, per tant, en el tema de l'artesania donant suport
també a la seva presència a fires internacionals, com és la de
Franckfurt, a la que ha assistit enguany, continuar amb la
Revista d'Artesania, que editam i, per tant, colAlaborar amb
IFEBAL en la posada al dia cada any en aquesta fira de Baleart
que sí que creim que té una importància, no tan sols pels qui
vénen de l'estranger sinó també per als nostres artesans. 

En el tema d'indústria dir que dins el 1992 es crearà una nova
estació d'ITV a Ciutadella, es farà una nova línia a Eivissa, per
tant, quedarà completada tota la xarxa, com saben, a Mallorca
el tema funciona ja perfectament, quedarà, definitivament,
aclarit el tema de la ITV a les tres illes.

I entram en el tema de residus sòlids urbans. A mi m'agradaria
que vostès diguessin si és que és important o no que aquest tema
es tiri, d'una vegada, endavant; vostès diuen que no compet a
aquesta conselleria, bé, aquesta conselleria va elaborar el seu pla
en el seu dia, aquest pla s'ha duit endavant, cadascun dels
consells insulars de les tres illes ha adoptat una solució diferent,
a Menorca, la planta de compost, a Mallorca, el crematori, quant
a l'estació de Son Reus, i a Eivissa, un abocador controlat. Bé,
enguany hi haurà 700 milions de pessetes, l'any que ve n'hi
tornarà a haver, i l'altre, el 1993, també, escollit, si vostès troben
que aquest tema no és important, doncs, l'haguessin esmenat i
haguessin dit que aquests 700 milions de pessetes, doncs, no era
important posar-los; enlloc no hem vist que el tema de residus
sòlids, vostès, no el considerassin prioritari. Per tant, els agradi
o no, sí que és impdrtant, que hi ha una partida de 700 milions
de pessetes i quee va destinada al pressupost d'Indústria i
Comerç; nosaltres creim que és un tema importantíssim, bàsic,
i que, per tant, entra dins aquest còmput global que doblam la
conselleria, quant a pressupost.

En el tema de PLANER, bé, jo crec que amb els 42 milions de
pessetes que s'incorporen dins el 1992, i amb una llista que es té
d'entre 40 i 50 milions de pessetes més, i que ningú no diu que
no es puguin executar dins el 1992, quedaran pràcticament
resoltes totes les peticions que, en aquest moment, hi ha a la
conselleria; altra cosa és que hi pugui haver més peticions, però,
com se sap, la via que farà, a partir d'ara, no és la de passar per
Indústria, sinó que es farà directament amb GESA l, si rallam de
xifres globals, doncs, bé, evidentment, igual que la resta de les
conselleries, a aquest conseller li hagués agradat que els
pressuposts, en lloc de tenir 2.600 milions de pessetes haguessin
pogut tenir més quantitat, però aquest conseller és solidari amb
la resta del Govern, no per açò deixa de tenir la preocupació
important que el comerç i la indústria d'aquestes illes passa per
uns moments greus però que creim que no és imputable a
aquesta conselleria ni on està, ni on es troba i que, en tot cas, en
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el transcurs del temps, es podrà imputar que no s'hagin adoptat
mesures importants per no arribar a moments més difícils dels
que estam, però, en qualsevol cas, creim que no eren mesures
proteccionistes i de suport directe ni a la indústria ni al comerç,
perquè creim que és tan sols ell, des de la base, qui ha de
col•laborar perquè tengui un comerç i una indústria adequada al
mercat europeu i a l'Acta Única, que ens ve el 1993.

Nosaltres continuarem per la mateixa via que feim ara de
col•laboració, de posar i crear un marc adequat perquè pugui
esser possible, tant en mesures incentivadores com són aquestes
que li he comentat de suport als crèdits, de subvencions i de
suport a inversions en maquinària, en tecnologia i en incentius,
perquè creim que és una mesura viable, possible i bona, que es
du dins aquests anys, que, tal vegada no s'ha aconseguit aquesta
quantitat previsible dels 2.000 milions de pessetes però, que tal
vegada, no ha estat tan sols per la poca difusió que s'hagi duit
des de la conselleria sinó perquè, tal vegada, el sector tampoc no
ho ha demandat, aquí es va rallar i es va parlar d'un tema
concret, com era el tema nàutic i llavors va resultar que dins la
conselleria, dins aquests quatre darrers anys, no havia entrat ni
una petició sobre aquest tema en concret.

Per tant, a vegades, no s'ha d'imputar únicament i exclusivament
als organismes públics, en aquest cas, de la Conselleria
d'Indústria, sinó tal vegada a la manca de sensibilitat i de
peticions que hagin pogut venir des dels sectors implicats.
Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Té la paraula el Diputat, Sr.
Orfila.

EL SR. ORFILA I PONS:

Gràcies, Sr. President. Els moments greus que passa el sector
del comerç i de la indústria a Balears, no són imputables al
Govern, Sr. Conseller, es pot pecar per acció i per omissió, i és
evident que vostès pequen per omissió.

Mesures proteccionistes, no. És des de la base que s'ha de fer.
.. , Sr. Conseller, orientar, incentivar, incidir en la solució dels
problemes, promoure coses, tot açò són qüestions que el Govern
hauria d'assumir com a pròpies, crear infrastructures allà on no
n'hi ha, salven tar problemes, i açò és una qüestió de simple
actitud política.

El Pla de Reindustrialització no s'ha aplicat perquè no s'han
gastat els 2.000 milions prevists, se n'ha gastat una tercera part
perquè, possiblement, el sector no ha demanat, no ha tengut
iniciatives per fer-ho, i des de l'Administració, què han fet per
orientar-los, per dir-los que podien fer aquesta i aquella cosa?
Endemés, no eren actuacions del sector, eren actuacions que
l'Administració preveia fer per incentivar el sector, un sector
que ja es detectava que hi havia problemes i que, en aquell
moment, semblava, encara que només semblava, que hi havia
vocació des de l'Administració, des de la totalitat dels grups que
han donat suport en aquesta Cambra a aquell pla, d'incidir en
aquell problema per trobar-hi solucions.

Jo crec que avui, tristament, aquell de profundis clamavit ad te,
vull dir que xerram des d'un pou, ho donam tot per perdut, és

mort, la indústria és morta, i què podem fer? Podem fer
poquíssimes coses; un retall de diari de dia 12 de desembre del
1991, crec que era ahir, el Govern renúncia a revitalitzar el Pla
mitjançant la indústria però vol intentar la seva promoció
turística, i diu "en opinió del Sr. Font, de la Direcció General
d'Economia de la CAIB", llegiré en castellà, està així "la
industria es un sector en franca recesión y, por tanto, las
actuaciones del Govern deben ir destinadas a posibilitar que
los municipios no costeros se beneficien de la riqueza generada
por el turismo en las zonas de litoral"; turisme rural, però, és
que estam obsessionats amb aquest tema, eh? Sembla que no
sabem parlar-ne de res més.

El diari mateix diu que hi ha contradiccions perquè la
Conselleria d'Indústria, que supòs que no estarà d'acord amb
açò, tenia un pla de reindustrialitzaci6 que afectava
especialment el pla de Mallorca, i de sobte hi renunciam i feim
turisme rural, la gran panacea, la gran solució de tot; primer
varen esser els camps de golf i després el turisme
nàutic, i ara el turisme rural, que ho aclarirà tot, tenim una sort,
tenim la sortida, el Messias. 

Hi ha una actitud pessimista, una actitud liquidacionista del
sector industrial, i ens sembla trist, perquè hi ha idees positives,
interessants, i nosaltres reconeixem que tenen actuacions que
són positives, però de tan tímides no fan efecte.

És evident, Sr. Conseller, els pressuposts reals de la conselleria
no han tengut un augment d'un 96'20%, han tengut un augment
de 100 milions de pessetes, el Sr. Valenciano ho ha dit fa un
moment, l'any passat eren 1.351 milions, enguany, si llevam els
1.200 milions que se'n van en el recinte firal, que el discutirem,
Sr. Conseller, el discutirem, i els que se'n van en el Pla de
Residus Sòlids, és que no queda res, no hem augmentat gens,
hem augmentat l'índex del cost de la vida, res més.

És evident que les prioritats que vostès marquen no coincideixen
amb les nostres, nosaltres no farím el recinte  firal i dedicar 500
milions de pessetes a un recinte firal, del qual encara no sabem
quin benefici traurem, que, endemés tenim una cosa claríssima,
que hi ha un compromís de l'anterior Conseller de Comerç de
venir al Parlament a debatre la necessitat o no d'aquest recinte,
i de la política firal, ja és una assignatura pendent, que no sabem
quan s'afrontarà, ens fa pensar que és precipitar prendre
decisions com aquesta en comptes de prendre'n unes altres de
ben diferents.

Sr. Conseller, el que no ens pot dir, de cap manera, és que no hi
ha alternatives massa brillants en les esmenes que nosaltres
presentam, nosaltres presentam una esmena a la totalitat, l'única
cosa que demanam és que tornin els pressuposts al Govern i ens
oferim a ajudar-los a refer, i estic convençut que tota l'oposició
estaria d'acord, i ho hem fet amb altres conselleries, perquè
tenim una actitud positiva, constructiva.

La fàbrica de bombetes, Sr. President, és culpa de Madrid;
concordam en part, discorden a la totalitat, des d'aquí, però,
alerta, i dels doblers que tenim, és veritat, Madrid no ens envia
els duros que nosaltres voldríem, voldríem que n'enviassin una
cosa grossa, però, i dels que en tenim, quin ordre de prioritat hi
ha? Treim el benefici? Vol dir, Sr. Conseller, i perdoni que sigui
obsessiu amb aquest tema, que podem dedicar, tirar, 1.200
milions de pessetes amb l'EXPO 92, mentre tenim la indústria



DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 18/ 11, 12 i 13 de desembre de 1991 895

 

que es mor per moments, el Sr. Valentí Valenciano ens deia, fa
una estona, que l'agricultura estava enterrada i ha qualificat el
conseller de fosser d'aquesta.

Vol dir que hem de gastar 1.200 milions de pessetes en aquesta
exposició i que ningú ha estat capaç encara d'explicar-nos, de
forma convincent, quin beneficis ens durà? Com beneficiarà
l'agricultura? Com beneficiarà la  indústria? I, del turisme, ens
durà més turistes el que estiguem allà presents i que regalem
aquests 60 milions de pessetes en llibres? I beneficiarà la nostra
cultura? Tendrem més autonomia? Què farem? És una simple
qüestió d'estat, és possible la dada que m'han fet arribar, que a
Catalunya gastaran la meitat del que gastarà la nostra comunitat
en fer el recinte firal de l'EXPO 92? Perquè nosaltres som,
anava a dir els més fanfarrons -però no ho puc dir, Sr.
President-, tenim tendències faraòniques i ens agrada fer un
recinte firal preciós, amb barques, amb una barca que durem a
exposar allà, un llaüt, que costà més el transport i el lloguer que
el preu del llaüt sencer, comprat de nou, no ho entenem, Sr.
President. 

Quant a fires, necessitam fer recintes firals per mostrar els
nostres productes; vol dir, Sr. Conseller, que no és millor anar
de forma digna a exposar allà on van els compradors? Tenim la
sensació que les fires d'IFEBAL, a vegades, són un simple
espectacle, és boira, són simples ganes de fer coses perquè els
ciutadans hi vagin i se sentin molt contents de comprar coses
allà, però que els compradors de veritat no hi van, i a posta es
renuncia a fer-ne i es posen moltes coses en dubte per part
d'aquesta entitat rara, que li diuen IFEBAL, que sembla que és
qui marca la política sobre una cosa absolutament autònoma del
Govern i que mai sabem qui, del Govern, n'és responsable. 

I, una cosa bona, positiva, l'Institut Balear de Disseny, una feina
importantíssima, i ho hem dit sempre, l'hem de reforçar, però no
amb el pressupost que hi dediquen, hi ha moltíssima més cosa
a fer, en aquest sentit. 

Quant a foment industrial, d'assessorament no n'hi ha a prou; els
industrials catalans es queixen de la poca atenció que es dedica
a informar els empresaris de les dificultats en què es trobaran
l'any que ve, l'any que ve l'altre, estam en portes de l'Acta
Única, vostè creu, sincerament, Sr. Conseller, que els industrials
de les Illes i els nostres comerciants que pensen a exportar,
coneixen, realment les dificultats en què es trobaran quan vagin
a vendre a: Europa? No ho saben, i ells mateixos ho han dit; i
organismes seus, dependents de la mateixa conselleria ho
reconeixen quan es lamenten que quasi no els consultin, els
organismes que s'han creat per donar informació als empresaris.

Quant a captació de noves indústries, no vull tornar a rallar de
les bombetes de Petra, és que em fa feredat, sent com si
haguéssim fet el ridícul.

En artesania, Baleart, una fira important, troba que han fet
moltes vendes, si de Menorca no han vengut, el maldecap és
seu, Eivissa, tampoc, jo li dic, els formatgers de Gallcia han
anat i han venut, i molt, els formatgers d'Astúries han anat i han
venut molt, i el conseller contesta i diu és que donam la mateixa
subvenció als de Menorca i d'Eivissa que als de Mallorca, i clar,
ja sabem perquè no han vengut, els de Mallorca anaven cada
vespre a dormir a ca seva i els de Menorca havien de pagar
hotel, havien de pagar viatges, havien de desplaçar gent i havien

de fer no sé quantes coses més, i qui ho havia de subvencionar?
El Consell Insular, que està més arruïnat que ningú?

El que és un fet és que hem d'esser clars, no va esser Baleart, no
és Baleart, és "Mallorcart", i és una fira de dubtosa rendibilitat,
cada vegada més dubtosa rendibilitat, on els ciutadans
desenfeinats hi van i tenen l'ocasió de beure un got de ribeiro i
comprar dos trossos de formatge, menjar dos trossos d'embotit,
perquè els els regalen, i finalment, fer la compra de Nadal, i se'n
van satisfets a ca seva, i açò és tot el que han aconseguit,
poquíssima cosa més, i ho sé de professionals que s'han plantejat
participar-hi i exposar, que ho varen fer l'any passat i que
enguany han renunciat perquè han dit que els beneficis eren
petits, no vull negar que qualcú pugui vendre.

Indústria, ITV; aquesta sí que és grossa, concessió
administrativa, surt al BOCAIB l'altre dia, d'un tema que està
delegat al Consell Insular de Menorca, està delegat al Consell
Insular de Menorca i resulta que, des del Govern, se salta el
Consell Insular de Menorca, que no ha opinat com a corporació,
pot haver opinat el seu president, o l'equip de govern, els qui
vulgui, però estant delegat al Consell Insular de Menorca es
dóna una cc cessió administrativa i el Consell no se n'assabenta
i ho llegeix a través del BOCAIB.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Orfila, li prec que acabi, té el temps exhaurit.

EL SR. ORFILA I PONS:

Ja acabo, Sr. President. I la restitució paisatgística? De les
esmenes poc imaginatives que nosaltres presentam, una de
tantes va destinada a açò. La situació de les Illes era tristíssima,
abocadors il•legals, oberts pels ajuntament que se saltaven la
legalitat, amb perill d'incendi cada dia perquè no estaven en
condicions d'esser mantinguts, a part de la ilAlegalitat, i que ara
s'han de restituir, és evident, ara es tancaran, i hem de pensar en
restituir-los; nosaltres proposam, amb la poca imaginació que
demostram en les nostres esmenes, que s'hi dediqui un esforç.

I PLANER? 42 milions, i trobam que feim molt; açò ho vaig dir
ahir al Conseller d'Agricultura, no sé si vostè hi era, Sr.
Conseller. A Menorca, set anys per fer una electrificació de 45
finques, en queden 450 per electrificar, 70 anys; si continuam
amb el mateix: ritme, i diu que no hi ha peticions, i l'actitud de
l'Administració d'incentivar, d'anar a explicar als pagesos i als
propietaris es pot fer açò, s'ha de fer d'aquesta manera? I la
planificació? No sé qui deia l'altre dia que els plans
quinquennals de Rússia varen esser un fracàs, per l'amor de
Déu, no és d'açò que rallam, planificar vol dir tenir el cap obert
i pensar, i saber què farem amb els doblers, perquè no es pot
jugar amb els doblers públics simplement perquè ara me'n vénen
a demanar, idò, ara els en dono i, si no me'n venen a demanar no
els en donaré. 

Hem d'esser molt més seriosos, la planificació implica tenir
previsions, saber què volem per al futur, tenir un projecte de
futur, i nosaltres entenem que, tristament, en matèria d'indústria
no es té, en matèria d'electrificació rural, que és una qüestió
importantíssima, que és un dèficit del qual l'Administració se
n'ha de fer càrrec, perquè és trist que al final del segle XX
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tenguem cents de pagesos a les fosques, no es fa de forma
suficient, i açò ens sembla trist. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Sr. Valenciano, té la paraula.

EL SR. VALENCIANO I LÓPEZ:

Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Els residus sòlids urbans, als
quals feia referència el conseller, que no ha dit res, un pla
aprovat per unanimitat d'aquest Parlament, nosaltres estam
d'acord, li hem fet dues esmenes petites que les hi explicarem
detalladament després, supòs que vostè les coneix, ara, el que no
pot dir, de cap manera, vostè, Sr. Conseller, és que els residus
sòlids urbans van a fomentar la indústria, per favor! Açò és
igual que si vostè tengués una fàbrica de mobles i, com que la
facturació que té és petita, i té una altra fàbrica de matalassos,
diu bé, tot em factura més, i de què anam, aquí? Hem d'esser
seriosos i responsables.

Jo he llegit detalladament els seus programes que fan referència
a indústria i a comerç, li he donat les xifres i vostè, és clar, no
els pot rebatre de cap manera, perquè són així, són xifres seves
i ho sap perfectament, el que passa, jo ho entenc, vostè està en
una situació difícil, li han donat aquesta quantia i ara ha de sortir
aquí i torear el bou així com pot, ho entenc però hi ha coses que
no són així.

Institut Balear de Disseny, li vàrem dir en comissió, li ha dit el
Sr. Orfila, li dic jo, funciona bé, ara, en Foment Industrial, una
empresa que abans es dedicava teòricament a fomentar foment
industrial, Srs. Diputats, de 400 milions de pessetes que tenia de
pressupost, saben en què els va invertir? Va comprar una nau
per llogar-la a una cooperativa, açò era abans i, ara, a què es
dedica? A comprar terrenys, foment industrial. 

A artesania, Sr. Conseller, què dedica, vostè a artesania? Però,
què hi dedica? L'any 1990, és que he duit a posta ja, perquè ja
em sabia la cançoneta, tenc la memòria d'activitats fotocopiada,
la de l'any 1991, fotocopiada la de l'any 1992, i hi dedica, què
hi dedica, vostè? Res, 27 milions, vostè no és diputat i açò
segurament no ho sabrà, vostè sap que quan qualque grup
parlamentari no sabia i volia transaccionar una esmena, i
necessitava doblers, vostè sap que els agafava de la seva
conselleria, i ha agafat quantitats molt més importants que
aquesta, que aquests 27 milions que vostè dedica a artesania, és
una misèria, no és res, és el de sempre.

I, el darrer tema puntual que li vull concretar: tema nàutic,
manca de sensibilitat de l'empresa? Sr. Conseller, aquella
empresa va demanar a l'anterior conseller bastants vegades
reunir-se amb ell i s'hi va negar, de qui és la manca de
sensibilitat? Què vol que li demanin? Si demanen reunir-se amb
ell perquè estan en una situació difícil i automàticament, una
vegada darrera l'altra, li diuen que no, que ni tan sols es poden
reunir; hem d'esser seriosos, què volia que li demanassin? De
qui és aquesta manca de sensibilitat? De qui és?

Ara bé, els problemes d'Indústria van malament, és un problema
competencial, ja tenim una altra vegada la política victimista,
però vostè em respongui només a una cosa, si l'any 1987 era un
problema competencial, per què, vostès fan un pla de

reindustrialització? Per què el fan? Per què diuen que han
d'invertir 2.500 milions? I, després resulta que no inverteixen el
que han d'invertir, s'estimen més fer altres coses, la indústria va
malament, i ara ja no en sabem res, ens rentam les mans; Sr.
Conseller, un poc més rigor, un poc més seriositat, assumeixi la
seva responsabilitat, encara que no l'hagi executada, encara que
l'hagi executada un conseller anterior, però vostè és membre
d'un govern i ha d'assumir que de l'any 1987 a l'any 1991, que
era quan aquest pla havia d'estar en funcionament i tenia uns
objectius, ha fracassat rotundament.

Li torn a dir, el Sr. Morey enterra l'agricultura i em sabria molt
de greu que vostè enterràs la indústria, i clar, com que hem de
fer victimisme, hem de xerrar de la política industrial de
l'Administració central. L'Administració central ha introduït
aquest país a Europa, l'ha fet un país modern i d'aquí a cinc anys
volem que sigui un dels set primers països europeus, se
n'assabenta?

Srs. Diputats, ara resulta que no tenim doblers, no tenim
doblers? Si l'any 1990 vàrem deixar d'invertir 268 milions, si
l'any 1989, segons la memòria de liquidació, n'hi varen trobar
616 a aquesta conselleria sense executar? Hem de saber de què
parlam, jo li he sumat dels anys 1987, 1988, 1989 i 1990, i són
quasi 2.000 milions que han tengut i que han desaprofitat, i què
ens proposen per fer? Les mateixes activitats de sempre, la
mateixa recepta, no tenim doblers, etc.

I, en aquests pressuposts, Sr. Conseller, quadre número 2 de
l'informe econòmic, què dedica el Govern en inversions a
indústria? No ho dic jo, ho diuen vostès, un 0'23% de les
inversions d§ la Comunitat Autònoma; a comerç, un 0'12%; no
ho dic jo, ho diuen vostès, i açò és la gran importància, això són
les grans coses que volem fer i volem salvar el sector, tot allò
que diu el Sr. Cañellas de farem moltes coses, açò és la realitat,
açò és l'autèntica radiografia, que deia el Sr. Pons, açò és el que
vostès volen fer, res. 

Volen modernitzar la indústria; programa d'indústria, programa
de promoció industrial i tecnològica, capítol 6, 24 milions, i al
capítol 7,156; hem de fer moltes coses, hem de tenir moltes fires
d'empreses, ho hem de consolidar tot, ho hem d'arreglar tot, amb
aquesta quantitat? Només li diré una cosa, el que vostès
dediquen a promoció industrial, la Comunitat Autònoma en
gasta molt més a comprar-se ordinadors, fixi's la importància
que té aquesta política industrial que vostè defensa.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Té la paraula el conseller per tancar
la qüestió.

EL SR. CONSELLER DE COMERÇ I INDÚSTRIA (Cristòfol
Triay i Humbert):

Gràcies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. Molt breument, en
primer lloc per dir-li, Sr. Valenciano, que crec que s'ha
equivocat de debat, vostè aquí ens parla contínuament de l'any
1985, 1986, del 1987, i nosaltres aquí debatem la previsió dels
pressuposts del 1992 i, a vostè, li agradarà o no, nosaltres hem
cregut en unes prioritats concretes que, evidentment, difereixen
de les seves, però no em vengui a contar vostè tota la pelAlícula
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dels darrers anys, entre altres coses, no perquè jo no hi fos, sinó
perquè crec que no és el moment adient per tractar-ho. 

Nosaltres entenem que, tant en promoció industrial i
investigació, disseny, etc. no som nosaltres qui hem de fer la
inversió real, Sr. Valenciano, han d'esser les empreses, el
comerç, lliurement, i el que nosaltres sí que hem de fer i ho
feim, és crear un marc adequat perquè així sigui, i no pot dir que
açò no ha duit resultat perquè, concretament, l'any 1991, passarà
dels 1.000 milions de pessetes les inversions presentades a la
conselleria en modernització de maquinària i innovació
tecnològica, i la nostra aportació passarà dels 170 milions de
pessetes, una mitjana del 15%, a fons perdut, de suport a
aquesta indústria de les Illes. 

Sr. Orfila, ens ralla molt de la fàbrica de bombetes, és que, vostè
em perdoni, en aquest tema, l'única cosa que hi ha, en aquest
moment, és un protocol signat pel nostre Molt Honorable
President de la Comunitat Autònoma, una empresa concreta del
Japó i que no hi ha ni data concreta de com es duran a terme les
negociacions, i açò no és dir ni que sí ni que no a com acabarà
aquest tema, entre altres coses perquè jo no hi vaig assistir però
que, bé, vostès fan supòsits de coses que encara no estan ni
tancades ni desmentides, ni com quedaran, açò per una banda.

En segon lloc, dir que des de Foment Industrial els terrenys no
s'han comprat per a una cosa concreta i que, si açò no es du
endavant, aquests terrenys bàsicament serviran per poder dur i
aportar empreses, siguin d'aquí, siguin de la península, siguin
d'allà on siguin; per tant, d'aquest tema, que vostès duen tan
fortament arrelat jo l'única cosa que li puc dir és que fa sis
mesos que es va signar un protocol d'intencions, i bé, deixem
passar el temps al temps. Res més, gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Passam al programa 4412, residus
sòlids urbans i començam per les Esmenes 3033 i 3032, del
Grup Parlamentari MIXT, que estan agrupades; té la paraula el
Diputat Sr. Pascual. 

EL SR. P ASCUAL I AMORÓS:

Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. No fa gaire que hi ha hagut
un concurs del Consell Insular de Mallorca per a la reutilització
dels residus sòlids urbans, i hi havia una previsió, no sé si d'uns
6.000 milions de pessetes, que havia de costar la inversió, i
resulta que les pliques que s'han presentat són bastants
superiors.

Aleshores, vull dir, que per aquests doblers no es pot fer,
d'aquests 6.000 milions de pessetes hi havia una part que havia
de venir del Govern, via pressuposts i, evidentment, aquesta
esmena respon a la necessitat de dotar de més doblers, per part
del Govern, de la part que li correspon, si es vol tirar endavant
en el reciclatge, en la transformació de residus sòlids a
Mallorca, i també, en aquest cas en electricitat, i també a
resoldre l'abocament o la transformació de residus sòlids, de les
illes de Menorca, d'Eivissa i de Formentera.

Hi ha un total de 73 milions de pessetes, que ens pareix bastant
poc, el que passa és que nosaltres, al llarg de totes les esmenes
que hem fet, no hem fet un programa alternatiu de govern sinó

que el que hem fet ha estat corregir sobre les prioritats que ha fet
aquest Govern, el que hem fet ha estat corregir i donar unes
baixes de partides que creim que són molt poc rendibles per a la
Comunitat Autònoma, bàsicament són inversions immaterials,
bàsicament són doblers destinats a tenir assessors, o bàsicament
són bosses que hi havia per al pagament de personal, que
s'havien inflat, passaven de 75 a 150 milions de pessetes i també
per a publicitat i propaganda. 

O sigui, que nosaltres el que hem fet és augmentar el que són
inversions, les hem repartides i per a aquest programa ens ha
sortit que hi podem destinar 73 milions de pessetes en dues
esmenes que són la 3033 i la 3034. 

Les baixes, ja ho he dit, a la secció 31, publicitat i propaganda,
publicitat i propaganda institucional en aquest cas, de la qual
proposam una baixa de 10 milions de pessetes, pensem que és
molt més important afegir doblers per a residus sòlids i
llevar-los de publicitat i propaganda, que no que estiguin així
com estan; i, a la 3032, hi ha, de la secció 21, dues baixes, una
de 6 milions i una altra de 2 milions, que són llevar dels molts
assessors que té la conselleria, llevar-ne uns quants, un parell
només, un 25 o un 30%, aproximadament, i la resta són
inversions immaterials que, també, com la paraula indica, són
inversions que tenen una naturalesa gasosa, per dir-ho de
qualque manera, i nosaltres volem que se solidifiqui i els residus
sòlids pensam que és una bona excusa per solidificar aquestes
inversions de tipus gasós.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Pascual. Fixació de posicions? Pel Grup
PP-UM, té la paraula la Sra. Salom.

LA SRA SALOM I COLL:

Moltes gràcies, Sr. President. El nostre grup no pot donar suport
a aqueixes dues esmenes presentades pel Grup MIXT, per una
sèrie de raons.

En primer lloc perquè ens proposen una baixa de 63 milions de
pessetes de la Conselleria Adjunta a Presidència, amb la qual
cosa deixarien una sèrie d'activitats que pretén realitzar aqueixa
conselleria amb un pressupost molt baix, com són les
corporacions locals, atenció al ciutadà i protecció civil.

Per una altra banda, el contracte de l'obra del Pla Director de
Residus Sòlids encara no s'ha donat a cap empresa i, qui sap
quin serà l'import total, quan se sàpiga, els consells insulars, si
ho decideixen, ja demanaran més ajuda al Govern, si és que és
possible, apart d'això resulta que aquesta despesa és una despesa
plurianual i en els pròxims anys ja veurem el que passa. Moltes
gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Passam a l'Esmena número 2385, del
Grup PSM i EEM; té la paraula el Sr. Orfila. 

EL SR. ORFILA I PONS:

Gràcies, Sr. President. Titular del diari: "Aconseguim inversions
japoneses, fàbrica de bombetes", entusiasme general, clar, no
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tenim data fixa, no frissam, han passat sis mesos, no sabem
quants en passaran, si és que ens prenen les bombetes per posar
llum al camp, no frissam, electrificam 47 finques cada any,
tranquils. 

L'esmena a què fa referència a la meva intervenció és,
evidentment, la de restitució paisatgística dels abocadors. Hem
arribat a posar en funcionament els plans de residus sòlids i,
possiblement, en un termini relativament breu començaran a
funcionar els abocadors controlats, les fàbriques de composts i
podrem tancar aquesta vergonya que són els abocadors il•legals
que mantenen els mateixos ajuntaments, alguns dels quals, ho
deia abans, convertits en vertaders focus de perill d'incendis
forestals, aquest estiu se n'ha produït qualcun a partir
d'abocadors, el Conseller d'Agricultura, ara absent, tenia una
llista feta de la perillositat de cada un dels abocadors, i era
esgarrifant, alguns de Menorca, algun de Mallorca i, quan els
tanquem, hauran de fer alguna cosa, és un fet que hi ha hagut
una agressió paisatgística, hi ha hagut una agressió al medi
natural, un pacte paisatgístic negatiu.

Per tant, nosaltres creim que l'Administració ha de col•laborar,
ha de participar i la seva conselleria, concretament, en fer
aquesta recuperació, aquesta restitució paisatgística de les zones
degradades, però els abocadors són una agressió que s'ha fet des
de la mateixa Administració. Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Orfila. Fixació de posicions? Pel PP-UM, la Sra.
Salom.

LA SRA SALOM I COLL:

Gràcies, Sr. President. El nostre Grup tampoc no pot donar
suport a aqueixa esmena perquè pensam que la competència
dels temes de restitució paisatgística dels abocadors de residus
sòlids ilAlegals correspon als ajuntaments, apart, és un tema que
s'ha d'estudiar molt lentament i que s'hauria d'entrar a mirar i a
examinar si els ciutadans estarien d'acord que el Govern
subvencionàs uns senyors particulars que durant una sèrie
d'anys s'han beneficiat de tenir uns abocadors de residus sòlids
ilAlegals.

Per tant, el nostre grup pensa que s'ha d'estudiar i que, en
principi, no podem donar suport a aqueixa esmena. Moltes
gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Passam a l'Esmena número 2912
del Grup Parlamentari SOCIALISTA; té la paraula el Diputat
S. Tur i Ferrer.

EL SR. TUR I FERRER:

Gràcies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. Aquesta esmena per
a un Pla de Residus Sòlids Urbans a Formentera amb una
dotació de 50 milions de pessetes i que presentam el Grup
SOCIALISTA, ve motivada per la necessitat que, avui per avui,
té l'illa de Formentera en allò que fa referència a l'eliminació de
residus sòlids urbans.

Hem de tenir en compte que Formentera és, potser, un dels
únics, ja no tan sols municipis sinó que també illa de la nostra
comunitat allà on s'ha portat endavant mitjançant un gran esforç
del municipi una actuació ferma cap a resoldre aquesta
problemàtica tan comuna a les nostres illes. Això ve motivat per
la gran preocupació que tenim en aquest aspecte, donades les
dimensions i característiques de l'illa. 

Com podran comprendre, Srs. Diputats, és molt difícil que el
municipi de Formentera, amb els recursos propis, pugui portar
endavant una tasca d'aquestes dimensions; és per això que es fa
necessari que hi hagi una participació del Govern d'aquesta
comunitat per a, d'una manera eficaç, poder acometre l'adequat
tractament per a la neteja de tot el municipi illa de Formentera.

Jo crec, senyors del Govern, que si hem començat grans
empreses per resoldre temes com sanejament d'aigües, plans
d'embelliment i altres aspectes que reflecteixen d'una manera o
de l'altra les nostres aspiracions a donar una altra cara als
nostres visitants tan nombrosos i que, al mateix temps
solucionen els problemes existents a la nostra comunitat, ha
arribat ja l'hora que comencem a treballar d'una manera seriosa
per acabar amb la problemàtica de les deixalles i residus sòlids.

Esperam que el fet d'esser Formentera l'únic municipi illa de la
nostra comunitat faci que desperti la sensibilitat del Govern i del
grup majoritari que li dóna suport i el faci pensar que en aquest
aspecte, i donat els fets exposats, començar per Formentera és
un bon principi, fins i tot, els vull dir que això serviria com a
mirall o com a banc de proves per a la resta de les illes de la
nostra comunitat. Esperam el vot afirmatiu de tots aquells que,
d'una manera o de l'altra, algun dia aquí s'han dit que eren
defensors acèrrims de l'illa de Formentera. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Fixació de posicions? Pel Grup
PP-UM, té la paraula la Sra. Salom.

LA SRA SALOM l COLL:

Moltes gràcies, Sr. President. El nostre grup està totalment a
favor del sentit i del fons d'aqueixa esmena i, per tot, això
resulta que la nostra Conselleria de Comerç i Indústria ja s'ha
posat en contacte amb el Consell Insular d'Eivissa i Formentera
i, dins el primer trimestre de l'any 1992, fan comptes de realitzar
un pla per elaborar uns abocadors controlats, tant a Eivissa com
a Formentera, i quan se sàpiga, quan s'analitzin la quantitat que
costarà dur a terme aquests abocadors, doncs, posarem una
partida pressupostària en aquest sentit.

Per tant, no podem donar suport, de moment, a aquesta esmena.
Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Salom. Passam a l'Esmena 2913 del Grup
Parlamentari SOCIALISTA; té la paraula el Diputat Sr.
Valenciano.
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EL SR. VALENCIANO I LÓPEZ:

Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Tanta sort que, efectivament,
aquesta qüestió és una qüestió que afecta la Comunitat
Autònoma, els consells insulars i els ajuntaments, però també la
Comunitat.

Des de l'any 1989, quan es varen aprovar els Criteris Generals,
fa dos anys, està resolt o pràcticament resolt, a punt d'adjudicar
a Mallorca, a Menorca també hi està encaminat, i a Eivissa, el
nostre grup, en dos anys no ha tengut coneixement, ni des del
Consell, ni des de la Comunitat Autònoma que no es fessin
elaborar, ni es fessin redactar els Criteris Generals per al Pla de
Residus Sòlids d'Eivissa; ara, el conseller, quan ha sortit per a
l'esmena a la totalitat, en la seva intervenció ha dit que açò
estava previst, el nostre grup, repeteixo, en aquests dos anys no
ha tengut coneixement que açò fos així, en cas que sí ho fos i
que el conseller ho confirmàs retiraríem aquesta esmena.
Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Entenc que retira l'Esmena 2913.
Queda retirada l'Esmena 2913. Passam al programa 4434,
energia i medi ambient; començam per l'Esmena 2386,
presentada pel PSM i EEM, té la paraula el Sr. Orfila.

EL SR. ORFILA I PONS:

Gràcies, Sr. President. Ho estudiarem atentament. Mala sort,
clar, no donen suport, sembla que hi havia uns ciutadans que
tenien abocadors il•legals i que, de sobte, nosaltres volem que
el Govern faci la restitució paisatgística, no eren els
ajuntaments, eren tots els ciutadans qui havien tirat aquell fems.

L'Esmena 2386 fa referència a la necessitat de dedicar un esforç
per part del Govern a operacions de demostracions d'estalvi
energètic i, concretament, a l'experimentació en la utilització
d'energies alternatives al Pla d'Electrificació Rural.

Sí, Sr. President, 2386, diu açò, exactament.

EL SR. PRESIDENT:

No havia començat així, Sr. Orfila. Bé, li prego que es limiti a
defensar l'esmena i no obri debats que ja estan tancats. 

EL SR. ORFILA I PONS:

Gràcies, Sr. President, així ho faré. Es tracta que l'electrificació
rural és difícil, és complexa i açò s'ha demostrat amb l'esforç
petit que hi ha dedicat el Govern, nosaltres creim que el Govern
hauria de dedicar-hi més esforç i que, a vegades, l'electrificació
per sistemes ortodoxes, normals és difícil, és costosa però no
s'experimenta de forma suficient a les illes amb la possibilitat
que donen les energies alternatives; l'altre dia GESA reconeixia
que l'energia solar no s'utilitza gairebé a les illes ', açò ens
sembla que és un handicap, que és una falla, que el Govern
l'hauria de promoure. Possiblement si combinam energia eòlica
i energia solar podríem donar llum a qualque finca, prou
apartada de les altres com per esser molt difícil conduir-hi
l'electricitat pels sistemes normals.

Sr. President, si vostè m'ho permetés, defensaria ja l'Esmena
2394 i la 2395 i estalviaríem temps. Gràcies, Sr. President.

L'Esmena 2394 fa referència també a la demostració d'estalvi
energètic i, en concret, a nous sistemes de reguiu aplicats a
l'agricultura. Bé, és evident, s'han de dedicar esforços a estalviar
energia i, en concret, ens romp el cor observar com a qualsevol
de les illes, en ple mes d'agost i a les 12 hores del migdia es rega
per aspersió a zones concretes de les nostres illes, un
malbaratament d'aigua, un malabaratament d'energia i una
pèrdua absoluta de temps; nosaltres creim que hem d'aprendre
a economitzar recursos i a economitzar, també, energia, i açò és
un objectiu que la conselleria hauria d'assumir com a una feina,
com a una actuació pròpia, així ho diu a la seva memòria, és un
dels objectius que es marca, però no veim cap actuació en
concret.

L'Esmena 2395 proposa dedicar 5 milions a fer una campanya
per a foment de l'estalvi energètic; com he dit al principi, GESA
l'altre dia deia que tristament a les illes no han funcionat les
campanyes d'estalvi energètic, però mirin quina cosa, dia 4 de
desembre d'aquest any sortia la notícia que Catalunya estalvia
cada any 70.000 milions de pessetes, quasi el doble que tot el
pressupost de la nostra comunitat autònoma, simplement amb
programes d'eficiència energètica, 35.000 milions corresponen
a l'estalvi generat al sector industrial, 35.000 milions, no és una
quantitat petita. 

El titular del Departament d'Indústria de la Generalitat de
Catalunya explicava que entre 1979 i 1989 s'ha incrementat
l'eficiència energètica en un 16'6% a Catalunya, i a les Illes, què
han fet de tot açò? És una competència, és un dels objectius que
es marca la Conselleria d'Indústria a la memòria; què han fet?
Han fracassat? GESA l'altre dia ho deia, la conselleria no ha dit
res, jo crec que sí que han fracassat. Els particulars han estalviat
també, han incrementat l'eficiència energètica en un 19%, açò
són dades importantíssimes, 70.000 milions de pessetes en
contraposició a l'esquefida xifra d'estalvi energètic aconseguit
a les Illes. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Fixació de posicions? Té la paraula
la Sra. Salom.

LA SRA SALOM I COLL:

Gràcies, Sr. President. A l'Esmena 2386, i sense que serveixi de
precedent, direm que sí; a l'Esmena 2394, en principi no li
podrem donar suport ja que per a tal fi hi ha una partida
pressupostària. Respecte de l'Esmena 2395, resulta que la baixa
de 5 milions de pessetes és de la Conselleria de Presidència i
pertany a una sèrie de despeses plurianuals als quals hem
d'atendre i, per tant, no podem donar aqueixa baixa i, en
conseqüència, no podem donar suport a l'esmena. Moltes
gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Salom. Passam a l'Esmena 2387 del PSM
i EEM, té la paraula el Diputat Sr. Orfila.
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EL SR. ORFILA I PONS:

Gràcies, Sr. President. M'he equivocat de Conselleria en la
baixa; l'Esmena 2387 fa referència, en concret, a la necessitat de
dedicar un esforç per part de la Comunitat Autònoma al procés
d'eliminació dels parallamps radioactius. El desgavell que s'ha
produït en el procés d'eliminació d'alguns dels parallamps
d'edificis públics ha estat espectacular, clar, hi estarien d'acord
amb aquest qualificatiu. Des d'actuacions inefables com la de
l'alcalde d'Alaior que ha aconseguit esser notícia per aquest
tema, en retirar el parallamps d'una escola, amb un
passamuntanyes i uns guants de goma per part de personal no
especialitzat de l'ajuntament, sembla que és així,
emmagatzemar-lo després al cementiri civil perquè, allà,
evidentment no contaminava ningú, fins a la polèmica que es va
suscitar a l'illa de Menorca quan es va procedir a la retirada del
parallamps radioactius de la factoria de CAMPSA, que no
sabem on són emmagatzemats. 

Nosaltres proposam que el Govern, que a la memòria dels
pressupost d'Indústria inclou una actuació en matèria de
seguretat nuclear i protecció radiològica, no entenem quines
classes d'actuacions faran en aquest sentit, actuï d'acord i en
combinació amb l'Administració central, evidentment, per donar
una solució definitiva a aquest problema, crec que el Grup
SOCIALISTA té una esmena semblant, construir o alçar un
magatzem per a poder-los estojar; sigui com sigui, s'han de
donar solucions i no ens podem escudar de cap manera que és
competència meva, és limitada, és compartida, jo no sé
exactament, allò d'un per l'altre, i al final la brutor davall
l'estora, perquè acabam per no agrenar, i açò ens sembla
perillosíssim.

L'Esmena 2388 fa referència concretament a la necessitat de
potenciar convenis amb empreses per depurar les aigües
residuals de galvanotècnia. La contaminació produïda a partir
de les indústries ha estat una realitat flagrant, tristament, fins fa
ben poc. 

L'eliminació de les aigües residuals de galvanotècnia pot esser
un problema si no es fa de forma convenient i, en el cas de
Menorca, on les indústries de bijuteria són generadores
d'aquests residus tòxics, a través de l'Institut Tecnològic de la
Bijuteria, la bijuteria ha fet una feina important que ha tengut,
primer el suport del Consell Insular, després, enguany, el suport
també del Govern autònom però encara que hagi rebut el suport
d'aquestes dues entitats necessita, pensam nosaltres, una
empenta definitiva. 

El tema d'eliminació de residus tòxics és, fonamentalíssim,
estam en portes, ja li deia quan parlàvem de les esmenes a la
totalitat de la secció, en portes de l'Acta Única i la Comunitat
Econòmica Europea serà taxativa, les actuacions que tendrà
seran fulminants en qüestions de medi ambient industrial i, en
contrapartida, les actuacions de la Conselleria previstes són
esquifides, magres, xereques. 

Nosaltres proposam que, com està tan a prop l'any 1993,
necessitam l'any que ve fer un esforç i això implica augmentar
la partida, no proposam dedicar-hi gaires doblers, tampoc, ens
sembla que és una cosa que es podria fer perfectament.

L'Esmena 2389 fa referència a la necessitat de dur una
campanya d'educació ciutadana per utilitzar les campanes de
recollida selectiva de vidre i piles tòxiques, i l'altra, la 2390, és
per fer una campanya per a l'augment de recollida dels olis
pesats, s'ha fet un avenç en aquest sentit, s'ha començat a
colAlocar campanes per fer recollida selectiva de vidre,
recipients per fer recollida selectiva de piles, s'ha començat, s'ha
conveniat, s'ha consorciat, s'ha arribat a un acord amb una
empresa a cada illa perquè faci la recollida dels olis pesats però
no es fa de forma exhaustiva, encara; perquè açò funcioni
necessitam que els ciutadans estiguin convençuts que s'ha de fer
i hem d'arribar a ells per explicar-los que representa un esforç
guardar els bòtils i després anar-los a tirar a aquella campana, i
ja ho comencen a fer, però l'Administració ha de complir
forçosament amb la feina educadora del ciutadà, i nosaltres
pensam que aquest és un dels handicaps, aquesta és una de les
qüestions a les quals més poc esforç s'hi dedica per part del
Govern. 

Nosaltres creim que s'hauria de fer així, que hauríem de
dedicar-hi un esforç creixent i que aquesta feina didàctica només
l'Administració la pot afrontar.

M'he oblidat una cosa de l'anterior esmena, Catalunya fa feines
serioses respecte als residus industrials, ajuts, i ho anuncia amb
lletres ben grosses, i amb açò sí que és important gastar-s'hi en
publicitat, ajuts per a minimització de residus industrials, hi ha
un departament de medi ambient preocupat per aquesta qüestió
i davant el repte, el desafiament del 1993 actua i actua de forma
decidida, i va a veure una per una les indústries potencialment
contaminadores per a demanar-los vostè, és conscient que
contamÍfla? Vostè, què sap que a partir de l'any que ve no
contaminarà més? Ja no és veritat allò de qui contamina, paga,
qui contamina no existeix, el tancam, s'ha acabat; açò és la
política a partir del 1993 és així de seriosa i si la nostra
comunitat no actua ara, arribarem tard quan ho intentem.
Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Orfila. De la seva intervenció dedueixo que
ha agrupat les Esmenes 2387, 2388, 2389 i 2390. Fixació de
posicions? Té1a paraula la Sra. Salom.

LA SRA SALOM I COLL:

Moltes gràcies, Sr. President. Jo li diria, a títol jocós que el
Batle d'Alaior és molt batle d'Alaior i és un senyor molt
espabilat. Respecte als residus radioactius li diria que aqueixa
competència no ens pertany a nosaltres sinó a ENRESA,
Empresa Nacional de Residus Radioactius, dependent del
Ministeri d'Indústria; per tal motiu no podrem donar suport a
aqueixa esmena.

Respecte de donar una subvenció o de signar un conveni amb
empreses per a la depuració d'aigües residuals de galvanotècnica
li diria que aquest Govern dedica ja un important esforç amb
aquest motiu, i una demostració d'això és que hi ha una partida
important o s'ha fet un esforç molt important per ajudar l'ITEP,
aquest laboratori que ja hi ha a Menorca i que pensam que
funciona bastant bé i que sí, que seria interessant poder-los
ajudar encara més però hi ha unes limitacions pressupostàries.
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Respecte de les Esmenes 2389 i 2390, li podria dir que ja es fan
una sèrie de campanyes en aquest sentit, que el tema d'olis no
ens pertany a nosaltres sinó que principalment la responsabilitat
és del MOPU i que, per tant, no podem donar suport a aqueixes
dues esmenes. Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Salom. Passam a les Esmenes 2391 i 2914;
començarem per la 2391 del Grup Parlamentari PSM i EEM, té
la paraula el Diputat Sr. Orfi1a.

EL SR. ORFILA I PONS:

Gràcies, Sr. President. Les limitacions pressupostàries són
sempre una qüestió de sensibilitat però no de prioritats, i açò
afecta totes les propostes que feim. Proposam amb aquesta
Esmena 2391 dedicar un esforç important des de
l'Administració, que demostri que té sensibilitat cap a aquestes
qüestions, elaborar un pla d'electrificació rural global per a cada
illa.

Ens deia fa un moment el conseller que no té més peticions, i jo
crec que no té més peticions perquè tampoc no hi ha prou
informació i perquè els pagesos desconfien, perquè un pagès,
quan el Sr. Simarro era Conseller d'Agricultura va iniciar, jo en
aquell moment gestionava Agricultura al Consell Insular de
Menorca, miri si en fa, d'anys, l'electrificació de la tramuntana
des Mercadal, i ho repeteixo cada vegada perquè és
simptomàtic, és un mirall en què ens hem de mirar, 45 finques
en set anys i per a 450 finques necessitarem 70 anys; a qui li
toca, d'aquí a 70 anys, pensa, bé, i què he de demanar al
Conseller d'Indústria que m'aclareixi no sé quina cosa? No es
pot fer d'aquesta manera, hem de planificar i planificar implica
tenir visió de futur, tenir perspectives, saber quins doblers,
quina partida pressupostària, quin esforç pressupostari volem
dedicar a cada actuació i, per tant, com es desenvoluparà o es
concretarà amb despeses que hauran d'esser plurianuals, emperò
no s'han de fer falses expectatives, emperò tampoc dur a la gent
a aquell desànim que no saben si els tocarà mai l'oportunitat
d'acollir-se a unes ajudes com aquestes.

Si es té un pla, si sabem què costarà, com serà de dificultós,
acabar de dur llum a les zones d'ombra que són encara molt
grosses, jo crec que podem aquestes expectatives
de forma positiva.

Sr. President, si m'ho permetès, l'Esmena 2392 fa referència a
electrificació rural i també la deixaria defensada molt breument.

Proposam dedicar una partida de 40 milions de pessetes a
augmentar la partida destinada a electrificació rural, simplement
perquè ens sembla }lue els 40 milions que té prevists, encara el
Sr. Valentí Valenciano ens ha explicat que tenien vertaderes
dificultats des del Govern per gastar els pocs doblers que
dediquen a aquesta qüestió, ens semblen pocs, i hi ha molt per
fer, i amb una partida de 40 i busques milions es podrien
electrificar zones petitones, però en queden encara de pendents,
i valdria la pena, i hi ha grups, jo estaria disposat, fins i tot, a
dir-li zones concretes que en el termini de dos anys estarien
disposats a electrificar, jo almanco tenc idea, tenc notícia de
quines estarien disposades, i zones molt concretes de l'illa de
Menorca, ja entrarem a concretar-les en el seu moment; per tant,

les possibilitats hi són és dedicar un esforç i nosaltres pensam
que s'ha de fer.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Orfila. Dins aquestes esmenes hi ha la 2914 del
Grup Parlamentari SOCIALISTA; té la paraula el Sr. Moragues
i Gomila.

EL SR. MORAGUES I GOMILA:

Sí, gràcies, Sr. President. No repetirem ni el debat d'ahir ni els
arguments que ha exposat el portaveu de l'Entesa de l'Esquerra,
per tant, nosaltres donarem per defensada ja aquesta esmena
perquè va destinada a la mateixa motivació que ha explicat el
Sr. Orfila. Gràcies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Moragues. Fixació de posicions sobre aquestes
esmenes? Té la paraula la Sra. Salom. 

LA SRA. SALOM I COLL:

Moltes gràcies, Sr. President. Dic per endavant que no podem
donar suport a cap d'aqueixes esmenes, també volem dir que el
nostre grup és conscient que governar no és fàcil, que tot és molt
relatiu, uns diran que el Pla d'Electrificació Rural o les
subvencions que s'ha donat aquests darrers anys han funcionat
molt bé, que la gent n'està molt contenta i altres poden dir que
són totalment insuficients, que s'hauria d'elaborar un pla, que
s'haurien de gastar 10 milions en elaborar aquest pla i nosaltres
pensam que, en principi, el millor és continuar amb la política
que hem duit durant aquests darrers anys i, per tal motiu, aquest
Govern proposa a aquests pressuposts una partida de 42 milions
de pessetes per a ajuda a electrificació rural. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Salom. Passam a l'Esmena 2393, del PSM i EEM;
té la paraula el Sr. Orfila. 

Parla d'assessorament a petites i mitjanes empreses en matèria
de control de la contaminació industrial, segons les normes de
la Comunitat Econòmica Europea.

EL SR. ORFILA I PONS:

Sr. President, la defensa és molt senzilla, es tracta de donar un
assesorament a les empreses que es toparan amb el desafiament
del mercat únic, de l'Acta Única Europea, amb les exigències
que he repetit es donaran en qüestions fonamentalíssimes com
és aquesta del medi ambient industrial i envers de les quals hi
haurà una actitud superestricta per part de les autoritats
comunitàries; qui contamini, tancarà, no es permetrà que ningú
més no aboqui residus contaminants al medi natural, per tant, o
assessoram convenientment a aquestes empreses, com es fa a
altres comunitats autònomes, o correm el perill de perdre a poc
a poc les nostres indústries.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Orfila. Fixació de posicions? Passam a
continuació ... , prego que quan demanin torn tenguin diligència
quant a indicar si volen intervenir o no; té la paraula la Sra.
Salom.

LA SRA. SALOM I COLL:

Gràcies, Sr. President. Perdoni si he estat un poquet per aixecar
el braç. Sr. Orfila, ens ha convençut, donarem suport a la seva
esmena, moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Salom. Passam a les Esmenes 2915, que té
rectificada la secció i el subprograma de baixa que són la 31 i el
121000,2916,2917,2918,2919, 2921, 2920, la qual té rectificada
secció, subprograma i subconcepte de baixa, que són la 31, el
121000 i el 2, 2924, 2926, 2922, 2928, 2927, 2923,2925, 2931,
2929, 2930, 2932, 2933, 2935, la qual té rectificada secció i
subprograma de baixa, que són la 31 i el 121000, 2939, la qual
té rectificada la primera secció i el primer subprograma de
baixa, que són la 31 i el 121000, 2936,2937 i 2938, del Grup
Parlamentari SOCIALISTA; té la paraula el Diputat Sr.
Valenciano. 

EL SR. VALENCIANO I LÓPEZ:

Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Açò és un conjunt d'esmenes
que són actuacions diverses en matèria d'indústria i comerç, i
tenen la intenció de proposar actuacions concretes, que faci
directament la Conselleria d'Indústria. Actuacions concretes que
creim que és imprescindible que es duguin a terme per
començar a donar una primera passa, per començar a caminar.

Començarem per la primera esmena, és una esmena que l'únic
objectiu que té és que s'actualitzi el cens d'aparells radioactius.
La nostra comunitat autònoma a través d'un conveni té
transferides les competències d'inspecció de totes les
instalAlacions radioactives, el control de residus radioactius i, a
més a més, el seu transport; i, segons fonts de la mateixa
conselleria, el control d'aquestes matèries es diu que està
garantit a les clíniques públiques i a les clíniques privades, ara
bé, en la multitud de consultes particulars hi ha una gran
quantitat d'aparells radioactius, només un 10%, segons fonts de
la mateixa conselleria, està censat. 

Per tant, l'objectiu que té aquesta esmena és, primerament, que
s'elabori un cens complert de tots els llocs on hi hagi aquests
aparells perquè és una necessitat important, perquè, com vostès
saben, una mala utilització d'aquests aparells, una mala posada
en funcionament, pot tenir repercussions directes en els usuaris,
que podria esser qualsevol de vostès; per tant, 2 milions de
pessetes per poder censar tots aquests aparells radioactius i, ja
s'ha comentat aquí, habilitar una nau, un lloc adient, per poder
emmagatzemar els més de dos-cents parallamps radioactius, hi
ha un conveni, efectivament, ENRESA és una empresa que ha
d'agafar aquests residus i se'ls ha de dur a la península però per
poder-se'ls endur a la península necessita tenir un lloc aquí,
necessita tenir un lloc on poder-los deixar per poder-se'ls dur.

Precisament aquesta esmena va en aquest sentit, que s'hi pugui
solventar d'una vegada, si tenim un lloc per poder-los
emmagatzemar, els podran deixar allà i llavors se'ls podran dur,
amb la qual cosa ens haurem estalviat tota aquesta problemàtica
que, com vostès saben, hi ha una gran sensibilitat ciutadana a
aquest respecte.

El Pla Director Sectorial de Deixalles es va aprovar fa
aproximadament un mes per unanimitat d'aquest Parlament,
efectivament era impossible que aquest pla estigués  previst als
pressuposts, va esser una proposició no de llei del Grup
Parlamentari SOCIALISTA, quan es va presentar aquesta
proposició no de llei els pressuposts estaven materialment fets,
per tant, era impossible que es recollís dins els pressuposts que
s'havia de fer aquest Pla Director Sectorial i record que hi ha el
compromís que es farà en un any.

Per tant, a aquesta esmena l'eventualitat que hi pot haver és,
precisament, preveure una dotació petita d'1 milió de pessetes
perquè aquest pla del qual tota la Cambra va dir que tenia la
voluntat que es fes, doncs, tengui unes mínimes possibilitats
materials perquè es dugui a terme. 

També demana, el nostre grup, un Pla d'Introducció de Noves
Tecnologies a les Fàbriques de Teules. En aquesta Cambra, Srs.
Diputats, hem parlat molt de contaminació, hem parlat molt
d'olis bruts, que hi ha moltes teuleres que són cremades però
mai no s'ha plantejat que també, de qualque manera, hi hem de
donar una solució.

Aquestes empreses són unes empreses que són, com saben
vostès, auxiliars de la construcció, i és un sector que també
necessita renovar-se, no només en el problema dels forns
crematoris sinó en problemes d'automatització, etc. 

Per tant, el nostre Grup pretén amb una esmena incrementar la
productivitat d'aquest sector i disminuir al mateix temps la
pol•lució; per això proposam invertir una xifra raonable per
poder començar a parlar-ne, com són 50 milions de pessetes.

El Sr. Orfila ha parlat d'energia, ha parlat d'electrificació rural,
hem parlat de demostracions d'estalvi, parlam molt moltes
vegades de política energètica però no parlam mai de fer res
concretament en política energètica, aquest Diputat es repassa
les declaracions del President de la Comunitat quan fa un debat
d'investidura, quan parla d'indústria, quan parla d'economia,
parlam molt d'energia, parlam molt d'energies renovables; Srs.
Diputats, vostès saben què dedica aquest Govern a tota aquesta
matèria? 5 milions de pessetes, les paraules del President són
pura retòrica, res per a investigació, res per a res de res, 5
milions, per fer promocions d'estalvi a hotels, res més, és
important a una comunitat com la nostra que es comenci a
fomentar la investigació, que es comenci a fomentar la
utilització de l'energia solar, perquè estam en una situació
geogràfica que, efectivament, ho permet.

Per tant, en aquest sentit, proposam una esmena de 20 milions
de pessetes. D'artesania, lògicament havíem de fer, lògicament
havíem de presentar bastants esmenes, per què? Perquè hi ha
una discordança entre allò que es proposa als pressuposts per
una banda, el que diu a la memòria d'activitats, que cada any diu
el mateix, i la realitat del que hi dediquen, que no poden fer res
del que diuen. Idò bé, les esmenes que presenta enguany el Grup
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Parlamentari SOCIALISTA, l'única eventualitat que tenen és
que hem agafat la seva memòria d'activitats i l'hem concretada
perquè sigui realitat, per tant, esperam que a aquestes sí els
donin suport, a veure si, d'una vegada, en cinc anys aconseguim
que l'any que ve, quan venguin els pressuposts d'artesania a
aquest Parlament tenguin una memòria d'activitats diferent
perquè hagin fet qualque cosa, açò és el que volem, que canviïn
les memòries d'activitats perquè significarà que avançam.

Per a aquestes esmenes, Srs. Diputats, hem agafat el programa
d'activitats de la conselleria i l'hem aplicat,  açò és la virtualitat,
Srs. Diputats, de les esmenes d'artesania.

Diferents programes que hi ha a indústria i comerç, variats, més
de 200 milions de pessetes, actuacions que nosaltres propugnam
que siguin directes per part del Govern de la Comunitat
Autònoma. Evidentment, Srs. Diputats, vostès, a aquestes
esmenes, trobaran que hi ha les altres que, lògicament també,
aquestes baixen; algunes d'elles les hem tretes de la secció 20,
capítol 7, perquè ja, primerament, no es gasten tota la despesa
que tenim per poder invertir al capítol 7, cada any sobra una
quantitat centenària de milions que, en repartir-los d'una manera
més concreta, a veure si aprofitam més bé els recursos i ho
gastam tot. Tenim també baixes de la secció 31 d'un programa
on hi ha la xifra milionària de 75 milions de pessetes per a
dotació d'imprevists de coses, quan el capítol 2 ja ha crescut i
ben crescut i, per una altra, banda, posam de baixa a la secció
11, a les inversions de Presidència, aquell famós quocient que
varen dir a aquest Parlament que 1980 dividit entre 10 no dóna
198, ara resulta, Srs. Diputats, que dóna 405, per açò nosaltres
presentam també i demanam retallar aquesta part i aquest
concepte. Gràcies.

(L'Honorable Sr. Vicepresident segon substitueix el Molt
Honorable Sr. President en la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:
I
Moltes gràcies, Sr. Valenciano. Per a fixació de posicions, grups
parlamentari~s que hi vulguin intervenir? Pel Grup PP-UM, té
la paraula la Sra. Salom.

LA SRA SALOM I COLL:

Moltes gràcies, Sr. President. En primer lloc li vull dir que de
tot aquest grup d'esmenes només n'hi acceptarem una, que és la
2919, i la motivació per rebutjar les altres és la següent.

La que es refereix a actualització de cens d'aparells de raigs X,
li puc dir que esperam de Madrid que ens vengui un reglament
específic que reguli aquest tema. Del Pla Director Sectorial de
Deixalles, s'aprovà, com molt bé ha dit vostè, en aquest
Parlament, i el Govern, com correspon, al llarg d'aquest any o
dels anys següents anirà realitzant d'aquests temes i veurà quina
quantitat o quines xifres de doblers ha d'invertir al llarg de l'any,
no sabem si serà 1 milió, 2, 3 no ho sabem. Les noves
tecnologies en fàbriques de teules, la Conselleria ja té un tipus
d'ajuda per a les noves tecnologies, tant siguin de teules com
d'una altra cosa.

Quant al tema de primera fase d'investigació d'energia solar, jo
li diria que el nostre govern ha avançat més, ha anat per davant
vostè, ja que es fan una sèrie d'aplicacions concretes quant a

temes d'energia solar, com podrien esser els assecadors de fusta,
els assecadors de fruits secs, l'extracció d'aigua soterrània, la
impulsió per regar i la HISENDA rústica. Quant a
l'emmagatzemament d'elements radioactius, li puc dir que la
competència no és nostra, una alatra vegada, correspon a
ENRESA, A l'Empresa Nacional de Residus Radioactius, com
ja li he dit, i que, per tant, nosaltres no tenim el perquè invertir
una sèrie de doblers en una competència que en principi
correspon al Ministeri d'Indústria.

Centres d'exposicions permanents a la comarca de Llevant, al
Raiguer i a Palma. Doncs, nosaltres pensam que per a l'any 1992
les prioritats d'aquest Govern, en concret de la Conselleria de
Comerç i Indústria, són unes altres; pensam que vostès no han
estudiat bé aquestes xifres de 5 milions, de 2 milions, etc., que
ens proposen, ja que els pareix, a vostès, suficient que 5 milions,
per exemple, a la comarca de Llevant, és fer una inversió per a
una exposició permanent? I què passaria amb els capítols 1 i 2
de personal i de manteniment de cara als altres anys?

Apart d'això, també, el que és fira d'artesania i ajudes a
municipis, pensam que aquest Govern ja té una sèrie de partides
previstes per ajudar els municipis en aquests tipus d'actuacions.
A la reforma d'estructures de promoció comercial, doncs, a la
seva esmena, que és de 60 milions de pessetes, posen de baixa
un subconcepte que, en aquest pressupost, no existeix; per tant,
no li podem donar suport.

Igualment, a l'Esmena 2937, on proposen una baixa de 10
milions de pessetes de la Conselleria de Comerç i Indústria per
augmentar el foment d'indústria i assessorament a empreses i
que la baixa la proposen igualment del subconcepte número 8
que no existeix en aquest pressupost; igual a l'Esmena 2938, i
per tant, nosaltres no podem donar-los suport; es veu que
aqueixes esmenes les havien d'haver estudiat un poquet millor,
havien d'haver repassat quins són els subconceptes que
existeixen en aquest pressupost i havien d'haver-ho plantejat un
poquet millor a l'hora de fer les esmenes. Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Salom. Srs. Valenciano, per què demana la
paraula?

EL SR. VALENCIANO I LÓPEZ:

Sr. President, per contradiccions, perquè la Sra. Salom diu una
cosa que va esser corregida i el subprograma no és el que diu
sinó el que està corregit al 724101, n'hi ha dues, si no record
malament.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Valenciano, però el President, quan ha fet
lectura de les esmenes ja ha fet constar les rectificacions que hi
ha als subprogrames. Gràcies.

Passam al Programa 6210, promoció i realització de l'artesania;
pel Grup Parlamentari PSM i EEM, té la paraula el Sr. Orfi1a
per defensar l'Esmena 2396.
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EL SR. ORFILA I PONS:

Molt breument, Sr. President. És simplement transferir a les
organitzacions d'artesans de cada illa 4 milions de pessetes per
tal d'estendre les fires o mostres d'artesania a nous municipis; és
un fet que a les illes menors se'n fan poques, se'n fan
poquíssimes i creim que s'haurien de potenciar i es tracta de
fer-ho a partir de la potenciació d'aquestes organitzacions
d'artesans de cada illa.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Orfila. Per fixació de posicions? Passam a
les esmenes següents.

Programa 6211, reforma de les estructures i promoció de
comerç; pel Grup Parlamentari MIXT, té la paraula el Sr. Vidal
per defensar les Esmenes 3034 i 3019.

EL SR. VIDAL JUAN:

Gràcies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. Molt breument
perquè hem agrupat aquestes dues esmenes que tenen, encara
que no ho paregui, bastant relació perquè la primera tracta, a la
motivació es diu clarament, d'augmentar els ajuts a la petita i
mitjana empresa; i l'altra, de totes maneres, és per ajudar un
sector agrari determinat i una illa determinada com és l'illa
d'Eivissa i al mateix temps que s'ajuda aquest sector agrari
s'ajuda també petites i mitjanes empreses de distribució de
productes agraris que no  forçosament han d'estar produïts a la
mateixa illa d'Eivissa perquè, desgraciadament, l'agricultura està
en recessió i el consum, a l'inrevés, per la circumstància de
l'afluència turística, sobretot.

A la 3019, on demanam una partida de 100 milions de pessetes
per possibilitar la construcció, com vàrem dir, no la constitució
que diu aquí, encara que sigui constitució en minúscules no és
apropiat, és construcció d'un centre regulador de productes
agraris i central hortofructícola a Eivissa; en comissió se'ns va
indicar que possiblement es podria arribar a una transacció no
sé quina reflexió s'haurà fet posteriorment al respecte, però sí
voldríem dir que ens alegraria molt que així fos perquè seria una
passa important, encara que no s'assignàs precisament aquesta
quantitat per dur a terme la construcciód'un centre i central
hortofructícola a Eivissa que, vertaderament, fa molta falta.
Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Vidal. La Sra. Salo, pel Grup Parlamentari
PP-UM, té la paraula.

LA SRA SALOM I COLL:

Gràcies, Sr. President. Per dir al Sr. Vidal que el nostre Grup no
donarà suport a aqueixes dues esmenes i sobretot dir-li que a
l'esmena que fa referència a augmentar les ajudes que es donen
a la petita i mitjana empresa pensam que vostès ens demanen
que s'augmenti aquest tipus d'ajuda mentre que a la vegada, en
aquests mateixos pressuposts, hi ha altres grups que ens
demanen que aquest tipus d'ajuda es redueixi; el Govern i el
nostre Grup, el PP-UM, pensam que la partida que hi ha prevista

als pressuposts de l'any 1992 és suficient i, per tant, no li
donarem suport. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Salom. Passam a l'Esmena 2397, del Grup
Parlamentari PSM i EEM, a la qual es rectifica el subconcepte
d'alta que és el 74000; té la paraula el Sr. Orfila per aquest grup
parlamentari.

EL SR. ORFILA I PONS:

Gràcies, Sr. President. Si m'ho permet defensaré també la 2399,
totes dues fan referència a la informació que s'ha de donar als
empresaris.

Llegia fa un momentet les activitats realitzades pel Consorci del
Centre de Documentació Europea a les Illes Balears, d'enguany,
i ens deia que reben una mitjana de dues consultes per dia
laborable; bé, a nosaltres ens sembla interessant que rebin dues
consultes però ens sembla poquíssim i creim fins i tot que hi ha
molt poca gent que podria estar interessada a fer consultes que
no saben ni que existeix; el mateix responsable de centre ho deia
en declaracions que ocupaven una pàgina sencera a un dels
mitjans de comunicació escrita de la nostra comunitat autònoma
i és una pena.

Bé, nosaltres pensam que amb el repte, amb el desafiament, ja
ho hem dit moltes vegades, de l'Acta Única Europea en portes,
com estam del 1993, és absolutament important potenciar la
informació sobre la política industrial i comercial de la CEE; jo
crec que açò s'ha fet en agricultura, essencialment i se'n
comença a saber, la gent comença a saber què succeirà amb
taxes que des d'allà s'imposaran, amb limitacions de producció,
amb tota una sèrie de condicionants que vendran donats al sector
agrari, en concret a les Illes s'ha començat a fer; però al sector
industrial s'ha fet encara poc, i nosaltres pensam que s'hi hauria
de dedicar un esforç perquè hi ha un joc important a fer. D'altra
banda, la proposta que feim és de dedicar-hi 5 milions de
pessetes, són molt pocs, precisament, per a una feina tan
important com és aquesta.

La segona esmena, la 2399, fa referència o proposa fer una
transferència als Consells Insulars de Menorca i d'Eivissa i
Formentera per crear, de forma efectiva, la finestreta única
industrial; açò és la vella reivindicació que al nostre país o a la
nostra administració ha funcionat quasi sempre amb aquell tomi
demà, encara no és aquí, aquí no en sabem, li falta un paper, ara
li falta una pòlissa i un informe de no sé quina Conselleria, o de
no sé quin nivell de l'Administració; és ben hora que si volem
potenciar que es creïn llocs de feina, que es creïn noves
empreses, que les empreses que tenim es plantegin desafiaments
nous, es plantegin nous objectius, anar a conquerir mercats
europeus, que sigui suficient com per acudir a un únic lloc de
l'Administració, plantejar el problema que tenen i que, des
d'allà, se solucioni de forma efectiva; açò no és cap invent, açò
es fa a França, es fa a Alemanya, i així funcionen, així els va. 

La nostra comunitat autònoma i, en concret, a les illes menors,
serà relativament fàcil, es tractaria de posar una oficina a Maó
i una a Eivissa i, segurament, amb aquestes seria suficient, amb
una dotació petitíssima, nosaltres proposam dedicar-hi 20
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milions de pessetes perquè pensam que és una actuació
vertaderament important.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Orfila. Per fixar la seva posició té la paraula
la Sra. Salom.

LA SRA SALOM I COLL:

Gràcies, Sr. President. El nostre grup pensa que el Centre de
Documentació Europea, efectivament du a terme una labor molt
important però resulta que aquest centre és un consorci allà on
hi participen diverses entitats, entre elles Sa Nostra, la Cambra
de Comerç, la nostra Universitat i la Comunitat Autònoma; totes
elles hi tenen una participació i la participació majoritària
pertany a la Comunitat, però. resulta que si vostès, a través dels
pressuposts, ens proposen una esmena per dotar amb 5 milions
més de pessetes la participació que té la Comunitat també les
altres institucions que formen part del consorci haurien
d'incrementar la seva aportació; per tant, pens que, tal volta,
seria interessant, primer tenir unes reunions amb aqueixes
distintes entitats, plantejar el tema, estudiar-lo, analitzar-lo i
veure si de cara als pròxims anys és interessant o no, per part de
totes aqueixes entitats que formen part del consorci, incrementar
la partida pressupostària.

Respecte de la creació efectiva de la finestreta, li podria dir que
ja està prevista la signatura d'un conveni amb el Consells Insular
de Mallorca, la partida pressupostària, de moment, no sabem
quina serà però, arribat el seu cas, s'aplicarà la que
correspongui. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Passam a l'Esmena 2398, del Grup
Parlamentari PSM i EEM, el Sr. Orfila té la paraula. 

EL SR. ORFILA I PONS:

Gràcies, Sr. President. Jo crec que la vaig defensar ahir quan
parlava de la necessitat de fer estudis de mercat per als
productes industrials agroalimentaris de les Illes, vaig donar
prou arguments i crec que està prou defensada.

(El Molt Honorable Sr. President reprèn la direcció del debat).

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Orfila. Passam a continuació a l'Esmena 2934 del
Grup Parlamentari SOCIALISTA, la qual té rectificada la
secció i el subprograma de baixa que són la 31 i el 121000; té la
paraula el Diputat Sr. Valenciano. 

EL SR. VALENCIANO I LÓPEZ:

Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Es tracta, ni més ni manco,
que per una vegada ja, definitivament, IFEBAL, que és el que
m'estranya i que ningú no sap per on l'han d'agafar, s'adeqüi a
la Llei d'Empreses Públiques. Paraules del Govern de l'any
1989, moció presentada pel Grup Parlamentari SOCIALISTA
a una altra institució, aprovada per unanimitat i jo senzillament,
Srs. Diputats, per defensar aquesta esmena només em limitaré

a llegir-los quatre titulars de diaris perquè crec, com diu qualque
diputat, que quedarà defensada estrictament amb els mateixos
termes.

Jo els llegiré: "El Govern subvenciona con 43 millones parte del
déficit de IFEBAL. Las pérdidas de IFEBAL son veinte veces
superiores a las de 1985", parla del 1991; "Trabajo investiga
supuestas irregularidades de IFEBAL, entidad vinculada a la
Comunidad", "la purga que impulsa Aznar en el PP precipita el
cese de José María Rodríguez", el gerent, "IFEBAL decidió
eludir el control del Parlament antes de aceptar la dimisión de
su responsable", "cesado José María Rodríguez tras ser
condenada IFEBAL por deudas en Alemania", "IFEBAL paga
una deuda en el último momento para evitar el embargo judicial
de sus bienes", "nadie trabajara en IFEBAL sin cotizar a la
Seguridad Social", perquè no passava això, editorials de diaris
sobre el cessament que els podria llegir, són d'El Día, diari que
no es pot dir socialista i altres diaris d'aquí.

Finalment, senyors diputats, "Indústria cede para adaptar
IFEBAL a la Ley de Entidades y Empresas Públicas", dia 24 de
novembre de l'any 1989, esperam que aquesta vegada sí que
aprovin aquesta esmena, que només val 1.000 pessetes. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Valenciano. Fixació de posicions? Té la
paraula la Sra. Salom.

LA SRA SALOM I COLL:

Moltes gràcies, Sr. President. lFEBAL és un consorci i aquest
Govern hi té una participació a l'igual que altres entitats; per
tant, que es canviïn o no els estatuts d'IFEBAL no depèn
d'aquest Parlament sinó que depèn de la decisió que es prengui
per majoria a l'assemblea d'IFEBAL. Per tant, no ens pareix
oportú que en aquests pressuposts s'obri una partida de 1.000
pessetes perquè no correspon aquí ni en aquest moment, sinó
que correspon a l'assemblea d'IFEBAL que per majoria pot
prendre aquest acord. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Salom. Passam a l'Esmena 2910, del Grup
Parlamentari SOCIALISTA; té la paraula el Sr. Moragues i
Gomila.

EL SR. MORAGUES I GOMILA:

Sí, Sr. President, per anunciar a la retirada d'aquesta esmena.

EL SR. PRESIDENT:

Queda retirada l'esmena. Passam a l'Esmena 2400, del Grup
Parlamentari PSM i EEM; el Programa 7211, direcció i serveis
generals de la conselleria; té la paraula el Sr. Orfila. 

EL SR. ORFILA I PONS:

Gràcies, Sr. President. Nosaltres pensam que és hora que la
conselleria iniciï el procés de descentralització i que comenci a
dotar els consells insulars de les competències que té, per açò
proposam una partida. 
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Orfila. Fixació de posicions? No n'hi ha. Programa
7221, regulació i normativa industrial, Esmena 2940 del Grup
Parlamentari SOCIALISTA; té la paraula el Sr. Valenciano.

EL SR. VALENCJANO I LÓPEZ:

Sí, Sr. President. Fa poc vàrem debatre ja en aquest Parlament
una interpel•lació, vàrem debatre una moció sobre la necessitat
de la reconversió del sector nàutic i crec que va quedar bastant
palès que era un sector doblement interessant per a la nostra
comunitat autònoma, per la seva vinculació que pot tenir amb
el turisme i a més a més perquè és un sector industrial.

Per tant, aquesta esmena està en coherència amb aquell debat i
es demana que el Govern de la Comunitat actuï concretament en
aquesta matèria tal i com han fet governs d'altres comunitats
autònomes, per exemple el de la Comunitat Autònoma càntabra;
jo els puc mostrar un conveni signat ahir, dia 12 de desembre,
del Govern de la Comunitat Autònoma de Cantàbria, al qual li
convenia per incidir directament sobre aquest sector dedicar
quanties pressupostàries que no són multimilionàries,
evidentment, no són ni centenàries però són xifres paregudes a
les que demanam nosaltres en aquesta esmena.

Per tant, en aquest sentit, el nostre grup creu que és important
dotar d'una partida pressupostària precisament per incidir i no
deixar caure aquest sector industrial que té altres incidències
estratègiques importants per a la nostra comunitat. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Valenciano. Fixació de posicions? Té la
paraula la Sra. Salom.

LA SRA SALOM I COLL:

Gràcies, Sr. President. El nostre grup no pot donar suport a
aqueixa esmena per una raó molt senzilla, perquè ens demanen
o proposen la baixa dins la partida de Presidència del
subconcepte 60100, que correspon a una sèrie de despeses
plurianuals que té contretes el Govern i que no podem deixar de
pagar; per tant, no li podem donar suport. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Salom. Passam al Programa 7141, promoció
industrial i tecnològica; començarem per l'Esmena 2401 del
Grup Parlamentari PSM i EEM, la qual ve amb una proposta de
transacció a l'alta i a la baixa de 5 milions de pessetes; té la
paraula el Sr. Orfila.

EL SR. ORFILA I PONS:

Gràcies, Sr. President. Bé, hi ha pràcticament un acord, es tracta
de dotar millor la partida que anava destinada a dotar el
laboratori de PIME, que fa una feina importantíssima de control
de qualitat de la producció en matèria de construcció i d'altres;
pensam que és urgent acabar aquesta dotació perquè amb la
perspectiva de la demanda que demostra que té aquest
laboratori, és urgent ajudar-lo. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Orfila. Fixació de posicions? La Sra. Sa1om té la
paraula.

LA SRA SALOM I COLL:

Moltes gràcies, Sr. President. Únicament per dir al Sr. Orfila
que tal com quedàrem en comissió, a la mateixa transacció que
vàrem fer pels 5 milions de pessetes, el nostre Grup, PP-UM, li
donarà suport. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Salom. Passam a les Esmenes 2402 i 2403 del
PSM i EEM; té la paraula el Sr. Orfila. 

EL SR. ORFILA I PONS:

Gràcies, Sr. President. Per finalitzar, hem dit ja al principi del
debat sobre aquesta secció que un dels dèficits que per a
nosaltres tenia el programa d'actuació de la Conselleria
d'Indústria era precisament que no es donava la importància
suficient a una qüestió que per a nosaltres en té moltíssima, que
és el foment del sòl industrial. 

Si qualsevol industrial que vol posar, o qualsevol empresari que
vol aconseguir una nova empresa es troba amb el fet
desincentivador que el preu del sòl industrial és més elevat que
el preu d'urbanitzacions, de qualsevol urbanització de luxe, fins
i tot, açò, evidentment el des incentiva i dificulta que s'alci una
nova empresa amb la creació de llocs de treball que açò
representa. Nosaltres volem que es doti amb 100 milions més la
política de foment del sòl industrial perquè ens sembla
absolutament vital i perquè endemés és la fórmula perquè es
deixi d'acudir a la trampa de les declaracions d'interès social
perquè siguin finalment construïdes moltes indústries en sòl
rústic, la qual cosa és una degeneració de la idea d'ordenació del
territori, com dèiem també ahir.

La segona esmena, la 2403, fa referència a les empreses mixtes
de comercialització. La Comunitat Autònoma va tenir una
iniciativa interessant en el tema de Giovanni en un moment
determinat, crec que era l'any passat, quan es va plantejar
adquirir locals comercials per fer comercialització directa de
productes de calçat, en concret, a partir de les dificultats que
afectaven diverses empreses de les Illes. Enguany es planteja
crear empreses mixtes de comercialització, s'hi dedica una
quantitat més o manco important, nosaltres pensam que ha
d'augmentar aquesta quantitat perquè aquesta és, precisament la
fórmula.

Es tracta de cercar la venda directa, si és possible, per part de les
empreses, consorciades, associades, per poder fer front a les
necessitats d'arribar als llocs de venda. Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Orfila. Fixació de posicions? Conclòs, idò,
el debat corresponent a les esmenes de la secció 20, Conselleria
de Comerç i Indústria, iniciarem les votacions. 
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Esmenes 2384 i 2911, del PSM i EEM i Grup Parlamentari
SOCIALISTA, a la totalitat de la secció, les quals es votaran
conjuntament.

Vots a favor de les esmenes?

Vots en contra?

Abstencions?

Queden rebutjades les esmenes per 23 vots a favor, 30 en contra
i 3 abstencions.

Esmenes 3033 i 3032, del Grup Parlamentari MIXT.

Vots a favor de les esmenes?

Vots en contra?

Abstencions?

Queden rebutjades per 26 vots a favor i 30 en contra.

Esmena 2385 del Grup PSM i EEM.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions? No n'hi ha.

Queda rebutjada per 26 vots a favor i 30 en contra.

Esmena 2912 del Grup Parlamentari SOCIALISTA.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions? No n'hi ha.

Queda rebutjada per 26 vots a favor i 30 en contra.

La 2913 està retirada.

Esmena 2386 del Grup PSM i EEM.

Vots a favor?

Queda aprovada per unanimitat.

Passarem ara a la votació, si no hi ha inconvenient. d'un conjunt
d'esmenes que s'han debatut agrupadament del Grup PSM i
EEM, que són la 2387, la 2388, la 2389 i 2390.

Vots a favor d'aquestes esmenes?

Vots en contra?

Abstencions? No n'hi ha.

Queden rebutjades per 26 vots a favor i 30 en contra. 

Procedirem també a votar conjuntament les Esmenes 2391, del
PSM i EEM, 2914, del Grup Parlamentari SOCIALISTA i 2392,
del PSM i EEM.

Vots a favor d'aquestes esmenes?

Vots en contra?

Abstencions? No n'hi ha.

Queden rebutjades per 26 vots a favor i 30 en contra.

Esmena 2393, del PSM i EEM.

Vots a favor?

Queda aprovada per unanimitat.

Esmenes 2934 i 2935, del Grup Parlamentari PSM i EEM.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions? No n'hi ha.

Queden rebutjades per 26 vots a favor i 30 en contra.

Passarem ara a votar les Esmenes 2915, 2916, 2917, 2918, 2921,
2920, 2924, 2926, 2922, 2928, 2927, 2923, 2925, 2931, 2929,
2930, 2932, 2933, 2935, 2939, 2936, 2937 i 2938, del Grup
Parlamentari SOCIALISTA.

EL SR. VIDAL I JUAN:

 Per una qüestió d'ordre, demanaríem que es votassin quatre
d'aquestes esmenes separadament, concretament les 2924, 2926,
2928 i 2927.

EL SR. PRESIDENT:

Votarem ara en primer lloc les que vostè ha esmentat i llavors
no repetiré la resta, es deduirien aquestes quatre. 

Vots a favor de les Esmenes 2924, 2926, 2928 i 2927?

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Queden rebutjades per 23 vots a favor, 30 en contra i 3
abstencions.

Ara votarem la resta d'esmenes d'aquest bloc excepte la 2919
que es votarà separadament.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions? No n'hi ha.
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Queden rebutjades per 26 vots a favor i 30 en contra.

Passarem ara a la votació de l'Esmena 2919, del Grup
Parlamentari SOCIALISTA.

Vots a favor?

Queda aprovada per unanimitat.

Esmena 2396, del PSM i EEM.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?
Queda rebutjada per 26 vots a favor i 30 en contra.

Esmenes 3014 i 3019, del Grup Parlamentari MIXT.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Queden rebutjades per 21 vots a favor, 30 en contra i 5
abstencions.

Esmenes 2397 i 2399, del Grup Parlamentari PSM i EEM.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions? No n'hi ha.

Queden rebutjades per 26 vots a favor i 30 en contra.

Esmena 2398, del PSM i EEM.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions? No n'hi ha.

Queda rebutjada per 26 vots a favor i 30 en contra.

Esmena 2934, del Grup Parlamentari SOCIALISTA.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions? No n'hi ha.

Queda rebutjada per 26 vots a favor i 30 en contra.

L'Esmena 2910, del Grup Parlamentari SOCIALISTA està
retirada.

Esmena 2400, del PSM i EEM.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions? No n'hi ha.

Queda rebutjada per 26 vots a favor i 30 en contra.

Esmena 2940, del Grup Parlamentari SOCIALISTA.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions? No n'hi ha.

Queda rebutjada per 26 vots a favor i 30 en contra.

Transacció que substitueix l'Esmena 2401, del PSM i EEM,
transaccionada l'alta i baixa amb 5 milions de pessetes.

Vots a favor de la transacció?

Queda aprovada per unanimitat.

Esmenes 2402 i 2403, conjuntament del PSM i EEM.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Queden rebutjades per 23 vots a favor, 30 en contra i 3
abstencions.

Passam a la Secció 21, Conselleria Adjunta a la Presidència,
Programa 1241, cooperació i relacions amb les corporacions
locals, Esmena 2404, del PSM i EEM i 2405, també del mateix
grup, que estan agrupades. Té la paraula el Diputat Sr. Morro.

EL SR. MORRO I MARCÉ:

Gràcies, Sr. President. Aquestes dues esmenes responen al fet
que creim que a les Illes hi ha un conjunt d'ajuntaments petits
amb escassa dotació pressupostària que no tenen recursos
suficients per emprendre iniciatives que duguin a una millora de
la seva administració, a una millora dels seus serveis d'atenció
als ciutadans i a una major eficàcia en el seu funcionament
administratiu. 

Pensam que de part de la Conselleria Adjunta a la Presidència,
dins un programa de cooperació i relacions amb les
corporacions locals, a un programa que està dotat amb més de
170 milions hi hauria d'haver majors recursos dedicats a
aquestes finalitats; efectivament, n'hi ha, hi ha 25 milions, i
milions que en teoria, pel que deduïm, haurien de servir' per a
creació d'infrastructura municipal a través d'una política d'ajudes
a les corporacions locals amb l'objecte de dur a terme les
inversions necessàries per a la creació de la infrastructura, i això
està molt bé però no hi ha dubte que 25 milions són molt
insuficients i, a posta proposam aqueixes dues ampliacions,
aquests dos augments, aquests dos increments; d'una banda, un
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de 10 milions, enfocat de cara a assessorament, ajut econòmic,
modernització, pel que fa a infrastructura que permeti una
racionalització de l'administració, i un altre de 50 milions de
suport a la tasca d'informatització de les corporacions locals.

Pensam que tot això repercutiria en unes efectes positius de cara
als ciutadans, perquè també són ciutadans els ciutadans de les
Illes Balears d'aquests petits municipis de les nostres illes.
Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Fixació de posicions? Pel Grup PP-UM, té
la paraula la Sra. Salom.

LA SRA SALOM I COLL:

Gràcies, Sr. President. El nostre Grup no pot donar suport a
aqueixes dues esmenes però pensa que la proposta que han fet
és molt positiva, per la qual cosa des del subprograma d'atenció
i servei al ciutadà es poden fer activitats tendents a una major
racionalització de les administracions. Per un altre lloc, com que
nosaltres estam a favor, i aquest Govern també, del suport i de
la màxima informació que puguin tenir els ciutadans d'aqueixes
illes, cara a l'any que ve posarem en manca un banc de dades
municipals en coordinació amb les distintes corporacions locals
de Mallorca, de Menorca, d'Eivissa i de Formentera. 

Per tant, no donarem suport a aqueixes dues esmenes però està
prevista aqueixa major informació als ciutadans, que es
mereixen tots els d'aquestes illes. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Salom. Passam a l'Esmena 2406, del PSM i EEM;
té la paraula el Diputat Sr. Morro.

EL SR. MORRO I MARCÉ:

Gràcies, Sr. President. Creim que aquesta esmena es defensa
amb els mateixos termes en què està redactada. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Morro. Passam a les Esmenes 2944, 2965, 2966,
2954, 2953, 2950, 2957, 2964, 2951, 2948, 2958, 2971, la qual
té rectificada la secció i subprograma de baixa, que són les 31
i 121000 esmenes, que estan agrupades, pertanyen al Grup
Parlamentari SOCIALISTA i té la paraula el Diputat Sr. Rus.

EL SR. RUS I JAUME:

Gràcies, Sr. President. Bé, en la  línia que fa un moment el Sr.
Morro expressava i, per tant, ja coneixem la cançoneta que
d'allà davant ens contestaran respecte de les esmenes que
nosaltres ara estam aquí intentant, almanco, argumentar;
proposam una sèrie d'esmenes que, en certa manera, la 2944, el
pla de millores a cases consistorials, de 100 milions de pessetes,
té la intenció, evidentment, d'intentar ajudar tota una sèrie
d'ajuntaments que no tenen la sort que en tenen altres, no tenen
la sort perquè tots sabem que d'estar ubicats geogràficament a
un lloc o estar ubicat geogràficament a un altre hi va molta
diferència en els pressuposts i, per tant, no poden detreure el seu

abast i el seu ús de millora de les mateixes cases consistorials de
funcionament, etc., doncs, tota una sèrie de recursos. 

Les hem agrupades, evidentment, amb tota una sèrie d'esmenes,
evidentment més modestes, però que hem volgut nominar
perquè després d'haver parlat amb tota una sèrie de responsables
dels ajuntaments, que em permetrà dir el nom, necessiten en
concret determinades o tenen en concret determinades
necessitats i que a nosaltres ens agradaria que per les quanties
que hem exposat ens siguin acceptades aquestes esmenes.

L'Ajuntament d'Algaida, de Felanitx, d'Artà, de Maria de la
Salut, de Sóller, de ses Salines, de Capdepera, de Marratxí, de
Bunyola, de Santanyí i també hi hem agrupat, però com a una
partida oberta una partida de 1.000 pessetes per a un centre cívic
a obrir a la urbanització Galatzó. Nosaltres els volem dir que la
veritat és que hi hem anat, no hem emprat el telèfon, hi hem
anat, Sr. Huguet, aquesta rialla el delata, és veritat, hi hem anat,
i va esser abans perquè teniem coneixement d'aquestes
necessitats i nosaltres volíem que sapiguessin els ajuntaments
que així ens ho varen proposar, que nosaltres, el nostre grup
estava disposat a defensar aquestes esmenes davant una
cançoneta negativa que ja sabem. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Rus. Fixació de posicions? Té la paraula la Sra.
Salom.

LA SRA SALOM I COLL:

Moltes gràcies, Sr. President. Seré molt breu, no donarem suport
a aquest grup d'esmenes perquè la conselleria està per una cosa
molt clara que és desenrotllar al màxim les seves competències,
i en aquest cas vol potenciar tot el màxim que pugui les policies
locals, i en aqueixa labor estam. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Salom. Passam ara a les Esmenes 2941, 2962,
2967, 2952, 2959, 2946, 2960 i 2963, del Grup Parlamentari
SOCIALISTA, que estan agrupades; té la paraula el Diputat Sr.
Rus.

EL SR. RUS I JAUME:

Gràcies, Sr. President. Aquest grup d'esmenes recollides també
en la visita que es va amb l'anterior grup que hem defensat, i
vull dir que va esser conjuntament amb el Sr. Damià Pons
perquè en una intervenció seva fa estona aquí que feia referència
a la importància dels cementiris i a tota una sèrie de queixes que
hi havia d'aquests pobles d'així com es trobaven, vàrem decidir
presentar una sèrie d'esmenes que ajudassin a aquests pobles
Artà, Portocristo, ja que no tenia el nou, com tenia Manacor,
Capdepera, Felanitx, Maria de la Salut, Algaida, Marratxí, i una
de 50 milions per a tota una sèrie  que ara no esmentaré però que
enteníem que era de vital importància, perquè la veritat és que
creim que això ajudava a mantenir aquests centres i que amb
aquests ciutadans, per desgràcia, qualque dia tots hem d'usar.
Moltes gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sr. Rus. Fixació de posicions? Sra. Sa1om, té la
paraula.

LA SRA SALOM I COLL:

Gràcies, Sr. President. D'aquest grup d'esmenes no n'acceptarem
ni una i la defensa és la mateixa que hem fet a l'anterior
intervenció que he fet. Apart d'això volia dir que quasi totes les
baixes que es fan en aquest grup d'esmenes van a les despeses
plurianuals que ve contret al subconcepte 60010 d'adquisició de
Cala Mondragó i, per tant, no li podrem donar suport. Moltes
gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Salom. Passem, ara, a les Esmenes 2942,
2943, 2955, 2956, la qual té rectificada la secció del
subprograma de baixa, que són la 31 i la 121000, 2949, 2961,
2945, 2968 i 2947, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, les
quals estan agrupades; té la paraula el Sr. Alfonso.

EL SR. ALFONSO I VILLANUEVA:

Si, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. Estam a un conjunt
d'esmenes que nosaltres creim que agraden al Sr. Gilet, i
esperem que el Grup Popular i el Govern els donin suport a
totes.

Deim que creim que agraden al Govern i al Conseller Adjunt a
Presidència perquè de sobra són coneguts els seus esforços per
crear una espècie de policia autonòmica conjunta amb policies
locals, o no directament policia autonòmica però una cosa que
fos coordinació mancomunada de policies locals, etc.

Nosaltres creiem que és el primer pas per poder arribar un dia,
en el moment que sigui oportú, a aquell tipus de policia de la
Comunitat Autònoma o de coordinació general de la Comunitat
Autònoma hauríem de donar una primera passa petitona, no
molt grossa, però una primera passa, caminar cap allà, en
definitiva, i fer, actuar un pla d'ajudes a les corporacions locals
precisament per ajudar les policies locals.

És important aquest tema perquè sobretot als nostres pobles i als
pobles més petits el nivell pressupostari és tan baix, els dels
ajuntaments és tan petit, que els és molt difícil poder-se posar
mitjanament al dia quant a mitjans, tant en comunicació, siguin
de comunicació via ràdio, com de comunicació a vehicles, com
també en armament, sigui del tipus que sigui, per poder fer front
a les necessitats creixents d'inseguretat ciutadana que tenen avui
els pobles de les nostres illes; i sobretot tant o més que els
pobles els voltants dels pobles, les cases, finques o possessions,
etc., tots sabem i tots sentim les nombroses denúncies que es
produeixen, precisament, en la nostra opinió, perquè la policia
local d'aquells pobles té poca agilitat, no tenen vehicles
adequats, no tenen comunicacions adequades i, òbviament,
tampoc no tenen armament adequat.

Nosaltres creim que dins la línia fracassada, perquè no podia
esser en aquell moment d'una altra manera, de la configuració
d'aquesta pseudopolicia autonòmica, partint un poquet més
enrere dotar convenientment amb ajudes als municipis amb
poques possibilitats econòmiques, la configuració d'una policia

local àgil, ràpida i amb dotacions creim que seria una bona cosa,
més endavant, quan això estigui ben consolidat serà qüestió de
parlar de passes més, és a dir, policies més consolidades, més
coordinades, etc. 

Per això pensam que dins la voluntat del Sr. Gilet i amb els vots
del grup majoritari aqueix conjunt d'esmenes s'aprovaran i,
almenys, els diversos pobles d'aquesta comunitat autònoma,
d'aquestes illes podran començar a dotar-se quant a la lluita per
a la seguretat dels nostres ciutadans d'una forma més
convenient.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Alfonso. Fixació de posicions? Té la paraula
la Sra. Salom.

LA SRA SALOM I COLL:

Gràcies, Sr. President. Al nostre grup li agradaria molt que tots
els objectius i que totes les metes que ha plantejat aquí el Sr.
Alfonso les poguéssim complir però resulta que així com estan
plantejades aqueixes esmenes si s'acceptassin resultaria que una
sèrie d'activitats que té previstes la Conselleria, com són
sobretot les de l'Institut Balear de Serveis i Joventut, no es
podrien dur a terme perquè haurien quedat sense partida
pressupostària.

Apart d'això, quasi totes les baixes que ens proposen, com ja he
dit abans, corresponen a la partida de despeses plurianuals
corresponent a Cala Mondragó, a aquestes despeses el Govern
ha de fer front i no podrem donar suport per aquest cas a totes
aqueixes esmenes; però n'hi ha una que sí voldria comentar un
poquet més i és la que es refereix a ajudar els ajuntaments amb
equipament d'armament, jo li diria que és un tema que correspon
a l'ajuntament i que no li donarem suport perquè no volem entrar
dins les competències municipals. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Salom. Passam a l'Esmena 2969, del Grup
Parlamentari SOCIALISTA, la qual té rectificat el subconcepte
d'alta que és el 76100; pel Grup Parlamentari SOCIALISTA, té
la paraula el Diputat Sr. Tejero.

EL SR. TEJERO I ISLA:

Gràcies, Sr. President. Independentment que es voti
separadament, faré la defensa d'aquesta esmena i de la següent.
A la memòria de la Secció 21, dins les àrees definides com amb
competències i a l'apartat 1.1, corporacions locals, es fa
referència, entre altres, a l'objectiu del control de la legalitat dels
actes de les corporacions locals, dins aquest marc volem
incloure aquesta esmena denominada informes, dictàmens i
auditories a corporacions locals, que proposam que sigui dotada
amb 15 milions amb la finalitat que determinats ajuntaments
sense possibilitats econòmiques contrastades puguin gaudir
d'ajudes davant situacions especials, tot i tenint en compte que
en aquest programa, al capítol 7 no hi ha hagut cap increment
respecte del pressupost de l'any 1991, és per açò que demanam
el seu suport a aquesta esmena.
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La següent esmena proposa una assignació de 5 milions de
pessetes per a la reforma de les cases consistorials del Migjorn
Gran, ve enquadrada en un dels objectius contemplats a la
memòria de la Secció 21 que diu creació d'infrastructura
municipal a través d;una política d'ajudes a les corporacions
locals amb l'objecte de dur a terme les inversions necessàries
per a la creació de la infrastructura que necessitin.

Aquesta esmena creim que està perfectament enquadrada en
aquest concepte i, precisament aquest ajuntament que va tenir
el seu debut, com a tal, la passada legislatura, ha manifestat a
aquest grup la necessitat que ve definida en aquesta esmena. Per
tant, demanam a les Sres. i als Srs. Diputats que li donin suport.
Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Per fixar posicions en relació amb les
Esmenes 2969 i 2972, té la paraula la Sra. Salom.

LA SRA SALOM I COLL:

Gràcies, Sr. President. El nostre grup no donarà suport a
aqueixes dues esmenes però resulta que l'Esmena 2996, està
totalment recollida a una sèrie d'ajudes que dóna la Conselleria
d'Economia i Hisenda; per tant, els informes, dictàmens i
auditories a corporacions locals es fan, el que passa és que no és
competència de la Conselleria Adjunta a Presidència sinó que
pertany a la Conselleria d'Economia i Hisenda i ja es fa. Moltes
gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Salom. Passam al Programa 2222, control sobre
activitats classificades. Per defensar l'Esmena 2974 del Grup
Parlamentari SOCIALISTA, té la paraula el Sr. Alfonso.

EL SR. ALFONSO l VILLANUEVA:

Sí, Sr. President. Encara que l'esmena sigui una esmena d'1
milió de pessetes i paregui, dins el conjunt de nombroses
esmenes que s'han fet en tots els aspectes, que té una
importància baixa o petita, o relativament poc important,
nosaltres creim que tant aquell tema com el sentit del que
d'aquest estudi que demanam pot sortir té importància
fonamental dins la Comunitat Autònoma. 

No vol dir això que m'allargui molt més, sinó que intentaré
explicar perquè consideram que té molta importància començar
a fer aquest estudi, dur-lo a terme i actuar en conseqüència;
aquest estudi és d'una importància decisiva perquè aquesta
comunitat autònoma apart de moltíssimes mancances, com tots
vostès coneixen, el Govern més que ningú, mancances quant a
actuació de consolidació del procés de la Comunitat Autònoma
en si, en té una que comença a cridar al cel, duim nou anys
d'actuació d'un govern autònom, nou anys i seria la primera
vegada que es començàs a preocupar, el Govern autònom, per
descentralitzar competències als ajuntaments que estan en
aquest moment més o menys compartides i ja no vull dir res
d'aquelles competències que no tenen els ajuntaments però que
podrien tenir per transferència o per delegació de la Comunitat
Autònoma, tal com està previst a la Llei de bases de règim local
i al text refós de règim local.

El que nosaltres demanam aquí és que es faci un estudi sobre la
possibilitat de descentralitzar, transferir als ajuntaments una de
les activitats que crec que tothom entén que hauria de tenir els
ajuntaments que és la d'activitats classificades. Pareix anacrònic
i és anacrònic, que vénen d'un procés de governs
supercentralistes, que transfereixen als governs autònoms aquest
centralisme i que als governs autònoms els costa tomar, és a dir,
descentralitzar-se, un altre exemple típic són les juntes de preus,
com les juntes de preus autonòmiques, que pareix que no tenen
el més mínim sentit en moltíssimes de coses.

Les activitats classificades són d'aquelles coses que el ciutadà es
troba dins l'embull administratiu, tipus embull kafkià d'El
Procés, encara que en aquest cas no sigui judicial, i que per
obtenir aquell paperet, quan una activitat està classificada, li pot
tardar dos anys, un any i mig, dos anys i mig perquè primer els
ajuntaments, els serveis tècnics dels ajuntaments que, en
general, no ho tenen bé, Comunitat Autònoma, la tira, i tots
vostès ho saben. 

El més adient seria que s'estudiàs, perquè també pot tenir
problemes que els ajuntaments, o segons quins ajuntaments,
tenguessin la competència completa en aquell tema, també pot
tenir problemes, i ho sabem, però el més adient seria que
s'estudiàs la manera de saber com es poden transferir aquestes
competències, una vegada estudiades seriosament arbitrar la
manera de transferir-les i, en aquests casos petits, ajuntaments
en general, veure si agrupacions, mancomunitats, o agrupacions
d'ajuntaments podrien assumir també aqueixes transferències;
el Govern autònom es llevaria un maldecap, que suposam no li
agrada gens, i el ciutadà, i això és l'important, podria tenir una
agilitat administrativa infinitament més grossa.

Crec que, senyors del Govern, senyors del Partit Popular, a
aquesta esmena li haurien de donar suport, òbviament poden dir
que és una baixa de la secció d'indústria, i aquesta vegada no és
de Cala Mondragó, però al número de Cala Mondragó no
sortien, però no creim que sigui important la baixa, vostès
mateixos han canviat baixes per acceptar esmenes i no han posat
com a excusa, en cap moment, que una baixa era el que impedia
acceptar l'esmena, més que quan no han volgut discutir l'alta.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Alfonso. Té la paraula el Conseller Sr. Gilet.

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

Si, gràcies, Sr. President. En primer lloc, li hauria de dir que la
resposta positiva o negativa és un tant relativa perquè el que li
interessa no són les pessetes en si sinó la motivació.

Li preocupa, com ens preocupa a nosaltres, a la conselleria, la
qüestió o el departament d'activitats classificades, amb el volum
que ens arriben de diferents ajuntaments; però aquesta
preocupació no és actual sinó que ja ve d'enrere i a aquests fins
i efectes assentir a comissió d'activitats classificades ja es va dur
a terme a petició de diferents ajuntaments, Calvià, Palma,
Manacor, si no record malament, és a dir, aquells ajuntaments
que tenen uns serveis tècnics suficients, una declaració d'un
llistat d'activitats exemptes de qualificació per part d'aquesta
comissió d'activitats classificades. 
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Ara, al començament de legislatura ja es va intentar prendre
mesures d'acord amb l'esperit i amb la lletra de la seva esmena,
Sr. Alfonso, quant a aquest estudi de descentralització de les
competències o de les qüestions o dels departaments d'activitats
classificades. 

Intentant seguir l'exemple, i en aquesta feina estam, de la
Comunitat Valenciana i de Navarra, allà on amb unes
competències molt semblants quant a medi ambient, no quant a
activitats classificades, han duit a terme la promulgació d'unes
disposicions allà on es produeix una descentralització o una
desconcentració de l'expedient d'activitats classificades, de les
llicències municipals, i en aquest moment estam a veure si és
possible, seguint la línia de la seva esmena, en base a aquest
estudi, en primer lloc dilucidar dues qüestions.

Una, si tenim competències per fer-ho, tenint en compte que
l'Estatut ens parla de competència executiva i de gestió
d'activitats classificades d'acord amb la norma bàsica, en aquest
cas, curiosament, la norma bàsica és una instrucció, no és ni tan
sols un decret, és una instrucció; i en segon lloc les qüestions de
caràcter tècnic, és a dir, si tenim la competència, podem
descentralitzar els ajuntaments? Donaran resposta els serveis
tècnics dels ajuntaments, verbigràcia el de Palma, a aquesta
possibilitat de desconcentració? I, en tercer lloc, la qüestió de
caràcter jurídic, què és més important, tenir una competència,
exercir-la, donar les llicències l'ajuntament o donar la passa més
enfora, estil europeu? En certa manera, a aquesta comunitat ja
s'ha duit a terme amb el decret de parcs d'aquàtics del 1988,
1989, allà on el tècnic mateix que certifica la legalitat del
projecte i que el projecte s'ha ajustat a aquesta legalitat, vostè
sap, bastant complexa.

Aquests són els tres aspectes competencials tècnics i jurídics
que, en aquest moment, està com objecte d'estudi per part de la
conselleria i per part d'altres instàncies, ara, la pregunta al final
serà, hem de desconcentrar els ajuntaments, o hem de des
concentrar l'ajuntament dels ajuntaments, és a dir, els consells
insulars?; de tot això tendrem resposta al final d'aquest estudi
que esperam tenir-lo el més aviat possible i que ens permeti les
feines i la disponibilitat de funcionament i altres.

Conseqüentment amb aquest esperit, que estam en certa manera
d'acord, jo li acceptaria l'afectació de la motivació, estudi de
descentralització, deixant fora els ajuntaments, a aquesta
esmena que vostè em fa, el concepte o les pessetes, 1 milió de
pessetes, no és qüestió d'1 milió de pessetes, no ens costarà res,
se suposa que ho fan els mateixos funcionaris; conseqüentment,
repeteix, amb esperit de consens, li acceptaria una transacció
quant que el compromís de prosseguir amb aquest estudi de
descentralització del departament o dels expedients d'activitats
classificades. Res més, moltes gràcies.
EL SR. PRESIDENT:

Sr. Gilet, quedaria la partida pel mateix import o quedaria
rebaixat?

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

Sr. President, la partida, en tot cas, seria 0 pessetes, ara, tampoc
no discutiríem.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula el Sr. Alfonso.

EL SR. ALFONSO I VILLANUEVA:

En aquesta qüestió tècnica la partida, no pot esser 0 pessetes, no
es posa, si és afectació o un programa concret hauríem de posar
afectació d'aquell programa i descriure-la d'una altra manera.
Podríem posar, quant a baixes la secció 21, el mateix programa
que l'alta, i deixar 1.000 pessetes, que és partida oberta com a
mínim per a aquest estudi; el mateix programa que alta, el
mateix programa que baixa i 1.000 pessetes; això en principi. 

A mi m'ha interessat molt, si ens permet, Sr. President -no serà
molt llarg- però crec que és molt important el que ha dit el
Conseller a la discussió que hem tengut en aquell moment. De
les tres possibilitats que hi ha, la més dolenta en la meva opinió
és precisament que les coses es quedin tal com es tan, perquè el
ciutadà no se'n beneficia; la segona, la de descentralització dels
ajuntaments, vostè sap igual que jo, que hi ha ajuntaments que
ho poden fer perfectament i que hi ha ajuntaments que no ho
poden fer de cap manera i que no pal esser desconcentrar o
descentralitzar parcialment, o que és molt mal de fer, que s'han
d'arbitrar medis i, a posta, parlam de medis, per descentralitzar
i que aquells ajuntaments que no ho puguin fer tenguin medis,
almenys tècnics, indirectament, per poder decidir ells mateixos.

En tercer lloc, crec que el tema és molt important, el que ens pot
suposar la situació del mercat comú de la Comunitat Econòmica
Europea; no conec la legislació suficient per dir que
possiblement quedi en mans dels tècnics aquesta situació, però
això té unes condicions prèvies molt importants, que és la
garantia d'aquests tècnics, no només la garantia de titulació
d'aquests tècnics sinó la garantia d'assegurança d'aquests tècnics
i, de moment, aquest aspecte, en aquell moment, la Comunitat
Autònoma no el pot legislar.

Jo pens que sí es pot legislar o decretar la desconcentració a una
entitat administrativa, perquè seria aplicar la Llei de règim local
i, en canvi, no es pot llevar de l'Administració la decisió, sigui
l'Administració que sigui, de si una activitat classificada ha de
tenir un permís especial, crec que això en aquests moments no
es pot fer, no sabem si al 1993, al 1994, hi haurà una altra
situació però en aquests moments nosaltres creim que no
podríem legislar en aquest sentit.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Alfonso. Per tancar la qüestió té la paraula
el Conseller Sr. Gilet.

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

Gràcies, molt breument. Jo no entraré aquí en disquisicions ni
en postures contraposades a aquest cas, com seria donar resposta
a la seva intervenció, Sr. Alfonso, sinó que esperaré els resultats
de l'estudi que ens pugi donar però tenint ben clara una altra
cosa i és que la responsabilitat quant a garanties, i em referesc
quant a garanties, la responsabilitat sempre haurà de venir
coberta per l'assegurança que pugui cobrir, no el tècnic, sinó els
mateixos colAlegis de tècnics.
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Pot estar segur que els colAlegis segueixen aquesta línia i
estarien disposats, entenc, a acceptar-ho però repetesc, veurem
què passa amb l'estudi. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Gilet. Abans d'entrar al torn de fixació de posicions
vull recordar als portaveus dels distints grups que facin arribar,
en aquest cas, la transacció que s'ha acordat a la Mesa. Hi ha
intervencions dins el torn de fixació de posicions? No hi ha
intervencions.

Passam, idò, al Programa 2231, coordinació del servei de
protecció civil, començam per les Esmenes 2978, 2977, que té
rectificat el primer subprograma de baixa 124200, 2976 i 2975,
del Grup Parlamentari SOCIALISTA; té la paraula el Sr. Tejero
i IsIa. 

EL SR. TEJERO I ISLA:

Gràcies, Sr. President. Tenint en compte que la Llei 2/85, pel
que fa referència a les actuacions preventives de la població
davant catàstrofes i l'aplicació del Reial Decret 886/88 sobre
prevencions d'accidents majors, conclourem que aquesta
comunitat autònoma té competències clarament definides en
matèria de protecció civil.

Dins la descripció d'activitats d'aquest programa se'n
contemplen quatre, concretament, a les quals nosaltres hem
volgut ajustar aquestes esmenes que direm. Les quatre
descripcions d'activitats són subvencions a entitats
colAlaboradores, redacció de plans municipals tipus, redacció de
plans insulars tipus, instalAlació de xarxa de
radiocomunicacions.

Les quatre esmenes que presentam conjuntament són convenis
amb ajuntaments, amb consells, per a l'elaboració de plans de
protecció civil, per un valor de 15 milions de pessetes, xarxa de
radiocomunicació a ajuntaments per un valor de 20 milions de
pessetes, redacció pla municipal de protecció civil per un valor
de 5 milions de pessetes i redacció plans insulars de protecció
civil per un valor de 5 milions de pessetes; d'aqueixa manera
pretenem aportar i ajudar a concretar partides pressupostàries en
funció de tres criteris: el seu programa, que és part del que
acabo de llegir, les necessitats que nosaltres creim que hi ha i les
peticions arribades al nostre grup. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Fixació de posicions. Té la paraula
la Sra. Salom.

LA SRA SALOM I COLL:

Gràcies, Sr. President. Jo els voldria fer una proposta i és que
retirassin aquest grup d'esmenes ja que tot el que vostè ens ha
dit es realitza en aquest moment a través de la Conselleria
Adjunta a la Presidència. La xarxa de radiocomunicació
d'ajuntaments és, bàsicament, coberta i tots els punts negres
estan coberts per complet.

Quant a la descentralització a què fan referència aqueixes
esmenes, ja són una realitat; en aquest sentit fan feina des de fa

molt de temps i s'han signat una sèrie de convenis amb el
Consell Insular de Menorca, per exemple, dia 26 de novembre
del 1991, amb el Consell Insular d'Eivissa i Formentera, no fa
molts dies i; per tant, els proposaria, ja que tot el que ens
proposen a aqueixes esmenes es fa o està fet, que les retirassin,
ja que no calen. Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Salom. Té la paraula el Sr. Tejero únicament per
acceptar o retirar les esmenes.

EL SR. TEJERO I ISLA:

Bé, confiant en la seva paraula, les retiram. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Passam al Programa 3132, protecció de
menors; començam per l'Esmena 2979, del Grup Parlamentari
SOCIALISTA. Es vol fer rectificar el subprograma d'alta i
baixa, que són el 313200 i el 124200; té la paraula, pel Grup
Parlamentari SOCIALISTA, el Diputat Sr. Rus.

EL SR. RUS I JAUME:

Gràcies, Sr. President. Em permetrà demanar-li si ha dit 2979 i
2980? O 2979, em pareix?

EL SR. PRESIDENT:

Únicament 2979, en aquest moment; ara, si les vol agrupar, no
hi ha cap inconvenient per part d'aquesta Presidència.

EL SR. RUS I JAUME:

Gràcies, Sr. President. Si em permet, jo les defensaré
conjuntament i així em donaran mig segon més. 

A la primera la 2979, intervenció preventiva de menors d'alt
risc, nosaltres pensam que després de la famosa signatura del
conveni amb el desig, sempre, que qualque dia es pugui arribar
definitivament a tenir les competències, hem observat i pensam
que seria bo que donada la problemàtica del menor existent, s'hi
destinassin una sèrie de recursos perquè entenem que dins el que
és la problemàtica hi ha específicament el que es diuen menors
d'alt risc.

Nosaltres entenem que això crea tota una sèrie de malestar i tota
una sèrie de situacions perquè, per ventura, des de la conselleria
responsable no s'hi dedica l'atenció que s'hi hauria de dedicar;
no és més que una esmena que vol ajudar que sigui més bona de
dur aquesta tasca d'aquesta problemàtica dels menors d'alt risc.

La 2980, la que fa referència a 60 milions de pessetes, queda
clar que és perquè entenem que la Conselleria, al conveni signat
amb l'Administració central, del que és la seva mateixa butxaca,
perquè s'entengui, hi posa poc, no hi posa res, per dir-ho de
qualque manera, Sr. Gilet, i seria convenient que els convenis,
quan se signen, siguin complits, vostè des del punt de vista del
jurista ha de saber que els contractes s'han de complir per les
dues parts i que, vostè, des de la seva part, no hi posa el que ha
de posar perquè això funcioni millor.



914 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 18 / 11, 12 i 13 de desembre de 1991 

 

A vostès, el conveni els permet reordenar, dissenyar un model
i que si posàs recursos podria funcionar millor del que funciona;
nosaltres entenem que la problemàtica que en aquests moments
hi ha dins Menors podria esser coberta si accepta aquesta
partida de 60 milions. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Rus. Fixació de posicions? Té la paraula la Sra.
Salom.

LA SRA SALOM I COLL:

Gràcies, Sr. President. Jo li voldria dir que a una molt malament
i a l'altra molt bé; molt malament perquè hauria de saber,
l'oposició i el seu representant, que al tema de menors hi ha una
partida finalista de 203 milions de pessetes per al tema de
menors, que ve de Madrid i que no hi ha res més a fer en aquest
sentit; però, apart d'això, és que la baixa que vostè em proposa,
que és el subconcepte 2261, que proposa una baixa per 15
milions de pessetes, jo els diria que es mirassin bé aquest
subconcepte i veuran com al pressupost de l'any 1992 només hi
ha 1 milió de pessetes; per tant, d'allà on no n'hi ha no en podem
traure més. 

De la 2980, li he dit molt bé perquè l'acceptarem, ja que la
Conselleria Adjunta a Presidència fa, en aquests moments,
aqueixa labor o té previst fer de cara al 1992 tot el que ens
proposa; l'Esmena 2980 seria una afectació, alta al subprograma
proposat i la baixa al 313200, subconcepte 26609, i és
bàsicament una afectació. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula el Sr. Rus per acceptar o denegar la transacció. 

EL SR. RUS I JAUME:

Sr. President, nosaltres entenem que la sensibilitat d'aquesta
problemàtica del menor ha estat defensada pel nostre grup
sempre, així ho ha entès la majoria d'aquest Parlament, d'aquest
Govern, agraïm l'acceptació i acceptam la transacció. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Prec que em facin arribar el text de la transacció proposada. És
una acceptació purament i simplement? No hi ha cap
modificació, com que havien indicat a l'afectació o no afectació,
és purament votar que sí a l'esmena?

Passam a les Esmenes 2407 i 2408, del PSM i EEM; té la
paraula el Diputat Sr. Serra.

EL SR. SERRA I BUSQUETS:

Gràcies, Sr. President. Estam davant dues esmenes molt
senzilles, són dues altes de 10 milions de pessetes, procuram fer
unes baixes que no facin massa mal a cap dels programes de la
conselleria i l'objectiu és clar, ajudar tant per a inversions com
per a despeses corrents a aquells grups, a aquells col•lectius que

existeixen en aquest país, que fan feina per als menors i que
encara no estan dins la xarxa institucional, és a dir, que en
definitiva no parlam de centres de la Comunitat, ni dels
ajuntament, ni del consell, sinó de centres de voluntariat social,
moltes vegades, d'institucions sense de lucre, bàsicament. 

Creim que.hauria d'haver aquesta alça que ja propugnam
quantificada amb 20 milions, 10 en concepte de despesa corrent
i 10 en despesa d'inversió per tal d'ajudar, precisament, a
millorar les condicions i l'atenció al menor que fan un tipus
d'entitats que no estan, en aquests moment, dins la xarxa
institucional. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Serra. Per fixar posicions té la paraula la Sra.
Salom.

LA SRA SALOM I COLL:

Gràcies, Sr. President. Jo diria al Sr. Serra que no acceptaríem
l'Esmena 2408 però, al contrari, a la 2407 proposaria una
transacció, que en comptes de 10 milions, que fossin 4, la
partida d'alta seria la mateixa i la de baixa seria la secció 21,
subprograma 124100, centre de cost 21100 i subconcepte 82100.
Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Salom. Sr. Serra?

EL SR. SERRA I BUSQUETS:

Sí, si, l'acceptam i d'aquesta manera, bé, així i tot, demanarem
amb posterioritat al conseller, i això ens interessa molt, els
primers mesos de l'any, una avaluació de com han augmentat els
costs de tota la xarxa no institucional, perquè el repte no són els
centres dels consells, sinó que són els centres d'aquesta
naturalesa. Acceptam, òbviament, la transacció.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Serra. Prec que em facin arribar el text de la
transacció. Passam al Programa 4551, qualificació i promoció
d'activitats juvenils; començam per l'Esmena 2388, del Grup
Parlamentari SOCIALISTA, la qual té rectificada secció i
subprograma que són la 21 i la 450501, 2385, del Grup
Parlamentari SOCIALISTA a la qual es rectifica la secció i
subprograma que són la 21 i la 450501, la número 2990, del
mateix grup, per la qual cosa es rectifica el subprograma de
baixa que és el 124200, transaccionada de comissió indicant el
subconcepte 74003 a l'alta i subprograma 455101, centre de cost
21200, subconcepte 78000. Pel Grup Parlamentari
SOCIALISTA, té la paraula el Diputat Sr. Tejero.

EL SR. TEJERO I ISLA:

Gràcies, Sr. President. Molt breument. Aquestes tres esmenes,
dues de les quals són d'afectació, tenen per objecte millorar,
dotar, rehabilitar, en un cas Es Pinaret de l'Algar, una zona
d'acampades a Sant Lluís, les tres es refereixen a un municipi de
Menorca, a Sant Lluís; la segona seria la rehabilitació perquè fos
un casal de joventut el Molí de Baix, i la tercera que és la que
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estava transaccionada, el tancament de menjadors del
campament de Biniparratx.

Aquestes tres esmenes de les quals, com h dit, dues són
d'afectació, no tenen cap sospita d'anar encaminades a afavorir
ajuntaments socialistes. Gràcies.

El SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr Diputat. Fixació de posicions? Té la paraula la Sra.
Salom.

LA SRA SALOM I COLL:

Gràcies, Sr President. A l'esmena 2999 seguirem amb el
compromís que vàrem prendre a la comissió a l'hora de fer la
transacció i li direm que sí; i a les altres dues esmenes, no; hem
consultat amb el consell i amb la conselleria i creim que no els
ho podem acceptar. Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Salom. Passam a les esmenes 2982, 2989, 2988,
2983 del Grup Parlamentari SOCIALISTA. La darrera té
rectificat el subprograma de baixa, que és el 124200. Aquestes
esmenes estan agrupades i té la paraula per defensar-les el
Diputat Sr. Tejero.

EL SR. TEJERO I ISLA:

Gràcies, Sr President. Aquestes quatre esmenes es refereixen a
locals, joventut, ajuntaments per una quantitat de 45 milions;
per a instal•lacions juvenils, transferències de capital a
ajuntaments, 20 milions; transferències corrents al Consell de la
Joventut, perquè nosaltres creim que és la representació més
adient dels joves a les illes; i la darrera, de 100 milions de
pessetes, la motivació seria per realitzar un pla d'ajuda al Servei
Municipal de la Joventut. 

Com poden veure, tenen un caràcter clarament
descentralitzador, per ser els ajuntaments les institucions més
properes als ciutadans, en aquest cas els joves.

D'altra banda, si comparam aquesta memòria amb la de l'any
1991, és una mica curiós que de 8'5 milions en el capítol setè de
transferències a ajuntaments es passa a 2 milions enguany. I per
un altre costat, l'Institut Balear de Serveis a la Joventut dobla el
seu pressupost de l'any passat a aquest. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr Diputat. Fixació de posicions? Té la paraula la Sra
Salom.

LA SRA SALOM I COLL:

Gràcies, Sr President. El que ens està demanant amb aquest
conjunt d'esmenes és que es canvil1a política que du a terme
l'Institut Balear de Serveis a Joventut, ja que se'ns demana a una
de les esmenes una partida de baixa, al capítol 6, i si s'acceptàs
resulta que el disminuiríem en 45 milions de pessetes, la qual
cosa produiria que no podríem dur endavant cap de les

inversions que té previstes realitzar aquest Institut de cara a
l'any 1992. 

Apart d'això se'ns demana en un conjunt d'esmenes que ajudem
els ajuntaments a l'hora de fer inversions en instal•lacions
juvenils, jo li diria que la política de la Conselleria Adjunta a
Presidència a anys anteriors ha estat la d'ajudar aquests
ajuntaments, però com que es pensa que ja més o menys s'ha
cobert aqueixa fase hem progressat, hem avançat i, ara,
enguany, un dels objectius que té la Conselleria, més que ajudar
amb instalAlacions juvenils és ajudar en temes d'activitats
juvenils, per aquests motius no donarem suport a aquest conjunt
d'esmenes. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Salom. Passam a l'Esmena 2991, del Grup
Parlamentari SOCIALISTA; té la paraula el Sr. Tur i Ferrer.

EL SR. TUR I FERRER:

Gràcies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. Aquesta és una
esmena en la qual demanam un alberg juvenil a Formentera amb
una dotació de 5 milions de pessetes i que, com altres
instalAlacions, no en tenim cap, no com altres illes d'aquesta
mateixa comunitat. 

No m'agradaria que per part del grup majoritari se'm digués que
per portar a terme això fa falta posar-se en contacte amb el
Consell Insular d'Eivissa i Formentera, perquè es creï un pla
d'albergs juvenils, com se m'ha dit abans a una esmena que
havia presentat encara que fos d'un tema diferent.

Sàpiguen, Srs. Diputats del PP-UM, que Formentera és una illa
apart i que no cal fer cap mancomunitat de municipis a cap tema
que afecti Formentera, perquè només n'hi ha un, de municipi.
Em fa la sensació, senyors del PP-UM, que vostès de
Formentera en tenen molt poca idea. 

Jo els recomanaria una cosa però, que es dediquin a llegir menys
i a viatjar més. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Fixació de posicions? Té la paraula la Sra.
Salom.

LA SRA SALOM I COLL:

Gràcies, Sr. President. Creació d'un alberg juvenil a Formentera,
5 milions de pessetes; ja no li diré que els vagi a demanar al
Consell Insular d'Eivissa i Formentera, però li demanaré, tenen
permís de l'ajuntament per construir un alberg a Formentera?
Basten 5 milions de pessetes per comprar el solar? I per a
construir l'alberg? Per tant, amb tot el que he dit no hi ha cap
possibilitat de donar suport a aquest tipus d'esmena. Moltes
gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Salom. Passarem a les Esmenes 2986, 2984,
2987, aquesta té rectificat el subprograma de baixa que és el
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124200 i la 2985, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, que
estan agrupades; té la paraula el Sr. Ferrà i Capllonch.

EL SR. FERRÀ I CAPLLONCH:

Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. L'Esmena 2986 fa referència
al campament de Ca n'Arabí de Binissalem, campament ja
existent, en el qual el Govern d'aquesta comunitat ja ha invertit
uns 7 milions de pessetes en inversió i 1 milió de pessetes en
tendes, l'ajuntament qualque cosa més de 8 milions de pessetes,
endemés també els concessionaris del bar i altres alguns milions
de pessetes més, però per acabar definitivament aquesta inversió
fan falta uns 4 o 5 milions de pessetes, l'esmena és de 3, i és
lògic que aquesta inversió la faci la conselleria ja que és qui
l'empra més, qui fa més ús és la Conselleria Adjunta a
Presidència.

Ens han arribat notícies i pareix que per part de la Direcció
General de la Joventut i de l'Ajuntament de Binissalem hi ha un
compromís de fer aquestes inversions per part de la Direcció
General de la Joventut dins l'any que ve, si fos així retiraríem
aquesta esmena. 

L'altra és per a un alberg d'Alaró. L'Ajuntament d'Alaró oferta
uns terrenys d'uns 17.000 metres quadrats, en els quals hi ha
unes zones cobertes que ja estan fetes i aquesta esmena de 5
milions de pessetes seria per millorar i crear l'alberg, també
destinat a un alberg juvenil, per a aprofitament de tothom.
Naturalment, llavors, el manteniment també correria a càrrec de
l'ajuntament.

L'altra, la 2987, diria jo que més que una esmena és una
legalització d'una situació que té la conselleria i l'Ajuntament
d'Algaida. L'ajuntament empra una casa antiga que és propietat
del Govern però sense cap tipus de conveni, sense cap tipus de
cap classe, amb la qual cosa se'ls fa difícil la seva conservació
i adecentament. És per això, perquè mai no saben amb certesa
fins a quan la podran tenir o no la podran tenir, per això
demanen que es legalitzi, que es faci el conveni i que s'obri una
partida de 1.000 pessetes perquè així l'ajuntament la pugui
adecentar per poder-la emprar com a local de joventut.

I l'altra, la 2985, és una esmena de 2 milions de pessetes per a
creació d'una oficina d'informació juvenil a Marratxí. Marratxí
és un poble molt diversificat, amb molts nuclis de població, els
quals creixen cada dia i als quals els joves tenen molts
problemes per saber tot tipus d'informació del municipi i, per
això, demanam aquests 2 milions de pessetes, per obrir un local
o per presentar un local com a oficina d'informació juvenil al
terme de Marratxí, Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Per fixar posicions té la paraula la Sra.
Salom.

LA SRA SALOM I COLL:

Gràcies, Sr. President. A través d'una esmena se'ns demana que
creem una oficina d'informació juvenil a Marratxí, jo li diria que
hi ha un decret que regula la creació d'oficines d'informació
juvenil segons el qual és l'ajuntament qui ha de solAlicitar el
permís a la Conselleria Adjunta a Presidència i una vegada que

la conselleria sol•liciti o concedeixi aquest permís serà quan
caldrà parlar o no parlar de donar un tipus de subvenció per
poder dur a bon fi la realització d'una oficina d'informació
juvenil.

Respecte de l'Esmena 2987, li diré que van un poc retardats,
se'ns demana cessió d'un local de joventut a Algaida, sí, deim
que sí, dia 25 d'abril del 1991 es va signar. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Per què em demana la paraula, Sr. Ferrà i Capllonch?

EL SR. FERRÀ l CAPLLONCH:

Perquè bé, jo ahir o despusahir, fa un parell de dies el Batle
d'Algaida no ho tenia entès així.

EL SR. PRESIDENT:

Perdoni, per què em demana la paraula?

EL SR. FERRÀ I CAPLLONCH:

Per aclarir que segons les notícies que tenc hi ha una
contradicció, el Batle d'Algaida ...

EL SR. PRESIDENT:

No té la paraula en torn de debat, Sr. Ferrà i Capllonch.
Conclosos els debats de les esmenes de la Secció 21, procedirem
a les votacions de les distintes esmenes.

Esmenes 2404 i 2405, del PSM i EEM.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

22 vots a favor, 31 en contra i 3 abstencions; queden rebutjades
les esmenes.

Esmena 2406, del PSM i EEM. 

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Queda rebutjada l'esmena per 25 vots a favor, 31 en contra.

Esmenes 2944, 2965, 2966, ... Si, Sr. Morro?

EL SR. MORRO I MARCÉ:

Sr. President, gràcies. Demanaríem que l'Esmena 2944 es votàs
apart.
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EL SR. PRESIDENT:

Esmena 2944.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Queda rebutjada per 22 vots a favor, 31 en contra i 3
abstencions.

Esmenes 2965, 2966, 2954, 2953, 2950, 2957, 2964, 2951,
2948, 2958 i 2971.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Queden rebutjades per 17 vots a favor, 31 en contra i 8
abstencions.

Esmenes 2941, 2962, ... Si, Sr. Morro?

EL SR. MORRO I MARCÉ:

Demanaríem que l'Esmena 2941 es votàs apart.

EL SR. PRESIDENT:

Votarem primer l'Esmena 2941.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

23 vots a favor, 31 en contra i 2 abstencions; queda rebutjada
l'Esmena 2941.

Esmenes 2962, 2967, 2952, 2959, 2946, 2960 i 2963.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?
17 vots a favor, 31 en contra i 8 abstencions.

Esmenes 2942, 2943, 2955, 2956, 2949, 2961, 2945, 2968 i
2947. Si, Sr. Vidal?

EL SR. VIDAL I JUAN:

Demanaríem que es votassin, per favor, apart les 2942, 2943,
2955 i 2947.

EL SR. PRESIDENT:

Votarem primer la 2942, 2943, 2955 i 2947.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

20 vots a favor, 31 en contra i 5 abstencions.

Esmenes 2956, 2949, 2961, 2945 i 2968.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Queden rebutjades per 17 vots a favor, 31 en contra i 8
abstencions.

Esmenes 2969 i 2972, del Grup Parlamentari SOCIALISTA.
 
Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

22 vots a favor, 31 en contra i 3 abstencions.

Transacció que substitueix l'Esmena 2974, del Grup
Parlamentari SOCIALISTA, on l'alta és la següent Secció 21,
subprograma 222200, el centre de cost no està indicat,
subconcepte 64060, alta 1.000 pessetes, baixa a la mateixa
secció, subprograma 222200, centre de cost 21100, subconcepte
22000, baixa 1.000 pessetes, també. Puc considerar acceptada
per assentiment aquesta transacció?

Les esmenes 2978, 2977, 2976 i 2975 estan retirades. Esmena
2979 del Grup Parlamentari SOCIALISTA.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions? No n'hi ha.

25 vots a favor, 31 en contra; queden rebutjades les esmenes.

Transacció que substitueix l'Esmena 2407 del Grup
Parlamentari PSM i EEM, alta 4 milions de pessetes a la secció
que votam, subprograma 313200, centre 21200, subconcepte
48000, baixa del mateix import Secció 21, també, subprograma
124100, centre 21100, subconcepte 80200. Puc considerar
aprovada per assentiment aquesta transacció? Queda aprovada.

Esmena 2408, del Grup PSM i EEM.

Vots a favor?



918 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 18 / 11, 12 i 13 de desembre de 1991 

 

Vots en contra?

Abstencions? No n'hi ha.

Queda rebutjada per 25 vots a favor, 31 en contra.

Esmena 2980, del Grup Parlamentari SOCIALISTA.

Vots a favor?

Queda aprovada per unanimitat.

Esmena 2990, del Grup Parlamentari SOCIALISTA que és de
les que conformen el primer bloc de les esmenes del Programa
4551, la votarem separadament perquè així s'ha indicat durant
el debat.

Esmena 2990, del Grup Parlamentari SOCIALISTA.

Vots a favor?

Queda aprovada per unanimitat.

Esmenes 2788, 2785, i cap altra més, del Grup Parlamentari
SOCIALISTA

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Queden rebutjades per 17 vots a favor, 31 en contra i 8
abstencions.

Esmenes 2982, 2989, 2988, 2983, del Grup Parlamentari
SOCIALISTA.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Queden rebutjades per 22 vots a favor, 31 en contra i 3
abstencions.

Esmena 2991, del Grup Parlamentari SOCIALISTA.

Vots a favor?

Vots en contra? 

Abstencions?
Queda rebutjada per 17 vots a favor, 31 en contra i 8
abstencions.

Esmenes 2986, 2984, 2987 i 2985, del Grup Parlamentari
SOCIALISTA Si, Sra. Salom?

LA SRA SALOM I COLL:

Gràcies, Sr. President. Demanaríem votació separada de
l'Esmena 2987. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Votarem primer la 2987.

Vots a favor?

Queda aprovada per unanimitat.

Esmenes 2986 i 2985, del Grup Parlamentari SOCIALISTA.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Queden rebutjades per 17 vots a favor, 31 en contra i 8
abstencions.

Passam a la Secció 31, serveis comuns, despeses diverses, que
té l'Esmena 2992 
del Grup Parlamentari SOCIALISTA; té la paraula el Diputat
Sr. Moragues i Gomila.

EL SR. MORAGUES I GOMILA:

Sí, Sr. President, per anunciar la retirada d'aquesta esmena.
Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a la Secció 72, organisme autònom Junta d'Aigües, i
començam pel Programa 4410, sanejament d'aigües. Començam
per la transacció o per l'Esmena transaccionada a comissió 2409,
del PSM i EEM. Té la paraula el Diputat Sr. Serra.

EL SR. SERRA I BUSQUETS:

Gràcies i perdó perquè havíem perdut un poc aquest paper.
Propugnam una campanya de foment de l'estalvi del consum
d'aigua i ja que en aquests moments estam a una etapa nova de
la imposició dels cànons, imposts, etc., i a la vegada estam
davant un conjunt de projectes molt importants, ens pareix que
una petita campanya a favor d'estalviar el consum d'aigua seria
més que necessària.

Dins comissió tenim pres nota, Sr. President, d'una possible
transacció en lloc de 5 milians a 4 milions, cosa que el nostre
grup, òbviament, accepta.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Serra. Fixació de posicions? Pel Grup PP-UM, té la
paraula el Sr. Huguet.
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EL SR. HUGUET I ROTGER:

Moltes gràcies, Sr. President. Per dir que, efectivament, dins
comissió vàrem tractar la possibilitat de fer aquesta transacció,
passar de 5 milions a 4 milions i és la proposta que el nostre
grup fa i, en cas d'esser acceptada, la votarem després
afirmativament.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Huguet. Passam a les Esmenes 2994, del Grup
Parlamentari SOCIALISTA, de la qual hem de dir que l'alta i
baixa són 2.840 milions de pessetes; 2993, del Grup
Parlamentari SOCIALISTA, de la qual es precisa que l'alta i la
baixa són 1.928 milions de pessetes; i la 2876, del Grup
Parlamentari SOCIALISTA, de la qual es rectifica la secció i el
subprograma que són la 72 i el 51200. Pel Grup Parlamentari
SOCIALISTA, té la paraula el Diputat Sr. Alfonso.

EL SR. ALFONSO I VILLANUEVA:

Sr. President, són unes esmenes que consideram d'altíssima
importància, sobretot perquè posen en evidència la voluntat del
Partit Socialista, del Grup SOCIALISTA al Parlament, que ja
vàrem manifestar per una altra part al debat del Cànon
d'Energia, que d'una manera no va poder esser dins el Cànon
d'Energia o d'una altra, via transferència als consells insulars i
als ajuntaments, es transfereixin el que mai no havia d'haver
fugit de les mans dels consells insulars i dels ajuntaments; és a
dir, el que és la competència econòmica a la darrera fase del
sanejament de les aigües. 

Nosaltres creim que aquesta supervoluntat o desig del Govern
d'acaparar el màxim d'ingressos i el màxim de competències,
que no vol dir que siguin dels ajuntaments però que són serveis
essencials d'aquells ajuntaments, no és el camí previst al nostre
Estatut d'Autonomia i no és el camí de descentralització
administrativa i política que tots els ciutadans d'aquesta
comunitat autònoma i que lògicament els seus representants
varen posar damunt la taula i amb llei l'any 1983.

No es pot repicar i anar a la processó al mateix temps i vostès
prediquen o volen predicar i volen repicar i anar a la processó;
vostès volen repicar dient que es faran transferències als
consells insulars, vostès volen predicar dient que els consells
insulars són allò que es deia, els pilars bàsics de la nostra
autonomia, però la processó és distinta i la processó és que quan
es crea un impost sobre aigües, qui l'administra, qui el maneja,
qui, en definitiva, actua, qui té les competències, qui té els
doblers, és la Comunitat Autònoma, en definitiva tampoc no la
Comunitat Autònoma del tot; primer, qui té els doblers és la
Comunitat Autònoma, immediatament, tot d'una els té la Junta
d'Aigües, immediatament després els té IBASAN i, en
definitiva, qui no els té, claríssimament, són els consells insulars
i ajuntaments. 

Nosaltres pensam, estam segurs, que aquestes esmenes no les
aprovaran, seran rebutjades, però pensam que és un bon moment
per a una reflexió i que l'hauríem de fer, sense la batalla del
Cànon d'Aigua que podria desviar el tema importantíssim de les
transferències als consells insulars, però pensam que podríem
fer una reflexió i que es convertissin d'una vegada, no a
l'insularisme, sinó a la racionalitat insular. 

Era un moment magnífic per transferir aquestes competències,
que són seves, els doblers que a partir de dia primer seran de la
Comunitat Autònoma, de la Junta d'Aigües i d'IBASAN, era un
moment magnífic per actuar amb un caire insular, per demostrar
que la cançó que canten és la mateixa o és la mateixa música
que el ball, encara tenen l'oportunitat, encara no ha començat
l'any 1992, encara no s'ha cobrat el Cànon d'Energia, encara els
ajuntaments i els consells no s'han sentit, en certa manera,
espoliats, d'una sèrie de doblers que percebien i que ara cobraran
immediatament i els donaran a la Junta d'Aigües i vostès a
IBASAN i després en tomaran qualcun als ajuntaments.

Però com vostès saben, i el Sr. Forcades sap de sobra, el més
important és tenir primer els doblers i després ja veurem com els
tornam, després ja ho discutirem si tenim els doblers, encara
tenen ocasió i pensin seriosament que aquestes competències
fonamentals dins cada ajuntament, perquè és un servei públic
essencial, fonamentals quant a coordinació pels consells,
haurien de tomar en forma de doblers a aqueixos mateixos
consells i a aquells mateixos ajuntaments, si no ho fan així, jo
crec que la seva credibilitat com a defensors, que no ho són, de
l'actuació insular, quedarà molt minvada i la veritat és que serà
molt mal de fer repicar campanes de l'insularisme i anar a la
processó a guanyar els doblers que teòricament són
d'ajuntaments i de consells.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Fixació de posicions? Pel Grup
Parlamentari MIXT, té la paraula el Sr. Vidal. 

EL SR. VIDAL I JUAN:

Moltes gràcies. És un tema prou important i nosaltres vàrem
presentar proposicions no de llei que anaven en aquest sentit;
anunciam que donarem suport totalment a aquestes esmenes del
Grup Parlamentari SOCIALISTA, deixant apart els comentaris
que hagi pogut fer el Sr. Alfonso, però sí compartim també el
plantejament de no anar a repetir el debat, que hi ha d'haver unes
juntes insulars d'aigües i que això ho pot possibilitar.

Per tant, sense ànim de compartir ni de cobrar royalties, aquest
diputat que els parla, allò dels tres pilars que són de la
Comunitat Autònoma els consells insulars, ho va subscriure fa
molt de temps i, tal vegada, va tenir un poc de paternitat en
aquesta apreciació aquest diputat que els parla i ho continua
mantenint.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Vidal, té la paraula el Sr. Serra.

EL SR. SERRA I BUSQUETS:

Gràcies, Sr. President. Estam davant una esmena, davant un
tema molt seriós i molt discutit però se'ns permetrà una ironia,
seria molt bo que a aquestes hores desféssim la Junta d'Aigües.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Serra. Pel Grup PP-UM, té la paraula el Sr.
Huguet.
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EL SR. HUGUET I ROTGER:

Moltes gràcies, Sr. President. Per fixar la nostra posició, jo com
a portaveu del Grup PP-UM he de manifestar la meva
satisfacció amb el plantejament d'aquestes esmenes perquè són
totalment coherents amb la política que han dit sobre aquest
tema, com també és coherent l'actitud que ha adoptat i que
adopta el nostre grup referent a aquest tema i que ja vàrem tenir
oportunitat de debatre dins comissió. 

Sí que és cert que l'import d'aquestes esmenes, que superen
quasi els 4.000 milions de pessetes, dóna prou de si, però el
nostre grup voldria posar damunt la taula una sèrie de
reflexions.

Aquells ajuntaments que s'estimen més fer la depuració de les
seves aigües residuals a través de l'IBASAN acudeixen a
l'IBASAN, no és un imperatiu. Quan es cobri el cànon d'aigua
aquells ajuntaments que hagin de fer la depuració i el seu
sanejament i ho vulguin fer per pròpia iniciativa, la Junta
d'Aigües haurà de transferir als ajuntaments les despeses
econòmiques necessàries per dur-ho a terme.

Per tant, nosaltres creim que el plantejament, tal com es fa ara,
en aquest moment, i sobretot de cara als primers anys de
l'aplicació d'aquest cànon d'aigua, que és quan s'ha de fer una
autèntica coordinació per veure quin és l'abast del mateix i fins
on es pot arribar, creim que seria apressat, no tan sols l'atac a les
esmenes, que indiscutiblement ja saben els portaveus dels altres
grups que no les acceptaríem sinó fins i tot el tractament mateix
de les esmenes, perquè qui en tot cas hauria de rebre els doblers
són els ajuntaments i en qualsevol cas qui rebran els doblers
seran els ajuntaments ja sigui mitjançant una transferència
directa perquè el mateix ajuntament realitzi les pròpies obres, ja
sigui mitjançant l'obra en si que, fins i tot entrarà l'explotació i
el manteniment.

Per tots aquests motius el nostre grup no pot donar suport a
aquestes esmenes, per coherència. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Huguet. Pel tom de rèplica té la paraula el Sr.
Alfonso.

EL SR. ALFONSO I VILLANUEVA:

Sr. President, donada l'hora i els acords que tenim seré molt
breu. En primer lloc, crec, Sr. Serra, que qualsevol hora és bona
per desfer un mal fet, i la Junta d'Aigües, sobre tot IBASAN, és
un mal fet.

Sr. Huguet, és veritat allò que vostè diu que part dels doblers
que es recaptin a la Junta d'Aigües tornaran a certs ajuntaments,
és veritat, però qui té la corda i el nus corredís pot dur allà on
vulgui l'animal que estira i, lògicament, aquells ajuntaments
aniran a IBASAN, perquè no els quedarà més remei, perquè qui
tendrà els doblers, qui tendrà la corda serà IBASAN. La llibertat
d'actuar, d'aquells ajuntaments, perfecte, teòricament tota, no hi
ha cap dubte, la tenen tota però, n'hi ha, de diferència, de tenir
llibertat en pressupost i doblers al compte o tenir llibertat en
pressupost d'un altre i tenir doblers al compte d'un altre!, encara
que aquells doblers hi hagin de tornar! Si no dic això. 

Vostès saben de sobres que nosaltres hem defensat que aquestes
funcions, aquestes competències, i aquests ingressos siguin dels
ajuntaments i dels consells insulars, i per què dels consells
insulars? Per coordinació i per suplir les mancances dels
ajuntaments i que la Comunitat Autònoma tengui una funció,
que l'ha de tenir, important, funció que no vol fer mai aquest
Govern Autònom que és la planificació global de la Comunitat
Autònoma, no s'explica que hi hagi una Junta d'Aigües Insular
però una Junta d'Aigües de Comunitat Autònoma amb
competències executives d'actuació a cada una de les illes dins
un territori insular, el més lògic són les juntes d'aigües insulars,
no de comunitat autònoma.

I això és el que vostès defensen a altres indrets, clar que no és
el mateix predicar que donar pa, no és el mateix i vostès saben
molt bé predicar cap a un cert lloc i no donen ni un trosset de pa
cap a aquells altres. Senyors del Govern el més lògic és que les
juntes d'aigües siguin insulars perquè la conca és insular, no hi
ha rius ni torrents a Menorca, a Eivissa o a Mallorca, no n'hi ha;
per tant, el més lògic és que sigui així i el lògic és que el cànon
d'aigua els tenguin aquestes juntes insulars, això és el lògic, la
planificació general que sigui de la Junta d'Aigües de Balears,
també claríssim. 

I amb els fets es demostren les coses, Sr. Huguet, es demostra
l'esperit insularista, l'esperit de seguir la filosofia de l'Estatut
d'Autonomia en actuacions d'aquest tipus, que són molt
importants perquè manegen molts recursos i, en definitiva, les
administracions públiques, apart de competències el que
necessiten, volen, i que sempre cerquen són recursos per actuar;
vostès no les donen als consells insulars, no les donen als
ajuntaments i, lògicament qui té el poder és qui té els doblers,
vostès volen el poder, vostès no cedeixen els doblers.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Alfonso: Pel torn de contrarèplica, té la paraula el
Sr. Huguet.

EL SR. HUGUET I ROTGER:

Gràcies, Sr. President. En primer lloc per fer un aclariment, no
és l'IBASAN qui tendrà els doblers sinó que serà la Junta
d'Aigües; la Junta d'Aigües tant farà la transferència a
l'IBASAN quan hagi de realitzar una obra com la farà a un
ajuntament quan sigui l'ajuntament qui decideixi realitzar
aquesta obra, punt primer.

Punt segon, el nostre grup entén que un dels invents, entre
cometes, més positiu que ha tengut aquesta comunitat autònoma
en aquests darrers anys és la creació de 1'IBASAN i si no ho
demanin als ajuntaments allà on precisament s'han beneficiat
d'aquesta estructura per dur en marxa les estacions depuradores,
tant és així que s'ha reconegut tant per activa com per passiva.

Per altra banda, hem de dir que des d'un plantejament seriós i
rigorós no es pot plantejar el caràcter d'insularista o no
insularista en aprovar unes esmenes o no aprovar aquestes
esmenes, que les transferències als consells insulars no van via
una esmena pressupostària a transferència de competències sinó
que van via una proposició de llei  que s'ha de tramitar dins la
Comissió Tècnica Interinsular, dins aquest Parlament en tota la
seva quantificació. 
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El coherent sembla al nostre grup que primer de tot es posi en
marxa i es posi en funcionament la Junta d'Aigües que tendrà
per missió, no ho repetirem, tot quant s'ha dit aquí al llarg
d'aquests dies, quan es discutia el cànon d'aigua i que en el
moment en què la Comissió Tècnica Interinsular hagi de tractar
les transferències o competències serien als consells insulars i
serà el moment d'estudiar si és convenient o no és convenient el
fer-ho, no és ara, no és açò, company, que es diria.

Jo crec que va quedar bastant definit dins comissió, són dos
plantejaments inicials diferents, perquè l'arrel de tot açò arrenca
amb l'oposició al cànon d'aigua, no arrenca d'una altra cosa i
com a derivació d'aquest cànon ve la transferència, perquè en
cas que no hi hagués aquest cànon aquestes transferències no
s'haguessin plantejat, i aquest és el motiu, per tant el nostre grup
ens mantenim ferms en la nostra postura i coherents amb la
nostra postura i ens consideram tan, no més, però tan
insularistes com qualsevol altre. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Huguet. Passam al Programa 5120,
infrastructura hidràulica i per debatre agrupadament les
Esmenes 2784, 2782 i cap altra més, del Grup Parlamentari
SOCIALISTA, té la paraula el Sr. Gómez i Arbona.

EL SR. GÓMEZ I ARBONA:

Gràcies, Sr. President. Primer de tot avisar que hi ha una
equivocació al redactat de la motivació i que toca dir Cala en
Porter, sanejament, no depuradora. Bé, aquestes dues esmenes
fan referència a un problema de sanejament que tenen a Cala en
Porter, que es troba al terme municipal d'Alaior i Trebelúgera,
que es troba al terme municipal d'Es Castell; centraré la meva
defensa en el tema de Cala en Porter.

Cala en Porter és una urbanització de les primeres que es varen
fer a l'illa de Menorca, en aquest moment és sòl urbà i és una
urbanització que ha patit tots els mals d'allò que s'ha anomenat
balearització, que és que hi ha hagut una contaminació de les
platges, una manca de planificació en la construcció, una manca
de sanejament i tot açò ha fet que aquesta urbanització, que era
de les primeres, estigui completament degradada; en aquest
moment l'ajuntament fa un intent per solucionar tot el problema
de sanejament que té, però ha hagut d'aplicar una important
contribució especial als veïns d'aquesta urbanització i han
aplicat el màxim que marca la llei, un 90%, clar, açò produeix
problemes seriosos per a l'ajuntament i per suposat per als veïns,
fins i tot pot esser que arribin als tribunals. 

Nosaltres creim que seria important, i és una de les funcions
d'aquest Govern, intentar ajudar al sanejament d'aquesta obra
que repercutiria que els veïns de Cala en Porter no hagin de
pagar més i evitar aquest conflicte, a més a més aquest batle,
que vostès estimen tant, estaria molt content, a més a més tenint
en compte que és l'única població de l'illa que té un cementiri
radioactiu, que açò és un tema que també els fa molta gràcia.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Fixació de posicions? Per part del
Grup MIXT, el Sr. Peralta.

EL SR. PERALTA I APARICIO:

Gràcies, Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Supòs que la
rectificació, només un aclariment volia fer abans, també es deu
referir al sanejament de Trebelúger, perquè no hi ha sanejament,
perdó, a la depuradora, aquí posa depuradora, també, i supòs que
deu esser sanejament, també, perquè si no hi ha sanejament no
es pot fer la depuradora.

Només per anunciar que en aquest cas, al Grup MIXT hi ha una
diferència de criteris i el meu vot, en aquest cas, serà favorable
a les dues esmenes pel motiu, en allò que es refereix a Cala en
Porter, que ha exposat el portaveu del Grup SOCIALISTA i pel
que es refereix al sanejament de Trebelúger perquè és una antiga
reivindicació de l'Ajuntament d'Es Castell i amb la qual estic
evidentment d'acord. Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Sr. Huguet, té la paraula.

EL SR. HUGUET I ROTGER:

Gràcies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. Acceptada,
acceptada no, és lògica la correcció que s'ha fet, rallam del
sanejament de Cala en Porter, no de la depuradora que deu estar
pràcticament acabada, i si està pràcticament acabada la
depuradora és perquè també s'ha fet el sanejament de Cala en
Porter, es fa i hi ha molts trams ja conclosos. 

Després han anat al detall i és perquè s'aminorassin les despeses
als veïns, jo crec que aquí hi ha una confusió, per què hi ha una
confusió? Perquè el 90% de contribució especial que s'aplica no
és sobre el sanejament ni sobre les estacions depuradores, aquest
90% és del 40% que ha de pagar l'ajuntament sobre el Pla
d'embelliment de zones turístiques, on d'aquest 40% es preveu
que es pot aplicar fins a un màxim del 90%.

Perquè amb l'estació depuradora que es fa a través de l'IBASAN
després hi queda únicament i exclusivament, deixant de banda
el Pla d'embelliment de les zones turístiques, el que és la xarxa
de clavegueram, i açò sí que està previst via contribucions
especials i també via aportació municipal. Sense voler dir que
degut a la forta inversió pública que es fa a aquesta zona, que
quasi són a prop de 1.000 milions de pessetes al coll d'altres hi
ha, sí, una forta pressió de contribució especial sobre aquests
veïns, l'única cosa que passa és que per coherència, per molt
batle nostre que sigui i per molt que el puguem estimar el que no
podem fer és crear un precedent en contribucions especials,
d'aminorar les contribucions especials a un ajuntament en
concret, i els altres? I els altres que també tendran aquest
problema o també el tenen? Per coherència; encara que ens
agradaria, tal vegada, amb el cor, el cap ens fa dir que siguem
coherents i responsables, a pesar també dels nostres. 

Per tant, no podem donar suport a aquesta esmena. Referent al
sanejament de Trebelúger, un petit comentari, nosaltres
acceptarem, perdó, ara ja em pensava que era al consell, com a
sanejament de Trebelúger s'ha de fer a través del Consell Insular
de Menorca, exactament igual que es fa el sanejament de Sant
Climent, perquè és responsabilitat, en aquest cas amb la
transferència que rebem, de les obres de sanejament i l'obra de
la depuradora a la zona de Trebelúger d'Es Castell haurà d'anar
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empalmat quan es construeixi l'estació depuradora, ja sigui
estació depuradora única o sigui estació depuradora per a Es
Castell i per a Maó, individualitzada cada una d'elles. Tampoc
no podem donar suport a aquesta esmena. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Huguet. Passam a l'Esmena 2841, del Grup
Parlamentari SOCIALISTA, la qual té rectificada la secció i el
subprograma, que són la 72 i la 512000; pel Grup Parlamentari
SOCIALISTA, té la paraula el Diputat Sr.Valenciano.

EL SR. VALENCIANO I LÓPEZ:

Sr. President, jo em pensava que estava retirada, si no hi està la
retiram.

EL SR. PRESIDENT:

Queda retirada l'esmena. Queda retirada la 2841. Passam a la
2995, també del Grup Parlamentari SOCIALISTA; té la paraula
el Diputat Sr. Alfonso. 

EL SR. ALFONSO I VILLANUEVA:

Sr. President, aquesta esmena i la 2996 estan dins la mateixa
filosofia de les anteriors que hem defensat. 

EL SR. PRESIDENT:

Perdoni, Sr. Alfonso, la 2995 l'acaba de retirar el Sr. ... , pot
continuar.

EL SR. ALFONSO I VILLANUEVA:

Les dues esmenes, crec que aquesta no està ni defensada ni
retirada, la 2995 i la 2996 estan en la mateixa filosofia dins un
altre programa, el d'infrastructura hidràulica que és la que hem
defensat quan hem parlat de Junta d'Aigües i de cànon, no és
una filosofia només per l'import, com deia el Sr. Huguet, no es
tracta d'això, es tracta d'una filosofia de transferències als
consells insulars d'aquelles competències que nosaltres creim
que són originàriament dels consells insulars i que
geogràficament són totalment dels consells insulars; no volem
reproduir el debat i per tant, dit això, la donam per defensada
amb el mateix tipus d'argumentació que hem fet quan
defensàvem el tema de la Junta d'Aigües.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Alfonso. Fixació de posicions? Té la paraula el Sr.
Huguet.

EL SR. HUGUET I ROTGER:

Moltes gràcies, i amb tot respecte el nostre grup la dóna per
rebutjada, també amb la mateixa explicació que s'ha fet amb
anterioritat. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Huguet. Passarem ara a la votació de les
esmenes que conformen la Secció 72, organisme autònom, Junta
d'Aigües. Passam a la votació.

Transacció que substitueix l'Esmena 2409, per import de 4
milions de pessetes.

Vots a favor?

Queda aprovada per unanimitat.

Esmenes 2994, 2993 i 2786, del Grup Parlamentari
SOCIALISTA.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions? No n'hi ha.

24 vots a favor, 30 en contra; queden rebutjades les esmenes. 

Esmenes 2784 i 2782, del Grup Parlamentari SOCIALISTA.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

18 vots a favor, 30 en contra i 6 abstencions; queden rebutjades
les esmenes.

Esmenes 2996 i 2995, del Grup Parlamentari SOCIALISTA.

Vots a favor?
Vots en contra?

Abstencions?

20 vots a favor, 30 en contra i 4 abstencions.

Passarem ara a debatre les esmenes que proposen crear una nova
secció titulada Conselleria de Medi Ambient, són les Esmenes
2999, 2997 i 2998, del Grup Parlamentari SOCIALISTA; té la
paraula el Diputat Sr. Alfonso.

EL SR. ALFONSO I VILLANUEVA:

Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Pareix que per al darrer, per
als darrers minuts queden les coses realment grosses; hem parlat
de Junta d'Aigües, esmenes d'un parell de mils de milions de
pessetes i parlam d'un altre dels temes que creim que és molt
important en aquesta comunitat autònoma, no tan important com
perquè la seva valoració, pressupostàriament parlant, sigui de
700 milions de pessetes, no per això; és important perquè avui
matí s'ha parlat d'una forma molt correcta i amb molt de nivell
dels problemes de medi ambient i de l'actuació en medi ambient
del Govern de la Comunitat Autònoma, se n'ha parlat només
d'una part, de medi ambient, d'aquella part de medi ambient que



DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 18/ 11, 12 i 13 de desembre de 1991 923

 

du la Direcció General de Medi Ambient de la Conselleria
d'Obres Públiques, en definitiva del COPOT. 

Tots els altres aspectes en medi ambient que estan dins el
Govern autònom, amb tres direccions generals, perdó amb dues
direccions generals més, no estaven relacionats teòricament amb
el medi ambient, avui matí i, lògicament sí que estan relacionats
amb el medi ambient. Si, com deia molt bé la Diputada Sra.
Barceló, el medi ambient no només és una disciplina
multidisciplinària, per dir-ho de qualque manera, sinó que el
medi ambient és també una disciplina multiadministrativa, que
és molt difícil incardinar-la dins una conselleria, sigui aquesta
tan important, políticament parlant, com pugui esser la COPOT
o la Conselleria d'Obres Públiques.

Nosaltres creim que és imprescindible a la nostra comunitat
autònoma crear una Conselleria de Medi Ambient; nosaltres
creim i crec que molts de vostès també ho creuen que la
Conselleria de Medi Ambient, les funciones de medi ambient,
són qualque cosa més que funcions administratives, que són una
cosa tan important com funcions polítiques de primera magnitud
per a la Comunitat Autònoma. De la política aquesta depèn que
el futur econòmic d'aqueix país nostre, d'aqueix famós país tan
esmentat pel President, Sr. Cañellas, d'aquell fer país, també tan
esmentat pel defensor, en tot moment, dels pressuposts, Sr.
Forcades; aquell país depèn, econòmicament parlant, que
duguem una política adequada progressista en medi ambient i
és obvi que una política progressista en medi ambient no la du
una direcció general i no la du una direcció general d'una
conselleria que fa obres, que és la funció bàsica de la
Conselleria d'Obres Públiques. 
 
Nosaltres creim que és necessari, Molt Honorable President, que
faci un pensament seriós i a pesar que té un govern enorme, en
la nostra opinió, retiri qualque conseller, qualque conselleria
d'aquelles que no tenen ni pressupost, ni quasi competències i
que molt bé podrien estar a direccions generals o fins i tot no hi
arriben, puc assenyalar i no assenyalo, retiri i creí, configurant
i sumant les tres administracions, les tres direccions general que
estan a medi ambient, una conselleria.

No es tracta d'estalviar doblers, no es tracta de gastar més o
menys, perquè hi ha molt poques diferències, es tracta que al
Consell de Govern qualcú amb mentalitat, amb decisió política
i amb pensament polític sobre la política de medi ambient
discuteixi amb els constructors del seu govern, constructors de
carreteres, de depuradores, etc., si és més o menys convenient
aquesta actuació o l'altra des del punt de vista mediambiental.

D'acord amb el Sr. Serra, avui matí, el Sr. Capó parlava que si
una carretera afectava o no el medi ambient, si unes actuacions
del COPOT afectaven o no el medi ambient, jo dubto molt que
quan es discuteix això a un Consell de Govern es pensi en el
medi ambient, es fan informes d'impacte ambiental que són de
riure i vostès ho saben, però dubto moltíssim que políticament
s'hi pensi i que hi hagi qualcú, políticament parlant, de defensar
aquelles actuacions no agressores dins el Consell de Govern.
Segurament, si haguessin tengut un Conseller de Medi Ambient
no hagués consentit el debat que vàrem tenir dimecres, és a dir,
no hagués consentit presentar una llei que era tot menys
proteccionista del medi ambient, i s'haguessin inventat una altra
llei d'imposts igual però no hi hagués hagut l'excusa
mediambiental quan realment l'efecte és antiproteccionista.

La veritat és que estam absolutament convençuts que avui, i
cada dia més, és imprescindible l'actuació política en medi
ambient, no l'actuació administrativa, l'actuació política; vostès,
que s'omplen la boca dient que diuen que tenen gran cura del
medi ambient, nosaltres creim que haurien de donar les medalles
aquestes al Parlament, que els han empesos i que els han duit a
aprovar lleis, etc., quan no tenien majoria absoluta, ara pareix
que les coses van d'una altra manera.

Vostès, que no han cregut massa mai en el medi ambient, s'han
arribat a convèncer que és imprescindible, suposam que molt
prest es convenceran que una cosa imprescindible, políticament
parlant, requereix un representant polític d'aquesta cosa i que
requereix un conseller que defensi la protecció del territori, que
és la protecció de l'economia de la Comunitat Autònoma dins
les discussions constructores del Govern de la Comunitat
Autònoma. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Fixació de posicions? Té la paraula en
primer lloc el Sr. Pascual.

EL SR. PASCUAL I AMORÓS:

Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Crear una secció dedicada a
medi ambient, una conselleria, és una cosa bona, necessària, el
que passa és que no només pot esser de medi ambient,
l'ordenació del territori està íntimament lligada al medi ambient
i, efectivament, el principi de què parlava el Sr. Alfonso que s'ha
de separar la producció del control i que és un principi que
s'aplica a totes les fàbriques i a totes les empreses, una cosa és
la producció i l'altra és el control de qualitat; en aquest cas fa
falta separar el que és producció, que vol dir fer carreteres, que
vol dir fer depuradores, que vol dir fer totes aqueixes obres
públiques i l'altra és el control de la qualitat ambiental.

Aleshores, nosaltres estam per la creació d'una conselleria, com
ja s'ha fet a Catalunya, el que passa és que no d'aquesta manera
que diu l'esmena perquè si bé el Sr. Alfonso ja ha dit que se
n'hauria de llevar alguna de les que hi ha, jo estic d'acord, jo
pens que el racional és refondre transports, obres públiques, en
una sola conselleria, treball, bé, igual, i després fer una
Conselleria d'Ordenació del Territori i de Medi Ambient.

 Ja sé que estic a l'oposició però d'aquí a quatre anys
possiblement ho podrem fer. Per tant, nosaltres ens abstendrem
perquè si s'aprovàs aquesta esmena es crearia una nova secció,
una nova conselleria, i nosaltres pensam que no s'han d'inflar, ja
han inflat bastant amb prou assessors com per crear nous alts
càrrecs; quan s'hagi de fer, i s'ha de fer ben fet, o sigui, fent les
refusions que ja he indicat i això ho farem d'aquí a quatre anys.
Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Pascual. Pel Grup Parlamentari PSM i EEM, per
fixar la posició, té la paraula el Sr. López i Casasnovas.

EL SR. LÓPEZ l CASASNOVAS:

Gràcies, Sr. President. D'aquí a pocs dies, segurament, tendrem
ocasió d'analitzar una esmena del nostre grup en relació al tema



924 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 18 / 11, 12 i 13 de desembre de 1991 

 

de l'impost ecològic. El govern de les Illes Balears en el termini
de sis mesos crearà una unitat de gestió global en matèria de
medi ambient, una unitat de gestió global, es digui conselleria,
es digui gabinet, es digui oficina de medi ambient, es digui el
que es digui, el que és imprescindible al nostre entendre és que
hi hagi una unitat de gestió. 

Fa pocs dies la cimera de Maastricht deia o acordava que la
legislació comunitària, les directrius comunitàries s'imposaran,
s'imposen ja sobre la legislació de les comunitats autònomes i
dels estats de la comunitat; idò bé, raó de més perquè el Govern
de les Illes Balears comenci a tenir un tractament globalitzat
d'aquesta importantíssima matèria i que de la balearització, en
el sentit negatiu, passem a una globalització de la protecció
mediambiental que encara ens resta.

És evident que hi ha temes de joventut directament lligats amb
el medi ambient, i d'esport, i d'educació i de cultura, i d'obres
públiques i ordenació del territori, i d'agricultura, ramaderia i
pesca, que ja té la seva direcció general de medi ambient, i
Presidència, perquè també en assumptes institucionals hem
parlat de la solidaritat que hi ha d'haver amb les problemàtiques
mundials de medi ambient, i salut, i turisme, i economia, perquè
Economia també ha tengut iniciativa amb el tema de l'Impost
Ecològic, però tot açò, que encara podríem eixamplar, amb la
qüestió ecolingüística, degradació de les paraules en relació amb
els sistemes integrats de la relació de l'home i les dones en
relació al medi ambient on es desenvolupa la vida, que açò i no
altra cosa és cultura, tot açò ens fa pensar que aquesta esmena
que presenta el Grup SOCIALISTA, que no és la primera
vegada que la presenta, és una esmena fonamental, una esmena
transcedent, una esmena que mereixeria o hauria de merèixer si
avui no es troba una nova incidència, un nou plantejament en
futurs períodes de sessions.

Com que estic segur que açò és una temàtica que no ens
defugirà, nosaltres donarem un sí a aquesta esmena, si bé volem
esser clars, un sí escèptic perquè fins i tot en el cas que aquesta
comunitat autònoma començàs a tenir una política, una
Conselleria de Medi Ambient, açò no vol dir que tengués una
política de medi ambient.

I en aquest sentit caldria tenir una gran fe per esperar fruits
d'aquest Govern, Srs. socialistes, d'una política de medi
ambient. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. López i Casasnovas. Per fixar la posició, pel Grup
Parlamentari PP-UM, té la paraula el Diputat Sr. Huguet.

EL SR. HUGUET I ROTGER:

Gràcies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. Com que tothom té
ganes de concloure el debat, i jo el primer, no reproduirem el
debat fet dins comissió, no m'aferraré tampoc als aspectes legals
que emparen l'organització d'aquest Govern per part del
President, que és qui decideix la seva estructuració, però sí que
la discussió és una discussió política, és a dir, ni tan sols a
l'organització de l'Estat, per molt de trens d'altes velocitats o
autovies, o expos, hi ha un Ministeri de Medi Ambient.

Jo crec que el problema aquí és que s'ha tengut l'oportunitat
d'escoltar diferents portaveus i cada un té una concepció diferent
de com s'hauria de dur el tema del medi ambient, nosaltres
creim que la política de medi ambient es du bé i n'hi ha, i per
tant, tal com diu el nostre President, com que no es posen
d'acord continuaré tal com estic perquè no em va gens
malament. Moltes gràcies i no donarem suport a aquestes
esmenes. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Huguet. Passarem a votar les Esmenes 2999,
2997 i 2998, del Grup Parlamentari SOCIALISTA.

Vots a favor d'aquestes esmenes?

Vots en contra?

Abstencions?

Queden rebutjades per 21 vots a favor, 30 en contra i 3
abstencions.

Passam a l'Institut Balear de l'Habitatge, IBAVI, del qual hi ha
les Esmenes 2467, 2468, 2469, 2466, 2470, 2471, 2473, 2474 i
2472, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, les quals estan
agrupades. Té la paraula la Diputada Sra. Barceló i Martí.

LA SRA BARCELÓ I MARTÍ:

Gràcies, Sr. President. Són moltes les demandes d'habitatges
assequibles a les nostres illes, d'habitatges socials, de règim
especial, per als qui manco recursos tenen, i aquestes esmenes
són un exemple clar d'aquesta demanda.

A Capdepera, a Santanyí, a Andratx, a Formentera, a Maó, a
Santa Eulària, a Sant Antoni, a Eivissa ciutat, amb aquestes
esmenes, endemés de deixar clara la constatació de demanda
d'habitatge, que ens agradaria pogués quedar englobada dins el
proper conveni que se signi amb l'Administració, sembla que
està anunciat dins el proper mes de gener, o bé que es plantegi
dins el proper programa que aquest Institut, IBAVI, haurà de
presentar al Conseller d'Economia i Hisenda abans de finalitzar
el proper maig. 

Ens agradaria que aquestes fossin englobades però a més a més
sabem que hi ha, segur, altres demandes d'habitatge, i aquesta
vertaderament necessiten recursos a l'hora d'invertir, poder-los
cobrir però abans que ens diguin que no hi ha disponibilitat de
recursos i d'abraçar totes aquestes esmenes no s'admeten, si que
voldríem deixar clar que per tal d'esser assequible l'habitatge a
tots els ciutadans no només basta a signar els recursos, també
vol dir una bona gestió, millorar la gestió de l’IBAVI, sobretot
respecte del control i garanties de construcció i defensa dels
usuaris, tant de llogaters, com d'adquirents d'aquestes vivendes.

També, a la vegada, una política d'habitatge que hauria d'actuar
sobre finançament, sobre gestió i a la vegada també, per allò de
no caure a subvencionar l'especulació, i també per allò que no
afecti el dinamisme del sector immobiliari. 

Mantenim, per tant, aquestes esmenes, pròpiament com a una
reivindicació que necessitam una millor gestió de l'institut,
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millors recursos i vertaderament un plantejament polític d'allò
que volem fer en habitatge; sòl, finançament i gestió són claus
fonamentals i que no trobam a aquests pressuposts. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Fixació de posicions? Pel PSM
i EEM, té la paraula ... , no hi ha intervencions.

Passarem a la votació d'aquest conjunt d'esmenes: 2467, 2468,
2469, 2466, 2470, 2471, 2473, 2474 i 2472.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Queden rebutjades per 17 vots a favor, 30 en contra i 7
abstencions.

Conclòs el debat procedirem a la votació de les distintes
seccions pressupostàries. Prec que es prenguin les prevencions
perquè durant les votacions ningú no pugui entrar a l'hemicicle
ni sortir-ne.

Començàrem, Secció 02, Parlament de les Illes Balears. 

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 50; en contra, cap; abstencions, 4. Queden
aprovats els pressuposts de la Secció 02.

Secció 03, Sindicatura de Comptes.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Queden aprovats per 34 vots a favor, cap en contra i 20
abstencions.

Secció 04, Consell Econòmic i Social.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Queden aprovats per 34 vots a favor, cap en contra i 20
abstencions.

Secció 11, Presidència del Govern.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Queden aprovats per 30 vots a favor, 17 en contra, 7
abstencions.

Secció 12, Conselleria de Turisme.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?
Queden aprovats per 30 vots a favor, 17 en contra, 7
abstencions.

Secció 13, Conselleria de Cultura, Educació i Esports.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Queden aprovats per 30 vots a favor, 21 en contra i 3
abstencions.

Secció 14, Conselleria d'Economia i Hisenda.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Queden aprovats per 30 vots a favor, 17 en contra, 7
abstencions.

Secció 15, Conselleria d'Agricultura i Pesca.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Queden aprovats per 30 vots a favor, 21 en contra, 3
abstencions.

Secció 16, Conselleria de la Funció Pública.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Queden aprovats per 30 vots a favor, 17 en contra, 7
abstencions.

Secció 17, Conselleria d'Obres Públiques i Ordenació del
Territori.
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Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Queden aprovats per 30 vots a favor, 21 en contra, 3
abstencions.

Secció 18, Conselleria de Sanitat i Seguretat Social.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Queden aprovats per 30 vots a favor, 21 en contra, 3
abstencions.

Secció 19, Conselleria de Treball i Transports.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Queden aprovats per 30 vots a favor, 21 en contra, 3
abstencions.

Secció 20, Conselleria de Comerç i Indústria.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?
Queden aprovats per 30 vots a favor, 21 en contra, 3
abstencions.

Secció 21, Conselleria Adjunta a la Presidència.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Queden aprovats per 30 vots a favor, 21 en contra, 3
abstencions.

Secció 31, Serveis Comuns, despeses diverses.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Queden aprovats per 30 vots a favor, 17 en contra, 7
abstencions.

Secció 32, Ens Territorials.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Queda aprovada per 30 vots a favor, 17 en contra, 7 abstencions.

Secció 34, Deute Públic.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Queda aprovada per 30 vots a favor, 17 en contra, 7 abstencions.

Secció 36, Serveis Comuns, despeses de personal.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Queda aprovada per 30 vots a favor, 17 en contra, 7 abstencions.

Secció 71, Organisme Autònom Institut d'Estudis Baleàrics.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Queda aprovat per 30 vots a favor, 17 en contra, 7 abstencions.

Secció 72, Organisme Autònom Junta d'Aigües.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Queda aprovat per 30 vots a favor, 21 en contra, 3 abstencions.
Secció 74, Organisme Autònom Servei Balear de Salut.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Queda aprovada per 30 vots a favor, 17 en contra, 7 abstencions.

Secció 75, Organisme Autònom Institut Balear de la Funció
Pública.

Vots a favor?
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Vots en contra?

Abstencions?

Queda aprovada per 30 vots a favor, 17 en contra, 7 abstencions.

Passarem a continuació a la votació dels pressuposts de les
entitats autònomes i de les empreses públiques que s'esmenten
a continuació.

IBATUR, Institut Balear de Promoció del Turisme.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Queda aprovat per 30 vots a favor, 21 en contra, 3 abstencions.

ISBA SGR.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

30 vots a favor, 21 en contra, 3 abstencions.

ISBA, Serveis SA

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Queda aprovat per 30 vots a favor, 21 en contra, 3 abstencions.

Consorci Centre de Documentació Europea.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

30 vots a favor, 4 en contra, 20 abstencions.

Institut de Biologia Animal de Balears.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Queda aprovat per 30 vots a favor, 21 en contra, 3 abstencions.

Servei d'Aqüicultura Marina.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Queda aprovat per 30 vots a favor, 21 en contra, 3 abstencions.

SEFOBASA

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Queda aprovat per 30 vots a favor, 21 en contra, 3 abstencions.

Semilla, SA

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?
Queda aprovat per 30 vots a favor, 21 en contra, 3 abstencions.

IBASAN.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Queda aprovat per 30 vots a favor, 21 en contra, 3 abstencions.

Foment Industrial, SA

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Queda aprovat per 30 vots a favor, 21 en contra, 3 abstencions.

Institut Balear de Disseny.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

30 vots a favor, 4 en contra, 20 abstencions; queda aprovat.

Institut Balear de Serveis a la Joventut.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?
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Queda aprovat per 30 vots a favor, 21 en contra, 3 abstencions.

Institut Balear de l'Habitatge.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Queda aprovat per 30 vots a favor, 21 en contra, 3 abstencions.

Passarem ara, en aplicació de l'article 24.6 del nostre Estatut
d'Autonomia i de l'article 134.4 del Reglament d'aquesta
Cambra, a la votació computada de forma separada dels
parlamentaris elegits per illes.

Passam a votar els Pressuposts Generals de les Illes Balears per
a l'any 1992 per un import total en l'estat d'ingressos i despeses
de 46.674.128.051 milions de pessetes i així mateix sotmetem
a votació el pressupost per a l'exercici de 1992 de les empreses
públiques de la Comunitat Autònoma, l'estat de despeses i
d'ingressos del qual s'eleven a 10.867.320.000 milions de
pessetes. Passarem a la votació separada per illes.

Començam pels diputats elegits per l'illa de Menorca.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

6 vots a favor, 6 en contra, 1 abstenció.

Diputats elegits a les illes d'Eivissa i Formentera.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

7 vots a favor, 5 en contra.

Diputats elegits a l'illa de Mallorca.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Procedirem a repetir la votació dels diputats elegits per l'illa de
Mallorca.

Vots a favor? Gràcies, poden seure.

Vots en contra? Gràcies, poden seure.

Abstencions?

17 vots a favor, 12 en contra, cap en contra.

Entenc que es compleix la majoria necessària, per tant queda
aprovada la Llei General de Pressuposts Generals de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'any 1992.

S'aixeca la sessió.




