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(Continuació).
EL SR. CONSELLER D'ECONOMIA 1 HISENDA
(Alexandre Forcades i Juan):
Jo, la veritat, volia pujar a la tribuna, pero cree que
no val la pena fer-ho davant afirmacions no demagogiques
sinó d'irresponsables. 1 dic "irresponsable" en el sentit en
que Eugeni Tries empra la paraula, equivalent a "barbar",
a persona que no és capa¡; de donar resposta (La decadencia
d'Occident, Eugeni Tries).

no recaptaran ni el 70% del que han previst en aquest
pressupost. Perque a l'any 1992 ja no ho recaptaran; i
menys al 1993. Política de fracas espectacular del Goyerno 1 quina política economica ens ha dissenyat? Si la
Conselleria de Turisme no arriba als 4.000 milions amb
totes les des peses corrents de pressupost. 1 vos tes d'inversions li'n donen 4.100 milions, en el Pla de desenvolupament. Quin pla és, aquest? Contesti les coses que li
pregunten. No cerqui l'anecdota i llegeixi els originals,
com La decadencia d'Occident, de Spengler.
EL SR. PRESIDENT:

Com pot voste afirmar que vare m dir alguna vegada
7.000 milions per al canon de l'aigua? És que voste no s'ha
mirat els pressuposts. Voste es va passar quatre anys demanant els pressuposts per programes; li present els pressuposts
per programes, i no els sap interpretar. Per al canon de
l'aigua varen ser 5.400 milions de pessetes. No 7.000 milions.
Ja ens podem retirar. Com ha anat l'economia de Balears?
Molt menys malament que la del regne d'Espanya. Com ha
anat l'agricultura? MoIt millor que en el regne d'Espanya,
perque en aquests moments l'agricultura balear, malgrat que
no va bé, té una aportació positiva en el PIB.
Política tributaria. He dit cinquanta vegades que
l'exit més important d'aquest govern va ser plantejar, a l'any
1992, un perímetre d'ingressos que li varen permetre tenir
un forat important dins el deficit del regne d'Espanya.
Mai no hem dit que érem els millors. Gestionavem
bé; i hem dit que gracies a la gestió, l'autofinan¡;ament del
nostre govern ha estat de més del 50%.
Voste no es llegeix les coses. Té un informe economic i financer on ve explicat a quin eix fa referencia cada
programa. S 'ho llegeixi i veura que hi ha per a cada secció.
No s'ho miren.

Gracies, Sr. Forcades.
EL SR. CONSELLER D'ECONOMIA 1 HISENDA (Alexandre Forcades ¡Juan):
Una altra beneitura. La decadencia d'Occident
de Spengler ja esta passada de moda. Avui en dia, l'historicisme, el pluralisme i el relativisme que imperen no
tenen res a veure amb la doctrina de Spengler. Pero per
que he de contestar, si voste parla de 7.000 milions de
pessetes? Són 5.400 milions. Quants ens recaptarem?
D'entrada, nosaltres varem avalar les modificacions del
canon de 1.000 milions de pessetes en el Parlament. Jo
pens que ha estat un gran exit la seva aplicació, tenint
en compte la política demagogica i irresponsable del seu
partít en relació a aquest impost, que voste ha dit gratu'itament que és un impost que esta mal feto Aixo ho
dira voste. Ho pot consultar amb qualsevol deIs seus
companys de Madrid, siguin catedratics o siguin del
Ministeri d'Hisenda. Ningú no ha dit aixo. Es pot discutir, políticament, si és encertat o no, i es pot discutir si
la carrega fiscal esta ben o mal distribuida. Pero jo no
tenc per que haver de desmentir beneitures.
EL SR. PRESIDENT:

Jo, la veritat, veig que el que ha passat avui matÍ es
complementa amb el que passa avui vespre. Canon de l'aigua: 7.000.000.000 pessetes. Si continuen aixÍ, em sembla
que els suspendran.

Fixació de posicions per part deIs al tres grups.
Pel Grup Parlamentari MIXT, té la paraula el Diputat
Sr. Vidal i Juan.

EL SR. PRESIDENT:

EL SR. VIDAL 1 JUAN:

Gracies, Sr. Forcades.

Gracies, Sr. President, Sres. i Srs. Dipütats.

Torn de replica. Té la paraula el Sr. Alfonso.
EL SR. ALFONSO 1 VILLANUEVA:
Sr. Forcades, no val la pena contestar-li, li dic la
veritat. El fracas de la política fiscal d'aquest govern per a
l'any 1993 sera espectacular, com ho ha estat el de 1992. Espectacular. 1.700 milions recaptaran, de canon d'aigua. No
ho ha desmentit. Estava en 5.500 milions? Em pareix molt
bé. Quina diferencia hi ha? Quasi de 4.000 milions. 1 no ho
pot desmentir de cap manera. Les successions i transmissions

Al

Molt breument diré que davant tot quant hem
sentít, i del final amb aquests "ismes", nosaltres continuarem ambla nostra postura d'" abstencionisme". Res
més.

..

EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Vidal.

.-

Pel Grup PSM-EEM, té la paraula el Sr. SampoI.

1 -
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EL SR. SAMPOL 1 MAS:
Gracies, Sr. President.
1 no entraré en debats de literatura, entre altres coses
perque el Sr. Conseller ja és en els postmoderns i jo encara
som en els classics.
De totes maneres, vull fer un comentari per justificar
la postura del nostre grup, que no ha presentat esmena a la
totalitat en aquesta secció, com ho ha fet en altres. 1 vist com
ha anat el debat, la nostra postura sera d'abstenció, pel que
fa a aquesta es mena a la totalitat. Entenem que dins aquesta
conselleria, que comen<;a a ser una conselleria molt política,
tal vegada una de les més polítiques del Govern -i aixo per
a nosaltres és bo- es poden distingir dues categories de programes. Per una part, el programa d'administració, amb
temes com accions de foment, previsió de política económica, gestió i inspecció de tributs, suport a la gestió tributaria
local; i per una altra part, uns programes més polítics, com
els de foment i previsió de política economica.
Quant als temes administratius, tal vegada són aquells als quals el nostre grup donaria una qualificació més
baixa, perque creim que es podria millorar molt. Per exempie, en el tema deis serveis de recaptació, sobre els quals
arriben queixes. Coneixem un compte de recaptació (el de
1990), on hi havia un percentatge de recaptació executiva no
gaire bo, al voltant del 20%.
Per una altra part, en el tema de gestió i inspecció de
tributs, podríem dir que un "regular" seria una bona nota
per al canon d'aigua, perque entenem que es va aprovar
d'una manera molt precipitada. L'aprovarem ara fa practicament un any, i, realment el percentatge de recaptació sera
baix. Han sortit problemes; problemes amb empreses subministradores, amb ajuntaments que encara no recapten les
quotes fixes, etc.
1 entrarÍem a la part política, que és la que realment ens interessa. Nosaltres entenem que se li ha de donar
un vot de confian<;a, perque, com a mínim, en aquests moments és una de les úniques conselleries del Govern que,
sincerament, hi posa imaginació. Encara que tímidament, es
van recollint propostes sobre el Centre de Documentació
Europea (finestreta única). 1 hem de tenir esperan<;a en
aquest Pla de desenvolupament regional, que, evidentment
haurem de discutir -el coneixem poc-, en el parc telematic qui es pot oposar a aquestes idees?; l'únic que podem desitjar
és que vagin bé-, en el programa de desenvolupament del
Pla de Mallorca. Són incognites, pero idees que des de l'oposició no hem d'aturar.
Per tant, amb aquesta part -que per a nosaltres és
més negativa que positiva- del tema deIs programes administratius, i amb aquesta part que veim amb esperan<;a i amb
el desig que vagi bé, ens dóna un resultat d'abstenció a a-
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questa esmena a la totalitat, que segurament es donara,
també, a la secció a la totalitat. Gracies, Sr. President.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Sampol.
Per fixar la posició pel Grup PP-UM? No hi ha
intervencions.
A continuació debatrem l'esmena 4.330, relativa
al Pla de Mallorca, que presenta el Grup Parlamentari
Socialista. Té la paraula el Diputat Sr. Antich.
EL SR. ANTICH I OLIVER:
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats.
L'esmena que ha presentat a aquest programa el
Grup Parlamentari Socialista va dirigida a crear una
partida destinada a aplicar tota una serie de recursos en
relació al Pla de desenvolupament de la comarca del Pla
de Mallorca. Concretament, uns 205 milions pessetes.
Sabem que en els pressuposts, dins partides globals, hi
ha prevists recursos per al Pla de Mallorca (depuracions
d'aigua i altres), pero creim que un pla tan important
com aquest necessita una partida concreta per dur-Io a
terme. Aixo podria anar en consonancia, arnés, amb els
estudis que realitza la Conselleria d'Hisenda per tal
d'elaborar un programa de desenvolupament de la comarca del Pla, que sembla ja molt avan<;at; i, per tant,
pareix que aviat ja es tendran uns criteris clars per reactivar aquesta comarca. Així, és necessari dotar els pressuposts de recursos suficients per dur a terme les accions
derivades d'aquests criteris. A més de tot aixo, els ajuntaments treballen de forma important en el Pla d'obres
i serveis del Consell Insular per dotar els pobles d'infrastructura basica (aigua potable i sanejament). Realitzen,
arnés, redaccions de planejament. 1 donat tot aquest
esfor<;, la veritat és que els ajuntaments ja tenen pocs
recursos per actuar sois en aquesta reactivació.
Pensam que és del tot necessari coordinar actuadons i comen<;ar a unificar criteris. I per aixó creim que
és molt important crear els instruments adients perque
les diverses accions que actualment es realitzen des de
les di verses administracions (conselleries, ajuntaments,
consells insulars) no vagin per separat i es coordinin
baix uns mateixos criteris, en el sentit que segons quins
projectes i obres d 'avui no siguin un obstacle per a dema. El cert és que alguns ajuntaments del Pla, per exemple, estan realitzant, en aquest moment, la redacció
deIs seus planejaments. 1 aixo significa prendre, en poc
temps, decisions basiques per als seus municipis, no
només a nivell urbanístic, sinó també a nivell de pla
estrategic. 1 aquestes decisions poden ser també basiques a nivell comarcal. Per exemple, en la fixació de
polígons comercial s o industrials, creixement deIs nudis
urbans, graus de protecció a sol rústic, etc.
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Per aixo pensam que no es pot esperar més. És necessari actuar nlpidament. Si no, tal vegada més tard, els
criteris siguin molt bons pero difícils de dur a terme. Pero,
a més d aquesta coordlnació, que posí en marxa equips tecnies per tal d'unificar criteris -aprofitant la creació d'aquests
nous planejaments-, també seria important afrontar com més
avíat millor tata una serie de problematiques mo lt importants per al Pla de Mallorca. Entre d'altres, millorar els equipaments i infrastructures deis pobles -cosa en la qual ja es fa
feina-; la reactivació económica , i, d'acord amb els planejaments municipals ,i amb els criteris del programa del pla que
s'esta estudiant i elaborant, iniciar l'adquisició de sol per a
la creació de futures zones comercials o de serveis, ¡cercar
les zones més adients tenint en compte el territori; crear
plans específies per fer funcionar la gran quantitat de cases
que romanen tancades als nuclis urbans del Pla, cosa que
podria evitar el creixement desorbitat deIs nuclis urbans i
donar un ale d'aire fresc a la petita empresa dedicada a la
construcció, que és abundant en el Pla; crear plans específics per a la 'recuperació ambiental deis nuclis anties deIs
pobles, deIs edificis catalogats, deIs Uocs d'especial interes,
així com deIs espais a zona rústica d'importancia ecológica.

EL SR. PRESIDENT:
Moltes gracies, Sr. Vidal.
Pel Grup Parlamentad PSM-EEM, té la paraula
el Sr. Sampol.
EL SR. SAMPOL 1 MAS:
Gracies, Sra. Presidenta.
Anunciaré el vot favorable a aquesta esmena,
encara que, tal vegada, puguem entrar un poc més en
debat a la futura esmena, que tendrem ocasió de debatre
amb la que tenim presentada del fons de cooperació
intermunicipal que, en certa manera, pretén uns objectius molt similars. No repetlríem el debat. 1, per tant,
només vull anunciar el vot afirmatiu.
(El Sr. President repren la direcció del debat).

EL SR. PRESIDENT:
Cl·eim que una comarca tan desfavorida que fa tant
de temps que espera mesures especials per sobreviure, es
mereix que no es retardin més. Perque cada any de retard
impossíbillta un poc més que les solucions siguln adients. 1
sí no, basta veure que actualment s'han aixecat els carrers en
els pobles del Pla per dotar-los de clavegueram i aigua potable. 1 molts d'ells han estat asfaltats de bell nou, sense haver
pogut aprofitar per enterrar, per exemple, la xarxa electriea,
acció molt important a l'hora de recuperar ambientalment
els centres histories deIs pobles del Pla.
Per tot aixó pensam que a més de les accions ja
previstes en els pressuposts, i que ja es vénen realitzant des
de fa temps s'hauria de crear aquesta partida de 205 milions
de pessetes per poder actual' rapidament en els aspectes que
he assenyalat anteriorment. Gracies.
(La Sra. Vicepresidenta primera substitueix el Sr.
President en la direcció del debat).

EL SR. PRESIDENT:

Gracies, Sr. Sampo!.
Pel Grup PP-UM, té la paraula la Sra. Salomo
LA SRA. SALOM 1 COLL:
Gnlcies, Sr. President, Sres. i Srs. Diputats.
En primer lloc voldria expressar la meya disconformitat amb aquesta iniciativa del Partit Socialista, ja
que creure que tots els problemes que ens afecten es
resolen reduint conselleries, directors generals i assessors, su posa una visió molt simplista que ni tan soIs
estam disposts a considerar-la.
Si, efectivament, la nostra comunitat no té doblers per finan~ar totes aquelles iniciatives que vol posar
en marxa no és perque gas ti els poes que té en personal,
sinó que en té els suficients per abordar els greus problemes de manca d'ínfrastructura i de serveis públies
que ens afecten.

Moltes gracies, Sr. Antich.
Vol fer ús de la paraula, Sr. Conseller?
Per a fixació de posicions, té la paraula el Grup
Mixt. El Sr. Vida!.
EL SR VIDAL 1 JUAN:
Gracies, Sra. Presidenta.
Bé, per fixar la nostra posició respecte a aquesta
esmena que presenta el Grup Parlamentari Socialista, diré
que sera, també, d'abstenció.

La majoria d'aquesta cambra vo l que s'assumeixin noves competeocies de les comunitats autónomes,
pero el sistema de finan~ment és complicat. 1 d'aquesta
manera tan soIs es pot respondre a les demandes que ens
plantegen per part d'aquesta cambra i per part del carrer. A vui ens demanen que es cre! una nova partida de
200 milions pessetes per finan~ar les accions previstes
en el programa de desenvolupament económie del Pla
de Mallorca. Fa una estona volien que es destinessin
més doblers a tan tes altres partides. I, francament, no ho
entenc. Quí gestionara aquests doblers, si al mateix
temps que en demanen noves partides s'eliminen els
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consellers, els directors general s i els funcionaris? Crec que
aixo no és seriós.
Passant al que aquí ens interessa, el Pla de Mallorca,
vull recordar a aquesta cambra que la iniciativa de fer un
estudi socioeconomic del Pla va partir del Govern d'aquesta
comunitat. I vull que quedi clar, també, que aquest govern té
el nostre suport per dur endavant, d'una manera assenyada
i programada, les accions que en ell es contemplen.
El programa de desenvolupament economic del Pla
de Mallorca compren des de l'any 1993 fins al 1996, i s'estructura en tres grans subprogrames. El primer seria l'aprovació d'un programa d'acció especial per a la millora de la
qualitat de vida i deIs equipaments locals. Aquest programa
té per objecte la millora de la infrastructura, deIs equipaments i deIs serveis comunitaris. Perque aquest programa es
dugui a terme, cal que el Ministeri d' Administracions Públiques aprovi el programa d'acció especial del Pla, que li ha de
presentar el Consell Insular de Mallorca i, per tant, consideri
que el Pla és una zona d'acció especial.
Independentment d'aixo, al Pressupost de la Comunitat Autónoma per a l'any 1993 es preveu una serie d'inversions, directes i indirectes, de totes les conselleries en el Pla,
seguint una priorització. Aquestes partides van dirigides a
donar compliment deIs objectius estrategics que estableix el
programa de desenvolupament económic del Pla.
Un segon programa seria el foment de l'activitat
económica i promoció del desenvolupament empresarial.
Aquest programa impulsara la creació i consolidació de
noves iniciatives empresarials i la modernització de les unitats productives. Per a aquest programa també hi ha previstes diverses partides en el pressupost de l'any que ve. De
totes maneres, convé dir que s'esta fent un esfor<; perque el
Pla sigui declarat objectiu 5b del fons estructural de la Comunitat Europea. Si aixó s'aconsegueix, els doblers destinats
a finan<;ar iniciatives económiques en el Pla de Mallorca
augmentaran considerablement.
1 el tercer és un programa de rehabilitació i promoció cultural del Pla. Aquesta iniciativa pretén que es cre! un
patronat que agrupi Mancomunitat, Govern balear, Consells
Insulars, institucions financeres i institucions provades. A-'
quest patronat s'ha de constituir amb plataforma per a la
rehabilita ció de la cultura en el Pla. El Govern balear ha de
donar suport a totes les activitats específiques que aquest
patronat pretén dur a terme.
1 com a conclusió, els he de dir que ens trobam
davant un programa orientador de l'acció de govern. Un
programa que precisa l'acció coordinada de les distintes
conselleries, del Govern central, de les institucions autonomiques i locals de Mallorca i, concretament, del Pla. Un
programa al qual el Govern balear destinara l'any que ve una
partida important deIs seus pressuposts en funció d 'una serie
de prioritzacions. 1 amb tot el que he exposat crec que els he

donat motius més que suficients per no acceptar aquesta
esmena de 205 milions de pessetes. Moltes gracies.

EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sra. Salomo
Sí, Sr. Alfonso?
EL SR. ALFONSO 1 VILLANUEVA:
Sr. President, pareix que la intervenció de la Sra.
Salom no ha estat una intervenció de presa de posició,
sinó que ha estat un debato Per tant, voldríem tenir un
torn (dos, tres minuts) de replica, que seria ellogic.
EL SR. PRESIDENT:
Seria un torn de contradiccions, en qualsevol
cas, que correspondria fer al Diputat contradit, que és
el Sr. Antich. No obstant, si ell li cedeix el torn ...
Té la paraula, idó.
EL SR. ALFONSO 1 VILLANUEVA:
Sí, Sr. President.
Sra. Salom, ens ha explicat el que seria el Pla de
Mallorca -que ja ho havia explicat el Conseller, amb una
profusió enorme de diaris, i ja ens n'havíem assabentat,
d'aixo-, peró a mi m'interessaven dues coses. Ha contradit una cosa que el nostre portaveu, el Sr. Antich, no
havia dit, que és el tema de com es duran totes aquestes
propostes que vostes fan i que no aproven. Com es
duran endavant aquestes modificacions en el pressupost
si es redueixen totes aquestes conselleries. Miri, nosaltres
demanam que es redueixin la Conselleria de TrebaIl i la
de Transports, i que passin a ser, com a mwm, direccions generals. 1 demanam que es redueixi la Conselleria
de Funció Pública i que quedi adjunta a Presidencia,
que és ellloc on ha d'estar. Nosaltres demanam que es
redueixi la ConseIleria sense cartera, perque ni el ConseIler, a una compareixen<;a, va ser capa<; d'explicar el que
feia. És molt difícil explicar que fa, si no fa res. Per
tant, aixó, que acudeix al ConseIl de Govern, supós, són
reduccions perfectament lógiques tretes de la relació de
llocs de trebaIl i sumad es una a una.
Respecte al Pla de Mallorca, com li ha dit molt
bé el Sr. Antich, on és en el pressupost? Esperam que
ens ho doni Europa? Si sempre hem d'esperar que ens
ho doni Europa, malament anam.
I si m'ho permet el President -i és un segon-,
només volía fer un aclariment. A niveIl d'article, l'any
passat, hi havia una partida ...
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EL SR. PRESIDENT:
Sr. Alfonso, jo puc acceptar que voste faci un torn
de contradiccions al que ha dit la Sra. Salom, pero no entri
en al tres qüestions en aquest momento
EL SR. ALFONSO 1 VILLANUEVA:
Gracies, Sr. President. He acabat.

una solució a base de pralíferació de polígons industrials i de naus en aquests municípis, perque tampoc no
hem d'hipotecar el millor capital de futur que tenen
molts d'aquests pobles. És la tranquil·lítat, és la naturalesa, són les relacions humanes dins les poblacions, que a
les ciutats es van perdent. De manera que es tractaria de
conjugar aquests factors. Per una part, intentar aturar la
disminució de població, a través d'una activitat económica -pensem en la gran tasca de restauració que es pot
fer-; i per una altra, incentivar i potenciar aquestes característiques, aquests valors que encara es conserven a
la part forana.

EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Alfonso.
Passarem a l'esmena 4017, creació del Fons de cooperació intermunicipal.

D'aquí que es proposi aquesta esmena. Ha estat
una coincidencia que també sigui n 200 milíons com a la
que es discutia anteriorment. 1 és una esmena ja antiga
que el Govern sol rebutjar, encara que l'any passat varem fer una transaccíó en 20 milions que no sabem
exactament quin final han tengut.

Pel Gi-up PSM-EEM, té la paraula el Sr. Sampol.
EL SR SAMPOL 1 MAS:

Pero hi insistim, perque estam conven~uts que
aquest és el camÍ correcte, i esperam que algun any
tengui una acollida millor. Moltes gracies.

Gracies, Sr. President.
EL SR. PRESIDENT:
Estam en la mateixa lÍnia de l'esmena anterior, pero
feta un poc més global. Perque hi ha un fet inqüestionable:
Dins la nostra comunitat autónoma s'han produit uns desequilibris territorials, com a conseqüencia d'un desenvolupament económic rapid motivat, basicament, per la indústria
turística, que s'haurien d'intentar compensar i que necessiten una acció de govern.
Ens trobam amb una dicotomia zones turístiques/zones antigament agrícoles -i aquest "antigament" no sobra,
perque l'activitat agrícola i ramadera és cada dia menor-o
Davant aixó, alguns municipis es traben amb un deficit d'infrastructures de dotacions de serveis basics i necessiten una
actuació més urgent. En aquests municipis ens trobam amb
un procés de despoblació creixent; la gent jove se'n va cap
a la periferia, cosa que provoca, a la vegada, problemes afegits de subministrament, de prove'iment de recursos naturals
a les zones més poblades. Hi disminueix l'activitat económica, i tot aixo suposa un efecte progressiu en cadena.
Per aixó es proposa aquesta actuació mitjan~ant
transferencies als ajuntaments, amb uns criteris que serien els
que ja hem esmentat (disminució de població, disminució
d'actívitat economíca). 1 tal vegada s'hauria d'estudiar la
protecció del territori. Haurien d'entrar dins aquests criteris
els municípis que s'han caracteritzat per protegir el seu territori i que en aquests moments són el pulmó de zones turístiques que tenen molt a prop.

Gracies, Sr. Sampol.
Pel Grup Parlamentari Mixt, en fixació de posicions, té la paraula el Sr. Vida!.
EL SR. VIDAL 1 JUAN:
Gracies, Sr.President, Sres. i Srs. Diputats.
Anunciam ja que donarem suport a aquesta
esmena 4017 del PSM-EEM, perque, malgrat que el
portaveu d'aquest grup ha dit que era similar a l'anterior
en la qual hem anunciat l'abstencíó del Grup Parlamentari Socialista, nosaltres creim que pel caracter general
de la creació d'un fons de cooperació intermunicipal i
amb les explicacions que ha donat sí que mereix el
suporto Per tant, votarem a favor d'aquesta esmena
4.017. Gracies.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Vidal.
Pel Grup Parlamentari Socialista, en fixació de
posicions, el Sr. Antich té la paraula.
EL SR. ANTICH 1 OLIVER:
Gracies, Sr. President, Sres. i Srs. Diputats.

Bé, aquest fons aniria, evidentment, per a aquestes
dotacíons d'infrastructures i per impulsar l' activitat económica. De totes maneres, pero, i a partir del debat que ja hem
tengut anteriorment, creim que haurÍem d'anar alerta amb

El nostre grup també donara suport a aquesta
esmena del Grup PSM-EEM de creació d'un fons de
cooperació intermunicipal, perque creim que és molt

..
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posítiu dotar el pressupost d'una partida destinada afer
possible un ~nst.rum~.nt tan necessari, per ~o,n~ormar una
política de dlstnbucJo de recursos mes sohdana entre els
diferents municipis d'aquesta comunitat autonoma, i més
solidaria, també, entre les diferents Illes. Gracies.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Antich.
Pel Grup PP-UM, fixació de posicions, té la paraula
la Sra. Salomo
LA SRA. SALOM I COLL:
Gracies, Sr. President.
Pareix que amb aquesta esmena es vol qüestionar la
decidida i valenta política del Govern en benefici deIs municipis. Intentaré ser breu en la meva fixació de posició, pero
també, a la vegada, molt elara. Es vol fer un fons, una borsa
comuna, per a la cooperació intermunicipal. Sobretot perque
els municipis de l'interior, que, en certa manera, s'estan despoblant, puguin ser ajudats en restauració, rehabilitació, etc.
La idea em sembla bona. I més m'ho pareixeria si no es fes
res per part del Govern balear en temes de cooperació municipal. Pero aixo no és així.
El Govern, a través de les distintes conselleries, du
a terme un caramull de projectes d'inversions, d'ajudes per
a polígons, de plans, que redunden en benefici del ajuntaments. I com que les coses amb exemples sempre són molt
més elares, en citaré uns quants. Accions directe que du a
terme el Govern balear: Pla d'embelliment turístic, programa de tractament d'aigües residuals, programes d'habitatge
de protecció oficial i rehabilitació d'habitatges, rehabilitació
de camins rurals -per cert, de titularitat municipal-, centres
de salut i de tercera edat, rehabilitació de fa¡;anes, rehabilitació i construcció de mercats i llotges, gestió i recaptació
tributaria local, policies locals, actes culturals a pobles i
ciutats, etcetera.
I més exemples, i aquesta vegada d'accions indirectes
que du a terme el Govern. Totes les accions duites a ter me
pel Govern es tradueixen en benefici directe per a l'admnistrat, entes aquest com a entitat individual, o com a municipi,
tenint en compte que és un coHectiu d'administrats. Per
exemple: Pla de carreteres, el Pla de comer¡;, les ajudes per
les pluges l'any 1989 i 90, els programes de reindustrialització, programes de promoció turística, programes de desenvolupament agrari, l'hospital Joan Marc, programes d'acció
social, programes de formació ocupacional, etcetera. I a part
d'aixo, també el Govern estudia i desenvolupa programes
d'accions territorialitzades, com per exemple programes
d'acció de la zona 5B, a la serra de Tramuntana, a Menorca
i a Eivissa, programes de la mancomunitat del Pla; es prepara
en certa manera el programa del Raiguer.
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Aleshores, a l'hora de presentar els pressuposts,
el Parlament va ponderar amb deteniment les distintes
polítiques i opcions, i ha elegit aquella on la solidaritat
i el reequilibri primen per damunt d'altres factors. Els
ajuntaments ten en una participació economica molt
important dins els pressuposts de la Comunitat Autonoma, participació directa. 1 per acabar, tan soIs li donaré
una xifra, via capítol VII de transferencies als ajuntaments hi més de 700 milions de pessetes, i xerram tan
soIs de participació directa, amb tota la qual cosa el
nostra grup no donara suport a aquesta esmena. Moltes
gracies.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sra. Salomo Sí, Sr. Sampol, per que em
demana la paraula?
EL SR SAMPOL 1 MAS:
Em pareix que he estat lleugerament contradit.
EL SR. PRESIDENT:
Entenc que amb aquest cas concret no hi ha lloc
a contradiccions, Sr. Sampol. Entenc que ha estat purament fixació de posició, aquest torn anterior.
Conelos el debat, passarem a les votacions de les
esmenes. Votarem en primer lloc l'esmena 4328 de
totalitat, del Grup Parlamentari SOCIALISTA.
Senyores i senyors diputats que voten a favor, es
volen posar drets, per favor? Gracies, poden seure.
Senyores i senyors diputats que voten en contra,
es valen posar drets, per favor? Gracies, poden seure.
Abstencions? Gra.cies, poden seure.
18 vots a favor, 31 en contra, 7 abstencions.
Queda rebutjada l'esmena 4328.
Farem, si no hi ha inconvenient, votació conjunta de la 4329 i 4330. Hi ha petició de votació per separat, votarem, ido, per separat. 4329:
Senyores i senyors diputats que voten a favor, es
valen posar drets, per favor? Gracies, poden seure.
Senyo res i senyors diputats que voten en contra,
es valen posar drets, per favor? Gracies, poden seure.
Abstencions? No n'hi ha.
25 vots a favor, 31 en contra, Queda rebutjada
l'esmena 4329.
Passarem a la votació de l'esmena 4330.
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Senyores i senyors diputats que voten a favor, es
volen posar drets, per favor? Gracies, poden seure.
Senyores i senyors diputats que voten en contra?
Gracies , poden seure.
Abstencions?
22 vots a favor, 31 en contra, 3 abstencions. Queda
rebutjada I'esmena 4330.
Esmena 401 7:

Senyores i senyors diputats que voten a favor, es
volen posar drets, per favor? Gracies, poden seure.
Senyores i senyors diputats que voten en contra, es
volen posar drets, per favor? Gracies, poden seure.
Abstencions? No n'hi ha.
25 vots a favor, 31 en contra. Queda rebutjada, en
conseqüencia I'esmena 4017.
I passam a la secció 15, Conselleria d'Agricultura i
Pesca. Comen<;am pel debat de la totalitat de les esmenes del
Grup PSM I EEM i Grup SOCIALISTA. Per fer la defensa
de la 4123, del Grup PSM I EEM ....
Efectivament, la 4123 no és esmena de totalitat de
secció. Correspon, ido, únicament debatre en aquest tom la
4331, del Grup Parlamentari SOCIALISTA. Té la paraula el
Diputat Sr. Moragues.
EL SR. MORAGUES 1 GOMILA:
Gracies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Si
deim que la Comunitat Autonoma de les Illes Balears té avui
un sector agrari amb problemes, no deim res de nou. El
sector agrari fa molts d'anys que es troba en una situació de
reconversió permanent, amb una reducció continuada deIs
seus efectius. La incorporació d'Espanya a la Comunitat
Europea ha portat una nova dimensió i unes noves perspec~
tives a la nostra agricultura, ramaderia i pesca. L'adhesió eos
obliga a adaptar-nos a una estructura la comunitaria, que al
mateix temps esta en procés de can vi. Com va dir-ho molt
graJicament el propi conseller en una compareixen<;a a comissió per explicar els pressupostos, el sector viu una situació de canvi dins del canví. Hi ha agricultura i una ramaderia
productiva que tenen un gran futur a Europa i a Balears
també, si aprofitam les oportunitats. Arnés, ens convé evitar
el despoblament de la ruralia complementant ¡'activitat agraria amb altres activitats economiques.
L'agricultura balear viu especialment les contradiccions d'una dialectica de triple marc competencial: autonomic,
estatal i europeu, per una banda; i per altra haver-se conver-

tit en una activitat residual des del punt de vista econo··
mic i fortament pressionada per l'activitat turística,
I'economia de serveis i la utilització del sol que aquestes
comporten.
L'entrada a un mercat comú de 340 mílions
d'habitants ens ha marcat molt la nostra agricultura, i es
marca encara més en aquests moments de revisió de la
política agraria comuna, que per culpa de la nostra
tardana entrada a Europa es realitza preferentment des
d 'una óptica nord-europea, i que per tant planteja enormes interrogants per I'agricultura mediterrania, i molt
concretament pels sector de la llet i de la carn, pel que
a nosaltres afecta. No és menys cert que s'han fet i es
fan esfor~os per tal de redre<;ar els aspectes menys
positius, i algunes coses s'han m illorat, com per exemple
I'a ugment de la guota lIetera en 600 mil tones/any, o
l'aplicació ja de I'acord referit a fr uites i verdures.
Dins aquesta conjuntura ens trobam amb els
pressupostos per a l' exercici de 1993, que haurien de
tenir una visió molt ampla. Haurien d'aportar solucions
sobre el futur incert del món rural a Balears, des d'una
perspectiva global i globalitzadora deIs diversos aspectes
que hi conflueixen per garantir una venda suficient
mitjan<;ant les activitats agrícoles i ramaderes, i també
agroindustrials i activitats alternatives. I tot amb unes
condicions de vida dignes, amb el que a<;.o comporta
quant a infrastructures i serveis, per tal que viure al
camp no plantegi, en definitiva, al preu afegit d'unes
rendes baixes, unes condicions de vida més precaries i
moltes vegades inacceptables des de l'optica de finals del
segle XX. S'hauria de saber que es pot produir, com
s'ha de produir, on s'ha de vendre, quina sera la nostra
competencia, i en quines epoques de l'anys es produinl
aquesta competencia. I a<;o ho ha de saber no només la
Conselleria, el Govem en definitiva, sinó també els
nostres productors, els nos tres industrials i els nos tres
inversors.

....

L'agricultura ha d'afinar els seus plantejaments,
i sens dubte ho ha de fer la Conselleria; facilitar els

instruments informatius necessaris al sector perque
pugui moure's, invertir i jugar. Per tant, s'ha de tenir
una política agraria clara, que es vegi no solament en
els seus plantejaments, sinó que es noti en la seva execució, i jo no estic massa segur que cap d'aquestes dues
coses es vegi com s'hauria de veure. Tots coneixem els
productes que la nova política agraria comunitaria ere u
necessari regular, i que són les oleaginoses, els cereals,
el tabac, i molt especialment, pel que fa referencia a la
nostra agricultura, el vacum la llet i I'oví juntament
amb una serie de mesures d'acompanyament: protecció
del medi ambient, forestació de terres i jubilació anticipada. La reforma preve u en els sectors afectats un descens controlat i gradual deIs preus i un control obligatori
de la producció. pero amb una compensació assegurada
amb les rendes, que tendeix a protegir I'explotació familiar.

se .

...
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És aquest, senyores i senyors diputats, el marc on
s'inscriu el present i el futur, si n'hi h~ d'haver -i nosaltres
creim que sí- de la pagesia de Balears. Es el marc que deriva
en els aspectes positius i negatius, de la nostra pertenencia a
I'Estat espanyol, i a través d'ell a la Comunitat Europea i a
la comunitat internacional. 1 no podem estar permanentment
atribuint a Madrid i a Brussel'les les mancan ces i les negligencies de la nostra acció de Govern, perque aixo no solament seria una gran irresponsabilitat, sinó que no solucionam
res, no fa res més que incrementar la confusió i el desconcert de la pagesia.
Si aquest és el marc general, hem de coincidir que el
nombre i la naturalesa de les incerteses que s'obre al sector
és gran. Pero, com deia fa pocs mesas un analista del tema,
a'So no és bo ni és dolent, és simplement inevitable. Si volem continuar plenament integrats en un món cada dia més
obert i interrelacionat, precisament per a~o, ham de protagonitzar un important procés de modernítzació i adaptació a
les noves circumstancies. És a dir, el pages de Balears, com
l'europeu, ha de produir cada dia més per un mercat altament competitiu que requereix més qualitat a millor preu.
Millorar qualitat i reduir preu a la vegada, significa reduir
marges, i a<;o implica la necessÍtat de compensar-ho, participant necessariament del valor afegit que es produeix a les
següents fases del procés agro-alimentari, és a dir, en la fase
de transformació, de comercialització i de distribució.
En conseqüencia, haura d'agrupar ofertes, establir
contractes estables de subministrament a la indústria agroalimentaria, i crear mecanismes de comercialització que no
poden contemplar-se, que no haurien de contemplar-se,
allladament com un procés individual, sinó com un procés
interrelacionat. 1 aquí hi ha un amplíssim camp per a l'economia social, que ocupi el lloc que ha deixat un model de
cooperativisme que a balears ha arribat al final del seu trajecte, i hem de convenir que ho ha fet de bastant males maneres. 1 d'aquí les exigencies d'una formació permanent per a
millorar i abaratir els costos del procés productiu, amb un
suport actiu de l'administració. Aquí, com per tot arreu,
coexisteixen dos tipus d'explotació i de pagesos: unes explotacions viables, normalment a carrec de pagesos a plena dedicació; i explotacions que difícilment seran competitives, bé
sigui per les seves dimensions, bé per la seva ubicació, edat
del titular, o bé per la seva dedicació a temps parcial a l'explotació.
Nosaltres, Sr. Conseller, coincidint amb voste, apostam decididament per l'empresa familiar agraria, viable i
rendible, com a nudi basic de l'estructura productiva i per
poder estabilitzar la permanencia de la població rural en el
medi en que viu, perque és imprescindible evitar la desertització, i perque és imprescindible per l'equilibri territorial de
les nostres illes. Hem de dir darament als pagesos que no es
convertiren en simples jardiners d'una terra improductiva,
sinó que els donarem assessorament, orientació i ajuda per
organitzar altres activitats substitutories que els permetran
vivint alla i com valen viure. 1 a<;o ho hem de fer amb de-

2281

cissió. 1 a<;o s'ha de veure dar i llampant en els pressupostas, i nosaltres no ho hem vist.
Hem llegit i estudiat amb molta atenció el seu
text pressupostari, esperant que per un any difícil, com
s'espera que sigui l'any 1993, que hi trobaríem uns
pressupostos esperan'Sadors per al sector, perque els
pagesos no perdin definitivament I'anim i la veritat és
que no ha hem trobat. no hem trobat ni l'energia, ni la
voluntat ni la convicció necessaria per trabar sortides
noves, per superar situacions. En canvi, sí que hi hem
trobat continui'tat, que podria ser coherent si la situació
fos la mateixa, pero que no ho éso En canvi, sí que hi
trobam continuisme, que vol dir desesperan<;a, que vol
dir falta d'energia per treure el sector de l'incertesa en
que viu. En definitiva, Sr. Conseller, aquests són uns
pressupostos que els falta "nervi", per dir-ho d'una manera grafica.
Que ha passat en el sector del cooperativisme,
Sr. Conseller? Tenim les restes d'un entramat cooperatiu
en situació extremadament difícil, mentre d'altres cooperatives ocupen els primers lloes de la indústria agroalimentaria arreu d'Espanya i d'Europa. Jo sé que voste
em dira que a Balears ens falla el més important, l'esperit cooperativista. Ha tingut oportunitats mol tes vegades
de discutir aquest tema en els darrers mesos, i segurament hi podríem estar d'acord. Segur, que hi estem
d'acord, pero, no creu, Sr. Conseller, que el que falla de
ver és la gestió de les cooperatives en aquest model
cooperatiu que ve arrossegant encara tots els vicis d 'una
visió cooperativista que podríem atribuir a anteriors
regims polítics? No ha analitzat, Sr,. Conseller, per que
no s'ha millorat el sector d'economia social agraria a
pesar del ajuts a capitalització de les accions de suport
directe a les accions formatives, i llarg etcetera? No
creu, Sr. Conseller, com creim nosaltres, que és necessari fer un pas endavant decidit, no de la forma tebia amb
que voste fa moltes vegades les coses, i que nosaltres a
més li recordam a les comissions alla on ens trobam?
Perque no ens ham d'enganar. El cooperativisme juga un paper rellevant dins el sector agro-alimentari
del nostre país, i té reservat un enorme camp d'activitats dins la nova política agra.ria comunitaria, i a<;o no
ho podem oblidar ni deixar de banda. Que esperam per
valorar, per discutir amb els sectors professionals agraris
les previsions sobre l'impacte de la reforma de la política agraria comunitaria als diversos sectors productius?
No troba que ha arribat l'hora de valorar quin tipus
d'empresa familiar agraria, viable i estable volem, i
quines línies d'ajut es mereix? S'ha de definir de veritat
quin és l'objectiu basic de l'acció de modernització
agraria a Balears, com i amb quin mitjan i quines conseqüencies tindra per al sector incrementar la productivitat per explotació sense generar excedents. S'ha de definir l'explotació agraria prioritaria, i s'ha de recolzar
mitjan<;ant informació, formació, suport tecnic, etcete-
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ra. S'ha d'impulsar la implantació de joves agricultors, si més
no per tal de garantir la supervivencia del sector.
S'ha de ser molt més clar, molt més valent, diria jo,
s'ha de dir als pagesos amb quins mitjans l'administració
pensa impulsar ara tot el conjunt de necessitats que se'n
deriven de la política agraria comunitaria: reducció del cost
d'inpuls, reducció de costos de producció, exigencia de normalització i de qualitat deis productes, foment de fórmules
associatives que permetin agrupar oferta i una major participació en el valor agro-alimentari, aconseguir un desenvolupament respectuós i productiu del medi natural, retirada de
terres i increment de la reforestació, objectius basics de la
política agraria europea que permetran que el sector compleixi tres funcions: primer, servir cada vegada més una demanda evitant excedents; ser competitius en preus i qualitat
des del punt de vista de productors i de consumidors; i tercer, produir respectant i alhora protegint el medi natural.
Aquests objectius, que he qualificat de basics, i que
estic segur que voste comparteix, no traben en els pressupostos una traducció rotunda i clara, que era el que els temps
que corren necessitavem. Per ac;o, Sr. Conseller, no els podem estalonar. Nosaltres voldríem que aquests pressupostos
sortissin de la seva tramitació parlamentaria amb una miqueta més de llum en l'horitzó, que donassin un poc més d'esperan~a per al sector.
Jo li oferesc, com ja l'ha tinguda en altres ocasions,
la co!-laboració lleial i el suport del Grup SOCIALISTA a
una política agraria que sigui coincident amb els interessos
de la pagesia, que és en definitiva del que es tracta. Mentrestant ens trobam que en els textos pressupostaris no es dona
resposta als greus interragants que té plantejats el sector
agrari, i que l'execució pressupostaria que es pot analitzar
fins a hores d'ara, del pressupost actual i de l'any passat és
bastant descoratjadora. 1 per tant, sol'licitam la retirada del
projecte de pressuposts de la secció 15 per tal que sigui refeta i es converteixi veritablement en el crit d'esperan~a que
espera i es mereix el sector.
No demanam més recursos. Si ha estudiat les nostres
esmenes ha vist que no hem tocat un duro de cap altre secció. Creim que un deIs s~us actius, Sr. Conseller, és haver
lograt per aquesta comunitat unes xifres pressupostaries que
ni els més optimista s'ho hagués cregut si li haguessin contat
fa quatre o cinc anys. No es tracta de gastar més, es tracta de
gastar millor, establint prioritats, no enumerant desitjos. Es
tracta de governar induint el sector a donar respostes als
problemes plantejats. No es tracta, Sr. Conseller, d'esperar
les demandes del sector, i si aquestes no es produeixen, lamentar-se per a~ó. i li vull recordar que a~o li passa moltes
vegades, perque quan a~ó passa desaprofitam esfor~os i
recursos nostres i d'altres administracions. 1 voste, curant-se
en salut, presenta uns pressupostos amb una filosofia política que podem compartir en la seva pnktica totalitat, pero
renuncien al més difícil, a governar, que vol dir basicament
prioritzar i assignar recursos.

No, Sr. Conseller, aque3ts no són els pressupostos que ens hagués agradat veure, perque en epoques
difícils es requereix una manera diferent de governar.
És quan fa mal temps que es veuen els bons mariners,
diu una dita popular, a Menorca almanco. No malmetí
la seva bona fama de capita i barati de barco, barco
pressupostari, obviament. El que voste ara per ara té fa
aigua per massa costats. Gracies, Sr. President.
(La Vicepresidenta primera substitueix el Sr.
President en la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Moragues. Té la paraula el Conseller Sr. Morey.
EL SR. CONSELLER D'AGRICULTURA 1
PESCA (Pere Morey i BalIester)
Sra. Presidenta, sen yo res i senyors diputats.
Se'm demana, se'm diu, que barati de barco i em passi
a uns pressuposts més encoratjadors de cara al sector, i
més esperan<;;adors; i se'm presenta una esmena a la
totalitat, perque diuen que aquests pressuposts no són
allo que els agradaria que fossin. Jo ho comprenc, ho ha
dit el Sr. Pallicer, que en aquest moment no es troba ... sí que es troba, no el veia- que existeix dins la democracia, la fórmula d el'esmena a la totalitat és una cosa
completament normal i logica; i jo diria que en cas de
l'agricultura quasi ritual. I en aquest sentit no vull desmereixer la paraula ritual. Jo, com el Sr. Saint-Exupéry,
crec que els pobles estan units pel ritus i el mite, i per
consegüent la ho valor en alIó que val.
Miri, aquí tenc un document que es diu IIDebate
sobre política agraria i medio rural en el Congreso de
los Diputados ll EIs senyors del PP li diuen al Sr. Solbes
coses paregudíssimes a les que voste m'ha dit aquí fa
cinc minuts. 1 és normal. Jo quan llegesc aixó, lIegesc la
resposta del Sr. Solbes, dic que el Sr. Solbes no odia dir
altra cosa del que ha dit, i no podia fer un pressupost
diferent del que ha fet. 1 voste, versus, en sentit contrari,
el mateix.

...

Jo he presenciat com a Diputat fins ara tot el
debat, i li puc admetre que hi ha seccions on existeix
aquest barco, pots tirar més o manco el rumb cap un
costat o cap un altre. Miri, en el barco que en aquest
moment ens toca navegar -en un altre sentit el Sr. Solbes, i en una escala molt més petita i molt més modesta
un servidor- amb el rumb poques coses podem fer.
Qualque guinyada, peró de tant en tant se'ns diu que
tornem altra vegada al rumb, perque se'm veu elllautó.
Aquí, al Sr Solbes li diuen: lIes nota una carencia d'esfor<;; pressupostari, només el 2,6% del total de
les despeses del pressupost esta dedicat a I'agricultura,
i aixo és una bírria de les bírries ll • Bé, perque vostes
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sa piguen nasal tres dedicam el 8,4, pero és igual, en aq uests
rnoments el sector agrari, i Ji podría repetir aquí el que
diuen del sector agrari el PP, i és elmateix que diu voste: la
s; w ació, ens agradi o no ens agradi és com éso 1 no hem de
donar la culpa, com voste ha dit molt bé, a BrusseHes, ni a
Madrid, ni res d'aixó, perque a més no serveix de res. Ham
de dir que en tat cas la culpa és, culpa entre cometes, que si
es parla de competitivitat, de productivitat, de capacitat de
lluitar de cara a un mercat cada vegada més obert, menys
intervengut, en aquest procés cauen, doncs els senyors que
fan carbó i no en poden fer perque no resulta competittiu,
els senyors que fan vaixells i no en poden fer perque no
resulta competitiu, i els senyors que fan tomatigues, i no són
competitives.
El que passa, és que darrere la crisi económica económica del sector agrari, que és una crisi per la qual vostes
saben, perque ho ham discutit diverses vegades, que el 20%
de les empreses agraries produeixen el 80% deis aliments
que consumeix Europa. Hi ha un procés de concentració
impottantíssim, i de redimensionament de l'empresa. Doncs
el problema és que en aquesta purga evolutiva, en aquest
procés clarificador de mercat, en aquest procés capitalista,
poden caure ni més ni manco que una part sociológica molt
important d'Europa, que és el món rural. Es pot despoblar
el món rural, hi pot haver uns problemes socioeconómics,
més que economics, de tal magnitud que cal actuar sobre ells
independentment de la part purament i mecanicament economica.
Que hi ha incertesa? Bé, jo li diria que efectivament
n 'hi ha. En aquests moments no soIs hi ha la reforma de la
PAC, que recordara que es va aprovar dia 24 i 25 de maig,
o sia que tampoc es tan ... i la posam en marxa ara. Aquestes
darreres setmanes al Ministeri hi ha hagut de quatre a cinc
reunions di aries per posar en marxa la reforma de la P AC
l 'u de gener. Tenc mitja conselleria a Madrid. Sobre aixo, a
més, que com voste ha dit molt bé afecta només una serie
de sectors deIs quals podríem "passar" en molts de casos, el
problema és que venen els acords del GATT, perque quan
el Sr. Clinton veu que guanyara, pega un cop damunt la
taula, i alla on s'ha parlat all1arg de sis anys del diví i l'huma, i la caixa blava i la caixa verda, i les subvencions a l'exportació i els aranzels i tates aquestes coses ... ha arribat el Sr.
Clinton i ha dit 11 O aquí s'arriba a un acord o hi ha guerra
comercial 11 •
Tenim el GATT, que aquest sí que afecta sectors
molt importants per nosaltres com són les fruites i les hortalisses. Em diran liBé, com que les Balears exporten poques
fruites i hortalisses, no ens afectara el GATT" Bé, pero quan
els senyors d'Almeria i Valencia no puguin treure, vendran
cap aquí, i llavors sí que ens afectara. Bé, ja en tenim dues,
de reformes. Sobre aquestes dues ve el Tribunal Constitucional, que té tots els respectes de tots els membres d'aquesta
cambra, no cal dir-ho, i diu "Aixo del SEMPA ha han de
pagar les comunitats autonomes". Bé, escolti, i ara? Ah! i el
Ministeri diu "10 he de fer respectar el Tribunal, per consegüent l'u de gener a voste, ahí le van mil expedientes de les

2283

ovelles, les vaques, las vacas nodrizas, els cereals .. . 11 1
aixó, com ho farem? "Ah! aixó és el seu problema.
Per consegüent, incerteses totes les que vulguin.
Incerteses de cara a la propia administració que a tota
marxa, en mesas, s'ha d'adaptar. Només l'administració!
No li dic res de cara al pobre pages que l'únic que sap
és que els cereals diuen que aniran a 7 pessetes.
Que existeix claríssimament la necessitat de
diferenciar l'empresa familiar agraria viable i la no
viable? Doncs sí senyor. 1 jo estic d'acord amb voste
que les viable, que possiblement són més de les que ens
pensam, se'ls ha de, no ajudar, sinó donar tots tipus de
facilitats perque puguin desenrotllar-se elles mateixes. 1
les no viables, hem de veure quines són aquelles que per
la seva situació socioeconomica és necessari ajudar per
evitar el despoblament.
Voste em diu que aquests pressuposts no tenen
cap convicció. Sí, tenen una convicció claríssima, una
convicció que en el futur per a l'agricultura, igual com
totes les aItres esferes económiques, no existeix cap
fórmula magica, no existe ix cap panacea, no existe ix cap
solució que des d'uns pressuposts, des d'un govern autonom, des d'un govern de Madrid ni des d'un govern de
BrusseHes resolgui la papereta de la competitivitat i la
pape reta de l'eficiencia productiva. Tot es tracta de la
suma de petites solucions, petitíssimes solucions que
sumades poden donar un camí d'expectativa i de sortida. 1 amb aixo estic d'acord amb voste que el Govern ha
de ser capdavanter en el plantejament d'aquestes solucions.
A vegades, jo not que les diferencies que hi pot
haver entre els plantejaments de l'oposició i els del
Govern en materia agrícola són realment de matís.
Pero hi ha un matís important. De qualque manera, a
vegades tenc la sen sació que el que vostes em diuen és
IIvoste als pagesos els ha d'ensenyar quina és la solució,
i si no hi van, els envil voste a la fon;a que es salvin".
Jo amb aixó tenc les meves reticencies, en primer lloc
perque no estic massa segur que la solució l'hagi de
donar el sector públic, i no s'hagi de trobar per ella al
sector privat, aixo en primer noc. 1 en segon lIoc, crec
que sí que és obligació informar i sí que és obligació
la transferencia tecnológica en aquests moments, estic
d'acord amb vostes. El tema la formació és importantíssim, el tema de la transferencia tecnologica, és importantíssim, pero a partir d'aquí ha de ser assumit
aquest repte per al pro pi sector.
Estic d 'acord amb voste que mai s'havia donat
al sistema d'associacionisme agrari, per no parlar exclusivament de cooperatives, ajudes de tal magnitud, ni
s'havia fet un pla de capitalització tan seriós com s'ha
fet en el cas de la Comunitat Autonoma. 1 estic d'acord
amb voste que ens trobam amb un model cooperatiu
que en aquests moments es pot considerar obsolet. Pero
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el trist, el que a mi em preocupa, és que davant aquest model
a Espanya només existeixin una altra solució, que és la societat agraria de transformació, que el Ministeri d' Agricultura
castiga, no ajuda, sinó que té tendencia a dir que aixo ha de
desapareixer, i no es posen en marxa altres sistemes que han
demostrat a Europa, com són els sindicats francesos de productors, fórmules que solventin els entrebancs estructural s i
de gerencia que -estic d'acord amb vostes- han duit el cooperativisme a aquesta situació.
Jo he arribat a la concIusió de Don Camilo José
Cela, quan va dir una vegada "el pitjor deIs polítics és quan
volen fer la revolució, perque aleshores és quan l'armen de
tot". Jo he arribat a la concIusió que prou revolució tenen
els pagesos venguda des de fora, perque jo em posi a revolucionar-los més. Crec que la feina del Govern és ajudar-los en
aquests moments de transició, d'indefinició, on s'han de
prendre decisions en un regim d 'incertesa molt gros, ajudarlos a prendre aquestes decisions d 'una manera racional i
economicament viable.
Els joves? Miri, jo estic conven~uts, i ho he dit al Sr.
Pedro Solbes, que el millor que podríem fer totes les administracions agrihies d'aquest país és treure doblers de totes
les subvencions i fer una gran borsa, ajudant a fer un retir
digne a tots aquells que s'han retirar, i ajudar moltÍssim als
joves que els han de substituir. Que si nosaltres ens centrassim en aixo, realment farÍem una gran feina. Pero ens trobam amb el següent problema pressupostari, i ja entram dins
el problema pressupostari que voste ha fixat. El problema
pressupostari és el següent: la reforma de la política agraria
comuna sinteticament és: liberalització de preus, disminució
del sistema d'intervenció comunitari, de la Comunitat Economica Europea, per consegüent disminució de preus, que
seran deixats surar als mercats internacionals. Aixo produeix
una caiguda de la renda agraria, i existeixen una serie de
mesures que es posen en marxa, ajudes directe a la renda, per
compensar-ho.
Llavors sobre aquestes ajudes sector per sector que
afecta la reforma, en linies generals el que diu la Comissió
és el següent: regions d 'objectiu 1, 75% es dóna per part de
Brussel-les, 25% estat membre' regions objectiu 5B, 50%
Brussel-Ies, 50% estat. Tots feim els reglaments, dei m "estam
salvats, molt bé, el cereal~ ens baixanl. a 100 ecus la tona,
peró aquí tenim les compensacions, i encara els pagesos hi
sortiran guanyant. Pero després, quan ens reunim a Madrid,
doncs amb la sinceritat que funcionen aquestes coses quan no
es parla davJ3.nt periodistes ni damunt una tribuna, que ens
diuen? "no en tenim, no podem pagar el 50%, no tenim
pressupost per pagar el 50%, i llavors, senyors de les comunitats auton mes, vostes paguin un 25%, i nosaltres posarem
l'altre 25%, perque aquí diu estat membre, i que jo sapiga
l'estat membre també són vostes". 1 llavors descobrim que
de cop SOm estat membre quan hem de pagar.
1 cIar, el problema és quan anam alla, i jo vaig al
conseller Forcades i li die lIés que em diuen a Madrid que
ham de posar el 25% de totes les ajudes comunitaries", i ell

em diu "de que vas? No és possible, no tenim entrades
abastament per poder afrontar una situació que, calculam per baix, durant l'any 1993 representara 3.000 milions de pessetes. I aquest és el tema, greu i real, en el
qual ens trobam. 1 jo no vaig al Ministre Sol bes dient-li
"és que voste no té suficient ... la seva posició és tebia",
dira "tant t<~bia com voste vulgui, pero és que tenc el
que tene, i no en tenc més, i jo tenc el 2,8% del pressupost de la nació, i s'ha acabat el broquil". I aquest és el
vertader problema, parlant no en termes de fer volar
estels, sinó anant a la realitat de les coses, el problema
és aquesto No hi ha doblers públics, ni aquí, ni a Madrid, ni probablement a BrusseHes, perque Brussel'les
estic conven~ut que posa aquests coeficients i diu que
400 ecus/hectarea per la repoblació, perque saben que
determinats estats: Italia, Espanya, Portugal, Grecia,
Irlanda, purament i simple no tendran doblers per anarhi, aniran a la confinan~ació curtets, i llavors tot ens
quedara encara més petit, i realment quan parlavem
d'aquesta esperan~a en el sector, no li podem dir més
que l'efecte, parlant-li cIar, l'efecte negatiu de la disminució de renda via disminució de preus sera immediata,
perque el mercat actua immediatament, i l'esperan~a
que la compensació económica de les administracions
arribi amb les quantitats abastament per compensar
aquesta perdua és més que dubtosa.
Jo crec que una de les coses més importants que
hi ha en aquests moments en el sector és parlar-li cIar,
i no dir-li cap tipus de mentides, perque cree que estam
d'acord que els interessos del pages no passen en aquest
moment per vendre-los un vaixell que no és el que toca.
Que m'agradaria canviar de vaixell? Sí, que m'agradaria. M'agradaria poder dir al Sr. Solbes 1125% de la finan~ació, la Comunitat Autónoma de les Balears, ahí va
eso", pero no li puc dir, perque jo tanc una estructura
pressupostaria en la qual, com voste sap, tenc un programa, el 5b, que com a conseqüencia de la devaluació
de la pesseta, en conseqüencia de la revalorització de
l'ecu, i que és el darrer any d'actuació i per consegüent
any de tancament on s'ha d'acabar, doncs em puja a
1.249 milions de pessetes. 1 aquest és un programa del
qual jo no em puc moure. El Sr. Huguet, que defensara
la posició del Grup en aquestes esmenes, quan toqui el
programa 5312, li ha de dir que és un programa que no
es pot esmenar, no es pot tocat, ve així com esta pactat.
Per consegüent, aixo em gravita moltíssim sobre
un pressupost que és practicament el mateix de l'any
passat, un 0,25% més que l'any passat. És el mateix
pressupost. 1 aixo, en el moment que a mi m'augmenta
moltíssim un programa, em disminueixen els al tres. CIar
i llampant. Que passara amb tota la política de millo res
estructurals agraries tan importants en aquests moments,
quan estan basades en un sistema de credits bancaris per
la mateixa raó que deiem: com que no hi ha doblers en
caixa, es financen a l'esfor~ en base de pagar els bancs
alllarg d'anys unes subvencions a millora d'estructures.
Aquest sistema, apart que en aquests moments haurem
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de cercar qualque sistema perque els bancs deixin els doblers
15 pagesos, sobretot als joves agricultors, que és el que real~ent el que em preocupa, ens trobarem clarÍssimament que
aquest sistema no funcionara de manera efectiva. 1 aixo ens
preocupa moltíssim, perque no tendrem cap mena de possibiJitat de fer la nostra propia política en aquest sentit.
Finalment, per acabar, perque veig que el meu grup
ero fa senyes clarÍssimes que és hora de l'aterratge final, jo

crec que el 1993 efectivament sera un any difícil, pero perque sera ja l'any del canvi definitiu. Crec sincerament que a
l'any 1993 apareixera ja per primera vegada el nou model
administratiu d'agricultura que funcionara els proxims 10
anys. Veuran vost{~s com a rany 1993 apareix la declaració
de sembra, que sera com la declaració de renda pels pagesos.
Veuran vostes canvis espectaculars per als quals nosaltres ens
preparam. 1 també sera l'any en el qual es veura clarÍssimament que l'empresa familiar agraria, amb tots els seus problemes i els seus defectes, és I 'única esperan¡;a que ens queda per tenir una ruralia al futur deIs nostres fills. Gracies, Sr.
President.
(El Sr. President repren la direcGÍó del debat)

EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Conseller, per la replica, dins la qüestió
incidental, té la paraula el Sr. Moragues.
EL SR. MORAGUES 1 GOMILA:
Gracies, Sr. President. Sr. Conseller, és una llastima
que sempre ens toqui debatre agricultura a altes hores de la
matinada, que tothom esta cansat, i que ens fan mala cara
fins i tot els membres del Govern. Pero ja hi estem acostumats, cada any estem igual.
Voste parlava que els discursos a l'oposició comparteixen molts de punts de vista, encara que siguin fets per
forces polítiques diferents, i jo crec que té part de raó, sobretot en una qüestió com l'agrícola, que jo li he convenir
d'entrada -i ho he fet durant la meya primera intervencióque les concordancies són enormes, perque estam embarcats
en el mateix vaixell, encara que faci aigua per moltes bandes.
Pero l'oposició fa un discurs paregut perque també comparteix un mateix anhel, que és governar l'oposició i que no
governi el govern, és clar, i per tant feim un discurs paregut,
sempre trobam que el que governa ho fa malament, i sempre
trobam que es podria fer més que allo que es fa. Per tant,
a~o ens ajunta d'alguna manera l'oposició d'aquÍ amb l'oposició d'altres lIocs.
He dit també a la intervenció que compartíem basicament la filosofia, que es nota amb una memoria que la
Conselleria d' Agricultura fa extensa, explica; i és un tonica,
a més, no és d'enguany, ja fa bastants d'anys, crec que des
que és Conseller d'Agricultura, ha estat així. Jo crec que és
una de les exposicions de política sectorial més extensa de
les que es fan en els pressuposts, i com he dit, nosaltres ho
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compartim la seva practica totalitat. No compartim,
pero, la plasmació en nombres d'aquesta memoria,
d'aquesta política que vos te ens expressa a la memoria.
Davant un repte com el que significara. l'any
1993, que efectivament seral'any definitiu, perque entra
en vigor l'Acta única europea, que encara no tenim molt
clar com ens afectara. Sobretot no ho tenen molt clar els
que tan feina al campo Entrara en funcionament la
política agraria comunitaria, que voste també ens recordava, que no té ni molt clar encara el Ministeri com
l'ha d'aplicar. Entraran en vigor els acords del GATT,
per acabar-ho d'aclarir; i fa molts pocs dies han aprovat
la política pesquera comuna, que en aquest cas ja no n
tenim ni la més remota idea de cam ho hem de fer.
Evidentment que per al sector primari sera un any que
podríem posar-li aquelllema que utilitzava el Che Guevara qua n era a la guerrilla: IIvictoria o muerte", aixo és
ben clar: o en sartim, del 93, o serem morts. El sector
primari en aquest cas no té altra alternativa.
Quan voste parla que s'han de donar tot tipus
de facilitats per les empreses familiars agraries; evidentment que sí, i' a¡;o és el -que reclamam. Pero si
voste fos un pages que tingués una explotació agraria
i digués liJo em crec el que em canta el Sr. Conseller,
que fa molts de programes de radio, i molta propaganda
per la premsa. Jo m'ho crec, aniré a veure a on puc
anar, quin es ajudes té previstes per als meus problemes
concrets avui i aquí ll • 1 va als pressuposts, que se suposa
que és el vademecum de la política de la Conselleria; i
que troba? Tres partides: Noves inversions, inversions
de reposició, inversions immaterials. 1 cIar, els pagesos,
que tenen les limitacions que tenen, resulta que lIegeixen
la memoria i entenen que voste ho té tot previst, pero
que a l'hora de traslIadar-ho al pressupost tot alIo que
voste em contava no sé com ho de fer. Per tant, totes
les meves incerteses han quedat damunt la taula exactament igual, sense resoldre cap.
Jo crec que el Govern ha de ser capdavanter, i
ha de ser-ho definint que vol fer, governant; i no podem
deixar només al sector privat que elIs facin la propia
reconversió. Voste, que té la responsabilitat de dirigir la
política agraria d'aquestes illes, ha de dir "d'acord amb
el que nosaItres entenem que és la política agraria
comunitaria, i els acords del GATT, i la política pesquera, i l' Acta única, hem de fer a¡;o per salvar el sector
primari" . 1 a¡;o, nosaltres notam que no ho vol fer.
Creim que és difícil, pero notam que no ho vol fer.
Voste ha de ser més capdavanter del que diu que éso 1
posava com a exemple del que s'havia de fer els temes
de formació; tendrem oportunítat de parlar-ne d'aquí a
alguns moments. Crec que la formació és un deIs grans
handicaps que té la seva conselIeria, i ho debatrem acte
seguít amb alguns deIs programes. Crec que hi ha hagut
un desgavell absolut i total en qüestions de formació , on
es demostra moIt cIarament quina és la ineficacia del
govern. Ha deixat als representants socials del sector fer

2286

DIARI DE SESSIONS / Núm.57JII / 21 i 22 de desembre del 1992

qualsevol tipus de cosa, independentment que fos o no convenient la realització d'aquests cursos de formació; i no s'ha
prioritzat. No s'ha governat, en definitiva, que és el que
nosaltres li criticavem. Estam d'acord amb la filosofia i amb
tot el discurs que voste ens ha feto
Crec que, evidentment, no s'ha de revolucionar res
mes, que ja n'hi ha prou de revolucions. El que ham de fer,
com vos te diu, és ajudar a passar aquests moments difícils.
1 aquests moments difícil només es passaran si el pages
d'aquestes illes té la sensació que el seu govern, el Govern de
la Comunitat Autonoma, els que tenen la responsabilitat
d'ajudar a sortir d'aquesta incertesa, posa damunt la taula
tots els recursos i totes les voluntats que realment ha de
posar. Jo crec, Sr. Conseller, que encara que voste hi posa
esfor~os, moltes vegades aquests esfor~os no es perceben per
part deis beneficiaris. Gracies.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Moragues. Volen fixar la posició els
altres grups? Pel Grup MIXT té la paraula el Sr. Peralta.

Aquí s'ha parlat de tres temes claus, de la reforma de la política agraria comunitaria. S'ha parlat a
arrel d'aquesta esmena interessant deIs acords del
GATT, s'ha parlat i ens hem assabentat com esta la
situació després de la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el tema del Senpa. Jo crec que ha estat interessant en aquest sentit, pero en el fons realment aquesta esmena és immaterial. Ha tingut el valor que tenia de
cara a encetar un debat interessant aquí, a la cambra,
pero que encara que es donés l'aprovació a aquesta
esmena, el doblers són els que hi ha, i el tema -pel que
aquí s'ha dir- són faves comptades. Per tant no hi ha
més que pelar, i en aquest cas no en traurem més.
Per tant la nostra postura, la postura del Grup
MIXT davant aquesta esmena a la totalitat, com que
creim que des de la conseIleria també s'ha fet un esfor~,
i també ho ha reconegut voste, jo crec que ha estat un
debat de guante blanco, entre cometes, com bons amics
que som tots del temps que hem estat reunits en ponencies i comissions, doncs aixo ha estat el resultat del debato En definitiva, el vot del Grup MIXT a aquesta esmena sera d'abstenció. Gnlcies.

EL SR. PERALTA 1 APARICIO:
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. President, sen yo res i senyors diputats.
Sr. Moragues, l'esmena del seu Grup a la totalitat la podríem qualificar d'esmena interessant, jo crec que sobretot després del debat que hem viscut, i des dellloc aquest privilegiat
que tenc aquí enmig de la cambra, la veritat és que els resultats d'aquesta esmena, com dic, han estat interessants. En el
fons és una esmena immaterial, perque no parla de doblers,
pero com deia, ha encetat un debat aquí que ha estat molt
interessant en aquesta qüestió incidental, i per un moment
dins aquesta qüestió incidental que s'ha obert.a arrel d'aquesta interessant esmena, m'ha semblat que era dalt d'una
granera d'aquestes magiques, que volava, i que veia una
pel'lícula de com s'arranjarien els problemes de la pagesia a
la nostra comunitat, de com s'arranjarien els problemes del
camp arreu. Per un moment també m'he imaginat que era
al Parlament Europeu, per un moment he vist que tot funcionava i tot anava perfectament i s'havien resolt tots els problemes.
En definitiva, voste ha dit una cosa que crec que és
certa, que és que en aquest programa ti manca nirvi, pero
després amb la replica que Ji ha fet el conseller, li ha dit que
el que li manquen són doblers. 1 si no hi ha doblers, difícilment pot haver-hi nirvi, claro 1 aquest és el problema. S'ha
parlat aquí de cooperativisme, jo record -i a~o li voldria dirque les coopera ti ves qua n es posen en funcionament, sempre
als cursets que es feien de formació de cooperativisme es
deia que les cooperatives són en definitiva all0 que els cooperativistes volen que sigui una cooperativa. A~o és el que
es deia, pero amb la situació actual i amb la manca de mitjans que hi ha a disposició perque a~o pugui ser així, difÍcilment les cooperatives poden funcionar. Per tant, estic d'acord amb a~o que voste ha dit.

Gracies, Sr. Peralta. Pel Grup PSM té la paraula
el Sr. Orfila.
EL SR. ORFILA I PONS:
Gracies, Sr. President. Em cregui, Sr. Moragues,
que ens conformaríem no ja amb un canvi de vaixell,
sinó simplement amb un cop de timó que fes variar el
rumb que segueix la Conselleria fins aquest momento
Senyores i senyors diputats, el nostre grup parlamentari
no ha presentat cap esmena a la totalitat de la secció 15
pel fet que, com dei a fa un moment el Sr. Moragues,
aquesta és una secció amb un fort contingut d'actuacions que ven en condicionades, ja sigui per polítiques
elaborades des de la Comunitat Europea, o bé pel fruit
del consens lograt entre les diferents forces parlamentaries en qüestions com són el tema de la llei, o
com pot ser el programa 5b.
Amb els altres programes és difícil no estar-hi
d'acord, si es realitzés, si es posés en practica, la qual
cosa no es fa, almenys al nivell satisfactori que nosaltres
desitjaríem. L'objectiu de l'esmena a la totalitat presentada pel Grup , SOCIALISTA persegueix en el fons
promoure un debat sobre l'agricuItura a les Illes Balears
i les perspectives de futur, el mateix que nosaltres hem
pretes fer a través del debat de les més de 40 esmenes
presentades a la secció, i que fetes amb un caracter
positiu han de servir per posar l'accent en les qüestions
que consideram fonamentals i que al nostre entendre no
són assumides amb la for~a suficient per la conselleria.
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Per a<;o donarem suport a aquesta esmena a la totalitat, i intentaré e,,:plicar quines són les motivacions del nostre
posicionament. Es un fet incontestable que l'agricultura sofreix un procés evolutiu vertiginós, de tal manera que quan
encara no és assumida del tot, la revolució que representa la
reforma de la PAC -ens deia fa un moment el conseller- ja
es parla de la reforma de la reforma amb els elements afegits
per les pressions fruit deIs acords del GATT.
En trobam així amb una situació molt complexa, en
que els agricultors, als quals hem animat a convertir-se en
empresaris, sofreixen un procés que els du a un nivel! de
confusió tal que algú d'ells comenc;a a patir una vertadera
esquizofrenia. EL pages ja no és aquell productor d'aliments
al qual s'incentivava des de l'administració a produir més.
AixÍ la cultura d'augmentar produccions, fortament arrelada
dins el sector, és contestada amb mesures de contenció des
de l 'administració, que al!a on abans subvencionava augments de producció ara prima abandonament; mentre fins
ara es permetia i es facilitava la transformació de terres d'ús
forestal en agrícoles, ara es subvenciona tot el contrario
El fet és que a la pressió de l'Europa comunitaria
per fomentar abandonaments de terres cultivables, jubilacions anticipades, s'hi afegeixen ara les noves pressions d'aquest GATT, que com deia un pages, no és un moix, pero
pega uns arraps com si ho fos, i a més salvatge. Pero és que
a més a aquest pages, acostumat a produir com més millor,
li deim que ara ha de deixar de produir per convertir-se en
jardiner de la natura? Pero no li podem dir encara com sera
compensat per aquesta minvada de producció, perque no
sabem encara "qui és l'estat membre", ens deia fa un moment el consel!er, ni quines han de ser realment les contrapartides. És a dir, en que consistira realment aquesta nova
funció de jardiner de la natura, "gestor del medi natura)" li
diuen eufemísticament, ni quins han de ser els parametres
que es mesuraran a l'hora de valorar el que es deixa de produir.
Per ac;o és que la primera preocupació, la qüestió
clau, en aquests moments és en la capacitat de definir exactament -i li dei a fa un moment es Sr. Moragues- quina agricultura i ramaderia és possible a les nostres illes, i preparar
el sector amb aquest "parlar cal" de que parlava el conseller,
de com es pot fer possible aquest canvi. 1 jo em tem que cap
de les dues coses es fa, ni s'avanc;ara en aquest ca mí aprovant aquest pressupost.
Fent un esquema simple del que ha de ser el futur,
arribam a la conclusió que aquell pages capa<; de sobreviure
haura de saber complementar, primer la producció d'aliments, limitada, segon l' obtenció d 'ingressos complementaris,
diversificació de les fonts de renda, i tercer la feina de gestionar el medi natural. Sera vital, per tant, que respecte de la
primera de les funcions, la producció d'aliments, que li ha de
procurar un determinat percentatge deIs ingressos, es racionalitzi, augmentant la competitivitat per fer més rendible les
explotacions, i aixo és evident que significa racionalitzar l'ús
deis recursos amb que es compta, millorar qualitats per aug-
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mentar preus, millorar la capacitat de transformar
comercialitzar les produccions.
Es fa aquest procés racionalitzador, ara? Duim
camí de fer-ho? Nosaltres creim que no. Es fa tímidament, pero nosaltres pensam que l'administració, mentre
afirma la seva voluntat d'impulsar-ho, exceptuant petits
i tímids intents, en la línia correcta, aquests grups
d'assessorament globalitzat de les explotacions a través
deis equips tecnics de gestió, no es fa, no arriba a la
totalitat de les explotacions.
Segona funció, diversificar les fonts de renda. Es
fa, de forma serios a? A part de l'agroturisme, que ha
funcionat i que vos tes intenten promocionar a través
d'aquests pressuposts, i ha funcionat de manera precaria; fora d'actuacions d'anecdota no funciona, no s'ha
lograt aquesta diversificació. Nosaltres creim que és
així, i és un altre motiu per donar suport a aquesta
esmena a la totalitat.
1 tercera funció -i acap, Sr. President-, jardiners
de la natura. Que es fa perque els pagesos sien realment
els gestors del medi natural, de tal manera que assumint
funcions de manteniment d'un paisatge rural fruit
d'anys i anys d'acció deIs agricultors, vegin compensada
economicament la no utilització de determinats productes químics, de dosis massives d'adobs, d'herbicides o
plaguicides. Que es fa? Nosaltres creim que molt poco
No s'ha definit els parametres que s'han d'utilitzar per
fer aquestes valoracions, ni les compensacions, ni sabem
d'on hem de treure els doblers per compensar els agricultors perque deixin de produir aliments i facin aquesta
funció de gestors del medi natural. Paraules, paraules,
paraules. És un fet, Sr. Conseller, que la seva conselleria
no arriba ara per ara als agricultors, ni amb les paraules
que serveixin per explicar-los quina és la realitat amb
que s'han d'enfrontar. 1 no ho fan de forma suficient
com per impulsat totes aquest~s qüestions que nosaltres
li plantejam, i la prova és que ni tan soIs s'aprofiten
suficientment en aquests moments les mateixes línies
d'ajuts establertes, que com ja hem manifestat altres
vegades, no s 'utilitzen la seva totalitat. Grades, Sr. President.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Orfila. Pe) Grup PP-UM té la paraula el Sr. Huguet.
EL SR. HUGUET 1 ROTGER:
Sr. President, senyores i senyors diputats, 4.104
milions de pessetes és una xifra suficient per demostrar
la importancia que dóna el Govern de la Comunitat
Autonoma al sector agrari, importancia que en termes
generals ha estat reconeguda pel grup parlamentari que
ha presentat l'esmena a la totalitat; esmena aquesta que
ha estat una prolongació de l'anunci fet dins comissió,
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i que per tant ha tingut una funció que jo vull qualificar

d'important en el debat d'avui, que és encetar aquest debat,
més que l'esmena per ella mateixa, d'esmenar la plana a la
política agrícola del Govern de la Comunitat Autónoma.
Nosaltres centram una vegada més, com a grup, el
problema en quatre fets. Aquí se n'han dit tres, peró hi
haura quatre fets de que jo, mentre escoltava, he pres nota.
No és que en aquest moment hi hagi tres administracions
actuants. Hi ha tres administracions actuants, que són Europa, l'Estat i la Comunitat Autónoma; dema, ¡'any que ve, si
la cosa funciona i es produeixen les transferencies, n'hi haura quatre. Si a¡;ó ja és un poc d'embull, i ara no va ben
coordinat, s'imaginin vostes que pot passar el dia de dema.
El que sí ha de servir, i per a¡;ó crec que l'estructura pressupostaria presentada per la Conselleria d' Agricultura,
Ramaderia i Pesca és una estructura realista de les possibilitats concretes d'actuació que pot dur endavant aquest govern
de la Comunitat Autónoma amb aquesta materia, ha de
servir perque hi hagi una autentica coordinació i interrelació
entre totes les administracions. S 'ha reconegut i es reconeixia
dins la comissió que aquesta coordinació, sense entrar en
altres arees, en l'area d'agricultura, ramaderia i pesca, ningú
no pot dubtar deIs grans esfor¡;os que es fan, i la gran participació que es dóna, fent causa comuna de la política agraria a tots els grups parlamentaris.
Per tant, en el que són les línies mestres dites aquí
dites aquí damunt, com pugui ser que estam davant un sector amb problemes, és cert, peró tots els sectors avui tenen
problemes. Que hi ha administracions que actuen i que poden produir certes contradiccions? Jo diria que no es que
produeixin certes contradiccions, sinó que han d'actuar moltes vegades sense saber prou bé quin sera el pas que dema
marcara ja no solament la Comunitat Económica Europea,
sinó pOlÍtiques externes a nosaltres, com aquí molt bé tant
un portaveu com l'altra anunciava, com pugui ser la ronda
d'Uruguai, en aquest el GATT. Amb aquest GATT tots tombalejam, peró la veritat és que la tenim aquí.
Per altra banda, quan deim que el que s'ha de fer és
una política agraria de futur, jo diria que seria un luxe en
aguest moment no estar d 'acord amb aquesta expressjó, pero
estar-hi d 'acord vol dir que ~¡ nostre sector, el sector agrar i,
o s'adapta a les noves polítiques agraries dissenyades des de
la Comun itat E conomica Europea, a la qual la Comunitat
Autónoma inter vé d'una manera directa amb tots els seus
programes de formació, entre uns, de gestió económica d'explotacions, entre uns altres; i també de millora i de disminució de costos, com puguin ser per exemple d 'obtenir un
major rendiment amb un menor cost, i a¡;ó vol dir que les
explotacions puguin produir exactament el mateix amb
menys costos di rectes o indirectes.
Quant al cooperativisme, i amb a<;ó acabam, tots hi
estem d'acord, peró sempre que es fonamenti i s'estructuri
com ho fa el cooperativisme a nivell europeu. Per tant, jo
cree que en aquest cas concret la gran virtut d 'aquesta esme-

na a la totalitat ha estat per encetar aquest debat, pero
cree que aquesta virtut seria complerta, que una volta
aconseguit aquest objectiu, aquesta esmena a la totalitat
a aquesta conselleria en concret, fos retirada. 1, si se'm
permet a aquestes hares, dir: Sr. Conseller, amb la seva
explicació, per nosaltres totalment convincent, tant que
ens ha conven¡;ut avui definitivament a tots. Gracies.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Huguet. Passarem al debat deIs
distints programes, comen¡;ant pe! 5311, milIora d'infrastructures basiques. Pel Grup Parlamentari SOCIALISTA té la paraula el Sr Pons.
EL SR. PONS 1 PONS:
Sr. President, senyores i senyors diputats. Sr.
Conseller, aquest grup d'esmenes del Grup Parlamentari
SOCIALIST A planteja invertir 200 mílions de pessetes
més, a part deIs que ja hi tenen consignats, en la millora
de tota una serie de camins rurals, camins situats dins el
terme de Pollen9a, Sant Llaren9 des Cardassar, Felanitx,
Consell i Manacor.
Després de sentir la llarguíssima exposició del
Sr. Conseller, hem de convenir que realment la nostra
agricultura es torba en una situació realment difícil;
perque de fet, ens agradi o no ens agradi, com a part
d'Europa i com a societat profundament terciaria, som
ja a les Illes Balears a una societat post-agraria. Aguest
concepte que ja es maneja per Europa, seria hora que el
comen9assim a usar sistematicament. 1 per tant, Sr.
Conseller, recordant un poc la termino logia també europea, així com hi ha euroentusiastes o euroesceptics,
també hi ah agro-entusiastes i agro-pessimistes.
Sense definir-nos, ens diríem que ens trobam
alla on ens ha duit l'evolució de les societats europees.
La veritat és que quan hem plantejat la millora deIs
camins rurals, i ham repassat el Decret 4/1992, de 8
juliol, elaborat per la seva conselleria, hem de convenir
que aguest decret només s'adapta parcialment, i voste
ho sap millor que aquest diputat que parla, a la realitat
del medi rural de les Illes Balears. Parlar de camins
d'importancia estrategica, parlar d'enlla<;ar determinades explotacions agraries... EIs camins rurals són els
camins situats dins el medi rural. L'ús agrari d'aquests
camins és només una petitíssima part de la seva funció
de vies de comunicació.
El plantejament que fa el Grup Parlamentari
SOCIALISTA a l'hora de plantejar aquestes esmenes, és
senzillament recollir tota una serie de peticions plantejades per aquests diferents ajuntaments -n'hi ha 5, i n'hi
podria haver perfectament 25 o 50; són d'una illa i
podrien ser de totes- perque entenem que el camí rural
és aquella via de comunicació situada dins uns medi
rural que no acompleix la funció de comunicació més o
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menys m~ssiva entre els diferents nuclis urbans de les Illes
Bal ears . Es una arteria de tipus marginal, pero que compleix
també la seva funció relativament important.
Hi ha hagut una actuació per part de la conselleria
en materia de camins rurals: el 1991 50 milions de pessetes,
el 1992 71, el 1993, a més deis 200 que planteja el Grup
Parlamentari SOCIALISTA, en tenen pressupostats, si les
meves dades no són equivocats, 244. Tenen com a finalitat
aquests camins millorar realment les explotacions agraries,
donar una funció economica a les explotacions mal comunicades? Realment no. Basicament aquesta inversió de 200
milions de pessetes que planteja el Grup Parlamentari SOCIALISTA en materia de millorar els camins rurals, té com a
finalitat la millora de la qualitat de vida dins el medi rural,
no exactament practicada per agricultors, ni molt menys, hi
ha una ocupació de residencies secundaries importantíssima
a totes les Illes Balears. una residencia secundaria avui no
només és la petita casa de cap de setmana; la immensa majoria de possessions de centenars d'hectarees de Mallorca -i
supos que les gran s explotacions també de les al tres illes
potser es trobin igual- són de fet residencies secundaries de
persones amb un poder adquisitiu o economic important.
Per tant, el nostre plantejament és que aquesta xarxa
de camins rurals, molts deIs quals ten en una antiguitat notable: els que es refereixen sobretot a zones de peu de muntanya i de muntanya presenten valors de l'antiga societat agraria importants -camins empedrats, voltats de marges, etcetera-; els de la zona del pla són generalment més moderns,
deriven basicament deis establits de finals del XIX i principis
del XX, pero que han de rebre una atenció per part de la
ConselIeria d'Agricultura. La finalitat d'aquesta millora del
camí rural és que des d 'una institució pública es controli la
incidencia que es fa amb obres a aquests camins, i s'eviti alIo
que -recordi, Sr. Conseller, que voste i jo varem tenir un llarg debat- s'evitin aquestes obres de millora als camins
rurals fetes sense el control degut, i que en el cas de la zona
d 'Inca i Campanet varen dur a la destrucció de la Canaleta
de Son Vivot i la destrucció de la Canaleta deis Molins d'Aigua de sa Cova, en el terme de Campanet, i que després de
negar, i negar i tornar negar, com Sant Pere, al final el Sr.
Pere Morey va haver de reconeixer que el desastre era cert
i s'havia duit a terme sen se les degudes condicions de control.
Per tant proposam una millora, una inversió de 200
milions de pessetes més en materia d'aquests camins -hi ha
molts de cents de quilometres, Sr. Conseller, voste ho sap
molt millor que jo-, pero que sense aquest control que no va
exercir voste en el seu dia, destruccions com les que li vaig
denunciar i voste finalment va admetre, es podrien reproduir. Esper que asfalti, que millori aquests camins, pero amb
les degudes condicions que en el seu dia no es varen produir.
Moltes gracies.
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EL SR PRESIDENT:
Gracies, Sr. Pons. Passam al tom de fixació de
posicions. El Sr. Peralta té la paraula.
EL SR PERALTA 1 APARICIO:
Gracies, Sr. President, molt breument per fixar
la posició del Grup MIXT respecte d'aquestes esmenes,
concretament a la de caracter general, que es destini una
partida de 200 milions de pessetes amb caracter general
per invertir en aquests camins, li donarem el nostre
suporto Ara bé, en aquelles que se'n parla camí per
camí, no és que no hi estem d'acord, pero creim que si
se'n presenta una de caracter general, després d'ella ha
d'esdevenir un programa concret per tots aquests camins. Per tant a aquestes altres es menes referides a
camins que són situats a llocs concrets que així s'expressen en elles, el vot del nostre grup sera d'abstenció.
Moltes gracies.
EL SR PRESIDENT:
Gracies, Sr. Peralta. Grup PP-UM, fixació de
posicions, el Sr. Huguet té la paraula.
EL SR HUGUET 1 ROTGER:
Moltes gracies. El nostre grup no votara favorablement totes aquestes esmenes referides a camins rurals
pels següents motius:
Primer de tot, la inversió prevista en millora de
camins rurals és de 240 milions de pessetes, fora del
programa 5b, i 110 milions de pessetes dins el programa
5b, que a~o fa un total de 350 milions de pessetes.
Segon: en aquest moment les inversions previstes, entre les realitzades i les que realitzaran en un futur,
són de 2.484 milions de pessetes en millora de camins
rurals, deIs quals podem dir que n 'hi ha 76 totalment
acabats, i 53 iniciats a punt d'acabar, i 65 per iniciar.
Fer una llista de camins rurals amb necessitats de fer-hi
actuacions és una practica molt facil, i tant podria donar 200 milions com en podria donar mot més, i sobretot baix la concepció que camí rural és qualsevol que es
troba al món rural. La prioritat de camins rural s s'ha
emprat són, actuar damunt aquells camins que van directament o passen per zones on hi ha explotacions
agraries en funcionament, i després en tot cas si hi
queda res ja actuarÍem en els altres camins.
Per tant, jo cree que ningú no pot posar en
dubte la política de millora d 'infrastructures duita
aquests anys pel Govern de la Comunitat Autónoma,
posa encara més doblers a camins rurals o millora d'aquestes estructures, tornam a entrar als mateixos arguments que hem addurt durant tot el dia: a~o a canvi de
disminuir que? Per tant ara es demana aquesta actuació,
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pero més envant, o ja ha passat que se'n demanaven uns
altres on fins i tot trobam esmenes que afecten partides pressupostaries deIs propis camins rurals. Per aquests motius
nosaltres no donarem suport a aquestes esmenes.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Huguet. Passam al programa 5312, Pla
de desenvolupament de zones rurals. Pel Grup Parlamentari
MIXT té la paraula el Sr. Vidal.

d'inversió nova referit a l'esmena 3948, per a possibilitar
la construcció d'un centre regulador de productes agraris i central hortofrutícola a Eivissa, creim que és una
esmena important, ja que amb 100 milions de pessetes
es podría dur a terme a més del que ja té el Cansell
Insular reservat per aquesta inversió, aquesta millora en
infrastructures molt important per a l'illa d'Eivissa, ja
que ara en la venda deIs productes agraris, francament
es troben en inferioritat els agricultors de la nostra illa,
í arnés creixem, no tenim una central hortofrutícola
com toca.

EL SR. VIDAL 1 JUAN:
Gracies, Sr. President. En aquest programa tenim el
grup presentades tres esmenes, i la primera d'elles, que es
refereix a Menorca, la 3954, la defensara el Sr. Peralta; i un
servidor defensanl la 3948 i 3964. Ens partirem el temps ....
No?
EL SR. PRESIDENT:
En aplica ció de l'article 36, quan el temps és inferior
a 5, en aquest cas són cinc minuts, no hi ha Uoc a la divisió
del temps.

En el mateix sentit és l'esmena 3964, pero feim
una referencia expressa a Formentera, ja que necessita
també d'una millora d'infrastructures agraries, i aquesta
quantitat de quasi 7 milions de pessetes podria ser un
primer pas per dotar-la en aquest aspecte. Res més i
mol tes gracies.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Vidal. pel Grup PSM 1 EEM té la
paraula el Sr. Orfila.
EL SR. ORFILA 1 PONS:

EL SR. VIDAL 1 JUAN:
Gracies, Sr. President, pero hi ha un precedent,
perque ho hem fet així en una altra ocasió, pero vaja.

Gracies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. Intentarem constrenyer la defensa de les 23 esmenes que tenim a aquest programa amb la breu intervenció que se'ns és permesa.

EL SR. PRESIDENT:
Sí, avui de matí, que el tema m'ha passat. No cree
que s'hagi de consolidar aquest precedent, i si ara continuam
en aquesta línia ...
EL SR. VIDAL 1 JUAN:
Bé. Molt bé, gracies, Sr. President. Em fa el favor
del passar eL.?
(pausa)

Perdó, és un segon.
(pausa)

Més ho lament, Sr. President, perque el Sr. Peralta
té més capacitat de convicció que jo, pero, en fi, ho lament
un poc per Menorca.
La primera esmena, la 3954, és de 25 milions de
pessetes, és una es mena d'addició, i és per concretar inversions per ajuts puntuals en cas de necessitat en el sector
agrari de Menorca. Segurament el Sr. Peralta es podria estendre més, pero crec que la motivació ho diu molt cIar. Pel
que fa referencia a les altres dues esmenes, tal com varem
fer en comissió, que ho varem explicar, aquest augment

Les es menes 4057, 4058 i 4074 són cIassiques
del nostre grup, ja tradicionals. Es tracta de pro posar
augmentar les datacions per fer possible la millora de les
condicions de vida i de feina deIs agricultors amb la
crea ció de xarxes de telefonia rural i electrificació, dos
elements vitals per modernitzar les explotacions: Hum,
més Hum. No reiteraré el que deim any rere any, pero
sense electricitat no hi ha progrés, i la telefonía rural, si
bé es comen<;a afrontar a una illa, en queden tres més
per dotar, com recordava en comissió algun diputat
d'Eivissa.
El paper que juguen els organitzacions conservacionistes és vital, des de la denúncia constant de les
agressions que es produeixen contra el medí ambient, a
una funció didactica, d'educació, que ha aconseguit
crear consciencia entre la ciutadania de la necessitat de
mantenir el medi natural. L'administració ha de contribuir, entenem nosaltres, afer possible el manteniment
d'aquestes organitzacions. Proposam dotar les organitzacions conservacionistes, com proposam igualment dotar
el consell consultiu en materia de política del medi
natural, que el conseller ha anunciat que pensa crear, de
manera reiterada, i que nosaltres també hem reclamat
reiteradament.
La lluita contra les plagues té un perill, i és la
utilització massiva en alguns casos de productes químics
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--=e e n no tenjr un efecte selectiu, afecten negativamenl, o

q~d~n afectar negativament el conjunt de l ecosistema on
P'Ulili tzen. D 'aquí que els experiencies de detecció prime-

~eoca ele les plagues juguin un paper fonamental per permeere un atac p reventiu, amb la qual cosa La utilització de produetes qu ímics és moJt menor. Proposam fomentar la creació d'estacions d'avisos contra plagues, com a una mesura
efectiva en aquest sentit.

Peró si bé és ver que des de I'administració és vital
la promoció de I'ús restrictiu de certs productes químics:
plaguicides, herbicides... ho és molt més encara mantenir
una actitud d'exemple. Combatre plagues com és la processionaria del pi amb un producte com és difluobenzuró, més
conegut com a dimilín és un mal exemple pel dany que pot
causar a aItres insectes que viuen al bosc i que són beneficiosos. Dedicar un major pressupost, com proposam, a combatre
aquesta plaga, permetria fer-ho amb altres productes de lluita
biológica, com proposam a l'esmena 4061.
Tot un bloc d'esmenes fa referencia a la problematica de la producció i comercialització de productes agro-alimentaris de qualitat. L'objectiu és clarÍssim. Aquesta és una
de les qüestions vitals que han de permetre la supervivencia
del sector. El paper que han de jugar els consells regulador s
de les denominacions d'origen, el foment de la comercialització en comú, atesa l'atomització actual deis productors d'aliments amb etiqueta de Qualitat Controlada, la promoció de
la producció de l'agricultura biológica, ates que té una demanda cada dia major, amb la creació d 'una etiqueta distintiva, el foment de l'apicultura, establint mecanismes per lluitar
contra la plaga més terrible que afecta als apiaris, la varroasi;
i la potenciació d'actuacions que permetin l'aplicació de les
normatives de normalització de les fruites i verdures sense
que els fruiters i vergeters es puguin sentir perjudicats, componen aquest bloc d'esmenes agro-alimentaries.
1 voldria referir-me finalment a una esmena que
també cada any presentam. la concentració del patrimoni de
la Comunitat Autónoma a l'illa de Mallorca, i el fet concretament que no es compti amb finques, amb sol rústic o forestal de propietat pública a les illes menors, ens du a proposar
novament l'adquisició de finques d'interes forestal a Menorca i a Eivissa. Mirin, senyores i senyors diputats, si d'em;a
que feim aquesta proposat s'haguessin dedicat els 100 mílions
que hem proposat any rere any a adquirir sol forestal, ara
comptaria amb 600 o 700 Ha de bosc de propietat pública a
les illes menors. No és la seva política, és cert, pero ho
lamentam.
(El Vicepresident segon substitueix el Sr. President en
la direcció del debat)
EL SR. PRESIDENT:
Mol tes gracies, Sr. Orfila. Pel Grup parlamentari
SOCIALISTA té la paraula el Sr. Moragues.

EL SR. MORAGUES 1 GOMILA:
Gracies, Sr. President. Perque tenim molt poc
temps per tractar una agrupació important d'esmena,
ens centrarem a les que fan referencia a les qüestions de
formació, que he anunciat que li dedicarÍem especial
aten ció quan arribas el seu programa. Després, si tenim
temps, faré tres pinzellades a tres esmenes que em sembien més importants, i les altres les donarem per defensades amb els termes que varem utilitzar en la discussió
a la comissió.
Com dic, presentam aquí un conjunt d'esmenes
que voldrien donar un nou enfoc als recursos que es
dediquen a formació, el quart eix del Pla de desenvolupament de les zones rurals de les Illes Balears, que es
diu, amb un to un poc altisonant, "valorització de recursos humans" , on hi han tingut cabuda múltiples cursos
de formació organitzats bé la propia administració, bé
per les organitzacions del sector. Els objectius que perseguia aquest quart eix eren explicats clarament a la memoria del programa operatiu. La necessitat d'aprenentatge de noves tecniques de producció i comercialització
de la producció, unida a la necessitat d'ampliació amb
activitats complementaries a l'explotació agraria, i a la
necessitat de la conservació d'espais naturals obliga a
una profunda acció en el camp de la formació professional, etcetera.
Des de la perspectiva que ens donen dos anys en
que ja s'ha executat aquest programa, val recordar aquí
a tots els senyors i senyores diputats que m'escolten -que
són pocs, per cert- que l'any 1993 és el darrer en que
s'aplica el programa Sb, almanco en aquesta primera
fase, perque ja ha anunciat la comissió europea que hi
haura possibilitats de renovar aquest eix, i per tant hi ha
moltes possibilitats que es dediquin recursos importants
a la valorització de recursos humans. Per aquestes qüestions és per les quals és que nosaltres volem plan tejar
una reforma de dalt a baix de com es gasta en aquests
moments per part de la Conselleria d'Agricultura i Pesca
els recursos de formació.
Recordar només de pass ada que en l'execució
pressupostaria d'enguany -em referesc al 1993, la discussió que feim ara per l'exercici que ve- haurem gastat un
total superior a 450 milions de pessetes, que ja són molts
de mílions, dedicats a la formació. 1 també val la pena
recordar que alguns deis cursos que s'han organitzat, bé
per la Conselleria, bé per alguna organització, no han
tingut comentaris massa elogiosos, inclús alguns d 'aquests programes, o d 'aquests cursos que ja estaven
aprovats, varen haver de ser retirats per la Conselleria,
perque atemptaven greument contra els principis que
impulsava aquest programa de formació de recursos
humans.
Valdria la pena, entenem, que d'una vegada per
totes la conselleria deixas la política que ha tingut fins
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ara, que s'acceptava practicament qualsevol petició que venia
de les organitzacions, i intentas fer a<;o que nosaltres li recordavem que no feia la Conselleria en l'esmena a la totalitat, és a dir, estableixi prioritats i assigni recursos. Entenem
que no es pot fer una deixadesa total i absoluta d'aquesta
important parcel'la de l'acció de Govern. no la podem deixar, die, en mans de les organitzacions agraries. Esta bé que
hi participin; hi han de participar, diria jo, pero I'administració ha de jugar fortament les seves cartes per lograr els objectius que venen definits per la política agraria comunitaria.
Per a<;o nosaltres els presentam aquesta proposta de
remodelació total de la formació, que dividim en quatre
grans arees o nivells: un primer nivell, el basic, on s'atendran les peticions de les organitzacions professionals agraries
interessades en realitzar cursos, exactament igual que fins
ara, pero que passin previament un filtre d'algun consell
assessor en qüestions de formació, ja sigui de la propia conselleria, ja sigui algun organisme que es contituesqui a nivell
de tot el Govern. No pot ser, pero, que s'atengui qualsevol
tipus de petició, que es gastin un munt important de recursos, sense rei ni roc, com deim a Menorca.
Un segon nivell, formació permanent no reglada, en
aquest cas prioritzada per la propia conselleria, d'acord amb
els objectius i necessitats deis sectors, impartides per professorat reconegut i a les escoles amb que compta ja la propia
conselleria. Per tant, no necessitam en aquest segon nivell ni
recursos humans, perque ja els té la conselleria, ni recursos
materials o infrastructurals, perque ja hi compta també la
conselleria, que fa molt poc temps ha invertit quantitats
importantíssimes amb la reforma de les escoles. Aquestes
especialitats que proposa el Grup SOCIALISTA s'hauríen
d'articular al voltant de gestió d'empreses agraries, guíes de
la naturalesa, artesania alimentaria i agroturisme.
Un tercer nivell, que fa referencia a formació reglada no ministerial. És un pas qualitatiu m ' és endavant, que
serviria per convertir-se en una vertadera especialització pels
nostres professionals, i que podrien completar la formació
que reben ja molts de pagesos a les escoles de capacitació
agraria. La proposta capacitaria les següents activitats: gestió
d'empreses cooperatives agroalimentaries, que seria d'alguna
manera una carrera de dos cursos, per tant per l'any 1994, perque aquestes no es poden posar en marxa per enguanyfarien el primer curs; gestió del medi natural, també de dos
cursos; administració i gestió d'empreses agraries, dos cursos;
i després obrir una experiencia amb formació de gestió de
recursos pesquers, que entenem que podria ser un únic curs,
pero valdria la pena intentar aquesta experiencia que fins ara
no s'ha produ'it.
Sr. President, si em permet dos minuts més? Un
minut i mig, Sr. President?
EL SR PRESIDENT:
Mig minut, Sr. Diputat.

EL SR MORAGUES 1 GOMILA:
Moltes gracies, Sr. President. El quart nivell que
plantejam és el de la formació reglada ministerial mitjan<;ant la constitució d'un sistema de beques per incentivar els estudis específics ministerials, tant 1'FP 1 com
l'FP2, i sobretot els estudis universitaris, ja siguin mitjos
o superiors, pel que fa referencia a especialitats agroalimentaries, incloses les pesqueres. Entenem que un del
grans deficits que hi ha a la Comunitat és comptar amb
professionals moltes vegades no necessariament professionals superiors, moltes vegades és més necessari
comptar amb professionals mitjos, i valdria la pena que
s'incentivas des de la propia administració la possibilitat
de realitzar aquests estudis amb la concessió de beques
especials. Lament que se m'hagi ences ja. Supos que
tindrem oportunitat de discutir aquest tema, perque seré
bastant cansat en aquesta qüestió, i li anunci'i ja per
endavant. Ve dins alguna comissió, ve a través de les
encomanes de gestíó de l'illa de Menorca. Gracies, Sr.
President.
EL SR PRESIDENT:
Moltes gracies, Sr. Diputat. Pel Govern té la
paraula el Sr. Conseller d' Agricultura i Pesca.
EL SR CONSELLER D'AGRICULTURA 1
PESCA (Pere Morey i Ballester):
Sr. President, sen yo res i senyors diputats. Molt
breument, abans que els meus companys de grup em
carraspeen, que no sé com se diu en la nostra llengua:
totes les es menes referides al programa 5b, encara que
volguéssim, no es poden admetre. El programa 5b és un
programa plurianual que endemés d'estar subjecta a la
normativa corrent i usual de la Llei de pressuposts, esta
subjecta al marc comunitari de suport del Mercat Comú.
Per consegüent, no es pot modificar res sense permís
després de la comissió. Que es podran canviar algunes
coses? Evidentment, som a la recta final, i nosaltres dia
14 i dia 15 viatjam a BrusseHes, on ja tenim donada
hora de reunió per veure quines coses ens deixen canviar.
Per consegüent, no es poden plantejar -aixo és la realitat- unes esmenes normals amb un programa d'aquest
tipus que esta bastat constret en la seva definició. Jo no
puc evitar la provocació del dimilin. Una altra vegada li
he de repetir: el dimilin només afecta els artropodes en
el moment de formació de la quitina. Mentre no hi hagi
artropodes i formació de quitina, no pot afectar. Per
consegüent, per favor, no em torní repetir aBo de la
Buita biologica. Quan vostes varen governar al Consell
Insular de Menorca varen haver de tirar dimilin, i per
aixo, en comptes de tenir el grau de contaminació 8 de
la processionaria, en aquest moment tenim grau de
contaminació 2. 1 li vull dir una altra cosa: per molta
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biológica que es posi, no disminueix la processionaria
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L'agricultura ecológica? O'acord. Miri, resulta que
I Ministerí a I lI nie que ha posat dobl ers als seus pressuposts
~s a 1'agri cultura ecológica. SI e ls posa Madrid i em de mana

: tots els aleres que n ' hi posi jo. deixi que Mad rid els posi, no
me' ls faci posar a ml, ja els posa ell. J aconseguim el mateix
objecte.
Molt breument el tema de la formaeió. Hi ha una
cosa que no acap d'entendre. Jo des d'aquí he sentit tot el
temps al Sr. Josep Alfonso, al Sr. F rancesc O brador, a tot el
seu grup repetir "el Govern no escolta el sector privat, és
necessari el ConselJ economic sindical, són necessaries taules
on la participació activa. Escolti, la Conselleria d' Agricultura
resulta que té un consell agrari en el qual participen totes les
organitzacions professionals, que és com en agricultura es
diuen els sindicats. 1 aquests senyors presenten uns programes de desenvolupament de la formació de la seva propia
gent, i vos te es queixa que nosaltres els acceptem? Com
quedam?
De totes maneres, ja sé que voste no va per aquí, i
ja sé que voste troba que en alguns casos els cursos no han
anat bé. Jo li diria que, de la mateixa manera que voste em
pot demostrar que hi ha hagut un o dos casos que els cursos
no han estat a110 que s'esperava, a la immensa majoria deis
casos els cursos -em remet a la gent del Consell de Menorca
i del Conse11 d'Eivissa que han participat també activament
en la formació del calendarí- han anat for~a bé. Mai s'havia
format tantÍssima gent amb tan poe temps eom des que hi
ha el nou sistema.
El tema de la formació no reglada li simplificaré
molt rapidament. Miri, hem arribat a un aeord amb el Ministeri. Per primera vegada li anuncii que allo que diu "ensenyan~a ministerial" i "ensenyan~a no ministerial s'ajunten en
una. Hem arribat a un acord de trobar una fórmula transaccional a nivell de Formació Professional entre la situació
actual i el que sera el modul de la Logse. 1 aquest tema, que
voste diu "naturalment no hi haura temps, jo procuraré que
estigui en marxa en el 93, perque el Ministerí ens ha donat
aixo.
Quant a la qüestió pesquera, només he de dir-li una
cosa, esta prevista la transferencia al Govern de la Comunitat Autonoma de la formació miutico-pesquera, que és una
materia que fins ara no esta transferida. Gracies, Sr. Presidento
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Gracies, Sr. President. Jo cree que hi ha una contradieció en la intervenció que ha fet el eonseller fa un moment. Ara se'n van a BrusseHes per veure quins temes
poden canviar precisament del programa 5b, pero aquest
no pot canviar, per tant, no facin esmenes perque com
que és un programa plurianual que neeessita el permís
del mare comunitari de suport, neeessita el permís de la
Comunitat Europea, no podem fer canvis; i ells van a
canviar les coses que les permetin canviar. Aprovin les
esmenes que vostes troben que són convenients -nosaltres ereim que totes- i se'n vagin amb aquestes propostes
a Brussel'les a negociar els canvis que es puguin introduir, que són qualssevol, i vostes saben perfectament
que a~o és així.
A més, no estam d'acord amb la interpretació
que voste fa de manera tan estricta. Sap voste perfeetament que amb les propostes que nosaltres feim -tant
nosaltres com el Grup SOCIALISTA- són partid es que
es mouen dins el mate ix programa, i per tant no hi ha
modificacions de la globalitat del programa, amb excepcions que li he reconeixer. 1 me cregui que nosaltres
tenim ganes de xerrar de dimilin, Sr. Conseller. Només
afecta els artropodes en el moment de formació de la
quitina? Bé, a~o ho diu voste, pero resulta que hi ha
al tres científics de reconegut prestigi al món, que diuen
una cosa diferent. 1 jo li aportaré, Sr. Conseller, unes
analisis de I'Institut químic de Sarria, per exemple, que
demostra com aquest produete, el difluobenzuró, pot
afectar negativament insectes que són beneficiosos pel
bosc. És més, són diferents ja els paIsos del món que
han prohibit la utilització d'aquest producte, de forma
preventiva. Fins í tot els mateixos paisos que en són
fabricants i exportadors.
1 quan varem governar, Sr. Conseller, quan
l'Entesa de l'Esquerra de Menorca va governar -en
aquell moment ens deiem AE-PSM- no se'n va tirar a
Menorca, i vos tes en varen tirar a Mallorca, i la diferencia d'infestació, em cregui, que és molt semblant.
Per tant no és cap garantia tirar dimilin, perque aquesta
plaga que és la processiomiria s'acabi o es pugui lluitar
contra ella de manera més eficient.
Res més, Sr. Conseller, m'hauria de reconeixer
que sobre aquesta qüestió hi ha diversitat d'opinions; i
per nosaltres, com que no és prou cIar, in dubito, pro
ecologia. 1 per tant continuarem propugnant que no
utilitzin aquest producte.
EL SR. PRESIDENT:

EL SR. PRESIOENT:
Moltes gracies, Sr. Conse11er. Pel Grup Parlamentari
PSM 1 EEM té la paraula el Sr. Orfíla.

Moltes gracies, Sr. Orfíla. Té la paraula el Sr.
Moragues, pel Grup SOCIALISTA.
EL SR. MORAGUES 1 GOMILA:

EL SR. ORFILA 1 PONS:
Gracies, Sr. President. Nosaltres tampoc no
compartím la rotunditat de les afirmacions del conseller
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quan ha dit que no es pot tocar del programa 5b. No es pot
tocar que faci referencia a modificar els eixos, pero dins el
propi eix es pot fer qualsevol cosa, perque voste no l'ha
definida, la política. Voste ha dit: "programa 531201, millora d 'infrastructures .... 11, hi ha assignat recursos. Pero voste
no ha negociat amb BrusseHes cadascuna de les seves actuacions. Voste ha negociat programes i recursos, i mentrestant
no es toqui a<;o, voste pot fer totes les modificacions que
vulgui. 1 és així, Sr. Conseller.
Miri, ben clarament: la valorització de recursos humans, que és el que jo li posava damunt la taula, voste a
BrusseHes no ha negociat res d'a<;o; ha negociat l'import:
198 milions de pessetes. per tant voste aquí dintre pot modificar el que vulgui, i pot estabtir sistemes prioritzant formacions, etcetera, completament distintes a la idea que voste en
tenia, perque la formació voste la modifica sobre la marxa
a partir les peticions les pro pies organitzacions. I a a<;o em
volia referir. Voste parla d'agricultura liberal: Miri, agricultura liberal fa molt que no n'hi ha, agricultura absolutament
intervencionista. Si qualque cosa hi ha intervencionista en
aquest món, a Europa almanco, és l'agricultura. 1 per tant no
ens hem d'estranyar que aquí haguem d'intervenir. Intervenir vol dir prioritzar i vol dir col· locar els recursos corresponents que ha de fer l'acció de govern.
Per tant, esta bé que les organitzacions agraries
participin, esta bé que el Consell Agrari participi, i les es menes del Grup SOCIALISTA en aquest aspecte deixaven 68
milions de pessetes perque el Consell Agrari i les organitzacions agraries puguin fer aquests cursos. Nosaltres el que deim
és que no pot ser que a l'any 1993 es gastin quasi 200 milions de pessetes en formació de recursos humans que no
controli la Conselleria. Que el Consell Agrari faci formació
basica amb 68 milions de pessetes ens sembla suficient. La
resta, els adjudiqui voste als temes que es pensi que són més
importants i que estiguin més d'acord amb la política agraria comunitaria. En definitiva, jo crec que tots hi guanyarien,
inclús el propi sector.
Voste em parla d'un acord ministerial pel que fa
referencia a formació reglada. Jo el tema de formació reglada ministerial, salut efusivament que hagi arribat aquest
acord, perque em sembla un pas cap una autonomia més
gran per part de la Comunitat Autonoma. Pero jo li parlava
d'una altra historia, no li parlava de la formació que té el
Ministeri ja reglada, i que la fa ara via directament la capacitació agraria, o bé a través deIs moduls amb el Ministeri
d'Educació. Jo li parlava de fer un pas més endavant: amb
aquests recursos que venen via Fons social europeu faci voste
alguna cosa que estigui d'acord amb la formació de recursos
humans d 'acord amb la política agraria comunitaria. Faci
un pas endavant, i faci voste formació reglada no ministerial,
-perque la fara voste, la Conselleria, i no la fara el Ministeri,
i per a<;o ti deiem no ministerial-, pero que sigui d'acord
amb la política agraria comunitaria.

la competencia, i que nosaltres estam molt contents.
Nosaltres li proposavem un curs distint, que és gestió de
recursos humans. Que vol dir? Vol dir que per primera
vegada els professionals d'aquestes illes tenguin un Curs
de formació professional que estigui d'acord amb les
necessitats i amb les especificitats que té la pesca a les
Illes Balears. 1 a<;o voste ho pot muntar. Per l'any 1993
jo cree que no; pero pel curs 93/94, tal vegada i s'espabil·la molt la Direcció General de Pesca podien fer un
avan<; amb aquesta qüestió. Gracies, Sr. President.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gracies, Sr. Moragues. El Sr. Conseller
d' Agricultura i Pesca té la paraula.
EL SR. CONSELLER D'AGRICULTURA 1
PESCA (Pere Morey i Ballester):
Molt breument, Sr. President, atesa l'hora que
éso Només vull dír-li que en front a qualsevol estudi de
qualsevol universitat espanyola, i adhuc catala, que a mi
em mereix tots els respectes, ti puc donar tots els estudis
pel país que en aquest moment és més vigilant pel tema
de la contaminació, que són els Estats Units. Li puc
mostrar tots els estudis de les universitats americanes, i
li puc demostrar que una cosa tan important per voste
que són les vaques, a Estats Units donen per beure
dimilin a les vaques perque no tenguin mosques, miri
voste si la cosa va bé ... I és ben cert.
Tenim poc temps per matísar el tema del 5b. Jo
no puc canviar entre eixos, no pue canviar de Feoga a
Feder, no puc canviar de Feder a Fe. D'acord, amb aixo
estam d'acord, molt bé. Dins el mateix eix jo em puc
moure sempre i quan -perque tenguin en compte que el
mare comunitari de suport em fixa objectius indieadors.
Si jo he de deixar de fer, per exemple, la torre de sitges
del port de Maó, he d'anar a BrusseHes i he de demostrar que em disminueixen els indicadors d'una cosa i
que m'augmenten els indicadors d'una altra. 1 aquest és
un tema que l'he de negociar.
Finalment, jo el que diria sobre el tema de la
formació, que coincidim quasi totalment en aixo. Jo estic
també una miqueta d 'acord en el sentít que tanta democracia i participació en les organitzacions professionals agraries tampoc ens hem de passar en aquest sentít,
pero sí que crec que és importantíssim potenciar l'escola de Menorca, l'escola d'Eivissa, i crear l'escola de
Mallorca amb aquest sistema nou que ens permetra des
de la Conselleria, amb l'aeord del Ministeri d'Educació
realment sera un tema de formació d'educació i amb
títol nacional que el donara la propia conselleria. Gracies.

(El Sr. President repren la direcGÍó del debat)
1 la formació nautico-pesquera, és exactament el
mateix. A<;o és una formació reglada, que ara voste tindra

EL SR. PRESIDENT:
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----Grades, Sr. Conseller. Fixació de posicions. Pel
Grup pp-UM té la paraula el Sr. Huguet.
EL SR. HUGUET 1 ROTGER:
Moltes gdcies, Sr. President, senyores i senyors
diputats. Després de la interveneió del conseller, don per
reprodulda totes i cadascuna de les seves intervencions per
dir que no donarem suport a cap de les es menes que s'han
presentat al programa 5312, és a dir, al programa 5b. Moltes
grades.
EL SR. PRESIDENT:
Graeies, Sr. Huguet. Passam al programa 5332, proteedó i defensa del medi ambient. Pel Grup PSM 1 EEM té
la paraula el Sr. Orfila.
EL SR. ORFILA 1 PONS:
Déu me do sabiduria / per convencer el Parlament
/ per poder ser convincent / quin argument donaria?/ Pero
que importa el que diria / si ni escolta aquesta gent?
Intentarem, Sr. Conseller, no beure Het de les vaques
d 'Estats Units, em pot ben creure.
Les esmenes que presentam al programa 5332 fan
referencia a la problematica forestal. La registrada amb el
número 4083 es refereix a la contractació d 'un servei especial
de vigilancia forestal a una zona d'especial perillositat pel
que fa als ineendis. He d'aclarir, com ja vaig fer al si de la
comissió, que l'explicació de la motivació d 'aquesta es mena
hi falta una paraula sense la qual no s'entén el seu contingut.
Ens referim, obviament, a la zona concreta d'Arta on, segons
paraules del propi conseller, es dóna una de les problematiques més particularitzades en materia d'incendis forestals.
És evident que la profusió d'incendis alla ocorreguts,
la seva casuística, i els perjudicis economics i ecologics que
ocasionen, exigeix un tractament també específic per part de
la Conselleria, que veu amb la logica preocupació com les
iniciatives de repoblació són malmeses per l'actuació d'algun
desaprensiu. La creació d 'un servei especial de vigilancia com proposam-, establert amb col-laboració de l'Ajuntament,
que sabem positivament que ha demostrat la voluntat de
col-laborar amb el Govern en aquesta qüestió, podria representar una solució. SoIs la participació directa deIs velns
d'aquell municipi, involucrats en la vigilancia preventiva i el
control de la zona, fara possible acabar amb la reiterada
presencia del foco Dedicar 6 milions de pessetes a prevenir
pot evitar que després se'n gastin dotzenes en extinció o en
tasques de repoblació que finalment es perden.
L'esmena 4070 fa referencia a una actuació puntual
que proposam que es dugui a ter me a la zona boscosa afectada pels dos caps de fibló que aquesta tardor s'han produ11
l'illa de Menorca. Efectivament, el cap de fibló de dia 9
setembre va danyar una zona situada al terme municipal de

Ciutadella d 'unes 40 Ha de les quals 20 són de massa
forestal. Un més després una altra ventada va danyar
140 Ha de les finques de Binicanó, Santa Barbara, AIpútzer Vell, Santa Victoria, Son Planes ... , entre Ferreries
i Ciutadella. La destrossa forestal cobreix una franja que
creua una de les zones poblades d'arbres més importants
de Menorca, de tal manera que és com s'hagués produ11 un a ferida, un tall profund en el mate ix cor d'un deIs
boscs més gran s de l'illa, en que l'acumulació de ramatge i troncs arrabassats és tal que pot constituir una
vertadera font de periIl d 'incendis forestals, a la vegada
que també és un focus on poden apareixer problemes
fitosanitaris. La pro posta constitueix en destinar 20
milions de pessetes amb cadcter finalista a netejar
aquesta franja que d'altra manera no sera possible reforestar. Es tractaria de fer net amb mitjans que no augmentessin l'impacte, encara que la reforestació no fos
assumida per ara pel Govern, Tots sabem que la capacitat de regeneració del bose mediterrani és gran, pero no
és així en casos com aquest en que l'acumulació de
llenya impediria o dificultaria la recuperació. A canvi
d'aquesta feina es podria aprofitar la llenya, bé oferintla als ciutadans interessats, o significar la base d'una
petita indústria de transformació del brancatge sec del
bosc en totxos de serradís compactat destinat a se cremat en xemeneies, que sembla que a altres comunitats
autonomes té una gran acceptació i una certa sortida
economiea, encara que a~o darrer no és important. Allo
que realment importa és neteja aquesta zona que es
converteix en un focus de perillo
Finalment, amb l'esmena 4068 pretenem l'ampliació del efectius de la guarderia forestal de les Illes
Balears, creant tres noves places destinades a l'illa de
Mallorca, una a Menorca, una a Eivissa i a Formentera.
L'existencia d'amples zones del territori de les Illes
Balears, encara que molt manco de les que nosaltres
voldríem, que gaudeixen d 'un nivell de protecció; la
inclusió de tots els alzinars de les Illes Balears; l'exigencia d'un creixent control sobre les actuacions que es
duen a terme als boscs de les Illes; el fet que a partir
d'enguany els aprofitaments llenyaters deis ullastres
exigeixin un permís, i per tant hagin d'estar controlats
pels serveis forestals; serveix per donar una idea de les
múltiples responsabilitats sobre el servei de guardería
forestal de la Conselleria d'Agricultura que, en canvi, no
compta amb els efectius suficients per fer front a aquestes exigencies creixents.
La Comunitat de les Illes Balears és la que té
menys incendis forestals de totes les comunitats de l'Estat; i pel que fa a la proporció d'agents forestals en
relació a les hectarees de bosc som la darrera de les
comunitats, com poden veure en els grafics que després,
molt gustosament, els faré arribar.
1 hem de ser clars. Si exigim als efectius de la
guarderia forestal actuacions que van des de vigilancia
i seguiment deIs espais natural s protegits, seguiment i
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control de les especies incloses en el cataleg nacional d 'especies amena<;ades, seguiment de les especies objecte de ca<;a
i pesca i d'aquelles susceptibles de comercialització, prevenció de la introducció d'especies, supervisió deIs aprofitaments que realitzin dins el medi natural i de l'impacte resultant, seguiment i supervisió deis treballs i activitats que es
realitzin en el medi natural en materia de conservació, participació en les tasques relacionades amb l'ús social, recreatiu
i didictic deis espais naturals, prevenció i detecció del incendis forestals, participant en els treballs d'extinció, coordinant
i assessorant el personal que hi prengui part, hem d'entendre,
hem de reconeixer que difícilment es poden complir totes
aquestes funcions, totes aquestes exigencies amb les reduldes
forces amb que es compta.
Nosaltres, Sr. Conseller, senyores i senyors diputats,
som molt reticents a augmentar el capítol 1, pero creim que
en algun moment s'hi han de fer excepcions, i aquest és un.
Gracies.

EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Huguet. Passarem al programa
7111, direcció serveis generals i ajuts estructurals. Pel
Grup Parlamentari MIXT té la paraula el Sr. Pascual.
EL SR. PASCUAL 1 AMORÓS:
Sr. President, senyores i senyors diputats. L'esmena 3960 consisteix en dotar amb 10 milions de pessetes: 5 per als ajuntaments i 5 per institucions i famílies
sense fi de lucre, per desenvolupament de la Llei 1/1992,
de 8 d'abril, de protecció deIs animals que viuen a l'entom huma. Perque la llei pugui tenir una eficacia en la
seva aplicació , fan falta uns doblers que es poden destinar per una part a fomentar les entitats coHaboradores
amb la Conselleria d'Agricultura, i per altra banda també per ajudar els ajuntaments, encara que sigui amb una
petita quantitat, per feines relacionad es amb la protecció
deis animals.

EL SR. PRESIDENT:
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Orfila. Grup que volen intervenir en la
fixació de posicions? Sr,. Vidal, té la paraula.

Gracies, Sr. Pascual. Pel Grup PSM 1 EEM, el
Sr. Orfila té la paraula.

EL SR. VIDAL I JUAN :
EL SR. ORFILA I PONS:
Gracies, Sr. President, senyores i senyors diputats.
Breument, jo sempre ho dic i és veritat, per dir que donarem
suport a aquestes tres esmenes que presenta el Grup Parlamentari PSM 1 EEM sobre protecció i defensa del medi
natural. Gracies.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Vidal. Pel Grup Parlamentari SOCIALISTA el Sr. Moragues té la paraula.
EL SR. MORAGUES 1 GOMILA:
Gracies, Sr. President. Atesa l'hora que és, i si ens
dóna permís el portaveu de l'EEM i PSM per fer-nos nostres els seus arguments, perque amb els seus mateixos arguments donarem suport a totes les seves esmenes. Gracies, Sr.
President.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Moragues. Pel Grup PP-UM el Sr. Huguet té la paraula.
EL SR. HUGUET I ROTGER:
Moltes gracies, Sr. President. Simplement és per
anunciar que els arguments emprats són arguments nostres,
i per a<;o no li donarem suport, perque la Conselleria ja
realitza totes aquestes tasques que aquí s'han anunciat; a<;o
sí, no amb la velocitat amb que s'han pronunciat.

Gracies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Possiblement una de les qüestions en les quals més
facilment podríem arribar a acords és sobre la necessitat de potenciar la producció de qualitat i el foment del
seu consumo De fet, i encara que tímidament, es produeix un progressiu augment de les etiquetes OC, i lentament es consoliden les denominacions d'origen amb que
comptam a les Illes Balears. Ara bé, pot ser perillós
promoure unes produccions que després han de trobar
dificultats en comercialitzar-se, ja que possiblement els
pagesos, incentivat per l'administració, s'han esfor~at i
s'esforcen en millorar la qualitat, i després es poden
trobar que no hi ha un mercat suficient per aquests
productes, i a<;o produira que se sentin estafats per
aquell que ha promogut aquest esfor<; suplementari per
part d'ells.
1 em creguin que no parl per parlar. Tenc experiencies molt concretes al respecte. Llavors és fonamental ajudar aquests productors a orientar la comercialització deis seus productes. Aquest és el sentit de l'esmena
4065, que proposa fer estudis de mercat per als productes amb etiqueta OC o denominació d'origen. Record
ara que el propi conseller m'explicava un dia l'existencia
d'un tipus de cava que de cap manera trobava la forma
d 'introduir-se a un mercat exterior molt determinat, fins
que varen descobrir estava en la presentació del producte, i concretament en 1'etiqueta. L'atomització de les
empreses que comercialitzen els aliments amb OC i amb
denominació d'origen impedeix estudiar les característiques per part seva, els impedeix d'estudiar les caracte-
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----, t'qlleS del mercat on es vol incidir, i quins mercats són
os 1
•
.
cialemnt susceptibles de ser receptms a aquests producesp e
tes.
L'esmena 4076 proposa la creació d'uns equips ambuJants que sigLlin capa.<tos d'informar els pagesos sense que
aquests s ' hagin de desp l a~ar, i a la vegada iniciar els tramits
per poder acolli r-se a I~s dife re nt~ Lin ies d'aj ut de la .Co~u
nitat E uropea, MAPA I Consellena. Moltes vegades, I a~o el
propi conseller ho ha recol1egut en comissió, en diferents
compareixences. 110 s'esgoten les quantitats de que es disposa
per fer front a les peticions de c1iferents ajuts, precisament
per manca de peticionaris. J és evident que en aquests casos
es tracta d 'un problema de manca d'informació.
1 no hi afegiré arguments. Com que veient les argumentacions del grup que dóna suport al Govern són les de
dir que o ho fan o ha pensen fer, i per tant no li donaran
suport, no val fer pena afegir-hi res més.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Orfila. Grup SOCIALISTA? Estam al
programa 7111, i tenen vostes les esmenes 4372 i 4371, i
4370. Sr. Moragues.
(pausa)

EL SR. MORAGUES I GOMILA:
Gracies, Sr. President, i disculpi per aquest traspaperament, pero a aquestes hores no és estrany. Les esmenes, si
no vaig errat, són la 4372 i la 4371. És així, Sr. President?
EL SR. PRESIDENT:
4372, 4371 i 4370, Sr. Moragues.
EL SR. MORAGUES 1 GOMILA:
Bé, mentre em cerquen la 4370 ... gracies.
Sí, la. 4370 es defensa en els seus propis termes, és
una qüestió molt concreta de creació d'un mercat de productes a una zona concreta de l'illa de Mallorca. La 4371 fa
referencia a una vella aspiració que té l'illa de Formentera
sense complir, que és la possibilitat de comptar amb una
finca d 'experimentació agraria en aquella illa. 1 la 4372 fa
referencia,en coherencia amb l'esmena a la totalitat que hem
presentat, a la necessitat de constituir un departament, o un
servei, o una direcció general d'economia social i de formació, pero que obviament, després que hem vist com ha anat
el debat, i que el grup majoritari i el Govern no ha acceptat
cap de les esmenes que en aquest sentit nosaltres presentavem, es una esmena que no té cap sentit i que la retiram ara
mateix. Gracies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Moragues. Fixació de posicions? Pel
grup PP-UM, no hi ha intervencions.
Passam al programa 7123, recursos marins. Pel
Grup PSM 1 EEM té la paraula el Sr. Orfila.
EL SR. ORFILA:
Gnkies, Sr. President, senyores i senyors i diputats. Presentam una esmena a la totalitat del programa
7123, de millora de la productivitat i explotació de recursos marins, perque consideram que aquest no respon
a les necessitats del sector pesquer de les Illes Balears,
un sector que amb unes 700 embarcacions dedicades a
la pesca artesanal, 73 a l'arrossegament, i 16 d'encerclament, es traba amb uns problemes ben reals, que encara
que no afectin una quantitat molt gran de professionals
exigeixen actituds decidides des de l'administració. Així,
els problemes amb que possiblement es topi el sector
davant les normatives comunitaries summament restrictives, s'hi uneix una tendencia al congelament deIs preus
del peix frese, segons informacions provinents del propi
Govern.
És cert que la Conselleria d'Agricultura, Ramaderia i Pesca té un volum de problemes als quals ha de
fer front, que obliga a dedicar una gran part de l'atenció
al sector agrícola-ramader, un sector que com deiem
abans es troba en un estat d'agonia que exigeix un gran
esfor~ per part de l'administració. Pero també és cert
que, malgrat l'existencia d'una direcció general que
ocupa una persona d'una gran qualificació, els pressuposts, barometre que serveix per mesurar el grau d'interes deIs governs en les diferents qüestions, demostra
com la pesca continua essent la ventafocs de la Conselleria, i que malgrat l'esfor~ de diagnosi fet amb el Llibre
blau, la coincidencia amb el qual fou posada de manifest
reiteradament pels diferents grups parlamentaris amb
motiu de la seva presentació, no s'ha tradult aquest
Llibre blau, aquesta diagnosi, amb actuacions concordants amb els objectius que alla es marquen.
No obstant a~o, la Conselleria ha estat partidaria de crear una empresa pública les funcions de la qual
haurien pogut ser assumides, almenys als nivells actuals,
per la propia direcció general. 1 aquest era l'objectiu de
la nostra esmena registrada amb el número 4122, amb
la qual proposam la desaparició de Seamasa, quedant
adscrits a la Direcció General de Pesca els pressuposts
i les activitats previstes dur a terme per aquella.
Les raons-han estat expes-ades-r-ef*tidament pel
nostre grup, tot partint de l'opinió que els cultius marins
tenen una importancia extrema, que es tracta d'una
activitat d 'interes estrategic. Veim com l'empresa que la
Conselleria va crear per tal de servir les empreses aqüícoles que s'anessin creant, no acompleix avui practica-
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ment funcions, de tal manera que per gestionar 20 milions de
pessetes en necessiten 30 de capítol 1. Aquella revolució del
neolític de que ens parlava el conseller que havia de permetre transformar el pescador ca<;ador en ramader del peix, no
s'ha tradult en projectes reals, i els que s'han duit a terme
per raons ben diverses han fracassat estrepitosament.
1 no obstant, aquesta continua essent una assignatura
pendent de la nostra comunitat, de tal manera que, tot i els
fracassos succeIts, hem de dir que creim profundament en
la necessitat de continuar la promoció de l'aqüicultura en el
seu doble vessant: piscicultura i mo¡'¡uscocultura o marisqueig. 1 ho creim, perque som molt conscients que no es pot
augmentar l'esfor<; extractiu en una mar cada dia més exhaurida, i d'altra banda perque la demanda de peix augmenta en
aquesta Europa de que formam parto
Creim sincerament que les costes de les Illes Balears
són especialment indicades per fer aquests cultius, i que
degudament promoguts i orientats poden tenir una millor fi
que les experiencies tingudes fins ara. Vull dir amb a<;o que
valoram com a positives les experimentacions que es puguin
dur a terme per part de la Conselleria, pero que ates el seu
volum, i especialment ates el volum de les empreses presumptament beneficiades per aquestes experimentacions, em
sembla superflua l'existencia de Seamasa, que sois fa augmentar costs a una activitat que podria ser perfectament
assumida per la direcció general.
Les esmenes parcials que hem presentat a aquest
programa fan referencia a la formació de petites empreses de
cultius marins, amb participació de pescadors de diferents
illes, per tot el que he explicat fins a aquest momento Així
mateix entenem que s'hauria d'impulsar la creació de petites
empreses de transformació del peix de difícil comercialització, per exemple ofertant filets o fumats.
Proposam amb l'esmena 4090 que es col-labori en
trobar una solució definitiva per al problema de la depuració
del marisc al port de Maó, una zona on com vostes saben hi
ha una activitat de marisqueig que a l'hora de ser comercialitzat troba unes greus dificultats per fer la depuració que ha
de garantir sanitariament el seu consumo Les recents declaracions del director general de pesca, han deixat ciar després
d'un lapsus de temps en que s'estudiaven opcions alternatives la necessitat de procedir a la depuració previa del marisc
cultivat i recollit al port de Maó: Es tracta, i acap, Sr. President, de promoure la construcció d 'una depuradora que
gestionada pels propis mariscadors ofereixi les degudes condicions als consumidors deis musclos, ostres i escopinyes que
tan justa fama de qualitat tenen. Gracies, Sr. President.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Orfila. Fixació de posicions. Pel Grup
Parlamentari SOCIALISTA té la paraula el Sr. Moragues.

EL SR. MORAGUES 1 GOMILA:
Gracies, Sr. President. És per anunciar que
donarem es taló a aquesta a la totalitat del programa
7123. Entenem que és una esmena for<;a interessant,
que podria posar damunt la tribuna, encara que sigui un
poc tard, la discussió de la política pesquera de la nostra comunitat. política pesquera que es basa en quatre
eixos, un de recerca d 'una explotació racional ordenada
i sostenible, que permeti l'autorenovació i la recuperació
de recursos de cara al futur. Així ho diu la memoria de
la Conselleria, i jo em demanaria com ho ha fet, a¡;o?
autoritzant captures per baix de les talles mínimes autoritzades? o fent inoperant la inspecció deIs serveis de
Pesca? Si la Conselleria no regula, si la Conselleria no
inspecciona i no feim tampoc una tasca de recerca científica, ja em diran com li donarem sortida, com aconseguirem els objectius que marca la propia memoria de la
conselleria.
Del desenvolupament deIs cultius marins crec
que el Sr. Orfila ha dit ja tot el que s'havia de dir, per
tant jo no em repetiré, pero crec que és evident quina
és la situació deIs cultius marins en aquests moments a
les Illes Balears. D'un altre deis programes basics de la
Conselleria que va ser la construcció i el fondeig d'esculls artificials, jo crec que aquest era ficilment realitzable i només necessitava recursos, tampoc s'ha aconseguit
executar en la se va totalitat, i a Menorca, per no anar
més enfora, encara hi ha alguns esculls que esperen des
de fa alguns anys el seu fondeig.
És cert que s'ha fet una política de subvencions,
i hem de reconeixer que s'ha avan¡;at quant a modernització de la flota, pero en canvi no s'ha fet res per tal de
defensar la qualitat de la producció pesquera ni de cara
als pescadors, ni de cara als consumidors; i a més s'ha
fet poquíssima cosa per facilitar una formació adequada
als nos tres professionals. I per acabar, com argumentació
definitiva, també he notat a faltar actuacions decidides
per tal que l'entrada en vigor de l'Acta única europea
sigui tan poc complicada com sigui possible per als professionals de la mar. Gracies, Sr. President.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Moragues. Pel Grup PP-UM el Sr.
Huguet té la paraula.
EL SR. HUGUET I ROTGER:
Gracies, Sr. President. Per anunciar el nostre
vot contrari a l'esmena a la totalitat a aquest programa,
i a tates les esmenes parcials que també hi van. Jo crec
que dir que en materia de política pesquera no s 'ha fet
res és una generalització que per ella mateixa es desqualifica, perque en política pesquera sí que s'ha fet. No
s'ha fet tot el que es podria fer, pero s'ha fet bastant. Jo
record aquí que quan va sortir publicat el Llibre blau de
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ca va ser un !libre totalment alabat per tothom,

j

es va

~esoll~ixef el gran valor que tenia per al sector pesquer de

"
!l eC Ules Balears, I. en base a aquest es va f
er una
serie d' actu~ons CJue avui són superades, i que es necessita un eanvi

SI'estrategia amb altres indrets com pugui ser saber quins

~ón eJs recurso pesq uers com 110 feim amb el tema de la

comercialització, quios productes podríem comerciali tzar des
d'aquí, i el que ja m 'estranya més és que rallem d'una manca del paper de la investigació científica, qu au agó precisameo t forma part del pressu post i ho podel11 l!egir a la pagina
34 de la memoria que es presenta, i que fa referencia a
aguest programa, que és el darrer paragraf que diu "finalroent és important el paper que la investiga ció científica i
tecnica ha de jugar en tots els aspectes a l'aqüicultura marina
per tractar de superar la crisi que afecta tot el sector". Per
tant almenys en la Betra esta fet, i si hi ha la !letra també hi
haura els nombres, potser que no siguin tan suficients com
nosaltres voldríem, pero hi són. Moltes gracies.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Huguet. Passam al programa 7124, pla
integral del sector agrarí de les Illes Balears. Pel Grup PSM
1 EEM té la paraula el Sr. Orma.
EL SR. ORFILA I PONS:
La darrera i no en cant altra. La gran assignatura
pendent de la Consellería és possiblement la de la industrialització agraria. Sense industrialització deis productes agropecuaris no hi ha agricultura, i no ho deim per dir-ho, les
tendencies del eonsum ho demostren sen se lloc a dubtes.
Quan un 70% -i són dades del conseller- deis aliments que
es consumeixen a Europa occidental han sofert algun tipus
de transformació, quan aquest percentatge arriba al 90% en
els Estats Units d ' America, segons dades de fa un pare!l
d'anys; esta ben ciar que una de les claus del manteniment
de I'agricultura és en saber plantejar els processos de transformació de forma correcta. I és evident que no parlam de
res facil, ho vull reconeixer de bell principi. Les notícies de
tancament de cents de petites empreses industrials agroalimentaries a nivell de 1'Estat espanyol ha deixat de
sorprendre'ns. Potser més sorprenent podria resultar la notícia de la creació de noves indústries. I no obstant ago, hi ha
qui s'ho planteja. Des deis pro ces sos d'unificació de petites
empreses a la fusió deIs grans complexos, el fet és que el
món de les indústries agroalimentaries viu uns moments de
permanent ebullició.
La penetració de capitals foranis és un altre fenomen
lligat a aquesta problematica: Revilla, Industrial Quesera, en
són exemples recents. L'esmena 4056 proposa dedicar 50
milions suplementaris al foment de la industrialització agroalimentaria. Possiblement algú pensi que davant fenomens
com són la crisi de Coinga, el tancament de sa Roqueta,
problemes d' Agama o la venda d'lndustrial Quesera, que per
cert es rumoreja que redueix aquests dies una quarantena de
110cs de feina, no és el moment optim per fer pro postes eom
aquesta. Jo pens que, ben al contrari, els moments de crisi
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són els més adequats per fer plantejaments valents i
donar suport a les iniciatives deIs que en aquests moments difícils és qua n són capagos de demostrar la
inventiva i la capacitat. En ago esta el ser o no ser de
l'empresari, i crec que a les Illes Balears hi ha qui ho ha
sabut demostrar de manera exemplar.
Em continua preocupant la problematica del
manteniment de les races autoctones. la sé que el conseBer, i possiblement algú més, em pot dir que es tenen
previsions en aquest sentít, i és cert. la motívació real
d 'aquesta esmena, i ja es va dir en comissió, és la de
donar un toe d'atenció sobre aquest tema a partir de la
proposat de dedicar 10 milions amb caracter finalista al
foment de les races autoctons, una actuació fon;osament
ampla i que va des de fer possible la delimitació deIs
estandards racials en els casos en que encara no existeix
un llibre genealogic, obrir-lo quan aquesta delimitació
estigui feta, amb tot el que ago suposa, fins a assumir
actuacions com de la remetre sementals a aquells amb
qui el Govem tengui acords de co¡'¡aboració per realitzar extraecions de sement que després es poden distribuir de forma gratuIta a preu simbolic; com passa també -o pot passar- per establir ajuts a aquells particulars
que han conservat aquestes races amb puresa, assumint
costs economics i sacrificis, i que mereixerien un homenatge per haver salvaguardat aquest patrimoni. Hi ha
algun cas ben concret d 'alguna raga autoctona en vertader perill; i que soIs dedicant-hi un petit esforg es podría salvar. l'administració té el deure de fer-ho , i és un
fet que fins ara no s'ha fet massa, i que és necessari fer
propostes novedoses, ja que fins i tot quan es compta
amb línies d'ajut cap a particulars, aquests no hi acudeixen i segueixen sense ser aprofitades.
Les dificultats amb que es troben els pagesos a
1'hora de comercialitzar certs productes, el problema
d 'excedents de determinades produccions obliga afer
plantejaments per cercar nous mercats, és a dir, nous
sectors de consumidors susceptibles de ser atrets pels
aliments de qualitat que aquí produim. Les complicacions d'haver d'entrar dins xarxes de comercialització
desconegudes, on hi trobaven els adversaris comercials,
desincentiven moltes vegades aquestes iniciatives. No
obstant ago, solem oblidar que aquí, a les própies Illes
comptam amb un mercat,. amb un grup de consumidors
potencials que no reben practícament els missatges
destinats a incentivar el eonsum deIs productes aquí
produits. De cinc a sis milions de visitants rebem a les
Illes, i tots ells són susceptibles de consumir els nostres
productes agroalimentaris i a més, si ho sabem fer bé,
d'entendre que alguns d'aquests productes són un magnífic obsequi per a amics i familiars quan es tomi al seu
lloc d' origen.
Aquest diputat que els parla és un gran afeccionat a viatjar, i ho he de confessar: una de les coses que
amb més fruIció procur descobrir deIs llocs que tene
l'oportunitat de visitar és la gastronomia de la zona. I
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----no els descobriré cap secret, una volta m'he confessat addicte
al pecat de la gola, si els die que en tornar sol dur una botella de bon vi, o formatges, o embotits de les terres que visito
Una part deis consumidors europeus que ens visiten tenen
habits semblants als d 'aquest diputat que els parla, i em
creguin que si no compren és essencialment per tres motius:
Primer, molts d'ells no coneíxen que aquí tenim aquests
productes d'alta qualitat, li falta promoció, una promoció
feta pensant en connectar amb consumidors exigents. Segona,
són molts els turistes que encara es malfien de les condicions
sanitaries deIs aliments que es produeixen a la periferia
d'Europa; i tercer, la presentació d'aquests productes ha de
ser l'adequada, i s'han de crear les vies per arribar a aquests
visitants i convencer-los que els cal consumir i reglar formatges, vins i embotits fets a la nostra terra.
S 'imaginen -i acap- si un de cada tres turistes que
venen a Menorca, per exemple, compressin una fogassa de
formatge? 600 mil quilos que acabarien amb el problema deIs
excedents. 1 no és el compte de la Hetera. Jo, entre altres
coses, els yuc ben assegurar que jo no en tenc ni un quilo per
vendre. Es simplement un esfor~ imaginatiu i aplicar als
turistes a110 que faig i sent jo quan surt a fora de la meva
terra. Saben, senyores i senyors díputats, que és practicament
impossible que a un restaurant de les Illes Balears et recomanin -i ho deia fa poc el nostre portaveu Pere Sampol- un vi
de Bínissalem, per exemple? Saben que encara que tu el
demanis és practicament improbable que el tenguin? Saben
que més del 80% deIs bars de les IlIes quan ofereixen un
entrepa de formatge, és manxego? Saben que practieament
cap restaurant de les Illes Balears ofereix formatge de Maó,
que té denominació d'origen, i hauría d'estar protegít i fomentat el seu consum peI Govern, per l'administració, i cap
d'e11 l'ofereix com aperitiu i com a postres? Saben que a
Castella-La Manxa? ...
EL SR. PRESIOENT:
Acabi, Sr. Orfila.
EL SR. ORFILA I PONS
Acap, Sr. President. Saben que a Castella-La Manxa
no succeeix, i tenen manxego per tot? Saben que a Galícia tenen tetilla també per tot?
a~o

(Rialles)

Tetilla ... La ignorancia fa somriure. Saben, senyores
i senyors diputats que amb una qüestió com aquesta que
sembla una anecdota i fa rialles, posaríem fi a un del problemes més greus que té l'agricultura a les IlIes, l'existencia
d'excedents? Saben que amb un cost mínim podríem fer
front a aquesta despesa, a aquesta actuació? Es ver que ja no
fa rialles? Gracies, Sr. President.
(Aplaudiments)

EL SR. PRESIOENT:
Gracies, Sr. Orfila. Pel Grup Parlamentari SOCIALIST A té la paraula el Sr. Moragues.
EL SR. MORAGUES 1 GOMILA:
Gracies, Sr. President. L'esmena 4373 la donarem per defensada amb les argumentacions utilitzades ja
en la defensa a comissió, i ens centrarem en la 4374.
Hauran notat els senyors i senyores diputats que
hagin seguit el debat pressupostari o que hagin llegit el
pressupost, i els pocs que en aquestes hores estiguin
desperts encara, que el Grup SOCIALISTA no ha presentat cap esmena sobre un tema tan important com és
la qualitat alimentaria, 1 per que ha estat a~o? Per tres
qüestions fonamentalment: Primera, perque consideram
que els elements basies sobre els quals s'ha de perseguir
la qualitat alimentaria en els productes agroalimentaris
s'ha de basar en tres elements: Primer, en una normativa. Entenem que la normativa ha estat desenvolupada
adequadament per la propia Conselleria, al nostre entendre hi ha fins i tot massa normativa, i moltes vegades
que no s'aplica o que no té cap tipus de conseqüencia.
S'ha de basar sobre inspecció, que s'ha desenvolupat per
part de la Conselleria, al nostre entendre massa poc, les
inspeccions de mercat, per exemple, i només cal fer un
seguiment de quines han estat les actes aixecades, i com
acaben moltes vegades les expedients de les actes aixecades per veure que les inspeccions, que és un tret fonamental perque la qualitat alimentaria vagi pujant als
nostres productes, practieament no es produeix. La
tercera qüestió fonamental, i aquí crec que és un deficit
que té la Comunitat Autonoma en aquests moments, i
que nos al tres volem ajudar que sigui superada, és la
recerca i la investigació tecnologica.
Per tant, l'esmena que nosaltres presentam es
tracta d'afectar una quantitat de 75 milions de pessetes
per tant que es transfereixi a l'lbabsa, I'empresa pública,
i que aquesta constitueixi un departament de recerca i
tecnologia agroalimentaria que pugui fer un seguiment
de la qualitat deis productes agroalimentaris de les Illes
Balears. I deim que sigui l'lbabsa, perque té una infrastructura de laboratori en aquest moment creim que molt
adequada, sobretot després de l'esfor~ que ha fet la
Conselleria per tal de dotar aquestes instaHacions amb
el laboratori interprofessional lleter. Es tractaria de fer
una inversió no excessivament gran i obrir una línia de
treba11 for~a interessant per tal que totes aquestes qüestions que explicava fa un moment el Sr. O rfila , i que a
tothom li feia tan tes ganes de riure, sigui una realitat
incontestable, i que la gent es pugui endur, a més d'altres tipus de records, algun producte agroalimentari de
les nostres Illes. Gracies, Sr. President.
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EL SR. PRESIDENT:
Hi ha petició de votació separada. Indiquin les
que haurÍem de votar separadament.

EL SR. HUGUET 1 ROTGER:
EL SR. VIDAL 1 JUAN:
Moltes gracies, Sr. President. Les rialles no venien
fonamentades en el contingut, sinó en les seves expressions
mímiques. La nostra fixació en aquest sentit. i perque se'n
vagi a descansar tranquil, content i feli~, j no me ' n canti cap
d'altre sera acceptar-li la darrera esmena de les races autóctones. Moltes gracies, Sr. President.

Sí, pe! que respecta al nostre grup, demanarÍem que es votas separadament la 4332.
EL SR. PRESIDENT:
Votarem, en primer !loe, la 4332.

EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Huguet. Acabat els debats, passarem a
les votacions. Votarem en primer lloc l'esmena 4331 de totalitat, del Grup Parlamentari SOCIALISTA.
Sres. i Srs. Diputats que voten a favor, es volen posar
drets, per favor?
Gracies, es poden seure.
Sres. i Srs. que voten en contra, es valen posar drets,
per favor?
Gracies, poden seure.

Sres. i Srs. Diputats que voten a favor, es volen
posar drets, per favor?
Gracies, es poden seure.
Sres. i Srs. que voten en contra, es valen posar
drets, per favor?
Gracies, es poden seure.
Abstencions? No n'hi ha.
25 vots a favor, 31 en contra. Queda rebutjada
l'esmena. Passarem a les 4333, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40,
41, 42, 43, 44, 45 i 46.

Abstencions?
22 vots a favor, 31 en contra i 2 abstencions. Queda
rebutjada l'esmena 4331. Votarem a continuació l'esmena
4375 del Grup Parlamentari SOCIALISTA.
Sres. i Srs. Diputats que voten a favor, es valen posar
drets, per favor?
Gracies, es poden seure.
Sres. i Srs. que voten en contra, es valen posar drets,
per favor?
Gracies, es poden seure.
Abstencions?
25 vots a favor, 31 en contra. Queda rebutjada l'esmena 4375. Passarem al programa 5311, on votarem les
esmenes 4332, 4333, 4334, 4335, 4336, 4337 ...

Sres. i Srs. Diputats que voten a favor d 'aquestes
esmenes, es valen posar drets, per favor?
Gracies, es poden seure.
Sres. i Srs. que voten en contra, es valen posar
drets, per favor?
Gracies, es poden seure.
Abstencions?
18 vots a favor, 31 en contra
Queden rebutjades aquestes esmenes.

7 abstencions.

Passarem a les esmenes del programa 5312.
Votarem, en primer Uoc, les esmenes del Grup Parlamentari MIXT, 3954, 3948, 3964. Es poden votar conjuntament? Hi ha petició de separació? Sr. Sampo!.
EL SR. SAMPOL I MAS:

EL SR. VIDAL I JUAN:
Sr. President ...

Gracies, Sr. President. D'aquest programa, vol dríem votar a part la 3954 i la 3964, si és d'aquest
programa, no n 'estam segurs.
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EL SR. PRESIDENT:
Ésd'aquest programa. Vol quees votin conjuntament
aquestes dues, i les altres ...
Votarem, ido, en primer lloc, les esmenes 3954 i

Gracies, es poden seure.
Sres. i Srs. que voten en contra, es volen posar
drets, per favor?
Gracies, es poden seure.

3964.
Abstencions?
Sres. i Srs. Diputats que voten a favor, es volen posar
drets, per favor?
Gracies, es poden seu re.
Sres. i Srs. que voten en contra, es volen posar drets,
per favor?
Gracies, es poden seure.
Abstencions?
20 vots a favor, 31 en contra i 5 abstencions. Queden
rebutjades aquestes esmenes.
Votarem ara l'esmena 3948.
Sres. i Srs. Diputats que voten a favor, es volen posar
drets, per favor?
Gracies, es poden seure.
Sres. i Srs. que voten en contra, es volen posar drets,
per favor?

23 vots a favor, 31 en contra i 2 abstencions.
Queda rebutjada 1'esmena 4060. 1 ara votarem el conjunt
de la resta d 'esmenes del Grup PSM i EEM.
Sres. i Srs. Diputats que voten a favor, es valen
posar drets, per favor?
Gracies, es poden seure.
Sres. i Srs. que voten en contra, es volen posar
drets, per favor?
Gracies, es poden seure.
Abstencions? No n'hi ha.
25 vots a favor, 31 en contra. Queden rebutjades
aquestes esmenes.
Passarem ara a votació de les esmenes del Grup
Parlamentad SOCIALISTA, hi ha petició de votació
separada? Sí, Sr. Vidal?
EL SR. VIDAL 1 JUAN:

Gracies, es poden seure.
Abstencions? No n 'hi ha.
25 vots a favor, 31 en contra. Queda rebutjada l'esmena 3948.

Demanaríem votació per separat de les esmenes
4354, 4353, 4350, 4351 i 4352.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Vida!. Sr. Sampol?

Votarem a continuació les esmenes del Grup Parlamentad PSM i EEM, les 4059, 4060, 4064, 4093, 4085, 4086,
4058,4062,4063,4084,4081,4061,4082,4069,4071,4074,
4079, 4057, 4066, 4067, 4072, 4080, 4089.

EL SR. SAMPOL 1 MAS:
Per la nostra part, voldrÍem per separat les
4353, 4350, 51 i 52.

Sí, Sr. Vidal?
EL SR. PRESIDENT:
EL SR. VIDAL 1 JUAN:
DemanarÍem també votar separadament l'esmena

D'acord. Votarem en primer lloc l'esmena 4354
del Grup Parlamentari SOCIALISTA.

EL SR. PRESIDENT:

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

4060.

Votarem en primer lIoc l'esmena 4060.
Sres. i Srs. Diputats que voten a favor, es volen posar
drets, per favor?

Gracies, es poden seure.
Sres. i Srs. que voten en contra, es volen posar
drets, per favor?

DIARI DE SESSIONS / Núm.571II / 21 i 22 de desembre del 1992
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Abstencions?
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Passam al programa 7111. Votarem, en primer
lloc, les esmenes 4078, perdó, l'esmena 3960 del Grup
Parlamentari MIXT.
Sres. i Srs. Diputats que voten a favor, es valen
posar drets, per favor?
Gracies, es poden seure.
Vots en contra?

Sres. i Srs. Diputats que voten a favor, es valen posar
drets, per favor?
Gd.cies, es poden seure.
Sres. i Srs. que voten en contra, es valen posar drets,
per favor?

Abstencions? No n'hi ha.
25 vots a favor, 31 en contra. Queda rebutjada
l'esmena 4960.
Votarem ara les esmenes 4078 i 4065 del Grup
Parlamentari PSM i EEM.

Gnicies, es poden seure.
Abstencions?
18 vots a favor, 31 en contra i 7 abstencions. Queden
rebutjades aquestes esmenes.

Sres. i Srs. Diputats que voten a favor, es valen
posar drets, per favor?
Gracies, es poden seure.
Vots en contra?

Passarem ara a la votació de les esmenes 4349, 4356,
4348,4357,4347,4355,4358,4364,4362,4363,61,60,4368,
4367, 4359, 4365, 4366 i 4369.
Sres. i Srs. Diputats que voten a favor, es valen posar
drets, per favor?
Gracies, es poden seure.
Sres. i Srs. que voten en contra, es valen posar drets,
per favor?
Gracies, es poden seure.
Abstencions?
25 vots a favor, 31 en contra. Queden rebutjades
aquestes esmenes.

Abstencions? No n'hi ha.
25 vots a favor, 31 en contra. Queden rebutjades
aquestes esmenes.
L'esmena 4372 del Grup Parlamentari SOCIALISTA ha estat retirada, votarem, en conseqüimcia, les
esmenes 4371 i 4370 d'aquest grupo Es pot fer votació
conjunta?
Sres. i Srs. Diputats que voten a favor, es valen
posar drets, per favor?
Gracies, es poden seure.
Vots en contra?
Abstencions? No n 'hi ha.

Passarem ara al programa 5332, que té les esmenes
4068, 83 i 70 del Grup PSM i EEM. Es pot fer votació conjunta d'aquestes esmenes? Les votarem, ido, conjuntament.
Sres. i Srs. Diputats que voten a favor, es valen posar
drets, per favor?
Gracies, es poden seure.

25 vots a favor, 31 en contra. Queden rebutjades
aquestes esmenes.
Passam ara al programa 7123. Deman si es pot
fer la votació conjunta de les es menes 4087, 88, 90, 91
i 4122 del Grup PSM i EEM; entenc que la 4092 va ser
retirada a comissió perque el contingut és identic a la
4091. Feta aquesta precisió, les votarem conjuntament.

Vots en contra?
Abstencions?
25 vots a favor, 31 en contra. Queden rebutjades
aquestes esmenes.

Sres. i Srs. Diputats que voten a favor, es valen
posar drets, per favor?
Gracies, es poden seure.
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Vots en contra?

23 vots a favor, 31 en contra i 2 abstencions.
Queda rebutjada l'esmena 4123.

Abstencions? No n'hi ha.
Queden rebutjades per 25 vots a favor i 31 en contra.
Passarem al programa 7124, votarem en primer Uoc
l'esmena 4073 del Grup Parlamentari PSM i EEM.
Sres. i Srs. Diputats que voten a favor, es volen posar
drets, per favor?
Gracies, es poden seure.

1, arribat a aquest punt, conclou la sessió que
recomen<;ara dema a les deu i mitja del matí.
EL SR. PRESIDENT:
Bon dia, Sres. i Srs. Diputats, recomen<;a la
sessió. Voldria fer I'observació, abans de comen<;ar, que
avui capvespre, tan aviat acabi el debat deIs pressuposts
de la Comunitat Autonoma per al 93, tendra Uoc una
reunió de la Junta de Portaveu, ho record als seus membres.

Queda aprovada per unanimitat.
Passarem ara a la votació de les esmenes 4124, 4077,
4075, 4076 i 4056 del Grup PSM i EEM. Es pot fer la votació conjunta d'aquestes esmenes?
Sres. i Srs. Diputats que voten a favor, es volen posar
drets, per favor?
Gracies, es poden seure.
Vots en contra?
Abstencions? No n'hi ha.
25 vots a favor, 31 en contra. Queden rebutjades
aquestes esmenes.
Passam ara a la votació de les esmenes 4374 i 4373
del Grup Parlamentari SOCIALISTA. Es pot fer votació
conjunta?
Vots a favor?
Vots en contra?
Abstencions?
25 vots a favor, 31 en contra. Queden rebutjades
aquestes esmenes.
Ens queda pendent de votació l'esmena 4123 del
Grup Parlamentari PSM i EEM que és de totalitat al programa 7123 que no l'havíem votada abans.
Sres. i Srs. Diputats que voten a favor, es volen posar
drets, per favor?
Gracies, es poden seure.
Vots en contra?
Abstencions?

Passam a la secció 16, Conselleria de la Funció
Pública. Comen<;arem amb el debat de l'esmena a la
totalitat 4376 del Grup Parlamentari SOCIALISTA. Té
la paraula per aquest grup, el Diputat Sr. Planells i
Costa.
EL SR. PLANELLS 1 COSTA:
Gracies, Sr. President. Bon dia, Sres. i Srs. Diputats. Sr. Conseller, he escoltat la seva intervenció
davant la Comissió d'Hisenda i Pressuposts i realment
m'ha deixat, en certa manera, perplex i sorpres. S'ha
basat voste únicament i exclusivament a dur a terme una
política continulsta i desenvolupar la Llei de la funció
pública de la CAIB en la millora del rendiment i la
formació permanent del personal.
Quan es refereix que aquesta Conselleria té un
futur esperan<;ador, m'estranya el que diu. Sapiga que
per rebre la Comunitat Autonoma tot el conjunt de
persones a que donara lloc el traspas de competencies,
tenint en compte que aquestes persones aniran adscrites
a una conseUeria determinada, no es necessita, aleshores,
per a I'ordenació de tot aquest personal, que es mantengui una conselleria. Quina explicació pot donar voste
per l'existencia i el manteniment d'aquesta conselleria?
Em sembla que cap. Tal vegada, tan soIs pugui dir-se
voste mate ix que l'única explicació de la continuació
d'aquesta conselleria, de la Conselleria de la Funció
Pública, sigui aquella que ve marcada en el camp que
permet a un membre del partit governant rebre acarree
del sou públic un munt de diners per una activitat que
no requereix ni tan soIs la incompatibilitat amb altres
funcions privad es.
Si a cadascun deIs consel1ers en cap li correspon
la direcció del personal adscrit a cadascuna de les conselleries, si els correspon proveir les places, proposar les
bases, i el Consel1er de la Funció Pública, pel que determina l'article 17 d'aquesta llei, li correspon una activitat d'aprovació o una activitat expectant i de vigilancia, per que d'aquestes funcions, molt ben retribuldes i
pagades, no s'encarrega una altra consel1eria de les ja
existents, com pot ser la mateixa Presidencia?
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=És que_per desenvolupar una llei i donar-li el complient pertinent es necessita malgastar aquest sou deis contri:uents quan el seu camp encara no té una justificació per a
aq uesta conselleria?

ca de voluntat del Govern per dur endavant tot e]' d'estadística i per complir la finalitat que va implicar la
seva creació i de tot el qual voste és responsable directament?

voste va compareixer acompanyat de dos directors,
el director de l'Institut Balear de la Funció Pública gairebé
encara no justifica els doblers que rep a carrec del pressupost. Va dir a la compareixen<;a que potser que des d'un any
sapíguem tots els diputats el que es pretén amb aquest institut, institut que cal recordar que es va crear mitjan<;ant la
Llei 10/1991, i aquest director, realment, el que fa, en el
moment que compareix davant la Comissió de Pressuposts,
és pnkticament repetir el que diu l'exposició de motius
d'aquesta llei; pero tret d'aixo, és a dir selecció, formació,
actualització i perfeccionament deis funcionaris, sembla
realment que perd el fiI.

No és suficient, creim, dir que I'any 93 es publicaran quaranta-nou fullets. El programa d'estadística és
un programa d'una pobresa increible, on no hi ha mitjans adequats i on realment no es veu una perspectiva de
futur i d'ampliació d'aquesta funció estadística. S'han
de cercar solucions, Sr. Conseller, davant l'actitud passiva que sembla que du sempre aquesta conselleria.

Avui només se sap, i ho dic després de la seva compareixen<;a, que es faran uns vint-i-dos cursos que aniran
destinats principalment als funcionaris per adquirir, com ell
va dir, una certa cultura administrativa, se sap també que es
donaran cinc beques. Li vull dir que, al meu parer, aquestes
beques són escassament dotades, amb 400.000 pessetes per a
l'estudi que es vulgui emprendre, i que vendran vint personalitats a donar conferencies o seminaris. No diu res més.
Realment, a l'exposició que va fer a la comissió va dir que
havia fet moltes trucades arre u del món, i dic arreu del món
perque va posar conferencies a Roma i fins i tot havia tengut
contactes amb la Generalitat, per rebre informació del que
fan en aquests indrets amb aquest tipus d 'instituto
La formació, actualització i perfeccionament del
personal de la resta de les administracions públiques, i podem parlar també de conse11s insulars i d'ajuntaments, no
ens queda res clara. Dos cursos es fan fer l'any 92 a Maó, i
la resta deIs funcionaris deis ajuntaments i els conseIls de
Mallorca i d'Eivissa i Formentera, tendran la possibilitat
d'arribar a aquesta cursos? És que els representants deIs
consells i deIs ajuntaments en els organs rectors no es pronuncien perque aquests cursos també els arribin?
Realment, hi ha un petit problema quant a la Llei de
la funció pública i quant a aquest institut, perque voste sap
que la Llei de la funció pública, en principi, només és d'aplicació als funcionaris de la CAIB, de ver, no sabem com ho
faran perque arribin aquests cursos a tots els altres funcionariso
Ens parla de 24 milions per cursos que supos que
seran practicament per a aquest tipus de funcionari , i es
parla també de 17 milions quant a reciclatge de cata la per a
aquests funcionaris.
També va compareixer, Sr. Conseller, el cap o el
director de !'Institut d 'Estadística, i realment a les seves
declaracíons a la comissió diu que aquest departament esta
escassament dotat, tant en diners com en personal. Jo em
pregunt, no és una mostra real de la incapacitat o de la man-

És necessari que es faci una llei d'estadística que
ordeni el nivell de la Comunitat Autonoma, tot el camp
de 1'estadística, i és necessari, també, amb la voluntat
que sempre expressa el President d'aquest Govern que
vol arribar a les cotes més altes d'autogovern, que vostes apliquin el mateix respecte deIs consells insulars. És
necessari que acompleixin, a través deIs consells insulars,
a a110 que disposa l'article 39 de l'Estatut, que permet
que els consells insulars tenguin competencies amb
aquelles estadístiques d'ambit o d'interes insular.
Creim, sincerament, Sr. Conseller, que la seva
compareixen<;a no ens ha dit res, creim que justificam
de sobres per que demanam la desaparicíó d 'aquesta
conselleria, creim que les funcions que voste realitza es
poden realitzar des d 'una altra conselleria i creim que
els instituts que de voste depenen poden dependre també d'aquesta conselleria que nosaltres l'emmarcam, no
vol dir que no es pugui canviar, dins la Conselleria de
Presidencia o bé dins la Conselleria Adjunta.
Moltes gracies.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Planells. Té la paraula el Conseller
Sr. Berastain.
EL SR. CONSELLER DE LA FUNCIÓ PÚBLICA (José Antonio Berastain i Diez):
Sr. Presidente. Sras. y Sres. Diputados. Señor
socialista, señor socialista del grupo parlamentario que
a través de la correspondiente enmienda solicita la supresión de la sección 16 en estos presupuestos generales
de la Comunidad Autónoma para 1993.
Supresión de la Conselleria de la Función Pública por considerar -dice textualmente la enmienda- que
la conselleria en cuestión es totalmente innecesaria y que
sus funciones podrían ser desarrolladas por los departamentos de Presidencia. Ningún otro argumento o
motivación añade el texto de la enmienda que ahora nos
ocupa, por lo que la contestación bastaría que fuera en
la misma línea de superficialidad.
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Pero no, ante tan ambiguo razonamiento no podemos sustraernos a lo que a primera vista pretende el Grupo
Parlamentario SOCIALISTA, que es, ante todo, introducir
con esa enmienda una vía indirecta del control del poder
ejecutivo en una materia que es competencia propia y discrecional del Presidente de la Comunidad Autónoma, según
establece, como deben saber ustedes, el artículo 32.1 del
Estatuto de Autonomía. Estamos hablando, en efecto, de la
potestad de nombramiento de los miembros del Gobierno y
de la consiguiente configuración de las consellerias que integran el mismo. Y dicha potestad tendrá, como único límite
el establecido en el artículo 33.2 del propio Estatuto de
Autonomía que prescribe el número de consejeros con responsabilidad ejecutiva donde expresa taxativamente que su
número no excederá de diez.
Frente a este pretendido control del ejecutivo por la
vía indirecta de la presentación de una enmienda a la totalidad por la que se formula la supresión de la sección 16 en
el Proyecto de presupuestos generales para el 93, no cabe
añadir sino nuestra sorpresa por el hecho de que el grupo
parlamentario ignore o pretenda ignorar algunos de los aspectos fundamentales de las potestades que ostenta el Presidente de la Comunidad Autónoma; sin embargo, además de
lo ya manifestado, hay algo más que llama la atención del
texto del escrito de la enmienda.
Una vez que ya se ha hecho el examen de esa indisimulada tentación de control indirecto que el Grupo Parlamentario SOCIALISTA pretende ejercer sobre el ejecutivo,
en efecto lo que llama verdaderamente la atención es que el
único argumento esgrimido para solicitar la supresión de la
Conselleria de la Función Pública venga a ser, como sucede
en el caso, la gratuita afirmación de que esta conselleria es
innecesario y que a continuación, sin pudor alguno, se añada
precisamente que sus funciones podrían ser desarrolladas
por otros departamentos o consellerias.
Así, por esa misma sistemática afirmación gratuita
de la necesidad o innecesariedad de las cosas, me permito
igualmente sugerirles a ustedes que piensen que no son necesarios como grupo parlamentario, incluso como partido político, pero realmente no se trata de entrar en esta dinámica,
y por eso pensamos, sin embargo, que de 10 que pretendemos
hablar ahora es no entrar en este tipo de gratuidades.

y a falta de fundamentos que no utilizan ustedes y
en contraste con su carencia de argumentos, vamos a utilizar
en esta ocasión, una idea sacada de su propio escrito de
enmienda. Existen realmente unas funciones a desarrollar en
materia de función pública en el seno de nuestra comunidad,
puesto que si esas funciones no existieran, sería innecesario
que ustedes mismos se remitieran a las susodichas funciones,
y podrían ser desarrolladas por otros departamentos.
Consecuentemente, ustedes mismos proclaman que
existen unas verdaderas funciones para realizar en materia de
función pública, y a esa realidad añadimos nosotros, en ese
momento , que sólo la Presidencia del Gobierno y el ejecutivo

configurado por la misma son competentes en la organización adecuada de las funciones a desarrollar.
En base al propio reconocimiento realizado por
el Grupo Parlamentario SOCIALISTA, la existencia de
verdaderas funciones a realizar en la materia que nos
ocupa, no cabe si no reafirmar la necesidad de una Conselleria de la función pública que asuma y lleve a cabo
las aludidas actividades. Así, en pasados ejercicios presupuestarios se fueron cumpliendo los objetivos de dotar
a la Comunidad Autónoma de una Ley de función pública propia, y en su aplicación se realizó la necesaria
integración del personal a su servicio en el nuevo marco
jurídico creado por la misma, integración compleja que
homogeneizó al personal al servicio de la Administración autonómica, personal que procedía de distintas
administraciones y que estaba sujeto a regímenes jurídicos y a relaciones jurídicas de distinta naturaleza. Y se
logró, en definitiva, la necesaria identificación del personal con la nueva administración surgida de la Constitución.
Realizados estos primeros objetivos, resulta
necesario y conveniente que pueda consolidarse todo
aquello conseguido hasta la fecha y, de otro lado, nos
parece imprescindible la consecución de unos procesos
burocráticos informáticos de la gestión de personal,
basados en el próximo desarrollo reglamentario de la
Ley de función pública, que permitan el asentamiento
definitivo de la administración del personal al servicio
de la Comunidad.
Por otro lado, no puede olvidarse que la Conselleria de Función Pública tiene en su seno el Instituto
Balear de Estadística, y no resulta necesario, por ser
notorio para esta Cámara y, en particular, para el Grupo Parlamentario SOCIALISTA, receptor habitual de las
publicaciones de dicho instituto, cuál es el trabajo desarrollado y a desarrollar por dicho servicio de la Conselleria de la Función Pública.
Idéntica afirmación cabe del Instituto Balear de
la Administración Pública, más incipiente pero con un
importante futuro.
Para finalizar, no podemos olvidarnos de hacer
referencia al pacto autonómico ya la previsión de transferencia de nuevas competencias para nuestra comunidad. Dichas transferencias de competencias conllevarán
el correlativo traspaso de medios personales y materiales, y particularmente esos medios personales implicarán
la recepción del nuevo personal que en su diversidad
precisará de una necesaria integración y gestión que por
su volumen y alcance mal podría hacerse sin la Conselleria de la Función Pública.
Por todo 10 expuesto, acabo por remitirme a la
propia memoria incluida en la sección 16 del Proyecto
de presupuestos generales para el 93, y a la descripción
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e en cada programa de la sección se realiza de los objeti-

Cjos previstos para el año próximo que justifican plenamente
v~ consonancia con la voluntad de la Presidencia del Gobiere o el mantenimiento e incluso la potenciación de la Conse:~e:'ia de la Función Pública en el despliegue y efectividad de
las funciones que tiene encomendadas.
Dos consideraciones más me impiden finalizar a esta
altura de mi intervención. Primera, la sensibilidad del Gobierno balear con el hecho social y la voluntad de éste de
que un miembro del Gobierno sea su interlocutor en el Consejo, esta consideración no tiene precedentes y demuestra el
respeto y el reconocimiento hacia el personal al servicio de
la Administración autonómica, por parte del Gobierno balear
y su Presidente. Sensibilidad, en definitiva, hacia el factor
humano que representan los servidores públicos. Todo ello
combinado con una relación directa y cordial que se justifica
sobradamente con todos los sindicatos representativos y
menos representativos en el ámbito de la función pública balear.
Pero si no bastan las competencias que atribuye al
Presidente el Estatuto de Autonomía, si no bastan las argumentaciones hechas sobre la necesidad de tener la Conselleria
de la Función Pública, si el hecho de la especialización de un
miembro del Gobierno en la materia de función pública no
es bastante, quizás lo sea un segundo concepto: la productividad.
Productividad entendida del personal al servicio de
la Administración autonómica, sin aumento de costos económicos, productividad al servicio del ciudadano para que la
Conselleria de la Función Pública fomente, estimule y promulgue todo cuanto está a su alcance para la consecución de
los objetivos propios de la actuación administrativa, basada
en la economía del acto administrativo, en la celeridad y la
eficacia del personal al servicio de la Administración pública
y, por ende, de la ciudadanía. Sólo este concepto fundamenta en sí mismo la existencia de la conselleria, y el rechazo de
la enmienda a la totalidad. Pero, además, debería llevar
aparejada su potenciación.
Espero y deseo que cualquiera de estos argumentos
sea bastante en sí mismo para fundamentar la existencia de
la Conselleria de la Función Pública, sin duda la suma de
todos ellos la justifican sobradamente. Nada más, muchas
gracias.
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de les competencies, del personal que té adscrit, tot el
que rebra. Jo continu pensant que no es necessita tenir
un conseller de la Funció Pública, crec realment que es
pot dur directament des de Presidencia.
Sr. Conseller, crec que quan ens parla de la
potestat de l'executiu i de I'oposició, oblida en certa
manera que a l'oposició li correspon el control de l'executiu, i crec també que, en certa manera, per justificar
la seva posició, resulta, entre cometes, un poquet hipocrita. Voste deu saber realment que els companys de
Madrid demanen, de certs ministeris que tenen unes
funcions molt més amples que la seva, la desaparició.
Creim que nosaltres estam totalment justificats
en demanar la desaparieió de la seva conselleria des del
moment que no entenem que necessita aquest govern
perque voste ocupi un alt carrec, o sigui, jo die i torn a
repetir, que la seva presencia avui en aquest parlament,
és a causa d'un lloc que ocupa al Partit Popular, no és
per la seva competencia específica.
Parla, i ha tornat a repetir, la importancia del
futur d'aquesta conselleria, realment, li torn a dir, fins
i tot els instituts que depenen de voste, que realment
encara no sabem quin programa tendran en el futur
perque, és més, són escassament dotats i voste ja du
tres o quatre mesas davant d'aquesta conselleria, realment no sabem, voste com a conseller, que és el que du
a terme o quin futur o quines expectatives de futur té en
aquests dos instituts. És que sembla que fins i tot aniran
per avall.
Res més, Sr. President. Gracies.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Planells. Vol tancar la qüestió, Sr.
Berastain? Té la paraula.
EL SR. CONSELLER DE LA FUNCIÓ PÚBLICA (José Antonio Berastain i Díez):
Sí, muchas gracias. Varias consideraciones. En
primer lugar, yo no estoy ocupando la conselleria por
tener un cargo en el partido, le recuerdo usted que llevo
doce años al servicio del partido y ahora se me ha encargado esta nueva tarea.

EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Conseller. Sr. Planells, en torn de replica.

En segundo lugar, lo digo para conOCImIento
general de la Cámara, yo me dedico con dedicación
completa a la política y no tengo otras actividades como
usted apuntaba en la tribuna.

EL SR. PLANELLS 1 COSTA:
Gracies, Sr. President. Sr. Conseller, jo li havia exposat els motius pels quals pensava que no era necessari
manten ir aquesta conselleria; voste, crec que en certa manera, me'ls ha reafirmat, perque em ve a dir tot el del traspas

En cuanto a la necesidad o no de la Conselleria,
mire .usted, preséntense en las próximas elecciones,
miren si las pueden ganar, que no las van a ganar, y en
función de que las ganen o no las ganen, hagan ustedes
el gobierno que consideren. Nosotros tenemos una con-
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figuración de gobierno y déjennos desarrollar esta labor
hasta el 95, en el 95 nos veremos en las urnas y veremos
cómo continuamos.
Y, por último, solamente, solamente un ministerio
socialista sería burocráticamente hablando como dos gobiernos baleares, por lo tanto, den ustedes ejemplo y no prediquen de lo que no saben. Nada más, muchas gracias.
EL SR. PRESIOENT:
Gracies, Sr. Berastain. Fixació de posició per part
deis altres grups? Sr. Vidal, pel Grup Mixt, té la paraula.
EL SR. VIDAL I JUAN:
Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Oiputats. Bé,
seguint la tónica amb totes les esmenes a la totalitat que
s'han presentat pels diferents grups de l'oposició, el Grup
Parlamentari MIXT s'abstendnl en aquesta esmena a la totalitat del Grup Parlamentari SOCIALISTA. I més tenint en
compte que més que una esmena a la totalitat és una esmena
de supressió d'una conselleria. No entram en consideracions,
peró sí volem dir que el nostre vot no sera de suport a
aquesta esmena i, repetesc, amb més fonament de causa
també davant aquesta esmena a la totalitat, ens abstendrem.
EL SR. PRESIOENT:
Gracies, Sr. Vida!. Sr. Serra, pel Grup Parlamentari
PSM i EEM.

servit ha estat per demostrar la necessitat que aquesta
conselleria compleix unes funcions totalment específiques de coordinació i també unes tasques de cara que hi
hagi un estricte control i que sigui totalment homogenia
la política en materia de personal, peró, si aquests són
arguments sufícients perque existeixi una conselleria de
la Funció Pública la tasca més important de la qual és
la coordinació de tot el personal al servei de la Comunitat Autónoma, també hi ha una altra característica, i no
és cap argument de prepotencia, sinó recordatori simplement d'una lIei en concret, des de l'Estatut d'Autonomia fíns a la mateixa lIei d'organització de la Comunitat Autónoma, la Llei de regim jurídic dóna com a
facultat exclusiva al President l'organització del Govern
i la seva divisió en les conselIeries que cregui convenient, sempre i quan no excedeixi el nombre de conselleries que estableix 1'Estatut d' Autonomia, actua sota una
total i absoluta responsabilitat que ningú no li pot usurpar ni ningú no li pot suprimir.
Oit a¡;ó i també donant per reprodults tots els
arguments utilitzats pel Conseller d 'una forma clara i
contundent, nosaltres no donarem suport a aquesta
esmena a la totalitat.
EL SR. PRESIOENT:
Gracies, Sr. Huguet. Passam al debat del programa 5511 , estadística i demografía. Pel Grup PSM i
EEM, té la paraula el Sr. Serra i Busquets.
EL SR. SERRA 1 BUSQUETS:

EL SR. SERRA I BUSQUETS:
Gracies, també optam per una abstenció davant
aquesta esmena de totalitat, perque, clar, és bastant complexa tal com s'ha defensat, i la veritat és que també el Conseller té una prepotencia i uns fums molt característics, la
veritat, Sr. Conseller ...

Sí, gracies, Sr. President. Una UnIca esmena,
una alta, avaluada en 27 milions de pessetes, avaluada
amb bastant precisió, jo diria que gairebé amb completa
precisió, i es tracta de crear dues places de cap de negociat, quatre d'administratius i dues d 'auxiliars per tal de
cobrir les places vacants de la plantilla vigent de l'lnstitut Balear d'Estadística.

EL SR. PRESIOENT:
Sr. serra, fíxi voste la posició en relació amb l'esmena i no entri en ...
EL SR. SERRA I BUSQUETS:
Voste, President, només renya segons a quL
EL SR. PRESIOENT:
És una apreciació seva que no compartesc. Pel Grup
PP-UM, té la paraula el Sr. Huguet.
EL SR. HUGUET 1 ROTGER:
Sí, moltes gracies, Sr. President. Sres. i Srs . Oiputats, ens cenyirem a la qüestió que és fixar la posició entorn
a aquesta esmena a la totalitat que jo crec que pel que ha

Aleshores, clar, aquí hem d'argumentar la qüestlO. L'Institut Balear d'Estadística, nosaltres entenem
que compleix una bona funció, i sobretot des del moment que esta coordinat amb al tres conselleries del
Govern, aixo l'ha potenciat, la veritat és aquesta; i creim
que d 'una funció inicialment precaria i molt incipient,
ara comen¡;a adonar uns fruits importants que hem
alabat en distintes ocasions, perque creim que és molt
important tenir una bona estadística de la comunitat
autónoma i actualitzada. Pero observant els medis amb
que compta l'Institut Balear d 'Estadística ens fa la
impressió que -a part del tema informatic, que es podria
discutir si és correcta o no, la informatització de 1'Institut Balears d'Estadística, peró que ho deixam per molt
més envant- la veritat és que veim que té una manca de
personal, i sobretot d 'un personal d ' un cert grau de
qualificació, sobretot deIs caps de negociat i deis administratius.
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Des del moment que propugnam dotar la plantilla de
!'Institut Balear d'Estadística, la plantilla aprovada pel propi
Govern, la plantilla que fins i tot aquest parlament coneix, la
veritat és que ho feim amb la idea que vagin publicant cada
any les estadístiques amb puntualitat, i que els estudis ens
venguin amb tota la celeritat possible, i en conseqüencia que
tenguem un Institut Balear d'Estadística ben dotat. Altres
anys hem debatut si l'Institut Balear d'Estadística ha d'estar
situat aBa on esta, o si convendria que estas a una altra
banda, o si convendria que fos un organisme autónomo És a
dir, hi ha distintes filosofies organitzatives. Vostes ens han
dit cada any que alla o esta, esta bé. Nosaltres discrepavem
que organicament hagués d'estar a la Conselleria adjunta a
la Presidencia, peró ho donam com un fet consumat fins que
vostes pensin el contrari o ens presentin un projecte diferent,
creient que l'han de reestructurar. Peró el que sí és evident
és que estigui l'Institut Balear d'Estadística alla 011 es vulgui
que estigui per part del President del Govern, que és el que
presenta l'organigrama del seu govern, la veritat és que convendria que estas adequadament dotat, i a nosaltres ens pareix en aquests moments que si bé hi ha uns criteris de no
fer créixer el capítol 1, sobretot de crear noves places, etcetera, nosaltres creim que en aquest cas és més que justificat
que es doti la plantilla que té aprovada l'Institut Balear d'Estadística. Gracies.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Serra. Pel Grup Parlamentari SOCIALISTA la Sra. Riera té la paraula.
LA SRA. RIERA 1 MADURELL:
Gracies, Sr. President, Sres. i Srs. diputats. Com
vostes saben, la Constitució Espanyola a l'article 149.1.31
atribueix a l'Estat la competencia exclusiva en materia d'estadística per a fin s estatals, i l'Estatut d'Autonomia de les
Illes Balears, a l'article 10.15 confereix a la Comunitat Autónoma la competencia exclusiva en materia d'estadístiques
relatives a les Illes en coordinació amb l'Estat. Conseqüencia, doncs, d'aquesta disposició estatutaria, és la necessitat de
desenvolupar adequadament l'organització necessaria que
faci efectiva la competencia esmentada. L'existencia d'aquesta necessitat es fa més palesa en tenir en compte que no és
només la informació estadística i l'estudi de la realitat el seu
objectiu, sinó que cada vega da més la distribució de fons i
l'assignació de recursos procedents de les administracions
públiques, especialment les derivades de la integració de
1'Estat espanyol en la Comunitat Económica Europea, es fan
dependre legalment de variables estadístiques, com per
exemple l'atur, el valor de producció afegit, els indicadors
deIs serveis socials i altres en els quals es reflecteix el nivell
de qualitat de vida i de benestar.
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tecniques, que és el que fa l'lnstitut i una altra, Sr.
Conseller, és donar el marc legal per desenvolupar la
competencia estatutaria. I aquest marc jurídic, al qual
s'ha d'ajustar l'activitat estadística, encara no s'ha establert. Aquest marc jurídic hauria de regular els principis
basics de l'activitat estadística a la nostra comunitat
autónoma, coordinar les diferents institucions públiques
existents, per tal d'integrar i harmonitzar l'elaboració
d'estadístiques de manera que es reflecteixin en la planificació; i regular també les normes tecniques i jurídiques que s'han de tenir en compte en l'elaboració d'estadístiques.
En resum, nosaltres pensem, el Grup SOCIALISTA pensa, i d'aquí l'esmena 1378, que ja és hora
que la nostra comunitat autónoma tengui una llei d'estadística -contrariament al que sembla que pensa el Sr.
Conseller-, que doni el marc legal a partir del qual es
pugui desplegar tota la competencia estatutaria, per
poder posar a disposició de tota la societat, i en particular els seus distints órgans de govern, la informació
completa i objectiva que sigui reflex fidel de la realitat
existent, base fonamental per programar l'activitat pública i millorar els serveis als ciutadans. La mateixa llei
hauria de concebre el Pla balear d'estadística com a
pilar basic, si bé no únic, de l'ordenació de la funció
estadística i reconeixer l'lnstitut Balear d'Estadística la
competencia per dictar normes tecniques generals. Nosaltres creiem que aquesta llei és necessaria, llei que
d'altra banda, Sr. Conseller, ja tenen altres comunitats
autónomes tant del 151 com del 143, i que no s'hauria
d'acabar aquesta legislatura sense fer-Ia efectiva a la
nostra comunitat.
Pel que fa a l'esmena 1377, es tracta d'una proposta concreta d 'incrementar en 50 milions el pressupost
de l'lnstitut Balear d'Estadística per fer publicacions.
Com vostes coneixen perfectament, hi ha en aquests
moments publicacions pendents, i d'altres que no es
poden fer per manca de recursos. El Grup SOCIALISTA considera que l'Institut Balear d'Estadística fa una
bona feina, malgrat els mitjans clarament escassos de
que disposa, i pensem que ara podria ser el moment de
posar-hi remei, almenys en aquelles mancances més
urgents, com són les publicacions pendents. Aprovar
aquestes esmenes no faria més que millorar el funcionament global i els serveis que ofereix l'Institut. Fer-ho és
només un problema de voluntat política, i de prioritats,
i el Grup SOCIALISTA considera prioritari que tots els
ciutadans estiguin ben informats. Obviament votarem a
favor de l'esmena del Grup PSM 1 EEM, perque va en
el mateix sentit. Gracies, Sr. President.
EL SR. PRESIDENT:

Com a introducció al desenvolupament organitzatiu
corresponent a la competencia estadística de la nostra comunitat autónoma, el Decret 100/1984, de 13 de setembre,
crea l'Institut Balear d'Estadística, l'Ibade que tots coneixem. Peró una cosa és la competencia per dictar normes

Gracies, Sra. Riera. Fixació de poslclons. Pe!
Grup Parlamentari MIXT, el Sr. Pascual té la paraula.
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"""
EL SR. PASCUAL I AMORÓS:
Sr. President, Sres. i Srs. diputats. He d'anunciar
l'abstenció del nostre grup a l'esmena número 33,4040, del
PSM I EEM, per la qual es demana cobrir les places vacants
de l'Institut Balear d'Estadística. Nosaltres pensam que en
aquests moments, si bé l'Institut Balear d'Estadística fa una
bona feina realment, en aquests moments de crisi i de contracció de des pesa, consideram que no és adequat, hi ha
coses més importants; i per tant ens abstendrem.

Vots en contra?
Gracies, poden seure.
Abstencions?
17 vots a favor, 31 en contra i 8 abstencions.
Queda rebutjada l'esmena.
Vota ció de l'esmena 4040, vots a favor?

A les altres dues, la 4377 i 4378 les donarem suport.

Vots en contra?

EL SR. PRESIDENT:

Abstencions?

Gracies, Sr. Pascual. Pel Grup PP-UM el Sr. Huguet
té la paraula.
EL SR. HUGUET I ROTGER:
Moltes gracies Sr. President. És per anunciar el nostre vot contrari a aquestes esmenes que s'han presentat. A la
primera, la 4040, que suposa un increment de 27 milions de
pessetes a capítol 1 de personal, les raons són obvies; quan
rallam d'una contenció de despeses de personal, de no increment de plantilla, i per part deIs mateixos grups esmenants
hi ha una incongruencia quant a la presentació d'aquesta
esmena. No obstant aixo, s'ha de dir que l'Institut Balear
d'Estadística també fa feina en coordinació amb totes i
cadascuna de les altres seccions que hi aporten mitjans materials i humans també per la tasca de l'elaboració de totes les
dades que se'ls encomana. A~o es pot comprovar amb les
diferents publicacions que poden tenir les diferents conselleries.

22 vots a favor, 31 en contra i 3 abstencions.
Queda rebutjada l'esmena.
Votació conjunta de les esmenes 4377 i 4378.
Vots a favor?
Vots en contra?
Abstencions?
25 vots a favor, 31 en contra. Queden rebutjades
les es menes 4377 i 4378.
Passam a la secció 17, Conselleria d'Obres Públiques i Ordenació del Territori, i comen~arem pel
debat de l'esmena a la totalitat del Grup Parlamentari
SOCIALISTA, esmena número 4379. Té la paraula pel
Grup SOCIALISTA la Diputada Sra. Barceló.
LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Quant a publicacions, jo diria que no s'ha quedat
sense fer cap publicació que s'hagi considerat necessaria per
part de I'Institut Balear d'Estadística, tot i establint uns
criteris de prioritats quant quin es són les que han de sortir
publicades primer.
Respecte de la darrera esmena, que fa referencia a
una llei d' estadística, nosaltres podem concordar que és
necessaria aquesta llei, pero que en tot cas no s'ha de venir
a fixar damunt la Llei de pressuposts que obligui l'executiu
a fer una llei, sinó que pot venir motivada per una iniciativa
parlamentaria, o bé per la propia iniciªtiva del Govern de la
Comunitat Autonoma, i o per mandat imperatiu d'una llei
pressupostaria. Moltes gracies, Sr. President.

Sr. President, Sres. diputades, Srs. diputats. Presentam el Grup SOCIALISTA aquesta esmena la totalitat als pressupostos de la Conselleria d'Obres Públiques
i Ordenació del Territori, perque estam conven~uts -i és
demostrat- pel propi continuisme de la política que es
reconeix a la memmoria, de la política de les inversions;
pel propi continuisme de la lÍnia política de la conselleria; és demostrat, repetesc, en la realitat social, territorial, cultural, mediambiental i economica de les nostres
Illes, que els inversions previstes, la política que ha
desenvolupat i desenvolupa amb aquests pressupostos la
Conselleria, no donaran resposta a les necessitats de
l'area competencial, i molt manco a les aspiracions de la
societat de les nostres Illes.

EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Huguet. Conclosos els debats, passarem
a la votació. Votarem en primer lloc l'esmena 4376, que és
la de totalitat.
Esmena 4376 vots a favor?
Gracies, es poden seure.

Elaborar un pressuposts, presentar, prioritzar,
preveure unes inversions, ha d'implicar necessariament
uns objectius, unes fites que no són alienes en absolut a
un programa pOlÍtic, uns objectius que han de pretendre
aconseguir -per dir-ho d'una altra manera- definir, corregir o concretar una realitat territorial fonamentalment,
amb fortes implicacions economiques; o, per dir-ho més
clar, les inversions, els pressuposts de la Conselleria

ps
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l'Ordenació del Territori i Obres Públiques modificaran en

~a mesura que s apliquin ¡es desenvolup.in la realitat ~e~Tito
dal

j

económica d 'aquestes Ilies. Per mlllorar o empltjorar,

pero la modificaran, perque cada inversió, en definitiva,
correspon a un objectiu polític impJ1cit a explícito
Tot a<5o ha explic, simplement, per la dificultat manifestada del Sr. Conseller d'entendre que fer pressupasts és
fer política, i li dei m a<5o perque no ho entén, quan es dernana a altres debats a l'oposició -i amb a<5o m'avan<5 a la
seva res posta- que no facem discursos teorics als pressuposts,
que vos te hi esta d'acord, ens deia l'any passat -i a<5o recollit
del Diari de sessions- que I'ordenació del territori és un
rnitja imprescindible per millorar la qualitat de vida deis
ciutadans, ens ho deia així, hi estava d'acord, pero durant
aquest any no hem vist absolutament res que pugui demostrar que hi cregui, en el que diu. Continuava dient que en la
discussió pressupostaria, tan just ens hem de cenyir a parlar
d'inversians, que són les necessitats de l'area competencial,
i a la vegada immediatament intenta sempre a reduir-les a les
inversians d'obres públiques, que són les que més alt pressupost tenen. Una argumentació que li hem de dir abans de
comen<5ar, que és d'un simplísme que espanta i que evidentment no compartim, encara que només sigui perque la
Conselleria a més d'Obres Públiques, també es titula d'Orde nació Territorial.
1 dit tot a<5(J, davant la seva propia definició, com
deiem al principi a la memoria, de continuistes aquests pressuposts, hem de dir que els rebutjam. Primer perque són uns
pressuposts continuistes, pero en la utilització deis únics
criteris polítics coherents del Govern, coherents amb la seva
practica política, i evidentment criteris que no compartim en
absolut: la improvisació i la discrecionalitat en contraposició
a la planificació de les inversions en funció de l'ordenació
del territori, i el centralísme, lligat al control que manté el
govern sobre l'única transferencia feta als consells insulars,
lligat també al control del Govern sobre les arees de més
forta inversió. 1 no són afirmacions gratuites; és un fet cert
que les inversions de la Conselleria d'Obres Públiques i Ordenació del territori es fan al marge de l'ordenació territorial. 4998 milions, perque no tenim encara -ho hem de recordar una altra vegada- que no tenim directrius d'ordenació
territorial, que no s'ha desenvolupat la Llei d'ordenació
territorial de les Illes Balears, que no s'ha desenvolupat la
Llei d'espais naturals, que no tenim pla de carreteres, que
encara no hem vist el Pla de pedreres, que el pla de ports
esportius ha estat incapa<5 de planificar cap inversió pública,
que no existe ix un programa educatiu mediambiental, cap
programa de treball adaptat al nostre context ecologic i
cultural.
Mirin si és grossa la improvisació d'aquest govern,
que encara que volguessin confondre la planificació amb la
previsió d 'inversions, els hem de recordar que només és l'alt
cost de les inversions, o la obligatoríetat imposada de preveure inversions d'aItres administracions quan signen convenis,
com és el cas del Pla quadriennal de l'habitatge, o les inversions en medi ambient del programa Envireg, aprovat per la
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Comissió de la Comunitat Europea, són aquestes només
les úníques causes, els únics motius de trobar al pressupost inversions plurianuals. Repetesc que fins i tot a<5o
ni tan sois és planificació, és només previsió d'inversions, i evidentment no és suficient.
També és demostrat el centralísme, quan al
capítol de planifícació i ordenació urbanística encara hi
figuren activitats Íntimament lligades al que hauría de
ser el desenvolupament normal i coherent de l'única
transferencia feta, com hem dit abans, als consells insulars. No és logic ni té massa sentit que encara sigui a
través del Govern que es concedeixin ajuts tecnics i
economics a les corporacions locals per a la redacció
deis seus planejament, que organitzi els cursos i jornades
de divulgació urbanística, que doni assessorament tecnic
i jurídic a les entitats de drets públics, que sigui encara
necessaria la seva informació a les comissions insulars
d'urbanisme, i que realitzi com a activitat escrita el
control de la legalitat vigent. Totes aquestes activitats
perfectament podrien ser realitzades pels consells insulars, sense la que creuen necessaria protecció paternalísta i de control del Govern.
En segon terme, hem de senyalar que rebutjam
també aquests pressupostos perque incompleixen compromisos contrets per aquest govern. En el camp de la
planificació no hi figuren partides pressupostaries per a
la redacció de les directrius d 'ordenació territorial.
L'any passat existien les partides, pero tampoc no es
varen fer. Així i tot, li recordam que aquest any no hi
figura. Tampoc són suficíents les partid es pressupostaries per al desenvolupament deIs plans d'ordenacíó del
medi natural, i no es realitzen tampoc les previsions per
a I'ordenació integral deis ports.
En el camp de les inversions, destacar les portuaries: el Govern tenia el compromís de preveure inversions en els ports de la seva competencia; existeixen als
seus pressuposts, pero no són suficients per adaptar-los
i ampliar-los als usos nautico-esportius, respectant els
usos comercials i pesquers, amb una programació de les
obres j inversions a realitzar.
Evidentment, a l'estudi incorporat al pla de
ports esportius hi figurava un estudi, del qual ja varem
les deficiencies en el seu dia, no concretava totes les
inversions ni assenyalava terminis. 1 és ciar, ara que
I'objectiu del pla ja és aconseguit, la pura i més dura
especulacíó de la costa, obrir les possibilitats a qualsevol
lloc a la iniciativa privada, ara evidentment ja no és
necessari millorar els serveis públícs, perque podria
d'alguna manera llevar rendibilitat a la possible inversió
privada. la millora de la quantitat i la qualitat deis serveis als ports tampoc no sera, pel que veim, una realitat
aquest any. 1 també és necessari dins la gestió del medi
ambient, un aItre deis compromisos tan tes vegades repetit per part del Govern, és imprescindible, repetesc,
I'augment pressupostari per fer realitat la preservació
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del medi deIs espais naturals, la neteja, la investigació, les
restauracions i rehabilitacions paisatgístiques. No són suficients les assignacions pressupostaries de 5 milíons per tirar
endavant tot un pla de rehabilitació de pedreres.
1 en tercer terme hem de dir que rebutjam aquest
pressupost presentat perque les priorítats inversores, la política pressupostaria d'aquest govern, no aconsegueix la maxima rendibilitat social. Manquen inversions en habitatge, no
es pot contentar el Govern d'aquesta comunitat auto noma en
dir que té política d'habitatge suficient i propia per signar
els mÍnims del conveni amb el Ministeri d'Obres Públiques
del Pla quadriennal d'habitatge. Manquen actuacions. Manquen ajuts a corporacions locals per adquisició de sol público
Manquen ajuts a coHectius amb afegides dificultats financeres. Manquen habitatges socials. Manquen ajuts per a la rehabilitació d'habitatges socials, etcetera. Manca política i manquen inversions.
Manquen, en segon terme, als programes d'obres
públiques, tots els estudis que haurien de permetre la rendibilització de les inversions, perque manquen les planificacions en tots els programes específics que han de dur incorporats. Manca una política coherent en materia de medi ambient, i a<;o implica necessariament, pel seu caire interdisciplinar i per la incompatibilitat demostrada de la política de la
Conselleria d'Obres Públiques en el que és la protecció del
medi ambient, que demanam la creació d'una conselleria
propia del medi ambient, a veure si així aquest tema deixa
de tenir el grau d'accidentalitat i marginalitat que té amb
l'actual acció política d'aquest Govern.
Són molts els motius i mancances que motiven el
nostre rebuig a l'actual política d'ordenació del territori i
obres públiques d'aquesta comunitat autónoma, i el perque
de presentar aquesta es mena a la totalitat desenvolupada en
propostes específiques a través de les esmenes parcial s als
diferents programes. I creim, sincerament, que és irresponsable avui que continuln amb aquesta política de manca de
previsió i del que podríem menfotisme polític, quan es
parla d'ordenació del territori, quan es parla de rendibilitzar
les inversions, quan tenim pocs recursos naturals, són escassos, i que de la seva existencia en quantitat i qualitat suficient
depen el nostre futur económico És el nostre límit per al
futur, i per tant hem d'acabar demanant que I'acció de govern d'aquesta conselleria sigui solidaria amb el futur de tots,
renunciant així a aquests criteris d'arbitrarietat i manca de
previsió que l'únic que poden aportar sóri privilegis difícilment compatibles amb el benestar de tots. Gracies.

(La Sra. Vicepresidenta primera substitueix el Sr.
President en la direcció del debat)
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gracies, Sra. Barceló. Té la paraula el Sr.
Conseller d 'Obres Públiques i Ordenació del Territori

EL SR. CONSELLER O'OBRES PÚBLIQUES
1 OROENACIÓ DEL TERRITORI (Jeroni Saiz i Gomi-

la):
Gracias, Sra. Presidenta, Sra. Sres. diputados,
Sra. Barceló. Habría dos formas de contestar a su enmienda a la totalidad: una, diciendo que si algún día
usted es la consellera de Obras Públicas y Ordenación
del Territorio, evidentemente, no hará lo mismo que
propongo yo hacer. No hará nada que se parezca a lo
que yo propongo, puesto que nada está bien hecho. Dice
que presenta una enmienda a la totalidad porque no le
gusta la política, porque cree que habría que buscar
una política alternativa esencialmente distinta de la que
proponemos nosotros, y que en la práctica la desarrolla
en enmiendas parciales. Entonces, si dejamos toda esa
letanía de críticas que repite usted cada vez que sale a
esa tribuna para hablar de la política de la conselleria,
de falta de objetivos, de falta de política, de falta de
coherencia, de falta de planificación, no tenemos el plan
de canteras, no tenemos el plan de carreteras, no tenemos las directrices, no tenemos no sé qué ... ; si dejamos
toda esta retahíla y empezásemos a analizar cuales son
las enmiendas parciales que usted ha presentado, me
gustaría saber como concretaría usted en pocas palabras cual es el objetivo de su política, porque dice que
faltan objetivos, que invertimos sin tener ninguna planificación previa, que en carreteras cómo podemos hacer
inversiones sin tener previamente un plan de carreteras;
y resulta que la política alternativa que proponen ustedes es la que les han dictado los distintos ayuntamientos
a los que han consultado.
y curiosamente resulta que en Felanitx, por
ejemplo, proponen cuatro o cinco obras, porque se ve
que su gente de Felanitx les ha dado muchas ideas, y
proponen tres rotondas, y una circunvalación, y una
ronda y un no se qué; otras zonas como Menorca absolutamente ni el más mínimo comentario, en materia de
carreteras; cinco carriles para bicicletas en Formentera ...
Si usted cree que esto es una política alternativa de
carreteras a la que nosotros planteamos, y que ésa se ve
en las enmiendas parciales, apañados vamos.

Ciertamente hay una continuidad en las inversiones, es cierto. Pero es que por dos razones, y las he
repetido muchas veces. Las obras públicas, que son las
que básicamente tienen un reflejo presupuestario -y le
guste o no le guste a usted, cuando hablamos de presupuestos hablamos de dinero, no hablamos de otras cosaslas inversiones en obras públicas, que en este gobierno
y en cualquier otro son muchísimo más importantes
que las inversiones en ordenación del territorio, porque
es así, pues ésas forzosamente tienen que responder a
una continuidad, aunque usted diga que no presentamos
programas de inversiones de carácter plurianual, todas
las obras públicas, prácticamente todas, se desarrollan
con carácter plurianual, yeso hace que lógicamente
haya una continuidad en las inversiones.
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Pero, por otra parte, tenemos la absoluta certeza -y
led lo sabe perfectamente- que estamos invirt iendo en
Ll~uellas en que la gente está pidiendo que se invielian. Y
a Ol lo tanto no vamos a cambiar. y vamos a ser cOnlinuistas,
P el plato fuerte de las inversiones en obras públicas va n
u¡;' siendo, en lo que afecta a nuestra conselleria. las inversiones en carreteras. Y no van a ser inversiones en instalaciones deportivas de nuestros puertos porque no hay ningu na necesidad de que sea aSÍ, la gente está demandando más
las carreteras. Y por otra parte no hay iniciativa privada que
las construya, y en cambio sí hay iniciativa privada que está
dispuesta a hacer instalaciones en puertos deportivos. No sé
por qué tiene que hablar de especulación, le tiene a usted
que parecer muy bien que las inversiones en puertos deportivos las haga la administración y muy mal que las haga la
iniciativa privada.

:eg

Bueno, pues a nosotros no nos parece así, nosotros
creemos en la iniciativa privada, y ante una escasez de recursos, lógicamente. donde voluntariamente llega la iniciativa
privada, como llega en todo el mundo en este tipo de instalaciones, no vamos nosotros a alterarlo, y vamos a dedicar
nuestros escasos recursos a aquellas inversiones que son
obligaciÓn estricta de la administración y que no puede ser
sustituida por la iniciativa privada. Por eso precisamente
hacemos má:, inversiones en materia de carreteras que más
inversiones en instalaciones en los puertos deportivos. Eso es
cierto.
Hablar de centralismo en nuestras inversiones, no sé
qué ha querido decir. Decir que el presupuesto refleja centralismo, simplemente porque se mantienen los informes
sobre los asuntos que van a la aprobación de la comisiones
insulares de urbanismo, en cumpli-miento de la ley que aprobó este parlamento, Sra. Barceló, si esto es centralista, será
señal de que este parlamento fue centralista cuando por
unanimidad aprobó el contenido de la ley de transferencia de
urbanismo a los consells insulares, que nos limitamos a ejecutar conforme fue aprobada al pie de la letra por este parlamento, y además por unanimidad. Se ve que el Parlamento
era muy centralista cuando la aprobó.
No es cierto que estemos incumpliendo compromisos. Los compromisos se están cumpliendo, 10 que pasa que
para desarrollar las directrices de ordenación territorial, no
es necesario que el año que viene haya una partida presupuestaria específica, 10 podemos estar desarrollando como lo
hacemos ahora. Los planes del medio natural sí tienen una
partida. Usted opina que es insuficiente. Bueno, nosotros los
estamos desarrollando, y lo verá usted cuando salgan a la luz
pública en breve plazo los de Menorca, que son por los que
vamos a empezar porque son los que tienen la redacción más
adelantada. ¿Que son insuficientes estas inversiones, que
podrían ser superiores? Sí. ¿Que podríamos invertir más
dinero en el desarrollo del plan de canteras? Sí ¿Que podríamos invertir más dinero en muchísimas cosas? Sí,
ciertamente. Pero lo que usted no me dice es de donde se
quitaría.
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Porque es demasiado simple presentar una enmienda diciendo que se quite el dinero del capítulo 1,
sin especificar a qué funcionarios tenemos que echar a
la calle para poder disponer de este capítulo; o que
quitemos genéricamente dinero del capítulo 2, cuando
usted sabe que el capítulo 2 de nuestra conselleria es el
más bajo de toda la Comunidad Autónoma, con cualquiera de las ratios que usted quiera comparar: por
personal, por capítulo 1, por capítulo 6, por presupuesto global. Así, decir alegremente que se baje capítulo 2,
sin decir exactamente qué partida es la que usted quiere
bajar, eso es muy fácil de hacer. Proponer enmiendas de
aceptación es muy cómodo, es muy fácil, porque en
ellas, ni compromete ninguna cantidad, ni tampoco dice
naturalmente qué obra o qué inversión tiene que dejar
de hacerse para poder cumplir esta afectación que usted
propone. ¿Dónde está su política alternativa? ¿Dónde
está la planificación de sus inversiones? Porque la nuestra responde, aunque no tengan el plan de carreteras,
responden a una planificación de inversiones. Lo hemos
dicho siempre. Y responden todas a la planificación, y
a usted puede no gustarle, esto es aparte. Pero su alternativa, ¿cual es?
Mire, es cierto que todo tiene un reflejo en la
ordenación del territorio. Cierto. Es cierto que cualquier
inversión en cualquier materia de infraestructuras tiene
una cierta incidencia en la ordenación del territorio. Lo
que es cierto , es que el modelo que tiene nuestro territorio en estos momentos no se va a cambiar. Ni ustedes,
ni nosotros, ni ningún gobierno autonómico puede cambiar esencialmente un modelo que está perfectamente
consolidado. Y hay unas necesidades infraestructurales
que están en estos momentos patentes, y que todo el
mundo sabe cuales son. El cubrimiento de estas necesidades mínimas, que es a lo más que podemos llegar con
nuestros presupuestos, no necesita de todas estas planificaciones que son muy importantes, que son muy interesantes, pero que no son imprescindibles para poder
programar las obras de insuficiencia de una infraestructura que existe ya en estos momentos, que no es una
cuestión de futuro, que ya la tenemos ahora en estos
momentos: insuficiencia en depuración de aguas, en
carreteras, en instalaciones portuarias; y así se están
invirtiendo, naturalmente; no tanto como quisieran
ustedes, pero sí están invirtiendo.
Ésas se pueden hacer y ésas son las que reiteradamente le he explicado cual es el objetivo, cual es la
política de la consellería. Lo que pasa, que usted lo ha
dicho al principio, no le gusta la política de la conselleria. Lo que pasa que tampoco nos ha explicado cual
sería su política alternativa, y sinceramente tampoco
vemos cual sería la política alternativa que saldría de
la integración de las enmiendas parciales que ustedes
han presentado. Por eso pienso que es perfectamente
asumible en nuestro presupuesto, y es exactamente el
que está demandando en estos momentos nuestra sociedad. Gracias.
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EL SR. PRESIDENT:
Moltes gracies, Sr. Conseller. En el torn de replica
té la paraula la Sra. Barceló.
LA SRA. BARCELÓ 1 MARTÍ:
Gracies, Sra. Presidenta, Sres. diputades, Srs. Diputats. Evidentment hi ha dues maneres de fer pressuposts. Hi
ha una manera, que és la que tria el Govern, i que nosaltres
rebutjam, que és agafar unes quantitats pressupostaries,
agafar un llistat d'inversions d'obres públiques, i fer un repartiment. Fer un repartiment, a90 pot ser una manera.
Quin repartiment i quins criteris? No ho sabem. Si existeix
una planificació, que voste qua n surt assenyala cada vegada
que existeix, la mostri, digui d 'una vegada on és el Pla de
carrete res? Ha digui. On és el Pla de pedreres, que sembla
que ja s'ha acabat i que tampoc hem vist?
Senzillament confonen. Confonen que la Conselleria
d'Ordenació del Territori i Obres Públiques també és d'ordenació del territori. A90 ha obliden totalment a nivell pressupostari. Tenen un programa de planificació urbanística. 1
que hi trobam en aquest programa? Totjust només les feines
que podria perfectament realitzar el consell insular. la em
dira voste quina feina fan de control de la legalitat vigent.
Quina fan? Es dediquen a tot manco al que haurien de fer,
que és desenvolupar la normativa urbanística i desenvolupar
el planejament, i complir; complir d 'una vegada les famoses
directrius d'ordenació territorial. Pot ser que no sigui necessari posar partida, pero l'any passat la va posar. I ja sabem
que no vol dir res que existeixi una partida en aquest pressupost, perque l'any passat hi era i no s'han fet, potser enguany que no hi és es faran. Aquí és possible tot.
Pero el que esta clar, és que a nivell de planificació,
ordenació urbanística, obliden totalment quina és la feina de
la conselleria. i crec que ha fan amb tata la intencionalitat
del món, perque el que els interessa són les inversions puntuals i concretes, les que vostes volen en cada moment. 1 a90
és el que els criticam. Els criticam aquesta discrecionalitat a
l'hora d'invertir, i que les inversions no responguin a uns
criteris d'ordenació del territori; i que els únics plans o les
úniques previsions plurianuals són deguts -com voste diu i
reconeix- al cost de les obres que es fan. I res més, llevat del
cost alt de les inversions i llevat deis dos programes signats
amb al tres administracions, no n 'hi ha més, d'inversions plurianuals.
La Conselleria, la política d'ordenació del territori
sí pot incidir en la realitat territorial. 1 tant, si pot incidir! 1
pot incidir molt més que no es pensa, i també ha sapo Sap,
per exemple, que la política o l'actitud d'aquest govern
davant la mateixa Llei d'espais naturals, té unes implicacions
territorials i economiques importantíssimes. 1 és així. Igual
que la protecció del sol rústic, igual que tantes i tantes actuacions que vostes poden fer, i tenen implicacions directes
sobre l'Ordenació del Territori. Pero senzillament que passa? Obliden el que nostres creim que és la part principal de

l'acció de govern, que és planificar i tirar endavant la
normativa necessaria perque després, per exemple, els
consells insulars ho puguin gestionar, si val la pena. 1,
sobretot, perque les inversions d'obres públiques, un
capítol important de tot el que és el programa del Govern, es realitzin a partir d'uns objectius economics
concrets. 1 evidentment, a partir d'aquí, governar.
Nosaltres no tenim per que dir-li quin seria el
nostre projecte de govern. Quan nosaltres siguem al
Govern, estigui ben tranquil, que el coneixera, i tant si
el coneixera! És voste qui voste qui governa i és voste
que aquí ha donar compte deIs pressupostos que es
presenten. 1 nosaltres li repetim que no estam en absolut
d'acord amb el que són les necessitats d'aquestes illes
avui, amb una crisi economica important, i amb sectors
com és el turisme que demanen cada vegada més, no
tan sois la protecció del nostre medi per motius eco nomics, sinó també )'ordenació espacial de les inversions.
Són coses que no es poden oblidar, i si seguim així no
hi ha retorn a aquestes coses.
No compartim, per tant, el plantejament ni tan
soIs de com es fan els pressuposts; i sobretot, repetesc,
en absolut no estam d'acord amb els criteris, els únics
criteris polítics que utilitza el Govern, fer el que volen
amb les inversions d'Obres Públiques, el maxim del
pressupost, i passar olímpicament deIs interessos de
tots, passar olímpicament de la planificació del territorio
Gracies.
EL SR PRESIDENT:
Gracies, Sra. Barceló. En contrareplica té la
paraula el Sr. Conseller.
EL SR. CONSELLER D'OBRES PÚBLIQUES
1 ORDENACIÓ DEL TERRITORI (leroni Saiz i Gomi-

la)
Gracias, Sra. Presidenta, Sras. y Sres. diputados.
Sra Barceló, tiene usted auténticas obsesiones. Auténticas obsesiones por sacar las directrices de ordenación
territorial, por ejemplo . Hubo una partida en el año
1992; en el año 1992 hemos trabajado en las directrices,
hemos gastado esta partida, y en el año 1993 no necesitamos esta partida, por esto no la hemos puesto. Así de
sencillo. ¿Y por qué tenemos obligación de poner una
partida siempre para lo mismo? Si hace falta se pone, si
no hace falta nos se pone. En estos momentos, y dado
el grado de elaboración de estas directrices, estimamos
que es innecesario para el 93 esta partida. Y ya está.
Punto primero.
Pero hay otras cosas, además de las directrices
de ordenación territorial. Eso no es todo. Es que parece
que para usted no hay nada más que las directrices de
ordenación territorial. Y le repito, estamos discutiendo
los presupuestos de la Comunidad. No estamos discu-
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. ldo la politica económica de nuestra com un idad. discuti-

U~s los presup uestos del Gobierno de la Comunidad, los que
rl1 sta

esta Com uni dad, no su situación económica. No esta-

~~s discutiendo la política general de la Comu nidad. esta-

mOs discuuendo (os pres upuestos. Los presupuestos tienen
varios capítu los: capít ulo 1, capítulo 2.... uno m uy importante que es el de inversiones. cuando estamos hablando de
la Conselleria de Obras Públicas y O rdenación del Territorio
el capítulo más importante es el de inversiones, y no otros.
Cuando esté hab lando de la Conselleria de Cultura, pues
seguramente que hay otros punto a discutir, que no son las
inversiones directas de la Conselleria, hay un ti po de políticas que mueve la Conselleria con sus presupuestos; y así
cada una de ellas tiene sus peculiaridades.

Pero lógicamente aquí y en cualquier gobierno del
mundo, cuando se habla de obras públicas en materia de
presup uestos se hab la de inversiones, porque es esencial en
el desarrollo de esta sección.
¿Plan de carreteras? Cierto, no está el plan de carreteras. ¿Y quiere decir que no se pueden hacer inversiones en
materia de carreteras porque no está el Plan de carreteras?
¿Quiere decir que no responden a nada? ¿Es que acaso responde lo que usted ha planteado en materia de carreteras? ....
y claro que son plurianuales. Uno de los objetivos nuestros están expuestos desde hace muchísimo tiempo, desgraciadamente las posibilidades presupuestarias no nos permiten ir
más deprisa- era mejorar las comunicaciones del pasillo
Palma-Inca-Alcúdia, autovía central, autopista de Inca, llámele usted como quiera. Y ese es un tema que está claro que
está en nuestra programación desde el primer día, y lo hemos ido desarrollando. Y hemos terminado un tramo de la
autopista, está a subasta el tramo siguiente, que tendrá tres
años de ejercicio; estamos acabando el proyecto de un tramo
tercero, y el tramo cuarto está en estudio dentro del Plan de
carreteras. Mire usted si hay una programación a todo 10
largo. Y la intención y el objetivo político está claro, es
satisfacer una necesidad que existe en estos momentos, es un
tráfico que existe, si usted no 10 sabe, lo saben todos los
mallorquines, y la vamos desarrollando poco a poco, al ritmo
que nosotros podemos, plurianualmente no sólo porque la
obra sea así, sino porque todo su desarrollo exige que sea de
esta forma.
y estamos mejorando las carreteras de Menorca, y
está prevista una inversión en la carretera Mahón Fornells
que hace tres años o cuatro que estamos trabajando en ella,
y que seguiremos un tramo más, repito, porque presupuestariamente no podemos ir más deprisa. Y tenemos en marcha
un plan de supresión de travesías, y hemos ido suprimiendo
travesías con la prioridad que los servicios técnicos han ido
marcando en cada momento. Se está suprimiendo la travesía
de Peguera, se empezará a suprimir la travesía de Alaior, en
Menorca, esta año 1993; el año 1994 se acometerá seguramente la supresión de la travesía de Ferreries, etcétera. Se
va siguiendo una programación en la supresión de travesías,
y así sucesivamente. No me diga usted que no hay ninguna
programación de inversiones. No hay la figura que se llama
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Plan director sectorial de carreteras. Eso no existe, pero
no quiere decir que no haya programación de inversiones. Aviados estaríamos si no se pudieran hacer inversiones sin tener una figura muy concreta de un tipo de
planificación muy concreto.
¿Que dedicamos poco a la planificación urbanística? Pero si no nos corresponde a nosotros, la planificación urbanística. Es que la incoherencia que usted
tiene cuando habla llega a límites inconcebibles. Igual
está diciendo que por qué nosotros seguimos actuando
en materia urbanística, por qué seguimos cumpliendo
las pequeñas obligaciones que en materia urbanística
nos mantuvo la ley de traspasos de competencia a los
consells insulares, y al mismo tiempo se queja de que
dediquemos una cantidad insuficiente al desarrollo de la
planificación urbanística. ¿En qué quedamos? Es nuestra competencia o no lo es. Sinceramente, no entiendo,
según le interesa estamos en un lado, o según le interesa
estamos en le otro.
y de la Ley de espacios, ¿qué más quisiera yo
que en estos momentos empezar a discutir? No le vaya
quitar protagonismo a la jornada de mañana, donde
ustedes van a disfrutar discutiendo este tema. Pero el
día que usted quiera, estoy dispuesto a hablar, desde el
punto de vista del Gobierno a hablar de todas las implicaciones económicas, todas las que puede tener la Ley
de espacios naturales aprobada por este parlamento, y
las modificaciones que en estos momentos se están tramitando, y que presumiblemente se puedan aprobar
mañana. Cuando usted quiera, podemos hacer este debate sobre estas implicaciones económicas, y sobre las
implicaciones que va a tener sobre la ordenación del
territorio, sobre el uso de nuestro territorio y sobre las
consecuencias turísticas que va a tener. Vamos a discutirlo en serio, sin demagogias, sin contar a la gente que
porque rectificamos un espacio anulamos la protección ...
sin contar ninguna de todas estas cosas. Vamos a hablar
claramente de lo que hay detrás de cada protección, los
valores que tiene cada espacio, las consecuencias que
tiene la protección y las consecuencias que habría tenido la protección o no protección de cualquiera del resto
del territorio de Mallorca.

Estoy a su disposición cuando quiera. Pero
vamos a hacerlo serio, sin concesiones a la demagogia,
cuando usted quiera. Pero no me plantee estas discusión
en el momento que estamos hablando de los presupuestos de la Comunidad Autónoma, que no tienen nada que
ver, evidentemente, con la Ley de espacios naturales.
¿Qué tiene que ver? ¿que tenemos obligación de hacer
los planes de desarrollo de estos espacios? Los estamos
haciendo, tienen su partida presupuestaria, está previsto.
Lo que pasa que usted hace un montón de enmiendas de tipo ambiental que, bueno, habría para
hacer un comentario un rato largo, porque es que usted
ni se ha leído el presupuesto, ni se ha leído las normas
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de confección de los presupuestos; porque nos piden que
dediquemos una partida a educación ambiental, que la tenemos en los presupuestos, que se lo expliqué, solo que curiosamente nosotros la tenemos cargada en el sub concepto que
corresponde, y ustedes pretenden ponerla en el subconcepto
que no corresponde. Piden que dediquemos una partida a
limpieza de espacios naturales, concretamente lo concretan
nada más que a uno, a los de Ibiza y Formentera nada más,
porque los otros no tienen derecho, parece ser que nada más
tienen derecho los de Ibiza y Formentera a recibir la limpieza.- Porque claro , sigo diciendo lo mismo, como ustedes
hacen las enmiendas en función de lo que les piden los distintos alcaldes, si los alcaldes de donde hay otros espacios no
se han espabilados, ustedes no la piden, pero la piden para
Ibiza y Formentera. Tenemos esta partida para limpieza de
espacios, sólo que está en el subconcepto que corresponde,
y no en el que ustedes piden.
Piden que dediquemos una partida a investigación.
la tenemos, en el que corresponde. Una partida para la limpieza de carreteras, la tenemos, pero en el que corresponde,
no en el que ustedes piden. Es que ustedes no se leen las
normas de confección de los presupuestos. Todas las cosas
que ustedes están pidiendo -menos, eso sí, la subvención a
los grupos ecologistas, que esta es cierto que no la tenemos
puesta, que saben mi criterio sostenido durante diez años,
siempre el mismo- excepto esta, todas las cosas que ustedes
piden están puestas, sólo que nosotros las ponemos en la
partida que corresponde, y ustedes pretenden ponerla en una
distinta, no sabemos exactamente por qué.

obres públiques, que es podrien juntar amb altres conselleries com transports, per exemple.
Pero d'aquestes dues divisions s'ha de concloure,
aLmenys en la meva opinió, que el Govern ha fet malta
més feina amb les obres públiques que no amb l'ordenació del territori i amb el medi ambient. En obres públiques hi ha uns programes de carreteres, d'estacions
depuradores ... , que es pot estar d 'acord o no estar d'acord amb determinad es actuacions. Efectivament fa falta
el Pla director de carreteres, que no té cap excusa ni una
el conseller ni el Govern per no dur-lo, perque efectivament hi pot haver una programació, i ja ha sé que existeix aquesta programació. El que passa és que per que
no es du al públic?, per que no es discuteix?, per que no
es fa el Pla, si fa tants d'anys que tenen els criteris aprovats per aquest parlament? Per que? Perque no els dóna
la gana.
S 'inverteix en carreteres, jo cree que esta ben
invertit, en carreteres, estam endarrerits en infrastructures. Hi pot haver algun punt concret en que hi hagi una
disconformitat per part del nostre grup; pero, en principi, el fet d 'invertir no ens pareix malament. Igualment,
tampoc ens pareix malament la feina que es fa amb
estacions depuradores, amb la construcció, no aixÍ amb
el funcionament, on creim que encara no estam a una
altura suficient. Hi ha altres 110cs d 'inversions que no
s'han fetes? Sí que n'hi ha, efectivament, per exemple
amb infrastructura hidraulica. El tema de l'aigua potable ...

Nada más que esto. Gracias, Sr. Presidente.
EL SR. PRESIDENT:
EL SR. PRESIDENT:
Sr. Pascual, fixi posicions .. .
Moltes gracies, Sr. Conseller. Per fixar posicions, té
la paraula pel Grup Parlamentari MIXT el Sr. Pascual.
EL SR. PASCUAL I AMORÓS:
Sra. Presidenta, Sres. i Srs. diputats. El Grup Parlamentari MIXT s'abstendra a aquesta esmena a la totalitat de
la secció 17, com ha fet amb les altres, perque considera que
sí que hi ha elements importants de rectificació deIs pressuposts que es fan necessaris, pero també hi ha coses que es
duen en una línia que no és dolenta.
Em réferiré concretament als dos blocs que hi ha
dins la Conselleria d'Obres Públiques i Ordenació del Territorí. la del nom de la Conselleria es dedueix que hi ha dues
parts perfectament diferenciades, i que en la nostra opinió
haurien d'estar a Conselleries diferents, almenys en la meya,
perque jo coincidesc amb la Sra. Barceló que hi hauria d'haver una conselleria de medi ambient i ordenació del territori.
Tot el que siga planificació hauria d'estar dins una conselleria conjuntament amb el medi ambient, hauria de ser una
conselleria de control, no una conselleria de producció, no
una conselleria inversora; i en canvi s'hauries de separar les

EL SR. PASCUAL 1 AMORÓS :
... Bé, ido a la vista de tot aixo, hi ha unes coses
que esta n més ben fetes, unes al tres que estan més mal
fetes, unes mancances molt importants en ordenació del
territori. Per tot aixo ens abstendrem.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes grades, Sr. Pascual. Pel Grup Parlamentari PSM 1 EEM té la paraula la Sra. Vadell.
LA SRA. VADELL 1 FERRER:
Gracies, Sra. Presidenta, Sres. i Srs. diputats. El
nostre grup no ha presentat esmena a la totalitat de la
secció 17, pero sí hem presentat esmenes puntuals a
diferents programes. En principi ens volíem abstenir a
l'esmena a la totalitat que presenta el Grup SOCIALIST A, perque quasi repetiria les paraules que ha dit el Sr.
Pascual, hi ha coses positives i coses que no ens ho pareixen tant dins aquesta secció . Pero volem entre un vot
testimonial donant suport a l'esmena a la totalitat del
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G 'up SOCIALISTA, perque consideram que ja esta bé. la

es~a bé que se' ns digui que la Canselleria fa plans d'ordena-

ió territo rial, que fa plans ele carreteres, que fa plans de
eanteres que a I instant sortiran; pero no hem vist res de tot
~iXO. A nosaltres ens agradaria que d'una vegada per totes,
la conseller ia posas damunt paper i mastras clarament quines SÓJ1 les int encions e~ materia d'ardenació territorial que
té per ara i pel futur. Es per aixo que justificam el nostre
suport a l'esmena a la totalitat que presenta el Grup SOCIALISTA. Gracies.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies. Sra. Vadell. Pel Grup Parlamentari PP-UM
té la paraula el Sr. Huguet.
-

EL SR. HUGUET 1 ROTGER:

Moltes gracies, Sra. Presidenta. El refredat aquest se
m 'esta pujant, i per tant deman disculpes per si no faig les
intervencions tan extenses com aguest cas concret requeriria.
Per fixar la posició sobre una esmena a la totalitat a
la Conselleria d 'Obres Públigues i Ordenació del Territori,
el nostre grup vol dir primer de tot que creim que a una
comunitat autonoma com són les Illes Balears, Obres Públiques i Ordenació del Territori han d'estar més unides que
mai, i per tant han de formar part d'una mateixa secció
pressupostaria, perque totes les obres públiques es realitzen
damunt aquest territori, i el territori ha de suportar els criteris que marqui tant una com l'altra, baix una mateixa secció,
que és la que ha de conjugar l'ordenació entre les dues polítiques. El nostre vot, Sr. Conseller, a la se va secció no és un
vat testimonial, sinó que és un vot de fermesa, i els un vat
de suport total i absolut a la seva política que ha duit fíns
ara. Ningú no podra posar en dubte que la Conselleria d'Obres Públiques té programes clars, programes caherents amb
el disseny de política, d'infrastructures i d'ordenació del
territori marcat pel Govern de la Comunitat Autonoma. Es
padra discrepar d'aquests criteris en funció de les visíons
poIítiques, pero del que ens donam compte, Sr. Conseller,
i d 'aquí el nostre suport i el rebuig total, total, per injustificat a aquesta esmena a la totalitat és que no hi ha alternativa;
que una de les crítiques que es puguin fer, que es posen
obres sense nord ni conhort, basta repassar les esmenes parcials per donar-nos compte que aquestes sí que no obeeixen
absolutament a res.
Per altra banda, també, nosaltres tenim una actitud
de cara al futur molt més optimista, amb molta més confian<;a, no una actitud pessimista basada en una intervenció
del no. Nosaltres volem ter una intervenció del sí: Sí hi ha
política en materia d'infrastructures, sí hi ha política en
materia de millora del medi ambient, sí hi ha política en
materia d'habitatge, sí hi ha política en materia d'ordenació del territori, el que passa és que moltes vegades ens és
molt més comode fer un discurs, donar-Ji maquina, és a dir
passar-Io a ciclostil, i any darrere any repetir exactament el
mateix com si es tractés de fotocopies, sense entra ni pro-
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funditzar en el que és tota una secció tan important
com és la d'obres públiques i ordenació del territori.
Temps tindrem per parlar de tota la política de
medi ambient, una política de medí ambient que no és
únicament i exclusiva, encara que sigui pel$a basica i
fonamental, la conservació deis es país naturals; pero una
política de medí ambient engloba moltes al tres activítats
i aspectes que més envant desenvoluparem. Política de
medi ambient és una política decidida que ni una gota
d'aigua sense depurar es tiri a la mar, política de medi
ambient és una política decidida en milIora de la gestió
energetica, política de medi ambient és una política
decidida amb una Pla de residus solids urbans que afecti
totes les iIles, i suma i sigue, com diuen. Per tant, el
nostre grup, amb tota rotunditat, dei m no a aquesta
esmena a la totalitat, i el nostre suport incondicional a
la política duita a terme fins al dia d'avui pel canseller
d'Ordenació del Territori i Obres públiques. Gracies.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gracies, Sr. Huguet. passam al debat del
programa 4312, sobre habitatge i arquitectura. Té la
paraula el Grup Parlamentari PSM 1 EEM.
LA SRA. VADELL 1 FERRER:
Moltes gracies, Sra. Presidenta. Sres. i Srs. diputats. La veritat és que repassant antics pressuposts, repassant passats debats d'aquests pressuposts, he vist que
les es menes que haurÍem de presentar serien practicament iguales que les que presentaven companys anteriors del nostre grup , i la veritat és que em resistia un
mica a haver de repetir el que altres companys nostres
havien repetit anteriorment; pero a pressuposts practicament iguals, les esmenes també havien de ser consemblants. Com a única cosa que se m'ha acudit per donar
una mica de novetat a aquest debat, ha estat du un petit
obsequi al Sr. Conseller, al Sr. Saiz, i aprofitant l'avinentesa de les festes que s'acosten, consistent amb una bosseta de sospiros, que és típic del meu poble, i que s'assembla bastant al ciment, pero en dol<;. Després li taré
arribar, molts d'anys.
Passem ara al programa de l'habitatge i arquitectura, que realment ja fa unes setmanes que el nostre
portaveu va dur una interpel-lació en materia d'habitatge, i a nosaltres ens preocupa en gran mesura el problema de l'habitatge, perque és un problema greu, no
tan soIs a la nostra comunitat, sinó per tot arreu. Tenim
una diferencia, pero, referent a altres comunitats, que és
que a les nostres illes hi ha una quantitat importantíssima d'habitatges deshabitats. És vera que falten habitatges, pero per altra banda hi ha la contrapartida que n'hí
ha moltíssims de deshabitats. El Sr. Sampol, el nostre
company de grup, deía que hi havia unes 30.000 cases
només en el Pla de Mallorca. Per aíxo és que nosaltres
apostam enguany per la rehabilitació d'habitatges. Estam
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---d'acord que s'ha de seguir el pla quadriennal de construcció
de nous habitatges, pero la inversió forta que nosaltres proposam és de cara a rehabilitar aquests habitatges que ja estan
fets i es puguin tornar a utilitzar, i es puguin tornar a omplir, i sobretot també que el Govern tengui un patrimoni
propi i pugui anar adquirint aquests habitatges que estan
actualment deshabitats. En el pressupost presentat només hi
ha uns 125 milions per rehabilitació i adquisició, i nosaltres
pensam que és insuficient, segons el nostre criteri, i és alla
on incidiríem fortament en aquest aspecte, adquisició i rehabilitació d 'habitatges.
La partida que va a subvencions a famílies, d'acord
que hi ha d'haver una part important per a l'adquisició d'habitatge nou, pero nosaltres demanaríem que s'afectas en la
totalitat a subvencionar aquests habitatges que estan deshabitats perque es puguin reutilitzar rehabilitant-les. En l'adquisició d 'habitatges ja ho hem dit, pero també hi ha un altre
aspecte que és importantíssim, és el de rehabilitació d'edificis d'interes a nuclis urbans historics; també hi ha una petita
partida, no sé si són 10 milions de pessetes, per restaurar la
torre de Santa Maria d'Inca, i després Sant Gaieta, em sembla també; pero pensam que no basta, que els nostres nucIis
urbans historics es van degradant, els valors tradicionals
creim que s'han de conservar, perque no perdin la identitat
i el caracter propi que han tengut durant anys, i fins i tot
segles. nos al tres pensam que aquesta quantitat és insuficient,
és per aixo que nosaltres també proposam una esmena per
augmentar en 15 milions més aquesta partida. No basten,
pero almanco amb 25 milions, que serien el total, pensam
que es podrien fer accions una mica més decidides. Moltes
gracies.

(El Sr. President repren la direcció del debat)
EL SER. PRESIDENT:
Gracies, Sra. Vadell. Pel Grup SOCIALISTA té la
paraula el Sr. Antich.
EL SR. ANTICH I OLIVER:
Sr. President, Sres. i Srs. diputats. A aquest programa
hi tenim cinc esmenes, quasi totes elles en relació a complementar i refon;ar la política d'habitatge que actualment du
a terme la Conselleria d'acord amb el conveni de financ;ació
firmat per l'Estat, i les hem presentades d'acord amb la línia
d'argumentació que hem tengut ocasió d'exposar a recents
debats sobre política d'habitatge, en el sentít d'ampliar les
inversions en aquests temes, perque les creim prioritaries; i
per tant pensam que no tan soIs no podem conformar-nos
amb complir els objectius pel conveni que tenim firmat, sinó
que hauríem d'invertir més en temes tan importants des
d 'un punt de vista social.
Per tant creim important, tal i com hem proposat,
augmentar les ajudes a les corporacions locals per l'accés a
la compra de sól público El nostre grup pensa que és molt
difícil per una gran part deIs ajuntaments de les nostres illes,

aconseguir sol adequat per poder construir habitatges
socials, ja que normalment no tenen ni la forc;a eco nomica per adquirir-lo, ni estan dotats deIs mitjans tecnics
necessaris per tal de dur a terme operacions urbanístiques previstes a les lleis per tal d'obtendre el sol. Aquesta situació fa que molts d'ajuntaments no actui"n en
materia de política d'habitatge, cosa que, és cIar, va en
perjudici d'una part important deIs seus velns, que
ates es les seves característiques socioeconomiques, podrien ser futurs demandants d 'habitatge social. Aquesta
manca de sol públic també moltes de vegades ha creat
greus problemes quant a compliment d'objectius a l'lbavi, ja que la manca d'oferiment de sol per part d'ajuntaments, més d'una vegada ha paralitzat les seves actuacions.
Per altra banda també proposam l'augment de
construcció d'habitatges socials. el nostre grup pensa que
és convenient realitzar un esforc; per tal de dotar d'habitatge les capes més baixes de la nostra societat, la gent
amb els nivells d'ingressos més baixos. Per tal motiu
pensam que és necessari augmentar el nombre d'actuacions en aquest sentít, ja que -com sabem- la demanda
supera en molt l'oferta. Si ho recordam, no fa molt ho
discutíem, tan soIs a Palma hi ha unes 2.000 sol-licituds
provinents precisament d'aquestes capes més baixes de
la població. Creim que a uns moments difícils economicament per a molta de gent, a una societat com és la
d'aquesta comunitat autónoma, amb un alt nivell de
vida, i per tant amb uns preus cars -i aixo encara complica més l'adquisició, l'accés a habitatge per part de les
famílies més baixes- és necessari dur una política més
agressiva en aquests temes. Creim que una gran part de
la inversió que s'hauria de realitzar quant a aquests
habitatges socials, hauria d'anar en habitatges de lloguer,
més adients per a aquestes famílies amb nivells de renda més baixos.
Aquestes mesures, arnés, també són favorables
a un sector de la construcció que avui no passa precisament per bons moments. En definitiva, sabem que destinar 100 milions més de pessetes no resoldra tot el problema, pero sí sera una ajuda important, un esforc; en
pro d'una causa prioritaria i per accelerar el procés que
actualment es du a terme per tal de donar solució a
aquesta problematica.
Creim també important augmentar l'atenció
específica per l'accés a l'habitatge per a col·lectius amb
problematiques diferenciades, minusvalids ijoves. Creim
que és molt necessari actuar en relació al col·lectiu jove,
que normalment té mol tes dificultats per entrar en el
món laboral, i per tant, sense cap dubte, gaudir d'unes
facilitats a l'hora d'aconseguir habitatge, permet una
major estabilitat i un important ajut per aquell que comenc;a; ja que fer front a certes rendes o preus pot
distorsionar greument l'economia d'aquestes famílies tot
just formades.
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És per alXO que pensnm que és pOSltlU oferir uns
'ogra mes específics dirigits a aquestes problematiques
pI
.
diferen.ciades,
an al"ltzant tJpus d 'h..a b'ltatges, cond 'lCJonS,
gran da ries, barreres arquitectoniques etcetera, per tal de donar
suport. a uns coJ·Jectiu$ que normalment, ateses les circumstaudes que els envolten veuen agreujades les dificultats
existents per accedir a un babitatge.

.. .i evitant futures ampliacions de les partides destinades a la conservació i manteniment d'aquells i d'aquelles. A aquestes obres, arnés, hi té més facil accés la
petita i mitjana empresa, ¡arnés aquesta acció esta en
consonancia amb totes unes idees que hi ha actualment
de no fer grans blocs i fer edificis petits d'una sola planta.

Creim també important augmentar les inversions
quant al programa de rehabilitació d'habitatges socials. El
nostre gl"Up creu actient que a més deis esfon;os que es realitzen, s'augmentin les actuacions en materia de rehabilitació
d'habitatges socials en la quantitat de 25 milions. Tots tenim
ben dar que una gran part del pare d'habitatges construit
amb ajuts públics es troba en molt mal estat, i per tant és
imprescindible realitzar-ne una rehabilitació. Tots també
tenim ben ciar que una part d'aquests habitatges es varen
construir i adjudicar en la modalitat de venda per accés
diferit a la propietat, cosa que fa que al cap deis ter mini s
establerts, i quan normalment s'ha acabat de pagar, l'adquirent es converteix en propietari, pero l'edifici ja esta necessitat de tota una serie de reformes, que ateses les circumstancies economiques del adquirents, són difícils d'afrontar; ja
siguin deficiencies del propi habitatge o d'elements comuns.
Tot aixo du a una degradació greu deIs edificis. Per tant
pensam que per aquests casos i per aquells edificis propietat
encara de l'Ibavi, és important iniciar una acció d'agen~a
ment per tal de combatre una degrada ció deis immobles que
a la vegada amplia encara més la degradació social que pateixen moltes de les famílies afectades per aquests temes.

Per tant, aquestes són els esmenes que nosaltres
hem presentat a aquest programa, i que creim que poden complementar, que poden refor~ar la política d'habitatge que es du des de la Conselleria d'Obres Públiqueso Gracies.

Creim també que s'ha d'invertit més en tema de
rehabilitació d'edificis. D'aquest tema n'hem parlat molt,
n'hem parlat ja en diverses ocasions, i sembla dar que existeix un gran nombre d'habitatges i edificis dins els nostres
nudis urbans que romanen desocupats, i per tant segurament
molts d'ells necessiten reformes per tant de fer-los habitables
i funcionals. Tant a Palma com sobretot a la Part Forana
sabem que aixo és així. Aquesta situació fa necessaries accions importants per tal de canviar-la, i per canviar-la són
necessaris plans específics que facilitin aquestes reformes,
aquestes obres, des d'una difusió mes amplia de les ajudes
existent, fins al seu augment, són accions basiques per canviar aquesta situació. Amb aquestes accions, arnés d'aconseguir fer funcionar els nous habitatges, i per tant fer política
d'habitatge, s'aconsegueix un endre~ament deIs nostres centres historics, eliminar edificis perillosos, possibilitats de
frenar creixements desbordats deIs nostres nudis, evitant la
creació de nous serveis i noves infrastructures, i evitant...
EL SR. PRESIDENT:
Acabi, Sr. Antich, per favor.
EL SR. ANTICH 1 OLIVER:

EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Antich. Fixació de posicions. Grup
Parlamentari MIXT ... Queda oberta qüestió incidental,
té la paraula el Conseller Sr. Saiz.
EL SR. CONSELLER D'OBRES PÚBLIQUES
1 ORDENACIÓ DEL TERRITORI (Jeroni Saiz i Gomila):
Sí moltes gracles, Sr. President. No és amb
amm d'obrir d'una manera · molt llarga una qüestió
incidental amb aquest tema, ni rompre l'estructura més
menys prevista, pero comprendra que jo no puc fer
menys que agrair a la Sra. Vadell el seu obsequi, dient-li
que l'accept amb molt de gust, perque sé que va amb
bona fe tant el contingut com l'envoltori; i si aquest lla~
verd en lloc de representar una postura política concreta, representas realment una estima pels nostres espais
naturals, autentica i sense demagogies, no tengui cap
dubte que tots nosaltres el duríem també. Desgraciadament representa alguna cosa més, representa una postura política que va més enlla del que és la pura protecció deis espais naturals.
De totes maneres li he de dir que compartesc en
línies generals, i comparteix el Govem la seva preocupació per la política d'habitatge, i l'expressada pel
portaveu del Grup SOCIALISTA; el que passa és que
parIam d 'uns pressuposts que sempre haurien de ser
més elevats, i naturalment sempre es podria dir "només
posam deu milions més ", "només en posam vint més",
pero sempre es baixen de qualque banda, aixo no té cap
límit, i a qualque moment no queda més remei que
aturar i dir "aixo per un programa, aixo per un altre".
De totes maneres, sense voler entrar més en aguest
debat, li vuIl donar les gracies.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Saiz, si hi ha qualque intervenció en
relació a la qüestió ... no.

Sí, ara mateix acap, Sr. President, gracies.
Passam, ido, al tom de fixació de posicions. Pe!
Grup Parlamentari MIXT el Sr. Peralta té la paraula.
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EL SR. PERALTA I APARICIO :
Gracies, Sr. President. Avui sí que he de fer ús deis
cinc minutets que tinc. En primer lloc parlarem de les esmenes presentades pel Grup PSM 1 EEM, vagi per endavant
que el vot del Grup MIXT sera. favorable, ja que creim que,
sí bé l'exposicíó que feia la Sra. Vadell ha caigut un poc
més en un caracter general sobre la política de la Conselleria d'Obres Públiques i Ordenació del Territori, també ha
parlat del que diuen les seves esmenes; i creim que recullen
un sentiment d'un sector importantíssim de la població,
d'aquesta necessitat que hi ha de poder tenir aquests habitatges, no solament els de nova construcció, creim que les esmenes van més en la línia de la rehabilitació d 'aquests habitatges i sobretot aquells que són situats dins els cascs histories
de les poblacions i que veim com dia a dia es deterioren. per
tant, la nostra posició és totalment favorable a aquestes esmenes.
Pel que respecta a les esmenes presentades pel Grup
SOCIALISTA, li he de dir al Sr. Antich que compartim
bastant la seva intervenció, ja que la política que es du per
part de la Comunitat Autonoma, si bé jo no dubt que estigui
faltada de bona voluntat en aquest sentit, va més en la direcció de la construcció de nous habitatges, i per tant la preocupació deis organismes, com voste ha dit, va més per l'obtenció de sol que sigui facilitat per part deis ajuntaments perque
es puguin construir aquests habitatges, que per uns al tres
camins que en aquests moments tal vegada seria molt més
convenients que s'anés.
Podríem dir que en política d'habitatge s'ha caigut
en una certa burocratització, en un anquilosament amb la
política que es du en aquests moments, i que també, no
obstant a<;o, l'única responsabilitat que no es treballi tan
convientement com hauria de ser en aquesta materia, no és
únicament i exclusiva responsabilitat del Govern de la Comunítat, si bé ho és gran part, sinó també deIs convenis que se
subscriuen amb el Govern de l'Estat, que creim que tampoc
no posa o no dóna tot el que s'havia de menester en aquesta
qüestió. 100 milions de pessetes és una quantitat, per la
importancia d'aquests programes, que és poco Com voste ha
dit, per qualque cosa s'ha de comen<;ar, ho ha reconegut, i
creim que són totalment insuficients. Jo només li he de dir
que hi ha una cosa que no compartiria de la seva intervenció,
i és al paper que haurien de jugar els ajuntaments. Jo crec
que els ajuntaments, i voste que esta a un ajuntament, i jo
que he estat molts d'anys també a un ajuntament, també
haurien de fer un esfor<; de posar en practica mesures imaginatives per obtenció de sol per la construcció d'aquests nous
habitatges, mitjan<;ant les figures urbanístiques com són els
convenis, els pactes urbanístics i els acords que es fan. Sé
que em dira que hi ha ajuntaments que no tenen aquestes
possíbilitats, pero els ajuntaments que fonamentalment poden oferir aquesta possibilitat de creació o de construcció de
nous habitatges són normalment els que ten en més possibilitats de posar en practica aquestes vies imaginatives per a
l'obtenció de sol.

Quant a la necessitat que molts d'aquest ajuntaments tenen d'ajuda tecnica; aixo és cert. A vegades les
seves possibílitats pressupostaries no els permeten tenir
els millors tecnics per posar en practica aquestes activitats, i en aquest sentit crec que també s'ha de fer una
extensió de caracter reivindicatiu que altres organismes
que ten en obligació per llei de donar assessorament
tecnics als ajuntaments, que s'emprin aquestes possibilitats que hi ha, í es reivindíqui davant aquests organismes, com en el nostre cas serien fonamentalment els
consells ínsulars, que crec que haurien de treballar en
aquesta direcció. Tot i a<;o, el vot del Grup MIXT sera
favorable també a les esmenes que vostes han presentat
avui aquí. Moltes gracies.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Peralta. Sr. Huguet, té la paraula.
EL SR. HUGUET I ROTGER:
Moltes gracies, Sr. President. A veure sí desembullam el fil aquest.
Gracies, Sr. President.
Quant que molts d 'aquests ajuntaments tenen
necessitat d'ajuda tecnica, a<;o és cert, de vegades les
seves disponibilítats pressupostaries no els permeten
tenir els millors tecnies per posar en practica aquestes
actívitats, en aquest sentit crec que també s'ha de fer
una extensió de canicter reivindicatiu, que altres organismes que tenen obligació, per llei, de donar assessorament tecnic als ajuntaments, que s'emprin aquestes
possibilitats que hi ha i que se les reivindiqui davant
aquests ajuntaments, com en el cas nostre, serien deIs
consells insulars, que crec que també haurien de treballar en aquesta direcció.
Tot i a<;o el vot del Grup MIXT sera favorable
també a les es menes que vostes han presentat aquí.
Moltes gracies.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Peralta. Sr. Huguet, té la paraula.
EL SR. HUGUET 1 ROTGER:
Sí, moltes gracies, Sr. President, a veure si
desembullam el fil aquesto Gracies, Sr. President, Sres.
i Srs. Diputats, nosaJtres fixam la nostra postura i, en
aquest cas concret, ho voldria fer sota dos criteris: Un
primer criteri d 'una fixació afirmativa en el 90% del
discurs argumental que han fet quan han presentat les
es menes, tant per part del PSM i EEM, i sobretot l 'esmena presentada i molt ben estructurada per part del
portaveu del Grup SOCIALISTA amb l'argumentació de
la qual coincidim al 100%, diria jo, i que val, perfecta-

--
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meat, per entendre la problematica de l'habitatge, que és el
que ens separa, millor dit, que és el que ens uneix; a part
d'aquesta argumentació, ens uneix que també falten recursos
economics per dur endavant tota una política més accelerada en base a alió que és aquest programa de política d 'habitatge.
Perque encara que es dediquin, als pressuposts de
l'any 1993,571 milions de pessetes és possible que encara els
considerem -diríem nosaltres- insuficients, pero jo, que he
seguit amb molta atenció les intervencions, diria que el portaveu del Grup SOCIALISTA, en fixar la nostra posició
positiva en l'argumentació, fa la mateixa analisi i la mateixa
argumentació que fan els propis pressuposts dins la memoria,
principalment a l'Institut Balear de l'Habitatge. Hi ha diferents programes, programes d'habitatges de protecció oficial
d'iniciativa pública, programes d 'habitatge de protecció oficial d'iniciativa privada, programes de rehabilitaeió i programes de millora, consolidació i manteniment d'habitatges ja
fets; és cert que el parc d'habitatges antic necessita d'adaptacions i aquí es fan grans esfor~os i grans esfor~os pressupostaris, no els suficients, evidentment que no els suficients,
evidentment, que no els suficients, pero a tot el llarg d'un
debat pressupostari ens adonam que, secció darrera secció,
deim que no són suficients els recursos que destinam a un
programa en concret quan es tracta de defensar aquest programa en coneret, i la globalitat de la visió deIs pressuposts
fa que vegem quins són els recursos amb que compta la
comunitat Autónoma, quina és la seva distribució, no tan
soIs per seccions, és a dir, per formació del pro pi executiu,
sinó dins cada secció quant als programes establerts i prevists.
Jo crec que la nostra comunitat autonoma, amb 571
milions de pessetes, si hi fos el diputat Damia Ferra Pons
diria: Compte!, que en el 91 només n'hi havia 149. No, 571,
amb un pla concertat?, evidentment, amb un pla concertat.
Per tant, és una coparticipació de dues institucions i amb un
programa a nivell nacional que esta concertat amb les diferents comunitats autonomes.
Per tant, tot i que eoincidim amb l'argumentació
donada pel portaveu del Grup SOCIALISTA i també per la
portaveu del PSM i EEM, quant a les esmenes en coneret,
nosaltres no els donarem suport, tot i que en coincidim amb
el transport. Gracies.
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físic, en aquest cas concret es refereix a l'illa de Menorca.
Ha estat una preocupació, jo crec, deIs representants de l'illa de Menorca, pel que respecta a l'entorn
del medí durant l'any 1992, el que va motivar dur endavant una campanya de neteja, un pla integral de millora
d'aquest entorn, que ha rebut una serie de crítiques i
que, evidentment, no ha estat del tot satisfactori per a
cap deIs grups que estam representats també en aquest
Parlament i que no s'ha estat d'acord amb la forma com
s'ha fet aixo enguany. Ja és un debat que el varem tenir,
pel que fa a la institució de Menorca, al Conselllnsular,
i avui, aquí, del que es tractava era que es fes esment o
es fixés una partida de forma específica per garantir
que vagi endavant aquest pla de millora, aquests plans de
neteja, pel que respecta a l'illa de Menorca.
Unes vegades per abandó deIs propis ciutadans.
per manca de consciencia, i altres vegades per no dur,
des de les institucions, correctament aquests plans, deIs
quals es fa el disseny pero que a l'hora de dur-los a la
practica no acaben de funcionar i -perque no dir-hoper manca de mitjans, mol tes vegades o sempre, eeonomies. Per tant, consideravem que era just que, llavors,
per part del Govern de la Comunitat, del Govern balear,
també hi hagués una participació en aquest pla de millora de l'entorn i del medi físic de l'illa de Menorca. Jo
supos que el que ens separara en aquest debat respecte
d'aquesta esmena és alla on hi ha els doblers que es
pretenen emprar per cobrir aquest subconcepte -o
aquest subprograma-, aquests 13 milions que aquí es
demanen per a a~o. Crec que per part de representants
del Govern i per part deis representants de la coalició
PP-UM sembla que amb el que no s'estara d'acord és
d'alla on es volen sostreure aquests dobles.
Jo en canvi he de dir que sí, que hi es tic d'acord, que hi estam d'acord, perque aquesta Secció 21 és
una secció que no té una incidencia excessiva sobre l'illa
de Menorca. Creim que les tasques que es fan amb
aquests doblers no arriben prou a la població sinó que
són més per fer donar una imatge d'una certa parafernalia i de cobrir unes despeses de publicitat, sobretot, i
creim que és just que aquests doblers s'empressin millor
i s'empressin, precisament, en aquest programa de millora de l'entorn i del medi físico

EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Huguet. Passam als programes 4.321 i
4.431, perque el debat n'és conjunt, corresponents a planifieació i ordenació urbanística i protecció del medi ambient.
Pel Grup Parlamentari MIXT, té la paraula el Sr. Peralta.
EL SR. PERALTA 1 APARICIO:
Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. El Grup
MIXT ha presentat I'Esmena 3.962 en el Programa 4.321 que
es refereix, concretament, a la millora de l'entorn i del medí

En definitiva, encara que les esperances que
prosperi aquesta esmena són molt poques crec que s'ha
de continuar insistint en la necessitat que també el Govern d'aquesta comunitat es banyi en aquesta qüestió, i
en rallar d'aquesta qüestió no estaria de més dir, de pas,
que en intervencions passades s'ha dit, per part del grup
que sustenta el Govern d'aquesta comunitat, que s'havia
de pretendre que ni una sola gota d'aigua havia d'anar
a la mar sense que fos depurada, i en aquest sentit tristament hem de dir que, en el cas de l'illa de Menorca, a~o
no és així per una manca de voluntat de determinades
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institucions i també -perque no dir-ho- per una manca de
voluntat, per no exigir que a~o es faci d'una forma i donar
més activitat a la qüestió també per part del Govern d'aquesta comunitat.
Creim que si realment es vol fer alguna cosa per
millorar l'entorn i el me di físic de l'illa de Menorca el que
s'ha d'aconseguir realment és el que ens ha dit el Sr. Huguet
moltes vegades, que no hi hagi una gota d'aigua que se'n vagi
a la mar sense ser depurada, i a~o, sent molt dir-li-ho, pero
en el cas de l'illa de Menorca no és així i el representant del
Govern també ho sap i que haurien de fer una feina perque
a~o fos així.
La primera pedra podria ser, encara que només fos
per fer un estudi per acabar de resoldre aquest problema,
donar el vot favorable a aquesta esmena. Gracies.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Peralta. Pel Grup PSM
paraula la Sra. Vadell.

EEM té la

de moltÍssims de mallorquins, el monocultiu turístic del
qual tantes vegades hem parlat, és necessaria una política correctora d 'aquests impactes. No es veu en els pressuposts cap mesura decidida que reflecteixi aquestes
mesures correctores, per aixo nosaltres demanam al
Govern sensibilitat i, sobretot, accions fortes de cara a
paHiar aquest impacte produi't per aquesta contaminació urbanística que hi ha actualment.
Un altre aspecte, un altre impacte fortíssim és
el que s'ha produi't per les pedreres. Aquest Pla de
pedreres que el conseller va anunciar que estava fet, que
en- guany es posaria en marxa i que ha habilitat una
partida de 5 milions de pessetes per comen~ar a fer-hi
qualque cosa, nosaltres pensam que és insuficient, és
positiu que es pensi en aquest tema, no s'havia contemplat mai a cap pressupost una partida per a rehabilitació
de pedreres pero pensam que aixo no només s'ha de fer
d'una manera testimonial sinó que s'han de poder, realment, emprendre accions, i és per aixo que nosaltres
presentam una esmena d'addició en la qual afegim doblers per poder fer qualque acció i que no sigui tan soIs
una partida testimonial.

LA SRA. VADELL 1 FERRER:
Sr. Conseller, tot és política i molt més en materia
d'ordenació territorial. El nostre lla~ verd implica una clara
posició en favor d'un medi ambient no degradat, una actitud
de profunda estima que surt del cor cap a la natura i possiblement, amb les paraules, sembla que hi coincidim pero
amb els fets la nostra és una actitud perfectament diferenciada.
El nostre grup és inqüestionablement ecologista, no
obstant aixo sempre volem deixar una porta oberta a l'esperan~a, símbol també representat pel color verd d'aquest
llacet que avui tots duim i que també té el seu petit regal,
pensam que un dia, més prest que tard, tots els ciutadans de
les Illes connectaran amb aquestes idees i llavors, certament,
les polítiques d'ordenació territorial no seran les mateixes.
L'esmena que presentam en el programa de medi
ambient... Bé, volem ressaltar, com he dit abans ja quan
prenia posició a l'esmena a la totalitat del Grup SOCIALISTA, que hi ha coses positives i coses negatives. Nosaltres
volem ressaltar com a positiu el programa ENVIREG que és
per a la recuperació de fangs i aigües provinents de depuradores. Aquesta política de recuperar aigües ens pareix de
vital importancia pero també voldrÍem donar un toc d'atenció al conseller perque pensam que aquest programa hauria
d'estar coordinat amb SERIDA perque l'aigua depurada
servís, realment, per a aprofitament per a l'agricultura i no
per regar camps de golf.
El nostre territori es degrada progressivament, la
política desenvolupista ha dut a la construcció de grans
urbanitzacions i obres públiques que han produit un fort
impacte. És necessaria ja, per la mateixa qualitat de vida que
ens espera i per la nostra indústria, que és el pa de cada dia

Un altre aspecte que consideram de vital importancia són les actuacions adre~ades a la preservació deIs
espais naturals. En els espais naturals catalogats no
s'han fet accions per a la rehabilitació i conservació més
que
-que nosaltres coneguem- asfaltar una carretera
o asfaltar un camí que va cap a es Trenc. També, curiosament, hi ha una serie d'indicadors que condueixen cap
a un centre de recepció que no hem trobat, o sigui, hi
ha els indicadors i no hi ha, realment, aquest centre de
recepció; és necessari que no només posem indicadors
sinó que es facin altres coses. Fan falta programes d'actuacions concretes en els espais naturals, com ja hem dit,
i el que realment ens ha esgarrifat aquests dies i que
hem vist als mitjans de comunicació és 1'informe que ha
presentat la Conselleria pel que fa a recollida de brutor,
fems i deixalles que ha fet la Conselleria a diferents
espais naturals de diferents punts de Mallorca, la quantitat de fems, realment, ens ha sorpres moltíssim pero
nos al tres pensam que el que fa falta és malta educació
medioambiental, una inversió forta en manteniment i
vigilancia per evitar la degradació d'aquests espais; ja
que parlam d'educació, seria necessaria una coordinació
entre la Conselleria d'Agricultura, que fa cosetes pel seu
compte també, i a la millor seria interessant coordinar
o delimitar competencies.
Dues esmenes que el nostre grup presenta any
rera any són les que fan referencia als ajuntaments que
tenen iniciatives en la preservació del medi ambient,
donar suport als ajuntaments, que en són els que estan
més proxims, incentivaria un majar protagonisme de la
població, una majar corresponsabilització i aixo segurament provocaria un augment de l'eficacia en la política
medioambiental.
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EL SR. PRESIDENT:
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no respon, en absolut, a la importancia que té la preservació del medi, la seva qualitat, per a la nostra economia.

Acabi, Sra. Vadell.

LA SRA. V ADELL I FERRER:
Sí, Sr. President, només m 'hi falten dues paraules.
L'altra esmena fa referencia a entitats ecologistes,
aqueixa també, tradlcionalment la p resentam, crec que ningú
)10 pot posar en dubte el papel' fonamental que han tengut
en la conscienciació de la població cap a un respecte cada
vegada major de la natura, han contribult a la creixent sensibilitat social deis problemes ecologics i medioambientals, han
fet -i estan fent- un treball molt positiu de conscienciació,
d'educació i de defensa constant del nostre territori, de la
nostra natura i del nostre medi ambient. Per aixo consideram
que aixo exigeix una traducció pressupostaria, un suport,
aixÍ com altres conselleries també ajuden entitats o associacions que duen a terme diferents tasques dins els seus ambits.
Moltes gracies.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sra. Vadell. Pe! Grup SOCIALISTA, té la
paraula la Sra. Barceló.
LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:
Gracies, Sr. President. Sres. Diputades, Srs. Diputats.
Les esmenes presentades en els programes de planificació i
ordenació urbanística i en el programa de medi ambient
pretenen modificar l'estructura i funcionament d 'aquests
programes de la Conselleria per tal d'ajudar el Govern perque pugui realitzar amb més eficacia els treballs que li són
propis, que desenvolupi 1'ordenació territorial i possibilitar
també iniciar una política de medi ambient de les nostres
illes en crear una conselleria propia de medi ambiento
Sol'licitam, així, del Govern que realitzi -repetescles tasques que li són propies, de desenvolupament legislatiu,
normatiu i de planificació, i que deixi en mans deIs consells
insulars les funcions de tramitació, assessorament, informació
a les corporacions locals i a les comissions insulars d 'urbanisme i també el control de la legalitat vigent, si és que fan
alguna feina en aquest sentit.
En el programa de medi ambient haurÍem de destacar dues coses. Per una banda la sol'licitud de creació d'una
conselleria del medi ambient, justificam aquesta sol' licitud
amb tres punts: Primerament, per la mateixa definició del
que és e! medi ambient, una materia interdisciplinar o uns
programes no només afegits a la Conselleria d'Obres Públiques, sinó també a altres conselleries com Indústria o Agricultura, com a ciencia interdisciplinar que éso Segon, pel
caire de marginalitat que té avui aquest programa dins la
Conselleria d'Obres Públiques i Ordenació del Territori, que

Coneixem perfectament els programes d'inversió
de la Conselleria, i perque els coneixem, si llevam el
programa d'inversions d'ENVIREG, per a aigües depurades, la reutilització i utilització de fangs i aigües depurades, si Ilevam aquest paquet d 'inversions, hem de dir
que la política de medi ambient de la Conselleria d'Oores Públiques i Ordenació del Territori és tan just
miseria i companyia; 85 milions, pero no només el
problema és la petita quantitat pressupostaria que tenen
aquestes inversions, un 1 '7% del que suposen les inversions reals de tota una conselleria, no només a~o, ni a~o
és el més preocupant.
El més preocupant és que encara aquesta conseIleria entén, amb tota la intencionalitat del món, que
protegir és prohibir i no fer absolutament res més, que
1'educació, on tenen partida, evidentment, pero entenen
que l'educació és publicitat, que és bastant més rendible
a curt termini, i que només té possibilitat de participarhi i rebre'n subvencions qui es porta bé, calla i no protesta al Govern. Aquesta és senzillament la practica
política de la Conselleria d'Obres Públiques pel que fa
referencia a la medi ambient.
En tercer terme hem de justificar també la
creaclO d' aquesta conselleria perq ue és necessari el
control de la qualitat ambiental que la Conselleria d'Obres Públiques és totalment incapa~ de fer. la ho hem
dit abans, esta demostrat que és completament incompatible l'acció d'aquesta conselleria amb el que hauria de
ser l'acció política medioambiental de preservació deis
nostres recursos.
En darrer ter me -quasi no tenc temps- destacar
la necessitat d'elaborar un pla d'educació ambiental on
figuri la creació d'una xarxa de recursos suficients, 1'adaptació i elaboració de materials, programes d'investigació, tot a~o dins el nostre context ecologic, social i
economic; creació de mecanismes de coHaboració continuada amb els ensenyants i programes d'accés a la participació deis joves i de la població en general. Per aconseguir can vis d 'actituds, que són els objectius deis programes educatius, són necessaries activitats de transformació lligades a un programa pedagogic, didactic i participatiu, tot just el contrari del que són les activitats de
la Conselleria d'Obres Públiques pel que fa referencia
a l'educació, que normalment acaba per ser publicitat.
Gracies.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sra. Barceló. Per a fixació de posicions .. . Situi' el seu escó, Sr. Huguet. Per a fixació de
posicions té la paraula el Sr. Huguet.
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EL SR. HUGUET 1 ROTGER:
G racies, Sr. President. Bon humor a aquestes hores.
Efectivament, la Sra. Barceló tenia raó quan deia que podia
dir moltes més coses pero que ja se li havia ences el llum,
anem, ido , a allo que són aquests dos programes i a la fixació
de la postura del nostre grup, PP-UM.
En el Programa 4.321 s'hi destinen 76 milions de
pessetes i en el Programa 4.431 s'hi destinen 519 milions de
pessetes, i a que? Bé, primerament, quant al primer programa, a inversions van uns 17 milions de pessetes i al que és la
redacció de planejaments amb subvencions a ajuntaments -la
relació deIs quals segurament li van donar en la compareixen¡;a- van 19 milions de pessetes; per tant, sí que s'actua
en aquest camp de suport a la planificació urbanística deIs
ajuntaments.
Pel que respecta a l'altre programa s'ha de dir que hi
ha una serie d 'actuacions, que el Programa ENVIREG tot
sol són 305 milions de pessetes, cosa que s'ha especificat,
pero aquí sí que hi ha material de laboratori, hi ha material
didactic d'aules de la mar (2 milions), publicacions (5 milions), restauració de pedreres, educació ambiental (25 milions
de pessetes), aula de la mar a Eivissa (25 milions de pessetes), neteges d'arees naturals, plans especial s de Mallorca,
manteniment i millora de la planta de compost a Felanitx (10
milions de pessetes). A¡;o simplement és una informació que
cree que avala, per si mateixa, la no acceptació d'aquestes
esmenes, pero és que encara el nostre grup vol fixar un poc
més la nostra intervenció en tot alIo que fa referencia a
medi ambient.
Medi ambient no és únicament i exclusivament,
encara que sigui molt important, una tasca concreta de mantenir nets els espais naturals, que és tremendament important
com tremendament important també és saber per que s'embruten, com s'embruten i qui els embruten, perque només
resultaria ara que la culpa que estiguin bruts és del Govern
de la Comunitat Autónoma o del Parlament de les Illes Balears, no, és una falta de consideració, perque el que no es pot
pretendre és que un espai natural, pel fet de ser un espai
natural, és un espai públic aBa on tothom pot fer el que li
doni la gana, a posta per a¡;ó passa mol tes vegades el que
passa, com tampoc no es pot culpar -i a¡;ó és una intervenció general- que si a una illa com és Menorca encara no hi
ha una estació depuradora a un municipi en concret, sap
perfectament que fa més d'un any i mig es va presentar alIa
tot l'equip de sanejament de la Comunitat Autonoma a fi
que quan us poseu d'acord aquí podeu fer l'actuació, automaticament es fara la inversió i es posara en marxa aquesta
estació depuradora. Com deiem ja en política de medi ambient, política de medi ambient és el sanejament i proveiment
d'aigües residuals, política de medi ambient és la protecció
del medi natural, del manteniment i explotació de plantes de
compost quan aquestes comencin a funcionar -en el cas de
Menorca, en concret-, energia en el Programa 4.434, d'energia i medi ambient, on es contemplen coHaboracions amb
diferents municipis, tot el que fa referencia a la millora de

la gestió energetica, la gestió i eliminació d'olis usats.
Totes aquestes activitats, tot a¡;o, té molt a veure amb
la protecció, la defensa i la millora del nostre medi
ambiento
Per tant, diria jo que en sumar tots i cada un
deIs programes i funcions que, d'una manera directa o
indirecta, intervenen sobre el medi ambient, crec que la
nostra comunitat autónoma, n'estic conven<;ut, que
estaria per davant del ranquing de totes les comunitats
autónomes en inversions per amillara i protecció del
nostre medi ambient. Moltes gracies.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Huguet. Passam al debat del Programa 5.131, planificació i construcció de carreteres i 5.132,
conservació i explotació de la xarxa de carreteres. Pel
Grup PSM i EEM, té la paraula la Sra. Vadel!.
LA SRA. V ADELL 1 FERRER:
Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. Les
es menes presentades als programes de carreteres res ponen al nostre criteri en política de carreteres. Se'ns ha
dit que el nostre grup parteix de la base que les carreteres són dolentes, que de tot el problema del nostre territori i de la nostra qualitat de vida, del medi ambient,
fins i tot, deIs nostres recursos, de tot, té la culpa el
cotxe i les carrete res; aixo ho va dir el Sr. Conseller
l'any passat en el Diari de Sessions número 18, ho recordi. Aquesta afirmació, permeti que li digui que és exagerada, i el que és cert és que el nostre grup vivim el món
d'avui, el que passa és que passam pena pel món de
dema i també pensam, creim i utilitzam les vies de
comunicació perque són de capital importancia.
La diferencia no esta en el fans sinó en la forma. En lloc d'apostar per carreteres noves (autopistes,
autovies) de nou tra<;at, amb el conseqüent impacte
social, ambiental i económic, el nostre grup invertiria en
l'adre¡;ament de carreteres existents, aixo ho hem repetit
moltíssimes de vegades, millorar-Ies i adequar-Ies a les
necessitats actuals. Si totes les carreteres que comuniquen tots els municipis de les Illes, a vegades, fins i tot,
amb dues o tres alternatives de tra<;at, per comunicar
dues poblacions petites, moltes vegades no només hi ha
una sola alternativa sinó que s'hi pot anar per dos o tres
camins que han arribat a estar asfaltats, que tenguessin
unes condicions de seguretat, d 'amplaria, una amplaría
suficient i, perque no, un cert entorn agradable, és ben
segur que es descongestionarien els eixos emprats actualment massivament per vehicles de tot tonatge que els
empren per manca d'alternatives segures.
Dues de les esmenes que presentam són tradicionals per al nostre grup, i no val afirmar que el nostre
grup va en bicicleta, maldament hi hagi uns avantatges,
sobretot per a la salut, ja que fer exercici i no contami-
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nar són dos avantatges bons segons el nostre :riteri. Deia,
pero. que aq uestes esmenes tenen un altre cane, un altre
caire d imatge cap a la nostra indústria principal que és el
turisme. Els qui vivim als municipjs costaners haurem observat a I'estiu la quantitat d estiuejant locals i visitants que
empren la bicicleta per despla<;ar-se, dotar les carrete res que
comuniquen els nuclis turístics entre ells de carrils de bicidetes per facilitar la circulació i donar, sobretot, seguretat,
don aria un altre punt a la qualitat de I'oferta turística. És
per aixo que insistim any rera any en aquest tema.
Una altra esmena que fa referencia a I'ampliació de
carretera Palma-Arta, realment aquesta és I'única referencia
concreta que feim nosaltres a tates les esmenes, és la carretera de Palma a Arta i la carretera Llucmajor-Porreres. Aixo
va en la línia del que he explicat abans. Tots sabem que cada
dia es fa més difícil circular per la carretera Palma-Arta,
sobretot a mesura que s'acosta a Palma, fins a Vilafranca,
més o manco, s'hi pot anar, el tram fins a Montuiri té unes
dificultats, sobretot per a vehicles de circulació lenta i, a
partir d'aquí, hi ha trams que han quedat obsolets, sobretot
des d' Algaida fins a Xorrigo, no he d'explicar com va aquesta
carretera perque és prou coneguda de tots.
Hauran observat que parlam de trams concrets, més
aixo vol dir que la carretera, per si mateixa, és
valida i no fa falta cercar noves alternatives que significarien
tra<;:ats nous, sinó que amb una ampliació a zones determinades i correcció d'algunes corbes milloraria la fluldesa i la
seguretat.
problematic~;,

L'ampliadó de la carretera Llucmajor-Porreres és un
altre exemple del que deia abans i l'alternativa per a camions
que surten de les pedreres de Son Amar, aquests camions ja
no haurien d'utilitzar la carretera Palma-Arta ja que tendrien
aquesta altra alternativa també valida.
Un altre tema que també proposam incloure en els
pressuposts és una partida per a neteja de carreteres, sabem
que n 'hi ha, pero nosaltres voldríem que estiguessin més
netes i, sobretot, que es posassin els mitjans perque la gent
que vol embrutar no embrutas. Pensam que un entorn net és
més difícil d'embrutar que un Iloc on ja hi ha deixalles, no
fa tanta consciencia tirar-ne una altra devora.
No hem vist consignació per a aquesta partida, suposam que deu estar amagada dins un global que no hem sabut
trobar pero, realment, creim que és lamentable la manca de
civisme de segons quina gent, i ja he apuntat en la intervenció anterior la quantitat de brutor recollida als espais naturals, pero -repetesc- alla on hi ha netedat fa més consciencia
embrutar que si realment ja hi ha brutor, no sap tant de greu
tirar-hi un altre objecte O una altra sobra, les quals estan
omplint les nostres carreteres. Moltes grades.
EL SR. PRESIDENT:
Grades, Sra. Vadel!. Pel Grup SOCIALISTA, la Sra.
Barceló té la paraula.

-
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LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:
Gracies, Sr. President. Sres. Diputades i Srs.
Diputats. Totes les esmenes que s'agrupen en el programa de la Direcció General, d 'Obres Públiques, Servei de
Carreteres, estarien resoltes i es defensen, així, amb la
sol'licitud d 'una tota sola: l'elaboració, la presentació,
del pla de carrete res que encara no tenim. La presentació adjunta tota una serie d'esmenes puntuals, tant just
és I'única concessió que hem fet a aquest Govern per tal
que suposavem que continuarien fent estaló a la política que fan d'inversions puntuals. Preveure si alguna
d'eIles té sort, si els cau en gracia, i aconseguim que es
fací potser, segurament, sera bastant més difícil que
presentin aquí el pla de carreteres, pero sí que continuare m denunciant que la xifra d 'inversions de 3.200 mílions, que es realitzen al marge de debatre quines en són
les prioritats, s'inverteixen al marge de debatre quines
són les necessitats d'infrastructura viaria. El 65% de les
lnversions de la Conselleria es realitzen sota la política
deIs fets consumats.
No sabem si les actuacions que fan, per exemple,
amb la supressió de travessies es corresponen amb les
prioritats assenyalades pels criteris general s aprovats per
aquest Parlamento No sabem si encara són prioritaries
les obres que en major grau incideixen sobre la seguretat
abó com les d'explotació i conservació de la xarxa. No
sabem quin és el nivell mÍnim a partir del qual es territorialitzen les inversions. Tot a<;:o sense entrar en l'avaluació de la quantitat de projectes que realitza la Conselleria i la direcció i el control de les obres que assenyala
la descripció d'activitats que fan, encara que l'experiencia, la realitat, ens obliga a dubtar que sigui cert qualsevol treball de control i direcció.
En darrer terme assenyalar la sol'licitud de
transferencies, als consells insulars, de construcció,
conservació i explotació de les carreteres, sol'licitud ja
realitzada altres anys en desenvolupament de l'Estatut
d'Autonomia, que preveu que es puguin transferir, entre
altres, als consells insulars les competencies en carreteres. Tant just assenyalar dos motius: La discontinuttat
territorial, que aplica en aquest cas criteris de necessitat
diferents a les quatre illes, és un fet cert la diferent
percepció de les distancia en relació amb les possibilitats
i realitats de la xarxa viaria a cada una de les illes; i en
segon Uoc cree que és important per als consells insulars
comptar amb la gestió d 'aquestes transferencies, no
només pel volum economic que ar;o suposa sinó perque, segurament, ho faríem míllor, entre altres coses
perque, vist com va el procés de transferencies a
aquests, poca feina tendran afer.
Crec que, des deis consells insulars, tot el que fa
referencia a conservació, explotació de carreteres i,
evidentment, establir-ne les prioritats i quins en són els
projectes que haurien de ser necessaris, seria una manera
bastant més clara i efectiva de solucionar cada una de
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les demandes específiques de les illes; no són els mateixos
criteris de necessitats -o no es poden avaluar de la mateixa
manera- des d'una illa o altra.
A partir d'aquí demanam -repetesc- les transferencies d'aquests dos programes i, per altra banda, repetesc la
necessitat que per fer rendibles les inversions, unes inversions
tan elevades com les que es duen endavant a través d'aquests
programes, es realitzin sota la planificació, perque creim,
vertaderament, que és l'única manera que siguin molt més
eficaces i també que siguin molt més justes, que no es pugui
dir que hi hagi privilegis per a uns pobles respecte d'altres
pel que fa a les inversions de la Conselleria. Gracies.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sra. Barceló. Fixació de posicions; pel Grup
Parlamentari MIXT,té la paraula el Sr. Peralta.
EL SR. PERALTA I APARICIO:
Gracies, Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Vull dir
respecte de les esmenes que s'ha presentat a aquests dos
programes que -per part del Grup MIXT - hauTÍem de considerar que si bé, pel que fa a detalls concrets o aspectes concrets de la política de carreteres que s'ha desenvolupat fins
ara per part de la Conselleria, el que es pretén i el que s'exposa en el programa deIs pressuposts, hauTÍem de dir que si
bé hi ha molts d'aspectes concrets amb els quals no estam
d'acord, també he de dir que globalment també s'han fet
coses ben fetes i que hi ha hagut una millora important també en la xarxa viaria, o sigui, que hem de dir que hi ha les
dues qüestions.

no, pero on va aprofundir més la comissió, que era el
Programa d 'infrastructura viaria. En aquest sentit nosaltres reafirmam, una vegada més, la nostra postura sobre
que sí que existeixen, independentment que hi ha hagi
o no un pla de carreteres, unes prioritats fonamentades
en criteris totalment objectius i no en criteris aleatoris,
en criteris objectius de necessitats, tal com determinen,
no tan soIs el departament de carrete res , sinó tots els
estudis pertinents que fan que una obra pugui anar per
endavant d 'una altra, sempre amb les limitacions pressupostaries que en un moment determinat es puguin tenir;
per exemple. podríem entrar en un cas concret, a veure
per que primer el desviament d'Alaior que no el desviament de Ferreries, pero aquest debat ja el vam tenir
l'any passat.
En materia d 'infrastructura viaria el que esta
ciar és que ningú no posa en dubte avui ja que hi ha
hagut unes fortes millores a la xarxa viaria de les nostres
illes, amb la gran dificultat de finan<;ament que s'ha
tingut en aquestes. Que s'hi podria invertir molt més?
Tornam a estar amb el peix que es mossega la cua, tot
a<;o ho podem dir a tots i cada un deIs programes que
hem debatut alllarg d'aquest dia i mig ja de debat pressupostari. Pero actuacions, per exemple en carreteres de
segon ordre, en aquest moment podem dir que hi ha
Camp de Mar-port d'Andratx, Santa Maria-Bunyola,
Inca-Sencelles, Campos-Colonia de Sant Jordi, Santanyí-Porto Petro, Muro-sa Pobla, accessos a Muro, MaóFornells, Eivissa-Sant Josep, Eivissa-Sant Miquel, etc.;
Es fan actuadonl) molt concretes de millora de la nostra
xarxa viaria, en aquest cas concret a carreteres de segon
ordre.

En definitiva, per tant, hem fet una divisió de l'aspecte constructiu que tenien aquestes esmenes i una serie
d'esmenes, no en diré el nombre per no allargar la cosa,
practicament a totes les del Programa 5.131, en aquest sentit
el vot del nostre grup sera d'abstenció. En canvi, pel que fa
al Programa 1.532, hem de dir que a les del Grup SOCIALISTA, concretament a la 4.423 i a la 4.431, el nostre vot
sera favorable perque crec que tenen fonamentalment aquest
aspecte constructiu, aquestes esmenes que dei a abans.

Dins aquest camp nosaltres sí que votarem
favorablement dues esmenes, en aquest cas concret la
4.407 i la 4.424 i la resta la rebutjam. Grades.

Quant a les presentad es pel Grup PSM i EEM, creim
que totes elles van en la línia, en la tendencia, que es milIorin precisament aquests aspectes concrets i el nostre vot sera
favorable a excepdó de la 4.011 que, en aquest cas, sera
d'abstendó. Moltes grades.

Passam al debat deIs programes 5.141, ordenadó
del litoral, i 5.142, gestió i insta¡'¡acions portuaries. Té
la paraula, pel Grup SOCIALISTA, la Diputada Sra.
Barceló.

EL SR. PRESIDENT:
Grades, Sr. Huguet. Vull fer l'observació que
ha fet menció a ( ... ) una esmena corresponent al Programa 5.131.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:
EL SR. PRESIDENT:
Grades, Sr. Peralta. Pel Grup PP-UM, el Sr. Huguet
té la paraula.
EL SR. HUGUET 1 ROTGER:
Sí, moltes grades, Sr. President. Sres i Srs. Diputats.
Aquest va ser un deIs programes més discutit, més discutit

Gracies, Sr. President. Sres. Diputades i Srs.
Diputats. Intentam encara solucionar amb aquestes esmenes algunes de les greus defidencies del Pla de ports
esportius i instal-lacions nautiques que en el seu dia va
elaborar el Govern. Així, demanam una altra vegada
l'elaboració d'estudis de dinamica del litoral, d'impacte
ambiental, lligats al desenvolupament del pla. No volem
que el Sr. Conseller hagi de tornar a contestar a alguns
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batl es que no disposa de partides press upostaries per tal de
nO reaJitzar els estudis, volem que tengui les quantitats suf icien tS per poder di r que sí els pot fet o No ens cansarem de
repetir la greu responsabilitat que su posa n o justificar suricienuoent i cie ntífica ment tal locali tzació, no p reve ure els
impactes durs que sobre el medi poden provocar les instaHacions nautiques i els ports esportius, la degradació deIs
fons marins i la modificació de les platges. És necessari realitzar estudis del medi marí, de reserves submarines, d'arees
d'elevada productivitat, d 'arees de fons singulars, desembocadures de torrents, etc.
Demanam l'elaboració, també, de plans integrals
d'ordenació deIs usos deIs ports per fer compatible aquella
príoritat que assenyalava el Govern en el seu dia i que ja ha
oblidat, fer compatibles els usos i augmentar la capacitat í
millora de serveis deIs nostres ports. El mateix Govern -i ja
ho hem dit a l'esmena a la totalitat- feía previsions, previsions deficients pero les feia , previsions d'inversions i de treballs, cap d'aquestes figura en els pressuposts. La millora real
deIs serveis portuaris no sera tampoc una realitat (oo.) i ja ens
han demostrat així que la ineficacia del pla que en el seu dia
van presentar, no només, com ja anunciavem abans, és per
planificar res, sinó també la ineficacia total de millorar en
absolut el que tenim i repetesc que aquest era un deIs compromisos, un deIs criteris, que en el seu dia va aprovar el
Parlament i que havien d'estar reco11its en el pla, ja veim que
ni tan sois en el pla ni a nivell pressupostari se n'obliden,
s'obliden els compromisos quan el tramit ja esta fet i els
interessos estan coberts, i a<;o, evidentment, no és just i
rebutjam, per tant, en presentar aquestes esmenes, els pressuposts de la Conselleria. Gracies.
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Per tant, quant a les dues primeres esmenes del
Grup SOCIALISTA, la nostra postura sera d 'abstenció
i hem de dir que , per contra, la resta de les presentades
que van en aquesta direcció, expressada per la portaveu,
Sra. Barceló, creim que són molt positives i, per tant,
votarem a favor d'aquestes. Gracies.

EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Peralta. Grup PSM i EE M? Grup
PP-UM, Sr. Huguet, té la paraula.
EL SR. HU GUET 1 ROTGER:
Sí, moltes gracies, Sr. President, és per anunci ar el nostre vot contrari a totes les esmenes presentad es
menys a dues, que són la 4.424 i la 4.428.
Respecte de les instal'lacions
nautiques o parts esportius, l'únic que he de dir aquí és
recomanar que es posin en contacte amb el Sr. Peña,
subdirector general de Costes, que tots sabem la fixació
que té amb els ports esportius per les implicacions que
poden tenir per a la costa i en la regeneració de les
platges, pero, se produjo el milagro, va venir a Balears
i va dir que s'ha comprovat que aquí, a Balears, no s'ha
hagut de fer cap tipus de regeneració a cap platja a
causa deIs ports esportius, la qual cosa vol dir que no hi
han tingut cap tipus d'incidencia ni implicació en aquest
punt. Moltes gnicies, Sr. President.
EL SR. PRESIDENT:

EL SR. PRESIDENT:
Gnicies, Sra. Barceló. Torn d'intervencions de fixació de posicions. Pel Grup Parlamentari MIXT, el Sr. Peralta
té la paraula.

Gracies, Sr. Huguet. Passarem a les votacions de
les distintes esmenes. Votarem, en primer 11oc, l'Esmena
de totalitat 4.379, del Grup Parlamentari SOCIApSTA.
Vots a favor de l'esmena? Gracies, poden seure.

EL SR. PERALTA 1 APARICIO:
Vots en contra?
Sí, gracies, Sr. President. Molt breument per dir
que, respecte del Programa 5.141 , la postura del Grup MIXT,
a les dues es menes presentades pel Grup SOCIALISTA, sera
d'abstenció perque, realment, creim que en materia d'ordenació del litoral, si bé hi té algunes competencies la ConseHeria, evidentment l'exercici d'aquestes també planteja una
serie de problematiques amb les competencies estatals i que,
realment, no acabam de veure amb total claredat quin pot ser
el resultat d 'aquestes dues esmenes presentades.
Pel que fa al Programa 5.142, respecte de la gestió
d'instaHacions portuaries, hem de coincidir amb la portaveu
del Grup SOCIALISTA que hi ha aspectes del programa
presentat pel pro pi Govern que no es veuen plasmats i reflectits en el programa i en les intervencions que hi va haver
respecte de les dotacions pressupost<lries per poder dur endavant aquests.

Abstencions?
24 vots a favor, 30 en contra, 3 abstencions.
Queda rebutjada l'esmena.
Passarem a la votació de les esmenes del Programa 4.312. Votarem en primer lloc, agrupadament, la
4.145, 4.010 i 4.136, si no hi ha inconvenient.
Vots a favor d'aquestes esmenes, es volen posar
drets, per favor? Gracies, poden seure.
Vots en contra?
Abstencions?
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27 vots a favor, 30 en contra. Queden rebutjades
aquestes esmenes.

Sres. i Srs. Diputats que voten a favor d'aquesta
esmena, es valen posar drets, per favor? Gracies, poden
seure.

Passam ara a la votació de les esmenes del Grup
Parlamentari SOCIALISTA. Hi ha petició de votació per
separat d'alguna? Sí, Sra. VadeU.

Vats en contra?
Abstencions?

LA SRA. VADELL 1 FERRER:
DemanarÍem que es votassin per separat la 4.381
4.380.

27 vots a favor, 30 en contra. Queda rebutjada
aquesta esmena.
Passarem a la votació de les esmenes del Grup
PSM i EEM 4.146,4.143,4.140,4.142,4.144 i 4.141. Sí,
SR. Vidal?

EL SR. PRESIDENT:
EL SR. VIDAL 1 JUAN:
Votarem en primer Uoe, ido, la 4.381 i la 4.380.
DemamarÍem votació a part per a 1'Esmena
Sres. i Srs. Diputats que voten a favor d'aquestes
esmenes, es valen posar drets, per favor? Gracies, poden
seure.

4.146.
EL SR. PRESIDENT:
Votarem en primer lloc, ido, l'Esmena 4.146.

Vots en contra?
Abstencions? 23 vots a favor, 30 en contra, 4 abstencions. Queden rebutjades aquestes esmenes.

Srs. i Srs. Diputats que voten a favor d'aquesta
esmena, es valen posar drets, per favor? Gracies, poden
seure.

Passam ara a la votació de la 4.384, 4.382 i 4.383.
Vots en contra?
Sres. i Srs. Diputats que voten a favor d'aquestes
esmenes, es valen posar drets, per favor? Gracies, poden
seure.
Sres. i Srs. Diputats que voten en contra, es valen
posar drets, per favor? Gracies, poden seure.

Abstencions?
24 vots a favor, 30 en contra, 3 abstencions.
Queda rebutjada aquesta esmena.
Votarem ara, ido, la 4.143, 4.140, 4.142, 4.144

Abstencions? No n'hi ha.

i 4.141.

27 vots a favor, 30 en contra. Queden rebutjades
aquestes esmenes.

Sres. i Srs. Diputats que voten a favor, s valen
posar drets, per favor? Gracies, poden seu re.

Passam al Programa 4.321, que té tres esmenes del
Grup Parlamentari SOCIALISTA, hi ha petició de votació
per separat d'alguna d'eUes? Es votaran, ido, conjuntament
la 4.385, 4.386 i 4.387.

Vots en contra? Gracies, poden seure.

Sres. i Srs. Diputats que voten a favor, es valen posar
drets, per favor? Gracies, poden seure.
Vots en contra? Gracies, poden seure.

Abstencions? No n'hi ha.
27 vots a favor, 30 en contra. Queden rebutjades
aquestes esmenes.
Passarem a la votació de les es menes del Grup
Parlamentari SOCIALISTA. Hi ha petició de votar-ne
alguna per separat? Sí, Sra. Vadell?

Abstencions? No n'hi ha.
LA SRA. VADELL 1 FERRER:
27 vots a favor, 30 en contra. Queden rebutjades
aquestes esmenes.

Sí, demanaríem votació separada per a la
4.390.

Passam a la votació de les esmenes del Programa
4.431. Votarem en primer Uoc l'Esmena 3.962, del Grup
Parlamentari MIXT.
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EL SR. VIDAL 1 JUAN:
Sr. President.
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Sres. i Srs. Diputats que voten a favor d'aquesta
es mena del Grup SOCIALISTA, es valen posar drets,
per favor? Gracies, poden seure.

EL SR. PRESIDENT:

Vots en contra?

'?
S1.

Abstencions?
27 vots a favor, 30 en contra. Queda rebutjada
aquesta esmena.

EL SR. VIDAL 1 JUAN:
Passam a la votació de les esmenes corres ponents al Programa 5.13l.
Nosaltres demamarÍem votació separada per a
aquesta 4.390 i també per a la 4.392 i 4.398.

Votarem en primer lloc la 4.139, del Grup Parlamentari PSM i EEM.

EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Vidal. Votarem, ido, en primer Iloc la
4.390.
Sres. ¡Srs. Diputats que voten a favor, es valen posar
drets, per favor?

Sres. i Srs. Diputats que voten a favor d'aquesta
esmena, es valen posar drets, per favor? Gracies, poden
seure.
Vots en contra? Gracies, poden seure.
Abstencions?

Vots en contra?
Abstencions?
20 vots a favor, 30 en contra, 7 abstencion". Queda
rebutjada aquesta esmena.
Passarem a la votació de la 4.392 i 4.398.
Vots a favor?
Vots en contra?
Abstencions?
24 vots a favor, 30 en contra, 3 abstencions. Queden
rebutjades aquestes esmenes.
Passarem ara a la votació de la 4.391, 4.397, 4.396,
4.388, 4.389, 4.395 i 4.399.

27 vots a favor, 30 en contra. Queda rebutjada
aquesta esmena.
Passarem ara a la votació de les esmenes del
Grup Parlamentari SOCIALISTA Hi ha una petició per
votar per separat la 4.407, qualque petició més de vot
per separat?
EL SR. VIDAL I JUAN:
Sí, Sr. President. NosaItres tenim vot diferent
per a la 4.409, 4.410,4.411,4.139,4.417,4.418, 4.419,
4.420, 4.421 i 4.415, que la votarem afirmativament; a
les aItres, ens abstendrem.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Vidal. Sra. VadeIl?
LA SRA. VADELL 1 FERRER:

Vots a favor d'aquestes esmenes? Gracies, poden
seure.
Vots en contra?
Abstencions? No n'hi ha.
27 vots a favor, 30 en contra. Queden rebutjades
aquestes esmenes.
Passarem a la votació de l'Esmena 4.400, que era
corresponent al Programa 5.111, que no ha entrat en debat.

Nosaltres demanarÍem votació per separat a la
4.414 i llavors una altra votació per a la 4.416, 4.417,
4.418 i 4.415.
EL SR. PRESIDENT:
Votarem en primer Iloc la 4.407.
Sres. i Srs. Diputats que voten a favor d'aquesta
esmena, es valen posar drets, per favor? Gracies, poden
seure.
Vots en contra?
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Abstencions?

Passarem ara a la votació conjunta de la 4.401,
4.402,4.403, 4.404,4.405,4.406,4.408,4.412 i 4.413.

50 vots a favor, cap en contra, 7 abstencions. Queda
aprovada l'Esmena 4.407.

Vots a favor d'aquestes esmenes?
Vots en contra?

Passarem ara a la votació de l'esmena 4.414.
Sres. i Srs. Diputats que voten a favor d'aquesta
esmena, es volen posar drets, per favor?
Vots en contra?
Abstencions?
20 vots a favor, 34 en contra, 3 abstencions. Queda
rebutjada aquesta esmena.
Passarem a la votació de les esmenes 4.418 i 4.415.

Abstencions?
20 vots a favor, 30 en contra, 7 abstencions.
Queden rebutjades aquestes esmenes.
En el Programa 5.132, del debat n'he deduit, en
primer lloc, una votació per separat de la 4.424 i 4.428.
Votarem en primer lloc aquestes dues esmenes del Grup
Parlamentari SOCIALISTA.
Vots a favor d'aquestes esmenes, es volen posar
drets, per favor? Gracies, poden seure.

Vots a favor?
Vots en contra?
Vots en contra?
Abstencions?
Repetirem la votació, 4.418 i 4.415.
Vots a favor?
Vots en contra?
Abstencions?
27 vots a favor, 30 en contra. Queden rebutjades
aquestes esmenes.

50 vots a favor, cap .en contra, 7 abstencions.
Queden aprovades les esmenes 4.424 i 4.428.
Votarem ara les corresponents al Grup PSM i
EEM, del debat n'he deduIt que hi ha votació per separat per a la 4.011.
Votarem en primer lloc la 4.011, del Grup PSM
i EEM.

Passarem ara a la votació de les esmenes 4.409,
4.410,4.411,4.417,4.419,4.420 i 4.421.

Vots a favor?
Vots en contra?

Sí, Sra. VadelI?
Abstencions?
LA SRA. V ADELL 1 FERRER:
Nosaltres havíem demanat que la 4.416 i 4.417 es
votassin per separat.

24 vots a favor, 30 en contra, 3 abstencions.
Queda rebutjada aquesta esmena.
Votarem ara la 4.137 i la 4.138, del Grup PSM

EL SR. PRESIDENT:
La 4.416 entenc que ja ha estat votada, ens queda per
votar la 4.417.

i EEM.

Vots a favor?
Vots en contra?

Votarem la 4.417.
Abstencions?
Vots a favor?
Vots en contra?
Abstencions?
27 vots a favor, 30 en contra. Queda rebutjada
aquesta esmena.

27 vots a favor, 30 en contra. Queden rebutjades
les esmenes 4.137 i 4.138.
Passarem ara a la vota ció de la resta de les esmenes del Grup Parlamentari SOCIALISTA. Entenc que
hi havia una petició de votació per separat, que era per
a la 4.423 i per a la 4.431.

DIARI DE SESSIONS I Núm.571II I 21 i 22 de desembre del 1992

Votarem en primer lloc la 4.423 i la 4.431.
Vots a favor?
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EL SR. VID AL 1 JUAN:
Sr. President, podríem repetir la votació? Es
perque estavem desmarcats.

Vots en contra?
EL SR. PRESIDENT:
Abstencions?
Tomarem a votar, ido, I'Esmena 4.434.
27 vots a favor, 30 en contra, cap abstenció. Queden
rebutjades les esmenes 4.423 i 4.431.
Passarem ara a la votació de la resta de les esmenes,
que són la 4.422, 4.425, 4.426, 4.427, 4.429 i 4.430.

Vots a favor?
Vots en contra?
Abstencions?

Vots a favor d'aquestes esmenes?
Vots en contra?
Abstencions?
20 vots a favor, 30 en contra, 7 abstencions. Queden
rebutjades aquestes esmenes.

27 vots a favor, 30 en contra, cap abstenció.
Queda rebutjada I'Esmena 4.434.
Votarem ara la 4.435 i 4.436.
Vots a favor?
Vots en contra?

Passam ara a la votació de les es menes del Programa
5.141, que són la 4.432 i 4.433. Es poden votar conjuntament? Les votarem conjuntament, ido.
Vots a favor?
Vots en contra?

Abstencions?
20 vots a favor, 30 en contra, 7 abstencions.
Queden rebutjades les esmenes 4.435 i 4.436.
Pass are m a la votació de I'Esmena 4.393, del
Grup Parlamentari SOCIALISTA.

Abstencions?
Vots a favor d'aquesta esmena?
24 vots a favor, 30 en contra, 3 abstencions. Queden
rebutjades aquestes esmenes.
Passarem a la votació de les esmenes al Programa
5.142; n'he deduit del debat que hi ha petició per separat
per a la 4.436 i 4.434.

Vots en contra?
Abstencions?
27 vots a favor, 30 en contra, cap abstenció.
Queda rebutjada 1'Esmena 4.393.

Sí, Sra. Vadell?
LA SRA. VADELL 1 FERRER:
Nosaltres demanaríem votació per separat per a la
4.434.

Passam al debat de la Secció 18, Conselleria de
Sanitat i Seguretat Social.
Comenc;arem pel debat de totalitat de les esmenes, tenen esmena a la totalitat el Grup PSM i EEM i el
Grup Parlamentari SOCIALISTA.

EL SR. PRESIDENT:
Votarem en primer lloc la 4.434.
Vots a favor?
Vots en contra?
Abstencions?

•

Pel Grup PSM i EEM, té la paraula el Diputat
Sr. Sampol.
EL SR. SAMPOL 1 MAS:
Gracies, Sr. President. D'una manera un poc
telegrafica, per estalviar al maxim les cordes vocals,
passarem a debatre aquesta esmena a la totalitat que el
nostre grup va estudiar si s'hi havia de presentar o no.
Al final ens decidírem a presentar-la, basicament per
tres aspectes de la política de la Conselleria .
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Per una part la política social, per altra la política
de centres assistencials i, finalment, el tema de la promoció
de la salut.
Nosaltres deim, d'una manera molt telegrafica a la
justificació de l'esmena a la totalitat, que la problematica
social existent requereix algunes mesures de xoc. Evidentment, aquest darrer any la nostra comunitat, les Illes
Balears, una comunitat rica, allo on l'economia anava bé, hi
havia deficits socials pero aquest darrer any s'han agreujat
bastant. Hi ha una situació economica delicada -si no hi
valen dir de crisi-, hi ha les conseqüencies del Decret de
mesures urgents de regulació de l'ocupació, el "decretazo",
com li diuen, el "decretarro", com li dei m nosaltres, i aixo fa
que aquest hivern comenci a ser especialment dur per a
sectors cada vegada més importants, minoritaris, pero cada
vegada més importants de la població.
Les entitats privades que fan feina en aquest camp
ens han fet arribar -supos que com a tots els altres grups- la
gran preocupació que existeix actualment en la gent que fa
feina dins el camp de la política social per la demanda, que
els comen esa a desbordar. Enteníem, per tant, que dins
aquest camp s'haurien d'impulsar enguany mesures de xoc,
mesures de xoc importants, extraordinaries, per fer front a
aquesta gran demanda que existira. aquest hivern. A la presentació d'aquest programa o de la secció, en total, es parla
que és un pressupost d'austeritat, pressupost d 'austeritat en
la línia de tots els pressuposts de la Comunitat Autonoma,
pero entenem que, en aquest camp, enguany, no hi havia
d 'haver austeritat, precisament pels problemes que existeixen.
Per una part hi ha un increment de les bosses de
pobresa, hi trobara una esmena d'increment que ja és habitual en el nostre grup, pero que enguany hi haurÍem de fer
emfasi; després, en defensar-Ia ja tornarem a parlar-neo
Aquest és un tema, les creixents bosses de pobresa que hi ha
a les nos tres illes.
Hi ha un altre tema, del qual parlarem ja en el debat
de política general, que és el tema del salari social. Moltes
comunitats autonomes el tenen ja institui"t i les altres, les
que encara no l'hi tenen, com a mÍnim el tenen en tramitació. Nosaltres no veim, en aquests pressuposts, que es tengui
previst impulsar el salari social i que una comunitat rica, amb
la renda per cap ita més elevada de l'Estat espanyol, creim
que és un acte d'insolidaritat amb els més necessitats, amb
els que no tenen ni el salari mínim, que no tenguem institu'it ni en tramitació el salari social. De manera que aquest, tal
vegada, de tata la nostra argumentació d'aquesta esmena a la
totalitat, seria el primer punt, el primer punt i sobre el qual
ens agradaria que el conseller fes una referencia i ens donas
una esperanesa.
Deficits que a continuació veim, aixo no vol dir que
la Conselleria ho tengui totalment abandonat sinó que, a
judici del ryostre grup, no són suficients els recursos que s'hi
destinen. Es a dir, per aquest ordre: Salari social, bosses de
pobresa i llavors entenem que hi ha un gran deficit de guar-

deries -escoletes infantils, com agrada dir-ho al sectori atenció, rehabilitació i reinserció deis marginats socials,
aquí també se'ns fa arribar la gran demanda que creix
dia a dia.
Aquests serien, telegraficament, els deficits que
veim dins la política social del Govern i que entenem
que encara que s'actul sobre la majoria d'ells no s'hi
actua amb la foresa que necessitam.
Passaríem ara als centres assistencials. Per una
part també voldria fer, a cavall entre el punt anterior i
aquest, una petita referencia als centres d'acollida privats, que es troben materialment desbordats i que necessiten una injecció economica. AqUÍ farÍem referencia
a dues arees: Residencies de tercera edat i centres comarcals.
Per una part les residencies de tercera edat, ja
sé que el conseller possiblement mai no ha promes res
als ajuntaments, no sé si aixo és aixÍ o no, el fet cert és
que tenim uns projectes que s'han impulsat amb subvencions públiques la majoria de vegades i que ara tenen
dificultats per posar-se en funcionament. Són bastants
les residencies que possiblement dins un termini d'un
any o dos acabaran les obres, a altres ja estan l'inalitzades, i els ajuntaments no tenen recursos suficients per
obrir-Ies. Potser aixo sigui competencia exclusivament
municipal, ha estat una decisió política de les majories
de cada un deIs municipis i entenem que hi deu haver
majories de tots els colors polítics, crec que tots haurÍem d'entonar el mea culpa, pero tal vegada el retret que
podríem fer a la Conselleria és no haver donat uns
criteris a l'hora de planificar aquestes inversions, em
corregeixi el conseller pero si efectivament voste hi
havia advertit d'aquesta situació, en aquest cas, els responsables, i ja li he dit que hi deu haver responsables de
tots els colors polítics, hauran d 'entonar el "mea culpa"
i, per suposat, els haurem de pegar una estirada del'orelles. De tates maneres ens traba m en una situació consolidada i entenem que s'hi hauria d'intentar fer qualque
cosa.
Quant als centres comarcals, em referesc als
centres de salut, parlarem ja l 'any passat del deficit que
hi havia als punts d'atenció continuada; record que,
precisament, aquella proposició no de llei la vaig defensar personalment i que parlavem d 'uns deficits de personal, basicament d'una especie d'administradors-zeladors que feien falta , personal auxiliar deIs metges, i que
hi havia una gran problematica principalment a epoques
estivals, perque la població creix, en ambulancies, el
servei d'ambulancies era totalment insuficient per atendre la demanda deIs mesas d'estiu.
1 passaríem, ja en un to menor, al tema de la
promoció de la salut, aBa on demanaríem una tasca
més decidida en funció de la prevenció i de l'educació

DIARI DE SESSIONS / Núm.571II / 21 i 22 de desembre del 1992

sanitaria: Campanyes anit-droga, de consum de medicaments,
etc.
Aquestes serien -i molt rapidament, com ho havia
anunciat- les tres línies mestres que justifiquen un poc la
nostra esmena a la totalitat i ens agradaria que el conseller
ens donas alguna esperan~a d'actuació i, sobretot, que aquesta es concretas vía acceptació d'esmenes.
A part d'aquest tema hi ha un altre cas molt més
puntual i és que ens ha arribat alguna queixa d 'alguns municipis sobre discrecionalitat en les subvencions de la Conselleria de Sanitat, també aixo ho volem dir des de la tribuna,
nosaltres entenem que en una problematica com la sanitaria
no hi haurien d'existir colors polítics i que tots els municipis
haurien de ser atesos por un igual perque les necessitats no
tenen color político
Amb aquesta petita exposició esperarem amb interes
les seves paraules i confiam que, via esmenes, puguem ajudar
a incidir un poc sobre aquests temes que a nosaltres ens
preocupen particularment. Gracies.
EL SR. PRESIDENT:
Grades, Sr. Sampo!. Pel Grup Parlamentari SOCIALISTA, el Sr. Gómez i Arbona té la paraula.
EL SR. GÓMEZ I ARBONA:
Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. Sr. Conseller, com cada any, l'esmena a la totalitat, un arriba a pensar que és una feina inútil perque, any rera any, sabem que
sera derrotada i que no prosperara, pero jo crec que el moment serveix per treure els forats negres que té la Conselleria
i explicar quina seria la nostra política si governéssim.
Primerament voldria fer un petit comentari sobre la
memoria de presentació del pressupost i felicitar els qui l'han
escrita pe! gran esfor~ d'imaginació -la deIs redactors-, perque és una copia quasi literal de la de cada any, crec que
n'és un gran esfor~, i comen~ar a explicar quins són els
nostres motius per presentar aquesta esmena a la totalitat.
Nosaltres hem analitzat els pressuposts de la ConselIeria des de dues optiques: Una primera optica és per capítols, per grans xifres, per grans números, i una segona per
programes específics.
Quant als capítols s'ha de dir, i em pareix que voste
ho va reconeixer, que hi ha un pobre increment del seu
pressupost, un 0'8 únicament, en contra d'una puja de l'any
passat, que va significar a prop d'un 4% , anam cap avall en
comptes d'anar cap amunt. Quan veim a que es deu aquesta
puja veim que quasi tota aquesta puja va a carree del eapítol
II, compra de béns i serveis, que era on cada any el Govern
balear pretenia que hi havia una eontenció de la despesa
Corrent i aixo, cada any, era la gran meravella deIs pressuposts d'aquesta comunitat, i veim que, precisament, el capí-
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tol Il de la Conselleria de Sanitat puja un 9'13%, el
doble que l'any passat, que va ser un 4'9. Que ha passat?, allo de la memoria de rigorosa austeritat, on és?
Perque quan estudia m quins són els capítols que pugen
als seus pressuposts, resulta que el capítol que més puja
és el capítol 11, serveis general de la Conselleria, que
puja un 30% respecte de l'any 92, rigor osa austeritat.
Quant al capítol IV, transferencies corrents,
destinades principalment a ajuntaments, entitats ciutadanes, a tot a~o, hi ha una disminució de les transferencies corrents, que nosaltres creim que és inexplicable
perque, precisament la majoria de credits d'aquesta
partida provenen de transferencies de l' Administració
de l'Estat (el pla concertat, pensions no contributives i
assistencials, bosses de pobresa, beneficencia d'urgencia); per tant, hi ha un esfor~ pressupostari propi de la
Conselleria que nosaltres consideram que és nul, creim
que realment és inexplicable que hi hagi una disminució
de les transferencies corrents.
Passem als capítols VI i VIII. Una altra de les
coses que normalment cada any treien com a bandera:
Feim una gran inversió en temes socials. I enguany
resulta que, sumats els capítols VI i VII, disminueix un
3%, la suma deis capítols VI i VII de l'any 92, 704
milions, enguany són 680, una disminució d'un 3%. Jo
crec que si, realment, s'havia de disminuir el pressupost
perque s'ha de fer allo que deiem de la rigorosa austeritat, disminueixin el capítol Il, s'estrenyin, pero totes les
partides que van destinades a entitats ciutadanes, a ajuntaments que tenen problemes, a inversions socials, jo
crec que no era d'aquí per on s'havia de partir. S'ha de
dir que la inversió en programes com Promoció i ajuts
socials (capítol VI) disminueix un 77%, els serveis generals de la Conselleria (capítol VII) un 17%, la inversió
en control sanitari un 67%.
Com veim, d'entrada, la primera visió per capítols, per grans xifres, només a~ó ja motivaria que haguéssim de presentar una esmena a la totalitat, perque
sembla que hi ha una clara voluntat regressiva i una
nuHa sensibilitat social en aquests pressuposts.
Pero si repassam els pressuposts per programes,
també crec que hi ha unes grans mancanees i que hi ha
una gran indicació de quina és la política de la Conselleria en temes socials i sanitaris, que nosaltres podríem
qualificar com a puntuals i sectaris.
El portaveu que m 'ha precedit abans ja ha comentat que la nostra comunitat ha estat el paradigma de
comunitat autonoma amb una qualitat de vida realment
alta i sempre s'ha vanagloriat de tenir una renda per
capita de les més altes de tot l'Estat, pero té greus
problemes socials, ja els tenía i van augmentant, no
únicament la nostra comunitat sínó totes les eomunitats
autonomes; responen, el programes de la Conselleria, a
aquesta problematica, que, arnés, hi ha problematica
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nova?, realment hi responen? Nosaltres els hem repassats i
creim que no responen, els programes, a les diferents problematiques que hi ha. Posem-ne exemples per explicar si realment responen.
Per exemple, té la Conselleria un pla d'integració
per a emigrants i refugiats? Jo crec que no, té accions puntuals, realment molt bones, molt encomiables, com pot ser el
tema deIs refugiats bosnis, realment molt bé, pero, i els
refugiats marroquís, on viuen?, se n 'han preocupat?, hi ha
qualque pla? No n'hem vist res, de tot a<;o.
El tema de tercera edat -l'ha comentat el portaveu
anterior-, realment és un tema del qual es fa molta publicitat, pero, sabent-ne les necessitats, s'ha actuat de cara al pla
quadriennal? No, s'actua més de cara a pressions -pressions
ben intencionades- d'ajuntaments, de diferents col-lectius,
que són els que, a la millor, van a la Conselleria, hi van
diferents persones, assessors, i diuen: Tenim aquest problema. Pero no s'actua de cara a respondre a unes necessitats.
El nombre de places per assistit, jo crec que és un deIs temes, en tercera edat, que s'hauria d'augmentar, perque són
els més necessitats; jo crec que és un buit, un forat negre,
que té la Conselleria.
No rallem ja del tema de malalts cronies; fa poc vam
rallar en aquest Parlament del tema de malalts cronies, INSALUD en pocs mesos haura assumit l'atenció als malalts
aguts a la nostra comunitat, a part que perque aquest Parlament ho va aprovar així perque INSALUD tenia aquesta
voluntat, pero esta preparada la Conselleria, juntament amb
els consells, per atendre els malalts cronies que, per Llei
d'acció social, els corresponen atendre? Es va derrotar una
es mena a la moció que s'hi va presentar i no hi ha cap partida dins el pressupost. No sabem com estan les conversacions
en el tema del psiquiatrie, sabem que al Consell Insular de
Menorca no volen donar ajuda per als malalts cronies, que
són sobre els qui tenen competencies.
Escoles infantils; any rera any hem presentat esmenes per intentar explicar la importancia que té que al-lots de
O a 3 anys puguin accedir amb igualtat de condieions a les
escoletes, any rera any trobam una negativa per part del
Govern.
En el tema deIs disminuits, ja s'ha acabat tot el
programa de la Conselleria amb la construcció del centre molt bé- de Son Tugores? El tema deIs disminults és un
tema que -ja ho hem dit altres vegades- és un tema greu, un
tema important, perque mentre els altres col-lectius poden
aixecar la seva veu i reclamar els seus ajuts, en aquest tema
no, i creim que la Conselleria actua sectariament i discrimina
unes associacions enfront d'unes altres. Voldria que constés
en acta que associacions com Asimpros i com Coordinadora
de disminuits tenen greus problemes per fer front a les seves
despeses, i sabem que hi ha discriminacions quant a les ajudes.

En el tema de la SIDA, la Conselleria actua puntualment, té un comite d'experts en SIDA, molt bé, pero hi
té una política global; més endavant podem comentar
l'esmena que hi ha respecte a la SIDA, som la comunitat
amb percentatge més alt de tot l'Estat espanyol en heroinomans i la setena en SIDA ( ... ) la segona, primera o
segona, és ben igual, de la primera a la segona és ben
igual, i la setena quant a SIDA.
Si a<;o no és motiu suficient per fer un pla
integral i dedicar molts més esfor<;os a tots aquests
temes, ja em diran.
Igualment passa amb el tema deIs toxicomans,
en que s'ha fet un gran esfor<;, també ho he de reconeixer, pero s'ha fet un esfor<; -jo diria- puntual, a la millor, de qualque manera, s'ha ajudat a uns sí i a altres
no, perque hi ha una xarxa única d'adhesió als toxieomans? No, no n'hi ha. 1 amb el tema de reinserció?
Per tant, la polítiea -com veuran a tots els temes que hem dit- que duu la Conselleria i que la reflecteixen aquests pressuposts, és una política que és puntual, ajuda a uns i a al tres no, no té una planifieació i no
respecta temes de planifieació com és el Pla quadriennal, llavors podem comentar per que he fet referencia
que no es respecten aquests temes.
Per tant, creim que és hora, Sr. Conseller, que
reclami més doblers, per a serveis socials, del Govern
balear; una puja d'un 0'8 és miseria quant a duros i és
indieatiu del poc que importa al Govern balear el tema
social, i que es contentin amb destinar un 6'5% del
pressupost a serveis social per complir la Llei de serveis
socials crec que és una irresponsabilitat. Gracies.
(L 'Hble. Sra. Vicepresidenta primera substitueix
el Molt Hble. Sr. President en la direcció del debat).

EL SR. PRESIDENT:
Moltes gracies, Sr. Gómez i Arbona. Té la paraula el conseller de Sanitat.
EL SR. CONSELLER DE SANITAT I SEGURETAT SOCIAL (Gabriel Oliver i Capó):
Gracies, Sra. Presidenta. Sres. i Srs. Diputats.
Bé, realment, les dues esmenes a la totalitat, per ventura
no els he entes bé a tots vostes, pero no les veig gens
argumentades com a esmenes a la totalitat i intentarem
argumentar aixo.
És a dir, el PSM ens diu que en polítiea social
hem de fer unes mesures de xoc, jo no he sabut mai que
és aixo, he de dir que el xoc en medicina és una cosa i
és bo de dir aixo de les mesures de xoc, digui quines
són. Que hi ha deficit social, que aquest hivern sera
molt dolent, sera molt dur, que la demanda comen<;a a
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desbo rdar? Aixó no és ver, tal aixo no s'ha donat, ho espe.am. aixó és ver, esperam que aquest sera més dur perque
política económica que s' ha duta a aquesta nació espanyola 110 ha estat la que toca va j perque hi ha una crisi mundial,
també aixó és eviden't.

la

Que duim un pressupost d'austeritat. Aixó és evident, són pressuposts d'austeritat perque són pressuposts de
crisi, també ha són els d 'Espanya, també ho són els de les
altres nacions europees i també ho són els nostres. A l'area
d'acció social, jo crec que I'acció social, a més a més, és una
i que té uns compartiments molt definits, i nosaltres no feim
res més que seguir la Llei d' acció social i el Pla quadriennal.
Voste em deia que nosaltres no tenÍem un pla i, realment,
el Pla quadriennal crec que l 'hem aprovat entre tots, no ha
estat una cosa feta per nosaltres només. Dins aquesta política social nosaltres hem d'anar primerament a potenciar la
coordinació institucional, cosa que hem feta amb convenis
amb el Ministeri d'Assumptes Socials, amb INSERSO, amb
consells insulars, amb ajuntaments, perque creim que I'acció
social ha de ser una obra de tota la societat i per aixó també
hem fet convenis amb les institucions sense afany de lucre,
s'han de desenrotllar moltes millors des d'aquest punt de
vista de la societat que no des del punt de vista purament
burocnltic.
El tant per cent -i aprofit per contestar també al Sr.
Gómez i Arbona- d'acció social, segons diu la Llei d'acció
social, i no ens la inventam, la varem aprovar entre tots, si
juntam tot el que dedica a acció social la Conselleria de
Cultura, Adjunta a Presidencia, Treball i Transports, IBAVI
i nosaltres, superam en molt aquest 6% al qual estam obligats, peró en molt. I aixó és el que preveia la Llei d'acció
social.
Després hi ha una dada que a mi m'agradaria que la
tenguessin en compte un i l'altre. Les quantitats que varem
rebre de l' Administració de l'Estat per a la transferencia de
competencies en materia d'acció social, en el Reial Decret
251182, sense comptar les pensions de FAS, varen ser de
168.703.000 pessetes, a hores d'ara, en aquest pressupost, del
qual em diuen que no té cap consciencia social, són, sense
comptar FAS, 1.439.086.264 pessetes; hem multiplicat quasi
per deu el que ens va transferir l'Estat central i aixó, en deu
anys, no ha ha pujat, el ritme de vida, no s'ha multiplicat per
deu; és a dir, nosaltres hem detret deIs nostres pressuposts de
la Comunitat Autónoma, del Govern balear, molts de doblers
que l' Administració central no ha dedicat mai a acció social
i que nosaltres sí que hi hem dedicat.
Quant a les residencies de tercera edat que hem deia,
és que aixó no esta previst, tant la Llei d'acció social com el
Pla quad riennal diuen molt cLarament -i dit amb frase mallorquina, que supós que voste entendra: Oui J'ha feta que
I'engronsi. 1 diu que qui la fa ha de saber quins mitjans de
f ina n ~a ment té. Es a dir , en residencies de ter cera edat,
nosaltres hem ajudat, hem aJudat a tates quantes residencies
s'han fetes, a tates les que ens han demanat ajuda en la
mesura que nosaltres hem pogut, també.
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El Pla gerontológic, per exemple, no ha dedicat
res, nacional, no ha dedicat cap doblers fins ara al manteniment, sinó només a construcció, de residencies de
tercera edat; enguany, perque a la conferencia sectorial
hi havÍem insistít -i varem insistir-hi tots- és possible
que un petít tant per cent d'aquest Pla gerontológic a
nivell nacional es dediqui també a manteniment. Peró és
evident que no pot la Comunitat Autónoma tota sola, el
Govern d'aquesta comunitat autónoma, assumir 4.000
places de residencies perque els números botarien. És
evident que no podem pagar a tothom un hotel de tres
estrelles o quatre -que són les residencies- perque les
jubilacions no hi arriben, perque si les jubilacions hi
arribassin es podria pagar molta més gent.
Per tant, nosaltres hi esta m d'acord i ho recomanam a tots els qui fan residencies, i hem advertit tots els
ajuntaments d'aquesta problematica. Al de Santa Maria
Ji varem dir: No la faceu perque no teniu doblers per
mantenir aixó; peró la fan per una deixa, i aixÍ ho hem
advertit a altres pobles i els hem dit: Ser vells no és ser
pobres. El senyor que arribi a vell i vulgui estar a una
residencia perque no té família, tot quant té primerament és per mantenir-se eH i si en queda qualque cosa
anira als seu s hereus, i aixÍ ho hem predicat a tots els
gerents de les residencies i a tots els ajuntaments. Ha
faran o no ho faran, és molt maco per a un batle fer
una residencia de tercera edat, ho comprenc, i és un
sentiment del poble peró també hem de ser més realistes.
Quant a alIó que m'ha dit el representant del
PSM, respecte deIs centres de salut, quant a la problematica de personal i d'ambulancies, a mi em pareix que
voste no ho hauria d'haver dit. Jo crec que ja pagam
prou doblers a l'INSALUD, li'n pagam molts, li hem
construIt entre tots els ajuntaments i el Govern quasi
tota la xarxa d'atenció primaria, li hem construIda quasi
tota i l'hem posada per al seu ús; si ara, endemés, hem
de pagar el personal, em pareix que ja és massa. Tant
l'Hospital General, al ConselI Insular, com l'hospital
Joan March, a aquest Govern, ens costen molts de cents
de milions que haurÍem de pagar a INSALUD, que és
qui l'empra i no els paga ni els vol pagar; encara creu
que 1i hem de posar ambulancies i personal als centres
de salut o als "pacs"? Jo crec que aixó és un poc fort.
Primerament ens ajudarem a nosaltres i si després ens
en queden, de doblers, ajudarem a aquest supermilionari
que és l'INSALUD, que se'n duu una gran part del
pressupost de l'Estat espanyol i que si no l'hi basten que
en demani més, peró no som nosaltres els qui hem de
posar-n e ni els ajuntaments n'han de posar, és una competencia totalment seva i no assumida per aquesta comunitat autónoma; jo no veig que en el que tenim assumit ens ajudi ningú.
El que trob és que no hi ha dret que hagi parlat,
ni voste ni el representant deIs socialistes obrers, de la
discrecionalitat a les ajudes que nosaltres donam als

2336

DIARI DE SESSIONS / Núm.571II / 21 i 22 de desembre del 1992

ajuntaments, perque aixo és tan fkil de demostrar, i ho trob
tan demagogic, és tan fkil de demostrar que Menorca, el
temps que va tenir un govern socialista, va ser la primera
comunitat en que varem acabar tots els centres sanitaris, per
exemple, va ser la primera. Pobles governats per uns i els
al tres han tengut el seu centre sanitari o centre de tercera
edat, com és Lloseta, per exemple, que va ser un deIs primers que el va tenir, com són Capdepera, com és Arta,
m'agradaria que qualcú em digués aquesta discriminació,
perque la trob una cosa molt greu, que mai no s'ha feta des
de la nostra conselleria, en absolut, i si en té cap cas m'agradaría que el digués perque, realment, nosaltres el corregiríem perque mai, en absolut, no hem tengut aquesta discriminació, ni a centres sanitaris, ni a clubs de tercera edat, ni a
residencia de tercera edat. A qualsevol ajuntament que ha
dut un solar o un edifici per rehabilitar li hem fet un centre
sanitari, i aixo ha podem dir perque els hem acabats a tots;
vull dir que no veig jo on pot haver aquesta discriminació, i
probablement hem acabat primer els d'un altre color que els
nostres.
Bé, el representant del Partít Socialista em diu que
hem augmentat el capítol n, pero aixo és una cosa natural,
Sr. Gómez, com més centres tenguem més augmentara el
capítol n, que és el manteniment deIs centres que facem, i
hem fet més centres, hem fet mig hospital nou i hem fet Son
Tugores l'any passat, i hem fet moltes coses que duen manteniment. Les inversions, ja ho vaig dir jo en els pressuposts,
no va ser cap esfor<; d'imaginació, són igual que les de l'any
passat; efectívament, no tenim més doblers. No hi ha cap pla
per a emigrants ni refugiats. Nosaltres aquí tenim l'obligació, per lIei, de complir el Pla quadriennal, tot el que hi ha al
Pla quadriennal i tot el que hi ha sobre marginats al Pla
quadriennal es complira, no n'inventem de noves.
Quant a la tercera edat, escoltí, nosaltres duim devers
setanta-vuit o vuitanta clubs de tercera edat fets a més de
totes les residencies a que hem ajudat, aixo a tates les Balears; si aixo no és ajudar la tercera edat ja m'explicara que
és, perque, que jo sapiga, l'INSERSO duu, a totes les Balears, quatre clubs de tercera edat fets, quatre clubs en tota la
seva historia, és que nasal tres en duim prop de vuitanta.
Residencies, INSERSO té la residencia de la Bonanova que,
damunt, és una residencia nacional, no és per a Balears, mai
no ho ha estat. Que em diguin quines inversions ha fet
aquest Estat central que vostes tant adoren, quines n'ha
fetes?, quantes residencies ens ha donat?, quants de clubs de
tercera edat ha fet?
A Menorca, per exemple, nasal tres, el pla que tenim,
el Pla quadriennal, comptam amb quatre llits per mil habitants majors de 65 anys, el Pla gerontologic de la ministre
només compta amb tres i mig, Menorca ja esta feta, tata
Menorca.
EIs malalts cronics. Només falta que nasal tres també
ens haguem de fer carrec deIs malalts cronics, és INSALUD
qui es fa carrec deis malalts cronics, són malalts, els qui
estan en acció social, els qui necessiten una acció social,
d'acord, pero un malalt oncológic, que és un malalt crónic,

que vol, que ens en facem carrec nosaltres o se n'ha de
fer carrec INSALUD? D'un malalt amb SIDA se n'ha
de fer carrec INSALUD perque a nosaltres, al menys,
ens n 'envia i en tenim nou o deu a l'hospital Joan
March contínuament, día a dia, i aquests són malalts
cronics, natural, i, a més a més, que es moriran; pero la
part sociall'hem de fer enter tots, que tenen tots aquests
malalts i d'altres, jo no conec cap nació del món occidental que hagi estat capa<; de fer una xarxa d'hospitals
per a malalts terminals, cap, no hi ha cap pressupost a
tot el món occidental capa<; de cobrir una xarxa de
malalts terminals.
1 el psiquiatric, no s'hi ha posat d'acord el Ministeri de Sanitat amb cap diputació, avui per avui, a
tota Espanya, perque encara no sap on acaba el fet
sanitari i on comen<;a el social, i aquest és el gran problema i el tenim a tata la sanitat espanyola i a d'altres
nacions, naturalment. Avui per avui el Consell Insular
crec que fa una bona feina en aixo.
ABo deIs disminults. Com si per haver fet Son
Tugores ja tenguéssim la seu plena d'ous, nosaltres no
ho hem dit mai, aixo ho ha dit voste, que ja em acabat
amb aixo, no. Jo crec que els disminuits, a part que Son
Tugores s'ha inaugurat fa un any, vull dir que no fa
tant, cosa que INSERSO havia d'haver fet, perque si
miram tata Espanya n 'ha fets devers setze o desset per
a disminuits psíquics profunds, aquí no, l'hem hagut
de fer nosaltres, entre tots nos al tres l'hem hagut de fer
i l'hem de pagar nosaltres quasi tot, perque el que dóna
INSERSO no arriba a una tercera part del que costa, de
manteniment, i naturalment que hem fet molt més pero
volem que ha faci també la societat civil, tates aquestes
associacions que creen aquest teixit social, aquests ha
han de fer, i els ajudam en tot i per a tot i jo encara no
hi he vist cap discriminació. En absolut, ni AMADIP, ni
UNAC, ni cap que tengui un centre de disminui'ts s'ha
queixat, a l'inrevés, fa poc que va venir aquí el president nacional d'AMADIP o de FEAP i va quedar molt
clar aixo, és a dir, no crec que se'ns pugui acusar de no
ajudar els minusvalids, crec que els hem ajudat i molt,
i si no, conti una altra vegada alIo deIs 168 mílions de
pessetes que vare m rebre i els 1.439 que tenim ara.
Que no hi dedicam a SIDA; ni tot el que dedicam a drogues, principal grup de malalts de SIDA, esta
dins els drogaadictes i avui per avui, percentualment,
som la comunitat autónoma que dedicam, deIs nostres
pressuposts, mes doblers a la lluita contra la droga. Per
a l'any 93, ja I'avís que Madrid ha disminult la seva
aportació a Balears respecte del que havia donat l'any
92, també l'ha disminuida i en devers un 30%, No hi
ha una xarxa única de tractament, naturalment, ni la
volem ni la vol el Pla nacional, pero sí que hi ha un
decret d'acreditació de centres, que el compleixen i que,
a més a més, per exemple, les ajudes del 052 no es
donaran a cap que no estigui acreditada per aquest de-
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erque així s'admet a Madrid i a nivell nacional. Molere t , P
.
nlcies,
Sra. PresIdenta.
g
teS
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gracies, Sr. Conseller. Pel torn de replica, té
la paraula, pel Grup PSM i EEM, el Sr. Sampo!.
EL SR. SAMPOL 1 MAS:
Graeies, Sra. Presidenta. Bé, el conseller ens diu que
nO hem argumentat la nostra esmena a la tutaJitat i que no
sap que són mesures de xoc, que no li hem argumentat el
que eren.
Bé, jo crec que he fet referencia a tres qüestions
basiques, a al tres de menors, també, pero basicament el
tema del salari social, i he insistit que érem la única eomunitat autonoma que no el teníem institult o en vies de tramitació. Segon, les bosses de pobresa, que la quantitat que hi ha
és absolutament insuficient i que veurem ara, d'aquí a uns
minuts, o 1'horabaixa una esmena important, i el tema de
rehabilitació i reinserció deIs marginats. Aquestes eren les
tres grans arees dins acció social, on havíem de potenciar
l'acció, destinar-hi més recursos i que Ji concretam amb
esmenes; de manera que aquí hi ha una enumeració i una
concreció pressupostaria, possiblement em dira que no té
recursos suficients, pero, vaja, aquest ja és un altre tema.
És a dir, no ens barallarem mai a l'hora de reclamar
doblers de Madrid. Ara, dues coses. En deu anys, hem de
convenir que les necessitats, que les demandes, en acció
social a les Illes Balears s'han multiplicat, és a dir, no ha
estat una progressió sinó que s'han multiplicat, tal vegada
per deu sigui exagerat, pero tal vegada sigui que els negociadors de fa deu anys també foren molt dolents si la quantitat
transferida només va ser. .. , si l'avaluació d'aquestes competeneies només va ser per 168 milions, absolutament insuficient, molt d'acord.
Entram en el tema de les competencies d'INSALUD
quant als centres de salut. Tal vegada no he matisat suficientment el tema pero jo record la proposició no de llei que
discutírem fa mesos i era que el Parlament instas 1'INSALUD a dotar adequadament les insuficiencies que nosaltres
observavem en els punts d'atenció continuada, i vostes i
l'altre grup en votaren en contra i em varen dir que aixo
estava per reclamar d' IN SALUD una dotació suficient, no
perque vostes aportassin els recursos, i és que nosaltres,
quan veim una insuficiencia en el tema sanitari 1'intermediari
és voste, és el Govern; és a dir, quan duim un tema aquí,
al Parlament, l'hem de canalitzar a través del Govern i si
creim que el Govern ha de reclamar més recursos ho feim
via parlamentaria i vehiculat a través del Govern, tal vegada
no ho havia matisat suficient fa una estona pero la proposició no de llei que discutírem fa temps és claríssima; i avui
hi hem insistit perque entenem que vostes, des del moment
en que aquell dia votaren en contra no són conscients del
problema, ara, per a nosaltres és una necessitat perque par-

en
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lam amb la gent dia a dia i el tema no preocupa tal
vegada ara, pero a l'estiu és un desastre, a l'estiu tenim
els centres de salut absolutament desbordats. Aquest era
el matís que li volia fer.
Quant al tema de les residencies. Tornam a
quan voste havia advertit els ajuntaments. El que no
entenc és com la Conselleria por donar una subvenció
per construir una residencia sense un pla de viabilitat,
j-o crec que els governants hi ten en una responsabilitat
i a I'hora de donar uns doblers públics hem de saber no
només que es gasten adequadament sinó que posteriorment donaran una rendibilitat; és a dir, no pot ser que
ara facin una residencia, que s'inauguri i al cap de quinze dies tancar-Ia, j ja ens hem apuntat la medalla; aixo
no pot ser. M'ha citat Santa Maria, d'un color polític,
jo Ji puc citar Montulri, d'un altre color polític, i li puc
citar Vilafranca, on hi ha una entitat privada propera a
un color polític que esta més acostat a vostes, és a dir,
tres casos. A posta li he dit que d'aixo no faríem discussió política, pero entenem que la Conselleria o bé no
havia de donar subvencions per a residencies de tercera
edat i els ajuntaments, tal vegada, no s'haguessin tirat a
aquesta aventura o bé hi ha d'haver un pla de finan<;ament, un pla de finan<;ament a les bandes que sigui.
. Bé, llavors el tema de la insuficiencia de recursos i de la mala dotació de recursos economics. Jo compartese totalment l'analisi que fa voste, pero és que
cada vegada que surt un conseller ens trobam amb el
mate ix lament, és un lament constant de cara a Madrid,
pero jo pens que no hi estan legitimats, des del moment
que s'han signat uns acords de finan<;ament -i ara faré
enfadar el conseller d'Hisenda-, des del moment que se
signen uns acords de finan<;ament i un pacte autonomic
vos tes son igualment responsables que el Govern que
governa a Madrid, i aixo és així, aquest és el nostre
criteri; creim que no esta n legitimats per protestar si
Madrid no envia els recursos suficients.
Bé, llavors, jo l'he acusat de discrecionalitat en
el tema de les subvencions, i ho he fet perque en llegir
el programa veig que enguany hi ha unes actuacions
previstes: Finalització de les obres i posada en funcionament d'uns centres. Entre ells esta el centre de tercera
edat a Vilafranca; Sr. Conseller: Aquest centre de tercera
edat a Vilafranca esta fora d'ordenació, no té llicencia
municipal i voste sap perfectament que hi ha un contenciós amb l' Ajuntament, i em pareix que donar una subvenció a un centre que esta fora d'ordenació, que no té
llicencia i que té un litigi permanent amb l'ajuntament,
em pareix que no és molt correcte, i aixo jo crec que és
discrecionalitat. Evidentment, si no hi hagués un color
polític molt determinat darrera aquest centre voste no
li donaria una subvenció sense ten ir legalitzada la se va
situació urbanística, i jo entenc que aixo és discrecionalitat. Gracies, Sra. Presidenta.
EL SR. PRESIDENT:

2338

DIARI DE SESSIONS / Núm.571II / 21 i 22 de desembre del 1992

Moltes gracies, Sr. Sampo!. En tom de replica té la
paraula, pel Grup Parlamentari SOCIALISTA, el Sr. Gómez
i Arbona.
EL SR. GÓMEZ I ARBONA:
Gracies, Sra. Presidenta. lo crec que el Sr. Conseller,
certament, sempre recorre al discurs de "Madrid me mata",
i cada vegada sortim amb el mateix tema. Aquesta vegada, jo
havía intentat recollir una serie de dades perque crec que és
molt facil dir aquí que Madrid ens envia molts pocs doblers,
que ens té escanyats, totes aquestes coses.
Quant a allo de l'austeritat, primer de tot, jo crec
que aquesta és la comunitat autonoma que puja menys en
serveis socials a tot l'Estat en el projecte de pressupost, i no
rallem de l'Estat; l'Estat puja els ser veis socials un 6'8, i el
que signifiquen els serveis socials dins els pressuposts generals de l'Estat és un 11 '3, ho compari voste. L'esfor¡; que fa
una diferent comunitat autonoma -o una administració- en
serveis socials es pot mesurar de dues maneres: En tant per
cent, com hem dit fíns ara, i en nombre de pessetes per habitant que es dediquen a serveis socials.
La nostra comunitat, l'any 92, dedicava un 7'6% a
serveis socials, enguany un 6'5, anam cap avall; l'any 92
dedicaven 5.069 pessetes per habitant a serveis socials, enguany 4.139; com veura, anam de capa caiguda. Pero ho
podem comparar amb al tres comunitats autonomes, resulta
que altres comunitats autonomes, per exemple Cantabria o
una semblant a la nostra, no en posem una altra més grossa,
hi dediquen un 7'5%, La Rioja un 6'9, Castella i Lleó un
11 %, Castella-La Manxa un 17'6. Com veura, n'he posades
de diferents colors polítics perque no em pugui dir que són
únicament d'un color político Per tant, jo cree que és un
problema de sensibilitat social de la nostra comunitat autónoma de cara al tema deis serveis social.
1 no pot dir que és perque Madrid ens envia molts
pocs doblers, perque aquest també és un tema que és interessant comentar, que l'any 82 ens van passar 168 milions,
per a l'any 92 ens van passar 487 milions, que significaven
un 13%, pero si voste junta, com ha juntat abans, en tant
per cent, les transferencies del Ministeri de Treball per a
l'any 92, d'un pressupost de 3.551, l'Administració de l'Estat
va transferir a la nostra comunitat 1.981 milions, prop d'un
50% de tot aquest tant per cent que voste ens ha dit de
serveis socials. Jo crec que no pot tirar l'excusa que fan poca
cosa a serveis socials amb el tema que l' Administració central
hi envia pocs doblers, digui que vostes tenen altres prioritats
i que el tema de serveis socials no és prioritari per a la se va
conselleria, jo crec que aixo s'ajustaria més a la veritat.
En altres temes que ha comentat, jo li vull dir que,
quan han comentat el tema de discrecionalitat, no he rallat
per res del tema de xarxa d'unitats sanitaries, perque és un
tema en el qual no vull entrar, és un debat que ja ha passat
i en que no vull entrar, pero sí en el tema deis disminuits,
i li puc citar Asimpros, una entitat que ha sortit altres vega-

des aquí, que fa molts anys esta en una situaclO greu
economíca, mai no hi ha volgut col· laborar el Govern
balear, quan el Consell Insular l'hi va demanar moltes
vegades, mai no hí ha volgut col·laborar; crec que és un
tema bastant greu quant a discriminació d'unes entitats
respecte d'unes altres; Unac, certament, no esta discriminada.
Quant a alió que voste m'ha dit, que el capítol
JI pujava perque augmentaven els centres, quins centres,
si el capítol II a loan March puja poquíssim? Li dic que

el que pujava eren els serveís generals de la Conselleria;
per tant, jo crec que el tema no va per aquí.
1 allo deis malalts mentals eronics, no sé si m'ha
entes bé, llavors he tengut dubtes sobre si no m'havia
explicat bé; malalts mentals, no malalts eronics, malalts
mentals, els malalts mentals corres ponen a la Conselleria
i als consells insulars per Llei d'acció social, llegeixi les
competencies que té el Govern. Marginats i tota aquesta
gent, aquesta gent els correspon, i aixÍ es contempla en
el Pla quadriennal, del qual voste m'ha dit que era un
maxim seguidor, peró tampoe no en son uns seguidors
perque si no miri voste que posa en el tema de la llar
funcional a Menorca, i vostes són els qui han fet desapareixer la llar funcional a Menorca. Per tant, no són
seguidors de res, són seguidors del que els va bé.
Per tant, les nostres esmenes i tot el que presentam creim que fan justificable la retirada d'aquests pressuposts. Gracies.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gracies, Sr. Gómez i Arbona. En el tom
de contrareplica, té la paraula el conseller de Sanitat i
Seguretat Socia!.
EL SR. CONSELLER DE SANITAT 1 SEGURETAT SOCIAL (Gabriel Oliver i Capó):
Gracies, Sra. Presidenta. Voldria contestar al
representant del PSM que, efectivament, quant a les
bosses de pobresa nosaltres pensam admetre una esmena
seva perque, a més arnés, aquest any, ens descapitalitzen aquest capítol, no ens n'envien, i nosaltres hi hem
posat 30 milions i creim que, efectivament, n 'hi hem de
posar més vistes les darreres converses que hi va haver
fa una serie de dies amb Madrid. Per tant, li acceptarem
una es mena en aquest aspecte.
Allo de reclamar de l'INSALUD, ja ho feim, és
a dir, fa poe he tornat a ten ir una altra reunió amb
aquesta gent on -crec que és públic- no varem aconseguir res, que fan el que valen, que els nos tres plans i
planificacions no serveixen per res, els demanam que
compleixin perque a més a més si tenim ... , he de dir
que jo, amb tots els ministres anteriors de Sanitat, crec
que m'havia entes molt bé i actualment pareix que no,
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o sé si és que s'acosten eleccions, '00 sé que pa sa pero
oosal tres tenim un conveni signat amb el ministre de Sanitat
oJ1 diu: "Los gastos de mamenimienco de los centros de salud
cerón asumidos (otalmente por el INSALUD previa cesión de
~so por elllLular del centro." Vostesap que nosaltres hem fet
titulars d 'aquests centre sempre als ajuntaments i des del
(llOment que els ajuntaments fan la cessió el'ús a INSALUD
totes les despeses, ¡ocloses llum telefon i tot, han de córrer
acarree d 'IN SALUD i si no posarem un conte~ciós, perque
¡¡ixo esta sígnat pel ministre i per mi mateix. Es a dir, que
nosaltres punyim en aquest aspecte, no ( .. .) hem hagut de dir
als ajuntaments: No signeu en blanc, s ha de signar el'aquesta
manera i no ens n'amagam, és a di!", vO$aJtres no podeu
pagar ni un duro més, ja n'hem pagats pral!, pet" que n'hem
de pagar més?
Allo de les residencies. Li tom a dir que nosaltres
hem avisat a tots de paraula, en principi, per la Llei d'acció
social ja d'una forma més general i pel Pla quadriennal més
particularment. Les han de mantenir els qui les fan, a més,
va ser una qüestió de debat en aquest Parlament, efectivament, les han de manten ir els qui les fan, no vol dir que no
puguem arribar a convenis, aixo és una aItra cosa, pero en
principi qui la fa, i el Pla gerontologic ara, i en part jo som
un deIs ponents o un deis que formen part d'aquest conveni,
d'aquesta reunió de tipus nacional, també exigira, per donar
ajudes, un pla de financ;ament.
En allo de Vilafranca m'agradaría més no entrar-hi,
perque resulta que Vilafranca té un centre de salut ja fet del
temps d'UCD, del qual ens ha dit que posteriorment l'han
tret fora d'ordenació. Nosaltres, si varem fer Centre de salut
Vilafranca, una de les raons, era perque ja estava fet, per
aprontar el que ja hi havia, per no repetir infrastructures si
no, probablement, haguéssim fet Porreres per exemple,
perque té més habitants i per moltes aJtres l"a011S; varem fer
Vilafranca per aquest tema i damuot ens en valen tirar la
meitat per avall; bé, llavors, que es quedi en centre sanitari,
i no perque vare m fer els carrers posteriorment -amb bones, la urbanització la v;hem fer posteriorment, no, no, s'ha de
saber també el transfons d'aixo i que un ajuntament vulgui
aturar la construcció d'una residencia que es fa al poble,
perque o la hi donen o hi posara entrebancs, a mi em pareix
que hauríem de mirar... i m 'agradaria més no haver discutít
aixo aquí, pero s'ha de mirar des d'aquest punt de vista:
Com pot un ajuntament dir: Si ens la donau estareu ordenats
i si no ens la donau a nosaltres no estareu ordenats? Aixo és
un poc fort.
Bé, han repetít moltes vegades: Subvencions i subvencions. NosaItres procuram fer convenis per a la construcció de totes aquestes coses, per a la construcció de totes
aquestes coses feim convenis amb els ajuntaments, de cofi nan~ament; és a dir, nosaltre pagam sempre per factures
o per obra feta diuen: Aixo puja un milió de pessetes. NosaJtres hi posam el 80% vuit-centes mil, i elJs dues-centes mil
O les que siguín, en aquest cas; és a dir, no són subvencions
realment.
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Bé, a110 deIs pressuposts generals de l'Estat que
han pujat. Escolti, el que han fet, a I'assumpte social, als
pressuposts generals de l'Estat, és aflorar 500.000 milions de deute deis 700 o 800.000 que en tenien, i encara
no cobreixen el que s'ha gastat l'any 92, és a dir que
aquests 500.000 milions de pessetes no cobreixen, ni
molt manco, el que s'ha gastat l'any 92, encara no n'han
aflorat abastament.
Bé, quant als malalts cronics mentals ja li he dit
que era un tema que estava en discussió, fins i tot ho
esta en el propi Ministeri, així com el Ministeri va
arribar a la conclusió de donar uns doblers finalistes a
les diputacions i consells insulars per als hospitals generals, no ha pogut arribar a aquesta mateixa conclusió per
als psiquiatrics, perque no sap Sa nÜat que és seu i que
és d Acció Social, i nosaJtres tenim aquesta discussió
també amb Madrid, exactament; arribarem, supos, a
aclarir aixo i ho sabem, de fet, a Son Tugores tenim
bastants de malalts que estaven en el psiquiatric.
Continuarem fent centres pero també ho hem
demanat a la ministre d' Acció Social no fa moIt, aquí,
a Palma mateix, i li hem dit: Escolti, ja que tan poques
coses han fet, per que no fan un centre de minusvalids
psíquics mitjans i de pas podrem buidar bastant el psiquiatric i, al menys, vostes hauran fet qualque cosa
abans de fer-nos les transferencies? Aquesta és una de
les peticions que nosaltres hem fet a INSERSO. Creim
que ens hi correspon, creim que podríem insistir tots
sobre aquesta necessitat perque, realment, les inversions
d 'INSERSO són de pena. Gracies, Sra. Presidenta.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Conseller. Per fixar posicions, té la
paraula, pel Grup Parlamentari MIXT, el Sr. Vida!.
EL SR. VID AL 1 JUAN:
Gracies, Sra. Presidenta. Sres. i Srs. Diputats.
Com hem fet davant tates les esmenes a la totalitat
presentad es pels grups parlamentaris SOCIALISTA i
PSM i EEM, també en aquestes, i més després d'haver
escoltat les intervencions, tant deIs grups que les presenten com del Sr. Conseller de Sanitat, creim que la millar
postura, per la nostra part, no és la d'estar en contra,
naturalment, perque també, de les esmenes a la totalitat
i d'aquest dialeg, s'aporten coses positives i no hi estam
en contra, pero tampoc no els podem donar suport i,
per tant, ens abstendrem en els dos casos. Grades.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gracies, Sr. Vida!. Per fixar posició, pel
Grup PP-UM, té la paraula el Sr. Palau.
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EL SR. PALAU 1 TORRES:
Gracies, Sra. Presidenta. Sres. i Srs. Diputats. Molt
breument, per fixar la posició del nostre grupo A mi m'agradaria dir que estam davant una secció, concretament sanitat
i seguretat social, una secció important, una secció que a tots
ens agradaria que fins i tot pogués tenir una quantitat, un
pressupost molt més elevat, pero ens passa el mateix quan
estam amb la secció de cultura, quan parlam de patrimoni,
quan parlam de promoció turística, quan parlam d'inversions en obres públiques, etc; crec que aixo és el que passa.
Els pressuposts de la Comunitat Autonoma tenen una limitació, crec que hi ha d 'haver una solídaritat entre les diferents
conselleries i que, en aquest cas, inclusivament, el Govern
mostra, crec, una clara sensibilítat cap a aquesta conselleria
quan, fins i tot, hi dedica un pressupost que supera els set
mil milions de pessetes.
Dit aixo, vull recordar una vegada més que nosaltres
no donarem suport a aquestes dues esmenes a la totalitat.
Gra.cies.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gracies, Sr. Palau.
Passam al debat del Programa 3.141, de promoció i
ajuts socials, i 4.111, de direcció i serveis generals de la Conselleria.
Pel Grup Parlamentari MIXT, té la paraula el Sr.
Vida!.
EL SR. VIDAL 1 JUAN:
La primera esmena és la 3.963, no? En el Programa
1.800, és la que toca defensar.

Ante el clamor popular vamos a suspender la
sesión hasta la tarde. Sres. Diputados, comenzaremos a
la 16'00 horas, por favor.
(Recomenfa la sessió. El Moll Hble. Sr. Presidenl repren la direcció del debat)o

EL SR. PRESIDENT:
Passam al debat deis programes 3.141, prom oció
i ajuts socials, i 4.111, direcció i servei general de la
Conselleria de Sanitat.
Pel Grup Parlamentari MIXT, té la paraula el
Diputat Sr. Vidal.
EL SR. VIDAL 1 JUAN:
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. El Grup
Parlamentari MIXT té només dues esmenes presentad es
en aquesta secció i, concretament, en aquest Programa
3.141, pero creim que són dues esmenes importants. La
primera d'elles ho és perque ve, precisament, d'una
proposta de resolució que va ser aprovada per unanimitat en el debat de l'estat de la Comunitat Autónoma i
crecque és inqüestionable el que passa amb l'assistencia
sanitaria a F ormentera.
Com hem dit moltes vegades, és una responsabilitat que tenim tots i, per alIo d 'una administració o una
altra, ningú no es pot inhibir en aquest caso Hem de dir,
en honor a la veritat, i perque endemés hem pogut
recaptar informació a aquest respecte, que la Comunitat
Autonoma construeix alla, en col-laboració amb l'Ajuntament i supos que també amb l' Administració central,
no sé fins a quin punt hi pot haver aquesta
col'laboració, per dotar Formentera d'un centre de salut
adequat.

EL SR. PRESIDENT:
Es la Enmienda 3.963?
EL SR. VIDAL I JUAN:
La 3.963, sí. Primum vive.
EL SR. PRESIDENT:
Sr. Vidal, de acuerdo, es esa enmienda, pero corresponde al Programa 3.141, de promoción y ayudas sociales.
Es que no se pidió en comisión que el 1.800 tuviera
un debate específico y, por eso, en el seguimiento que nos
dan a la Mesa figura el debate al Programa 3.141. Puede
debatir todas las enmiendas que tenga en relación con este
programa. Las órdenes que tengo son las de continuar, de
momento.
(Pausa) .

Com hem comentat moltes vol tes fora de les
sessions parlamentaries, jo vaig tenir ocasió d'anar a
dues inauguracions d 'aquest centre de salut -i crec que
el Sr. Conseller també- per part de dos govern diferents,
d'UCD i del PSOE; pero la veritat és que mai no s'ha
arribat a acabar aquest centre, ara pare ix que aixo va per
bon camÍ i ens diuen, des de Formentera, que satisfa la
gent d'alla i, sobretot, les autoritats responsables, que és
un centre ampli, que té dependencies suficients per
posar-hi moltes coses i, endemés que estara ben dotat.
Pero aquí jo voldria incidir sobre una qüestió.
Ja sé que la cosa hospitalaria, en aquest cas, no és de la
responsabilitat del Govern balear, aixo em consta pero
hi ha moments o situacions, per dir-ho més exactament,
com aquesta que comentam en que crec que no hem de
mirar ni el que és competencia d'uns ni deIs altres, sinó
el que és preocupació de tots i mirar de solucionar-ho.
Tampoc no creim que hi pugui haver cap prohibició
expressa per donar una ma en aquests aspectes; i el que
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o dero fer és esperar a anal' a una tercera inauguració i
'
no s hagl. dotat, aquest centre. d
e que i
preten
q~uesta esmena. Aquesta esmena dotada amb 31'5 millon
~e pessetes el que pretén és que a Formentera, endemés de
tenir-h i un centre de salul -ja die que e ti¡ a punt d acabar-se
j que estara molt bé- que estigui en disposieió també d'aten({re, com deim aquí malalts i ferits, que no n hagin de ser
evacuats, fíns i tot hi podrin baver un quants llits -tom a
repetir que ja sabem que aixo no és competencia e1el Govern
ele la Comuni tat Autónoma-, pero que hi hagués un mínim
hospital, O sigui, que s'hi pogués prestar una assistencia
hospitalaria encara que, naturalment, no per coses impartants.
nOePencara

Pero per a gent que resulta ferida, peró no de maxiroa gravetat, o malalts que no tenen per que ser evacuats ara
han de ser evacuats. Crec que és una cosa que ens ha de fer
reflexionar a tots i, torn a repetir, a pesar de no ser, tal vegada, competencia del Govern de la Comunitat Autónoma sí
que el cas de Formentera mereix també un tracte especial i
que es passi per damunt del que s'hagi de passar per donarhi aquesta ajuda excepcional.
L'altra es mena, que és de 37'5 milions de pessetes,
va destinada a augmentar la dotació pels convenis amb els
consells insulars, en general. Parlam de tots els consells insulars, no em vaig estendre en aquest aspecte, el Sr. Conseller
de Sanitat i tots el grups, i sobretot el que dóna suport al
Govern, saben perfectament que existeixen aquests convenis
entre la Conselleria de Sanitat -o el Govern balear- i els
consells insulars i, per tant, per augmentar la dotació, aquesta esmena fixa una quantitat que podria ser bastant adient
per a aquest caso Moltes gracies i esper el suport de la cambra a aquestes dues esmenes constructives.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Vida!. Pel Grup PSM
Serra té la paraula.

EEM, el Sr.

EL SR. SERRA 1 BUSQUETS:
Sí, gracies, Sr. President. És un bloc d'esmenes,
potenciació de guarderies amb finalitat social, assistencia
domiciliaria a gent necessitada; volem fer emfasi en aquesta
esmena concreta. S'ha de tenir en compte que, en aquests
moments, hi ha uns deficits no només a residencies sinó
també a d'altres solucions. Hem compartit filosofies de tipus
social a aquest respecte. S'hi ha arribat, aquests anys, a importants experiencies diversificad es i creim que en aquests
moments hi ha una oportunitat per empenyer cap a aquest
camí d 'assistencies domicili<lries, que és més senzill que
altres i que darrerament té deficits notables.
Atendre les creixents bosses de pobresa. Aquí sí que
volem fer un poc de recordatori als diputats i diputades
respecte a aquest tema. Des de fa, em sembla, quatre exercicis pressupostaris -aquest és el que en fa quatre- s'han anat
incorporant als pressuposts unes quantitats per a bosses de
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pobresa que, de fet, provenen, per una banda, d 'un
esfor<;: del Govern, que aporta uns recursos a aquest
respecte i, simultaniament, també del Mlnisteri d'Afers
Socials que incorpora, a aquesta partida pressupostaria,
una quantitat.
El fet és que, a hores d'ara, les nostres notícies
són ben ciares i contundents; pareix que aquest conveni
que té el Ministeri amb la Comunitat Autónoma ja esta
obsolet, no fa comptes renovar-lo. Per altra banda ens
trobam que, a nivells insulars, hi ha diversitat i que a
una illa que no esta incorporada a aquest procés, que és
l'illa d'Eivissa, hi ha algunes demandes o algunes perspectives de demanda; quant a Menorca, el ritme de
creixement del problema és inferior, es manté estabilitzat i relativament ates; i a Mallorca, les dades del mes de
desembre del 92 fan preveure un important impacte en
creixement de bosses de pobresa, derivades, entre altres
qüestions, de les noves normatives laborals i derivades,
!ógicament, de nous temes de marginació social creixents.
Aleshores, nosaltres som molt conscients que el
Govern hi té una partida, la partida prevista al tres vegades, pero hem de tenir en compte que, donat que no hi
arribara la quantitat del Ministeri d'Afers Socials, és
urgent que redoblem els esfor<;:os des de l'autonomia a
aquest respecte. Convé recordar també que aquestes
bosses de pobresa s'atenen a través d'un conveni que té
el Govern amb Caritas a nivel! de Caritas insular pero
també en aquest procés de consolidació.
Volem, per tant, raonar, ja sabem que estan en
disposició en aquest problema perque el coneixen més
que nosaltres, donat que vostes gestionen la Comunitat
i nosaltres només coneixem els problemes que ens arriben a través del carrer, peró la impressió és que cal
arribar a una quantitat, que nosaltres situam en 75 milions; consideram els 60 que en principi hi hauria d'haver
(30 de la Comunitat més 30 de Madrid) més una actualització, donat el problema creixent, en 15 mílions més.
Aleshores, ens pareix que la quantitat que presenta m de
75 milions, de fet, resoldria el problema, que esta pressupostat actualment només en 30 mílions de pessetes.
Una esmena classica del nostre grup és la del
salari social, quantificada només en 200 milions de pessetes per a aquest exercici pressupostari. El tema del
salari social és un tema de llarg, ampli, i jo diria que
profús i difús, debat, que s'ha fet ja moltes de vegades.
Aquí esta, una vegada més, presentada l'esmena com
un aspecte més d'aquesta política social que nosaltres
mantenem i defensam.
El tema d'atenció, rehabilitació i reinserció de
marginats socials és un tema en el qual el Govern ha
tengut alguna actuació i que hi té alguna actuació, pero
nosaltres, en aquest moment, creim que aquesta atenció
a rehabilitació i reinserció comen<;:a a ser més que ur-
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gent, més necess:hia, per ventura, que al tres anys. Creim
que, en aquests moments, sobretot persones majors que ham
passat per droga, per alcoholisme, etc., són persones que
necessiten pisos assistits, necessiten treballs de tipus comunitari, necessiten algunes oportunitats, algunes alternatives,
alguns plantejaments d'ajut. Per aixo mantenem dues esmenes a l'ah;a de 50 milíons cada una, una al capítol IV í una
al capítol VII, aíxo vol dir que hi ha voluntariat social, hi ha
entitats que treballen sense fi de lucre que poden, precisament, oferir alternatives per millorar la situació d'aquestes
persones.
Per tant, aquest conjunt d'esmenes, creím que totes
elles es complementen perque totes, obviament, són per a
atenció social a temes ben concrets, des d'infants, passa per
bosses de pobresa, gent major, assistencia domiciliaria, amb
pocs recursos, passa per salari social i per atenció, rehabilitació i reinserció de marginats socials. Gracies.

esta en unes condicions molt deficients i, per tant, és
necessari posar en marxa aquesta residencia geriatriea
assistida de Maó i presentam una esmena perque aixo es
comenci.
Ouant a disminuits, presentam dues es menes
que fan referencia al Pla de reinserció laboral per a
disminuits i al conveni de manteniment d'associacions.
El tema de disminults és un tema que he dit
abans que era preocupant i que passa per la gran feina
que han fet les associacions fins ara, que ha estat una
feina de normalítzació, integració, d'aquestes persones
discapacitades en el món normal, tant en el món laboral
com en el món lúdic i totes aquestes coses. Pero no es
pot actuar ni puntualment ni sectorialment com creim
que s'ha fet fíns ara i d'esquena a les associacions, sínó
que s'ha d'actuar amb elles perque són les que fins ara
han dut la bandera d'aquesta feina.

EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Serra. Grup SOCIAUSTA, el Sr. Gómez i Arbona té la paraula.
EL SR. GÓMEZ 1 ARBONA:
Gracies, Sr. President. Aquest bloc d'esmenes que
nosaltres hem presentat fa referencia als sectors de tercera
edat, disminults, emigrants i refugiats, d'inversió en infrastructura social, menjadors socials i ajuts a escoles infantils.
Voldríem destacar en tercera edat, a la qual hem
presentat diferents esmenes, dues que al nostre entendre són
importants.
U na és la que fa referencia a la llar d' ancians d' Alaior; s'ha de dir d'Alaior que és el poble de Menorca que té
una piramide d'edat on la tercera edat té més importancia
i que arriba a un 16'8%, com veuran és molt elevada, i on la
infrastructura social de tercera edat podríem dir que esta en
pitjors condicions. Hi ha una residencia d'ancians amb una
infrastructura molt deficient i el club de jubilats és molt
antie i amb un serveis molts deficients. Per tant, nosaltres
creim que és necessaria perque, amb la situació economiea
que té l' Ajuntament, el Govern balear li doni una ma en
ajuda i per a~o és el segon any que presentam una es mena
de 50 milions per comen~ar una residencia, una llar d'ancians, a Alaior, que creim que seria ímportantíssíma perque
aquest poble, que té aquesta necessitat, pugui comen¡;ar
aquesta obra.
Una altra esmena en tercera edat és la que fa referencia a la residencia geriatriea de Maó. El conseller abans
ha dit que a Menorca les places per a assistÍts esta ven cobertes, és cert que ho estan pero la qualitat d'aquestes places
deixa molt desitjar, únicament la nova residencia o l'anomenat hospital de Ciutadella tenen places noves i en condicions,
en canvi, la residencia de Maó, que ara s'ha comen~at la
fase, estava en unes condicions molt deficients, Alaior també

Ouant al tema d'associacions, he dit abans que
Simpros i Coordinadora eren unes de les grans oblidades
per part de la Conselleria i després en el tema de reinserció laboral també. L'any passat vam presentar una
es mena perque per part de la Conseller s'impulsés la
creació d'un centre especial de treball, enguany continuam amb aquest pla de reinserció perque, a més del Pla
de treball i suport, creim que hi ha al tres camins, altres
vies, que s'han impulsar i no es pot quedar aixo únieament amb actuacions puntuals.
Ouant al tema d'infrastructura social a Menorca
i a Eivissa, creim que també és important, perque així
com, a la xarxa sanitaria, la Conselleria s'ha encarregat
de posar una unitat sanitaria a cada poble, en temes
socials d'atenció primaria estam molt endarrera i aixo
esta bastant abandonat. Mallorca, l'illa de Mallorca, a
causa, tal vegada, de la millar capacitat economiea del
Consell, ha pogut crear una xarxa d'atenció primaria, en
canvi, Eivissa i Menorca tenen greus mancances que
esta n reflectides en el Pla quadriennal i que no veim
enlloc que estiguin reflectides en aquest pressupost. Així
rallam de centres de serveis social, de centres de dia, de
tallers ocupacionals, centres especials d'ocupació o centres de dia per a profunds.
Per tant, totes aquestes es menes vénen a resoldre tota aquesta gran mancan~a que hi ha. Gracies.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Gómez i Arbona. Grup PP-UM,
fixació de posicions, no hi ha fixació de posieions.
Passam al Programa 4.131. Ouan deman si hi ha
intervencions dins el tom, prec que els diputats estiguin
atents i en facin la petició en el moment adequat. Té la
paraula el Sr. Palau.
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EL SR. PALAU 1 TORRES:
Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. Fixaré
la posició del nostre grup d'una manera telegrafica donat
que entre els tres grups han passat moltes esmenes i en el
ternps que tenim quasi no ens daria temps ...
Al Grup MIXT li vull dir, quant a la 3.963, referent
al centre sanitari a Formentera. que dins els pressuposts de
la Conselleria hi ba una dotació economica , no puc dir en
aquest moment si aquesta és suficient pero crec que quan la
conseiLeria l'ha considerat i 1 hi ha posat, cree que sí que ho
deu ser j el que sí que sé és que el centre que més assignació rep de tata la CAIB.
Quant al PSM, vull dir que parla de diverses esmenes, una d'elles és potenciació de les guarderies amb finalitat
social; vull dir que la nova llei d'educació, la LOGSE, ens
diu que són competencia del MEC a partir deIs tres anys, o
sigui, que fjns als tres anys la Conselleria de Sanitat sí que
fa alguna cosa, pero a partir d'aquesta edat creim que aixo
conespon al Ministeri i, per tant, que ho facin ells, si no a
nosaltres no ens bastaran els fons.
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d'aixo és que ja existeix un conveni Consell InsularAjuntament de Maó, en aquest cas, per una partida molt
important per posar en marxa aquesta residencia geriatrica, a voltes el Consell Insular de Menorca també té el
seu propi conveni amb la Conselleria de Sanitat. Res
més, moltes gracies.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Palau. Crec que hi ha hagut una
proposta de transacció, Sr. Serra. vol matisar, voste, si
l'accepta o no?
EL SR. SERRA 1 BUSQUETS:
Sí, el concepte l'acceptam i acceptam rebaixar
els 75 milions pero demanaríem si en lloc de 30, 40 i
actualitzam, perque si en són 30 aixo queda com enguany. Nosaltres proposam que siguin 40 en lloc de 75,
ja ens davallam nosaltres mateixos, ja de 75 passam a 40.
EL SR. PRESIDENT:
Sí, Sr. Palau.

Quant a la 4.042, que fa referencia a atendre el
creixement de les bosses de pobresa, jo li voldria oferir aquí,
Sr. Serra, una transacció, si és que ens l'accepta, a la qual em
pareix que vos tes feien referencia per posar-la a una aItra, de
75 milions de pessetes, nosaltres estaríem d'acord a donar
suport a aquesta esmena si la quantitat fos de 30 milions.

Després hi ha assistencia domicilÍl'lria a gent necessitada, en aixo fa alguna cosa la Conselleria a través de les
ajudes a menjadors de tercera edat.
Després, atenció, rehabilitació, reinserció a marginats, també s'hi fa alguna cosa.
A part d'aixo, veig que vostes proposen la baixa,
precisament, de la Secció -si no m'equivoc- 12 de la ConseHeria de Turisme, precisament d'una partida que fa referencia als pIans d'embeHiment de les millores turístiques, crec
que, com voste sap molt bé, és una inversió plurianual que
en quedaria despenjada.
Quant al Grup SOCIALISTA, ho faré molt telegraficament. Ells fan referencia, sobretot, a local de tercera edat,
li vull dir que ja vaig tenir ocasió, en comissió, de manifestar
quins eren, fins i tot, els que la Conselleria tenia prevists,
dins aquest any, fer i deis altres en tenia prevists alguns per
al 94 i uns altres que, precisament, si no es feien és perque
han de ser els pro pis ajuntaments els que els han de sol' licitar
de la Conselleria; o sigui, crec que la via no és vía Parlament
sinó que han de ser els propis ajuntaments els que els han de
so Hi ci tar.
També fa referencia, em pareix, a la residencia
geriatrica a Maó (Menorca). Bé, les notícies que jo tenc

EL SR. PALAU 1 TORRES:
Sí, Sr. President. Jo vull dir al Sr. Serra que
nosaltres, abans d'acceptar-li aquesta transacció, com és
natural, hem mirat eIs pressuposts, fins i tot la secció
afectada, que és la Secció 31 i el programa que era, a
nosaltres ens dóna, en aquest moment, o al Govern,
millor dit, per poder fer aquesta baixa a 30 milions, pero
si ampliassim aquesta quantitat deixaTÍem aquest programa per altres coses que s'han de fer, quedaria que no
podria fer-se; per tant, ens mantenim en els 30 milions.
EL SR. SERRA 1 BUSQUETS:
Bé, l'acceptam, tenint en compte que és un
compromís polític, pero, Sr. Palau, li puc assegurar que
la baixa esta tan ben calculada que no era cap despesa
condicionada.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Serra.
Passam al Programa 4.131, promoció de la salut.
Sí, per que em demana la paraula, Sr. Alfonso?
EL SR. ALFONSO 1 VILLANUEV A:
Sí, per una qüestió d'ordre, Sr. President. Crec
que la resta deIs grups han d'acceptar o no la transacció.
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EL SR. PRESIDENT:

EL SR. PRESIDENT:
En aquest moment no he sotmes cap esmena a votació, en el moment oportú, abans de passar la transacció o no,
sera quan es veur¡l el tema.

Gracies, Sr. Gómez i Arbona. Fixació de posicions, Grup MIXT, Sr. Vidal, té la paraula.
EL SR. VIDAL I JUAN :

Esmena 4.131, promoció de la salut.
PeI Grup SOCIALISTA, té la paraula el Sr. Gómez
i Arbona.
EL SR. GÓMEZ 1 ARBONA:
Gracies, Sr. President. Aquestes esmenes de la Secció
4.131 fan referencia al Pla de salut de Balears i també al
Programa de reinserció de drogodependents en conveni amb
associacions.

Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. Pel
que fa referencia a aquestes tres esmenes que presenta
el Grup Parlamentari SOCIALISTA, al Programa 4.131,
promoció de la salut, hem de dir que darem suport a la
4.463, sobre el Pla de salut de les Illes Balears, i a la
4.464, que es refereix al programa aquest a que ha fet
referencia el portaveu del Grup SOCIALISTA, de reinserció de drogodependents en conveni amb associacions.
En canvi, a la 4.462, ens abstendrem. Moltes
gracies.

Quant al Pla de salut de Balears, la Llei del Servei
Balear de Salut, aprovada en aquest Parlament, en el títol
lB, a l'article 55 i 56, desenvolupa el que s'entén pels plans
de salut de Balears, i ralla que aquest pla hauria de ser l 'instrument basic i de referencia per a totes les actuacions públiques en materia sanitaria i és on es marcarien els objectíus
i prioritats. Per tant, creim que és un oblit importantíssim
que en els pressuposts no hi hagi cap partida que faci referencia un instrument tan important com és el Pla de salut de
les nostres illes, i que no n'es cap excusa que es digui que no
es tenen competencies en materia d'atenció sanitaria, perque la Conselleria té altres competencies, pero importants,
com és tot el tema de promoció de la salut i que s'han de
veure contemplades en aquest pla de salut. Per tant, creim
que s'hauria de comen~ar a treballar en aquest sentít i seria
un deIs temes que si el volen acordar amb INSALUD es
podria veure a la comissió mixta INSALUD-Consellería.
L'altre punt fa referencia al Programa de reinserció
de drogodependents en conveni amb diferents associacions.
Comentava abans que diferents butlletins epidemiologics -i
aixÍ ho recollia la premsa- comentaven que Balears és la
primera comunitat autonoma en tant per cent d 'heroinomans, i a~o, segons el sistema estatal de recollida de dades,
el SEI, que sempre indica que és la punta de l'iceberg. A~o
vol dir que hi ha moltes més persones afectades del que
pugui ser. Certament, la Conselleria impulsa un programa de
tractament, el Projecte Home, que podríem dir-ne que és el
projecte oficial, pero queda un poc coix tot el tema de reinserció deIs drogaadictes. Un tant per cent molt petit deIs
drogaadictes arriba al final d 'aquest tractament, pero després
ve la passa important, que és la de reinsertar-Ios dins la
societat que nosaltres dei m normal. Per tant, jo crec que és
una de les assignatures pendents de la Conselleria, no únicament treballar en el tema del tractament i de la rehabilitació,
sinó que s'ha de treballar, i molt importantment, en tot el
tema de reinserció, sense a~o tot allo altre es pot convertir
en "fun de formatjades. 11 Gracies.

EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Vida!. Grup PSM i EEM? No hi ha
fixació de posicions. Grup PP-UM, Sr. Palau, té la paraula.
EL SR. PALAU I TORRES:
Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. Bé,
jo vull dir que el nostre grup pensa que, quant al Pla de
salut de les Illes Balears, en aquest moments encara no
és possible confeccionar aquest pla de salut fins que no
estiguin en marxa tots els centres de salut que estan
previstos en el Pla d'ordenació sanitaria i que estan
acordats concretament amb l'INSALUD.
Quant a I'altra esmena, que fa referencia al
Programa de reinserció de drogodependents, vull dir que
la Conselleria, o sigui, tal vegada, un punt específic, pel
que voste diu, pero sí que té un programa i té un subconcepte, en el qual dedica a tota aquesta serie d'activitats una quantitat molt important, 252 milions de pessetes, amb independencia deis diners que pugui rebre de
qualsevol fons nacional, concretament del Ministeri de
Sanitat. Gracies.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Palau.
Passarem al Programa 4.432, control sanitari o
Pel Grup SOCIALISTA, té la paraula el Sr. Gómez i
Arbona.
EL SR. GÓMEZ 1 ARBONA:
Gracies, Sr. President. Aquestes esmenes fan
referencia a la creació d'una xarxa d'oficines municipals
d'informació al consumidor a les ¡¡les d'Eívissa, For-
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EL SR. PRESIDENT:

entera i Mallorca, també a la potenciació del sistema arbi-

~al i al foment de les associacions de consumidors.

Gracies. Sr. Palau.
Per a una correcta defensa deis consumidors creim
ue hi ha tres punts importants: Primer, una informació
~fica<;; segon, que es creln sistemes de defensa útils i agils
i tercer, augmentar ¡fomentar els organs de representació.
Quant a un sistema d 'informació efica<;, creim que
aquest és important perque els lIsuans pugu in coneixer
quins són els seus drets, els que els correspone n eu cada cas,
i l'esmena a que fa referencia la xarxa d'oficines municipals
va en aquest sentit.

Passarem a la votació de les esmenes corresponents a la Secció 18. Comen<;arem, en primer 1I0c, per
les esmenes de totalitat, que són la 4.125, del Grup PSM
i EEM, i 4.437, del Grup SOCIALISTA, que es votaran
conjuntament.
Sres. i Srs. Diputats que voten a favor, es valen
posar drets, per favor? Gracies, poden seure.
Vots en contra? Gracies, poden seure.

Quant a crear instruments de tutela útils i agils,
creim que és un tema nou , que aquesta comunitat autonoma
no el té desenvolupat. La L1ei general per a la defensa deIs
consumidors i usuaris de l'any 84 estableix que es pot crear
un sistema arbitral que resolgui, amb caracter vinculant i
executiu per a les dues parts, totes les queixes i reclamacions
deIs consumidors, i a<;o amb un caracter gratui"t i una via
alternativa a la jurisdicció ordinaria, per tant, més rapida i
especialitzada. Nosaltres creim que és hora que es pensi, en
aquesta comunitat, a potenciar aquest sistema.
Per últim, aBó d'augmentar i ajudar els col'lectius de
consumido':s, creim que és una de les maneres perque la
gent es consciencil quins són els seus drets i fins on poden
arribar. Gnkies.

Abstencions?
23 vots a favor, 31 en contra, 2 abstencions.
Queden rebutjades les esmenes de totalítat.
Passarem ara a votar l'Esmena 3.963, del Grup
Parlamentari MIXT.
Sres. i Srs. Diputats que voten a favor d'aquesta
esmena, es volen posar drets, per favor? Gracies, poden
seure.
Vots en contra?
Abstencions?

EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Gómez i Arbona. Fixació de posicions?
Sr. Palau, té la paraula.

25 vots a favor, 31 en contra. Queda rebutjada
aquesta esmena.
Votació de l'Esmena 4.041, del Grup PSM

EL SR. PALAU 1 TORRES:
Gracies, Sr. President. Estam davant quatre esmenes
de les quals el nostre grup pensa: Primerament, en relació
amb la primera, quant a potenciació de sistema arbitral, bé
jo el que vulI fer constar i, segons coneixem nosaltres, és que
no tenim competencies precisament en aquesta materia, més
que en materia d'inspecció. Per tant, no ens dóna 1I0c afer
altre cosa que el que fa la Conselleria quant a inspecció.
Quant a alIo que és la creació de xarxes OMI, tant
a Eivissa i Formentera com, fins i tot, a l'illa de Mallorca,
vull dir que la Conselleria ja té prevista una partida pressupostaria de tres milions (oo.) centes mil pessetes, a la qua! els
ajuntaments poden accedir mitjan<;ant la corresponent petició d'ajuda.

EEM.
Vots a favor d'aquesta esmena?
Vots en contra?
Abstencions?
25 vots a favor, 31 en contra. Queda rebutjada
I'esmena.
Passarem al Programa 3.141. Votarem, en primer lloc, l'Esmena 3.952, del Grup Parlamentari MIXT.
Vots a favor?
Vots en contra?

Quant al foment d'associacions de consumidors,
també hi ha una partida de (oo.) milions tres-centes mil pessetes, a la qual, qualsevol associació de consumidors que estigui
interessada a rebre una subvenció o una ajuda, tant per a la
creació com per al funcionament, es pot dirigir a la Conselleria i, en aquest cas, si hi ha partida, l'ajudaran. Gracies.

Abstencions? No n'hi ha.
25 vots a favor, 31 en contra, cap abstenció.
Queda rebutjada aquesta esmena.
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Abans de passar a la votació de l'Esmena 4.042, del
Grup PSM i EEM, deman si estan d'acord tots els grups que
s'admeti a tramit l'esmena transaccional proposada i acceptada pel portaveu deIs grupo

EL SR. SAMPOL 1 MAS:
Sr . President, demanam votació separada a les
següents esmenes: 4.438, 4.446, 4.445 , 4.447 ...
EL SR. PRESIDENT:

Sí, Sr. Alfonso?

Sr. Sampol vol tornar-les a repetir des del prin-

EL SR. ALFONSO 1 VILLANUEV A:
cipi?
Sí, Sr. President. Voldríem que ens aclarís el portaveu del Grup PP-UM si aquests 30 milions són addició estrictament a la partida de 30 milions que ja hi ha, perque no
ha quedat gaire clar el tema, nosaltres ho voldríem saber
exactament.

EL SR. SAMPOL 1 MAS:
Des del principi? 4.438, 4.446, 4.445, 4.447,
4.439, 4.448, 4.441, 4.443 i 4.444.

EL SR. PRESIDENT:
EL SR. PRESIDENT:
Sr. Palau?
Gracies, Sr. Sampo!. Sí, Sr. Vidal?
EL SR. PALAU 1 TORRES:
EL SR. VIDAL 1 JUAN:
Sí, Sr. President. S'entén que és una esmena d'addiCIO que estava, en aquest cas, amb 75 milions i nosaltres
proposam que la quantitat sigui de 30 solament.
EL SR. PRESIDENT:

Em sap mal embullar més la cosa pero, la veritat, és que nos al tres ens abstendrem a totes les esmenes
del Grup Parlamentari SOCIALISTA excepte a la 4.445,
a la 4.439 i a la 4.440, així com a la 4.454; i 4.442, 4.443
i 4.444 també les votarem a favor.

Gracies, Sr. Palau.
EL SR. PRESIDENT:
Passarem a la votació de l'Esmena 4.042 amb la
transacció de 30 milions.
Sres. i Srs. Diputats que voten a favor, es volen posar
drets, per favor?
Queda aprovada per unanimitat.
Passarem ara a la votació de les esmenes 4.046,
4.043, 4.045, 4.152 i 4.044, del Grup PSM i EEM.

Gracies, Sr. Vida!.
Passarem, ido, a votar ara les esmenes 4.445,
4.439, 4.443 i 4.444.
Vots a favor d'aquestes esmenes?
Vots en contra?
Abstencions?

Es poden votar conjuntament? Les votarem, ido,
conjuntament.

Queden rebutjades, en conseqüencia, aquestes
esmenes per 25 vots a favor i 31 en contra.

Vots a favor?
Vots en contra?
Abstencions? No n'hi ha.
25 vots a favor, 31 en contra. Queden rebutjades
aquestes esmenes.

Passarem ara a votar les es menes 4.438, 4.446,
4.447,4.448 i 4.441.
Vots a favor d'aquestes esmenes?
Vots en contra?
Abstencions? No n'hi ha.

Passam a les es menes del Grup Parlamentari SOCIALISTA.

25 vots a favor, 31 en contra, cap abstenció.
Queden rebutjades aquestes esmenes.
Petició de votació per separat? Sí, Sr. Sampol, té la

paraula.

Passarem ara a la votaCÍó de les esmenes 4.440,
4.442 i 4.454.

•
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Vots a favor d'aquestes esmenes?

Votarem la 4.462.

Vots en contra?

Vots a favor?

Abstencions?

Vots en contra?

18 vots a favor, 31 en contra, 7 abstencions. Queden
rebutjades aquestes esmenes.
Passarem ara a la votació de les esmenes 4.449,
4.452, 4.450, 4.451, 4.453 i cap més.
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Abstencions?
23 vots a favor, 31 en contra, 2 abstencions.
Queda rebutjada aquesta esmena.
Votarem ara la 4.463 i la 4.464.

Vots a favor d'aquestes es menes?
Vots a favor d'aquestes esmenes?
Vots en contra?
Vots en contra?
Abstencions?
Abstencions? No n'hi ha.
18 vots a favor, 31 en contra, 7 abstencions. Queden
rebutjades aquestes esmenes.
Passarem a la votació de les esmenes corresponents
al Programa 4.111, tates del Grup Parlamentari SOCIALISTA. Hi ha petició de votació per separat? Sí, Sr. Sampol?
EL SRSAMPOL I MAS:
Gracies, Sr. President. Bé, en aquest cas, tres i tres.
DemanarÍem per separat a la 4.461, 4.455 i 4.458.

25 vots a favor, 31 en contra, cap abstenció.
Queden rebutjades aquestes esmenes.
Passam al Programa 4.432.

Es pot fer votació conjunta de les esmenes?
Serien la 4.467, 4.465, 4.466 i 4.468.
Vots a favor?

EL SR PRESIDENT:

Vots en contra?

Grades, Sr. Sampa!. Sr. Vidal?

Abstencions?

Votarem, en primer lloc, la 4.461, 4.455 i 4.458.

25 vots a favor, 31 en contra, cap abstenció.
Queden rebutjades aquestes esmenes.

Vots a favor?
Vots en contra?
Abstencions? No n'hi ha.
25 vots a favor, 31 en contra, cap abstenció. Queden
rebutjades aquestes esmenes.
Votarem ara 4.456, 4.457, 4.459 i 4.460.
Vots a favor?
Vots en contra?
Abstencions?
18 vots a favor, 31 en contra, 7 abstencions. Queden
rebutjades aquestes esmenes.
Passarem al Programa 4.131, on entenc que es pot
fer votació per separat de la 4.462 j la resta es poden votar
conjuntament.

Passam a la Secció 19, Conselleria de Treball i
Transports. A aquesta conseJleria es fara un únic debat
de totalitat i, pel Grup Parlamentari PSM i EEM, té la
paraula el Diputat Sr. Serra i Busquets.
EL SR SERRA 1 BUSQUETS:
Gracies, Sr. President. Estam ja en una epoca,
en un moment, en que cal considerar que esta m davant
una conselleria de la qual ens agradaria tenir ciar el
disseny exacte, el disseny precís, de la seva política.
Estam davant una conselleria amb dues arees importants: L'area de transports i l'area de treball. Parlarem,
primerament, del necessari disseny a l'area de transports.
Per ara, en el que duim de legislatura, en aquesta area s'han concentrat un conjunt deIs problemes més
importants que ha tengut el Govern, practicament
s'hauria de dir que no hi ha hagut dedsió de la ConseHeria de Transports que no hagi estat contestada per
diversos sectors amb unes polemiques que gairebé cre-
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iem que ja no es donaven. En aquest Parlament i durant el
92 hi ha hagut debats aquest respecte, posicions, pero la
veritat és que hem quedat sempre amb molts d'interrogants
respecte al nivell d'eficacia, respecte al nivell de criteris en
política de transports. Hi ha massa temes en política de
transports que estan a l'aire i, precisament, en analitzar els
pressuposts de transports no veim un disseny que es pugui
explicar cap on es va, quina és, amb precisió, la política que
hi haura en aquesta materia, tant en qüestió d 'inspecció com
en qüestió d'ordenació del sector. Fins i tot jo diria que en
un moment en que entram en una nova fase de transferencies autonomiques, que entram en una nova fase de dinamització de l'autonomia, ens ha paregut un programa -el de transports- que no obeeix, ni tan sois, a allo que hi pot haver; és
a dir, que aquesta vega da sí que, amb franquesa, no entenem
el programa que s'ha presentat.
Hi ha temes pendents importants, com el de FEVE,
hi ha temes pendents importantíssims, com és l'ordenació
a tot el sector o l'adequació del sector a la normativa comunitaria, i aquí sí que volem fer un emfasi i demanam, en
aquest moment del debat, que el conseller ens expliqui amb
precisió a Balears com i quan hi haura una adequació real a
les normatives comunitaries; aixo ho dei m perque si la Comunitat Europea ha treballat molt en un terreny,en qüestions
concretes i com una preocupació compartida globalment, és
en el tema de les comunicacions exteriors i interiors, és en
les xarxes de transports; en conseqüencia, aquesta area de
transports que ens ocupa i ens preocupa una area que ens fa
la impressió que esta en qüestions, per una banda, problematiques i, per altra banda, amb poques perspectives, amb
poques línies d'actuació.
Entram en l'area de treball; estam davant una conselleria que, per una banda, s'ha mogut tradicionalment amb
molt poques iniciatives, fins i tot jo diria que les poques
iniciatives que ha tengut tradicionalment han vengut des
d'aquest Parlament, des deIs pressuposts aprovats en aquesta
cambra. Jo record que en aquest Parlament, a la passada
legislatura, aprovavem esmenes d'economia social, de cooperatives, etc., que la propia conselleria no sabia com les havia
de gestionar, aquesta és una realitat inqüestionable, hi ha
diputats que se'n recorden perfectament i, la veritat és que
nosaltres estavem entusiasmats a veure quins en serien els
resultats, que varen ser tremendament desiguals.
En aquests moments, a l'area de treball, la Conselleria té uns programes oberts pero que són programes oberts
amb molt poca ambició, molt curts, pero la Conselleria de
Treball i Transports sap que rebra una quantitat importantíssima a partir deIs fons europeus, a partir del Consorci de
formació ocupacional, a partir de la gestió conjunta que fa,
a molts de temes de treball, amb la Conselleria d'Economia
i Hisenda. Aleshores, aquí del que es tracta és d'analitzar un
poc per una banda els resultats que hi ha hagut en el 91, les
perspectives cap al 92 en aquest sentit i els aspectes puntuals
que impulsa la Conselleria de Treball i Transports en aquest
sentit.

Des de l'optica del nostre grup és esperan<;ador
el fet que hagi programes de formació ocupacional, és
esperane;ador el fet que hi hagi recursos de la Comunitat
Europea, és esperan<;ador que hi hagi unes reunions,
uns debats, on els diversos interlocutors socials participen, pero també és ver que ens fa falta, a hores d'ara,
saber-ne un poc el balane;, saber un poc quins han estat
realment els papers deIs interlocutors socials, saber si en
el camí que hem pres cal que hi hagi rectificacions o si
podem continuar exactament així com esta actualment
previsto
Encara el conseller no ha fet cap compareixene;a
a petició propia per fer-ne cap balane; ni per explicarnos a veure quins en són els pros i quins en són els
contres i, sobretot, si els interlocutors socials estan a
l'altura de les circumstancies, cosa que el nostre grup, a
vegades, dubta, coneixent l'eficacia deis programes de
formació ocupacional, i quan parlam d'interlocutors
socials logicament parlam de patronals fins a sindicats
passant per altres co¡'¡ectius de la vida pública d'aquestes illes.
En aquest sentit creim que és natural, logic, que
a un debat d'aquestes característiques tenguem clarividencia, perspectives clares i balane; i, a la vegada, en
definitiva, tenguem una mica d'idea de per on caminam,
d'on caminam i, sobretot, en un moment en que tots
sabem que, per una banda, hi ha una inflació de cursos
de formació ocupacional, molts d'ells no es desenvolupen o es desenvolupen amb poca efectivitat i, per altra
banda, hi ha una inflació -i aquí ve la contradicciód'augment d'atur i a la vegada de dificultats a certs
sectors de la nostra societat per trobar un treball o una
continuitat en el treball, tot aixo emmarcat també en
els greus deficits de formació professional que continuen existint malgrat moltes de les qüestions que es plantegen.
Tot aixo, entengui, Sr. Conseller, Sr. Oliver, que
es planteja des d 'una perspectiva crítica positiva perque
creim que és massa important l'area, tant l'area de
transports com l'area de treball, com perque puguem
fer una política de paraules i aixo és més bé al contrari, és la política de fets la que interessa.
Les nostres línies, en conseqüencia, en tema de
treball, que ens preocupen, són la formació, per una
banda, esta clar aixo, de formació professional ocupacional, cap a la base, cap als ajuntaments, és a dir, que sigui
des de la realitat, des d 'on hi ha la gent que trepitja el
carrer, que sorgeixen les iniciatives i que es doni, en
definitiva, viabilitat a aixo. Nosaltres sempre hem cregut
en les iniciatives locals d'ocupació, molt més que en
altres iniciatives que, a vegades, ens han embetumat i
que, en el fons, si hi rascam una mica la realitat és poca.
Per altra banda, nosaltres creim que des de la Conselleria s'han d'integrar en aquests moments tot un conjunt
d'actuacions disperses que hi ha entorn a aquest tema i,
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la vegada, creim que davan t col'lectius d 'immigrants amb
(1 oll poca for mació laboral o amb molt poca qU31ificació e n
:l1eral, la CO Dselleri a ha de tenir una actu ació fron tal, till a
;ctuaci ó .mol t decidida. Pensa m, en defini tiva, que aquesta
consellen a, que passa pe r el' una de les pobres del Govern ,
en canvi té un deis eixos a hores cI 'ar a, més significatius de
la política concreta i de la política que, a llores d'ara, a
ni veJl europeu més es pote ncia que és, per una bancla, la
formació ocupacional i per altra la política de transpor ts.
Les nostres esperances o el nostre optimisme davanl el Consorci de formació ocupacional ens agradaria que se'ns confirrnassin en gran part avui, pero a la vegada que poguéssim
estar orgullosos de resultats practics i veure les perspectives
que hi pugui haver o veure si estam només davant un muntatge que tendra poca realitat en el futur.
Acab la nostra intervenció amb uns plantejaments de
transport un poc marginal potser. Nosaltres continuam pensant que el transport públic ha de ser potenciat, nosaltres
continuam pensant que s'ha de fomentar l'ús senzillet de
bicicleta, per exemple, nosaltres continuam pensant que
estam a unes illes petites i continuam pensant que dins
aquesta modernitat o postmodernitat, com se la vulgui dir,
molt s'ha de racionalitzar en el sector del transport i molt
s'ha de fer en el sector del treball, malgrat els fracassos de
distintes administracions en aquest tema. Gracies.

Que s'ha fet per donar cobertura, per ventura,
a aquells lIocs urbans que encara tenen mancan<;a d'aquests serveis? Quines mesures ha posat la Conselleria
per millorar tota la flota d'autocars quan, responsables
de la Conselleria, encara no fa gairebé quinze dies, deíen
o manifestaven que es pot qualificar el parc d'antic i que
molts d'autocars tenen més de vint anys i, per ventura,
gairebé fins i tot el 50% més de quinze, repetesc que
aixó ho dei a un responsable de la seva conselleria.

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

Mesures, línies de credit, accions que tenguin
com a finalitat exclusiva incentivar a particulars la renovació de la flota de vehicles, siguin de viatgers o de
mercaderies, aixo és igual, no entrarem ara a detallarlos. Quins recursos pensa destinar, en funció deIs pressuposts que ha presentat, dins alló que són els pressuposts esquefits que té, per tal d'impulsar el transport
públic? El Sr. Serra ho deia fa una esto na. Quins convenis pensa impulsar, i als quals donar suport, amb aquells
ajuntaments que vulguin impulsar el transport públic,
que tenguin iniciativa de posar transports públics per tal
d'afavorir els ciutadans d'aquells pobles? En materia de
transports públics pensam que és una gran solució pel
que és aquesta area urbana que, en certa manera, seria
Mallorca. Nosaltres pensam que s'han perdut set o vuit
anys, Sr. Conseller; i Europa és aquí, ja som a Europa,
en aquest tema de transport públic ha de prendre mesures drastiques immediatament.

EL SR. PRESIOENT:
Moltes gracies, Sr. Serra. Pel Grup Parlamentari
SOCIALISTA, té la paraula el Sr. Rus.
EL SR. RUS I JAUME:
Sra. Presidenta, Sres. i Srs. Oiputats. Fa tota una
serie de pressuposts que el nostre grup ja presenta -els socialistes de Balears, el nostre grup- una esmena a la totalitat a
aquesta conselleria, perque ja arriba un moment que és ver
que ens han fet creure que és una conselleria menor, fins i
tot innecessaria, que les competencies que li pertoquen, les
que hauria de tenir, de veritat podrien ser desenvolupades
per dues direccions generals, una per ventura integrada dins
allo que seria la Conselleria d'Ordenació del Territori i l'altra, per ventura, Treball i Seguretat Social o Serveis Socials.
Vostes s'han demanat que s'ha fet en aquesta comunitat autónoma en materia de transports durant els darrers
quatre o cinc anys? Vostes s'han demanat, mirant els pressuposts fíns i tot de l'any 93, que es pretén fer?, quin és el
projecte de transports per 1993? La nostra opinió és, que al
marge d 'expedir visats i targetes i encomanar tota una serie
d'estudis deIs quals, a hores d'ara, Sr. Conseller, no hem vist
cap o que jo tengui coneixement en aquesta cambra no n 'ha
entrat cap. Creim que pot més s'ha fet en tema de transports
perque no tenim coneixement que s'hagi comem;at cap acció
coordinada, innovadora, en materia de transports.

Dins aguest apartat voldríem fer una mica
d'atenció, n'hem parlat altres vegades i voste ho sap, del
famós transport escolar. Miri, una petita estadística, els
mesos que coincideixen amb la temporada alta estiuenca
es treuen unes velles relíquies per transportar els al'lots
que, la veritat, és que escarrufen. Quan passi qualque
cosa, Sr. Conseller, sera quan hi posarem solució, els
serveis d'inspecció s'haurien de posar a la carretera, en
els trajectes a aquestes escoles, aixó és un abús i el dia
que hi hagi un accident en serem corresponsables tots i
l'hi hem dit aquí com a responsable de transports, i
com a conseqüencia al president de la Comunitat Autónoma, després hi haud mesures rapides i eficients, pero
el mal estad fet. Aquests es poden veure cada, dia, és
a dir, els trajectes estan molt ben localitzats.

Es podria pensar en una tarifa, per ventura,
combinada per tal que un ciutada d'Inca que arribas a
ciutat pogués emprar, amb el mateix bitIlet, el transport
de ciutat, aixó seria un exemple, es fa a al tres indrets de
l'Estat espanyol, i viceversa, que un ciutada d'aquí
pogués utilitzar els transports per arribar a qualsevol
poble i emprar-los dins aquest poble o nudis separats
que hi pugui haver, sigui Manacor, Portocristo, etc.
Quines mesures o, no sé si anar ( ... ), perque no
en tenim coneixement, I'hi hem demanat altres vegades,
per tal que als nudis importants de població, com puguin ser Inca, Manacor, ciutat, es facin estacions terminals definitives per tal de concentrar i no tenir disperses
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tota una serie d'aturades o arribades d'autocars de viatgers
de pobles per tal de facilitar al 'usuari la concentració i saber
sempre exactament si hi ha un lloc ubicat on poder tenir
accés a agafar aquests autobusos. Als altres pobles, evidentment, no demanaríem estacions terminals tan importants pero sí que el que són les petites estacions d'aturada,
perque, almanco, s'evitassin les inclemencies del temps, sigui
solo pluja, als ciutadans que fan l'espera deis autobusos de
línia, n'hem parlat altres vegades, aixo no es fa, no s'ha fet,
Sr. Conseller, i creim que amb els doblers que hi ha en
aquests pressuposts aixo no es pot fer, per aixo no veim
intenció de canvi cap a l'any 93.
Es fa necessari que els serveis d'inspecció accentuln
la seva tasca, i reconec que qualque cosa s'ha millorat en
aquest tema, pero encara succeeixen tota una serie de fets,
com deixar ciutadans en terra per haver sortit abans d'hora
determinades línies, d'aixo s'hauria de fer un seguiment
seriós perque cal complir, per part de les companyies que
tenen aquesta concessió, amb una seriositat d'horaris, no pot
ser que, maldament a aquella parada que esta una miqueta
desviada de la línia normal, que saben que només n'hi ha un
i perque en un moment donat o un dia determinat es té una
determinada pressa, es deixi en terra aquest ciutada. Hi ha
denúncia? No sé si se n'ha fet cas o no, d'aixo?
Creim que aquesta manca de visió i de previsió -repetesces detecta en els pressuposts presentats. Nosaltres creim que
no pot ser només, per exemple, hi estam, per les converses
en el tema de FEVE, pero actiu i passiu, tot, que demostri
que té voluntat d'assumir aquestes competencies.
Pel que fa a trebaH, jo crec que és aquí on més
s'adona, Sr. ConseHer, que és una conselleria tutelada; una
conselleria tutelada perque, si bé en el seu programa, en la
seva memoria, bastant extensa i molt ben confeccionada, la
mateixa els darrers tres anys, identica, tots els recursos que
arriben a aquesta comunitat de la Comunitat Economica
Europea, via Fons europeus, són tutelats, manejats i repartits
per la Conselleria d'Hisenda, i si no, vegin la gestió de l'any
passat a la Secció 31, no pot ser que la Conselleria tengui en
la memoria tots aquests tipus d'activitats, tot un programa de
formació professional ocupacional i que després estigui sotmes a l'arbitratge o a determinades necessitats de la ConseHeria d 'Hisenda, o que sigui aquesta la que li marqui la norma, no val que després, dins el darrer quadrimestre, fer tota
una serie de cursos i que voste faci la cIoenda o l'obertura,
evidentment, pero aixo no basta, aixo no és el que vol significar aquesta memoria d 'aquesta programació. Es fa necessari
que, per a aquesta Secció 31, que hauria d'estar íntegrament
dins el que és el seu pressupost, els agents socials, els sindicats, els empresaris, consells i ajuntaments, juntament amb el
que seria una institució nova, fossin als quals, evidentment,
voste marcas les directrius de la seva política, que per aixo
té la majoria, que aixo quedi cIar; pero irracionalitat d'aplicació, aquesta majoria no la hi dóna, s'ha de fer així com
toca.

Nosaltres creim, Sr. Conseller, que queda pales,
amb aquest apartat de treball, que la seva conselleria és
una conselleria que té una voluntat de fer -així ho hem
de creure per la memoria- pero que, per circumstancies
internes, perque les prioritats les marca un conjunt de
persones que, en aquest cas, poden pesar més que voste,
des del caire polític intern, dins el que és el Govern del
Sr. Cañellas, fan que hi hagi aquesta minva a una conselleria que podria ser de les més importants d'aquesta
comunitat, sobretot important donada determinada
estacionalitat, aquí on voste podria recuperar per a un
mercat de treball totalment necessari, per donar un
servei molt important, per adquirir aquesta qualitat que,
a vegades, s'ha predicada, pero que es predica el que no
es creu; voste podria ser la pe9a fonamental per aixecar
aquest estat processional en el qual sempre tots hem
estat interessats.
Nosaltres, Sr. Conseller, és ver que no podem
fer que voste deixi de ser conseller ni deixi de percebre
el sou que li correspon com a tal, pero el que demanam
és que, si no s'accepta aquesta es mena a la totalitat, es
tenguin en compte aquestes propostes, perque em cregui
que no tenen cap tipus d'intenció d'anar contra la persona del Sr. Conseller, sinó que dóna una importancia que
voste no sap donar a la seva conselleria, tant a un caire
com a l'altre, nosaltres voldríem que la hi donas, que
s'acabas d'una vega da ser la pobra d'aquest Govern del
Sr. Cañellas. Gracies, Sr. President.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gracies, Sr. Rus. Té la paraula el conseller de Treball i Transports.
EL SR. CONSELLER DE TREBALL 1 TRANSPORTS (Lloren9 Oliver i Quetglas):
Gracies, Sra. Presidenta. Sres. i Srs. Diputats. Fa
un any, quan per primera vegada em vaig sentir empes
a sortir afora, em vaig preocupar, aquest any, del qual
ja he dit que s'ha repetit l'escena, m'ha preocupat
menys, i m'ha preocupat menys perque tenc la gran sort
de tenir, al menys, la consciencia tranquiHa. Tenc la
consciencia tranquil'la perque, a pesar que diguin que
no feim res, que no tenim iniciatives, que no ens preocupam deIs pressuposts, si de la formació si de la Secció
31.

Sr. Serra, jo li diria que, quant a formació, som
de les comunitats que al menys tenim més bon cartell
dins la formació ocupacional. Jo el que no m'explic és
que fora casa ens respecten, ens copien i ens demanen
sempre ( ... ) juntament amb nosaltres i en canvi, a ca
nostra, ningú no ens considera, al menys des de l'oposició. Podria dir que l'any passat, el novembre o el desembre, una setmana que feim per fer una xarxa de contactes, varem aconseguir tenir fixos 56 partenaires, avui, dia
primer de novembre del 92 tenim més de 130 partenaires. Jo crec que per passar de cinquanta i busques a
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uasi cent-trenta pal'lerzaires en aquests temes de formació
qcu pacional dins Europa no devem ser tan dolents; quan
onacions importants d •E uropa ens venen
'
a cercar a B a1ears,
j Ii pue di\' que a les reunions que acudim amb el Govern
central. perque molts del Fons socials europeus vénen a
través del Govern central, som considerats com a de les
primeres comunitats espanyoles.

una altra cosa, que l'any 93 és quan nosaltres hem de
fer les convalidacions de línies i crec que si no ho feim
bé ara ja estarem molts d 'anys a poder rectificar; per
tant, crec que amb la nostra idea i el suport del Govern,
aquesta convalidació que ha de ser per vint o vint-i-cinc
anys, és qüestió de fer-Ia el menys malament possible,
és a dir, el més bé possible.

Ouant a I'any 92, duim fets, en aquest moment, 73
cursos, millor dit, nosaltres no els hem fets, nosaltres hem
acceptat el projecte de 72 cursos, els hem revisats, els hem
fet nostres, els hem fet seguir i lIavors agaf l' entitat que els
executa, perque nosaltres no ens dedicam a l'ensenyan<;a,
nosaltres entenem que "zapatero a tus zapatos 11 i les empreses
que es dediquen a ensenyan<;a sota la nostra vigilancia I'han
de fer, i així ho feim. Nosaltres acceptam els projectes, seleccionam els projectes, proposam i distribulm, distribui'm amb
un consens de les entitats, associacions empresarials i els
agents socials; que ho podríem fer millor? Naturalment, jo
crec que tot és millorable i crec que estam en un buzón de
recepció -no es diu un buzón, es diu una altra cosa, ara no
me'n record, una bústia, és que ho trob estrany-, en una
bústia de recepció on acceptam qualsevol suggeriment, cree
que, de les conselleries del Govern, és una de tan tes que esta
oberta a qualsevol suggeriment i no ens sap gens de greu
actuar com a govern, és a dir, actuar en equip; jo sol fer
poques coses que no comenti amb els meus companys de
Govern i aixo no em sap gens de greu, i no em va gens malament.

En aquest moment tenim 42 línies a Mallorca,
5 a Menorca, 11 a Eivissa i una a Formentera. El que
volem és que el transcurs del temps les línies, que en el
seu temps varen ser molts d'elles de FEVE, varen ser
donades com a concessió, llavors varen passar a nosaltres, tenim que en aquestes concessions s'han anat fent
prolongacions a les quals dei m "hijuelas", perque s'han
creat nudis urbans nous i ha estat necessari dur el transport públic fins a un determinat punto

Ouant a la memoria deIs anys passats, és bastant
igual, m 'han dit que fa un parell de mesos ja ho digueren,
quasi quasi esta copiada d'un any per altre; vaig dir també
en la darrera compareixen<;a que procuraré, per l'any 93,
presentar-la distinta de com s'ha presentada fins ara. Creim
que un any de rodatge sera suficient per saber anar per
aquestes cases.
Secció 31. En cap moment hem tengut cap projecte
o cap idea per realitzar i no se'ns ha posat cap entrebanc a
la Secció 31 per no administrar-la nosaltres. Nosaltres entenem que administrar la Secció 31 seria una des pesa més i
com que aquesta despesa la tenim atesa per la Conselleria
d'Hisenda ens va molt bé que ens controlin, que ens vigilin
i que ens administrin, i nosaltres sabem com els hem d'empral'.
Ouant a transports, podria dir que escassament fa
quinze dies se'ns ha presentat el Pla de transports, l'estudi
deis transports regulars, que el farem arribar a vostes, n'estam molt satisfets i és una de les eines més importants perque nosaltres comencem a fer les coses així com ens agradaria que fossin sempre. Puc dir també que, quant a l'estudi
que s'ha fet del Pla de transports regulars, transport regular
de viatgers, perque entenem que era el primer que havÍem
d'atacar perque la imatge que ens dóna en aquest moment és
la que ha de menester molta millora en tots els sentits; pero
per comen<;ar aquesta millora volíem que un extern a nosaltres ens digués els defectes que tenen les línies i endemés

Em pare ix que el Sr. Rus ha parlat que els ajuntaments, que seria convenient que comen<;assin a pensar
en el transport urba, jo puc dir al Sr. Rus que, tal vegada, en poc temps, serem la primera comunitat on s'haura tractat un pla de coordinació, tal vegada (oo.) són tan
petits tan humils, tan regular, ja veura que serem la
primera comunitat d'Espanya que haura hagut d'atendre
un pla de coordinació, bé o malament, pero l'haura
hagut d'atendre. Dic aixo perque em referesc a un municipi que no és del nostre color, pero quan la batlesa
em demanava com estava el pla de coordinació i jo li
vaig dir: Si voste fos nosaltres s'hauria limitat a posarnos el pla i a dir: No justifica la insuficiencia. Pero com
que nosaltres som distints, no ho farem així, ho hem
estudiat i procurarem dir-li les nostres idees perque
facem un pla de coordinació ben fet, consensuat amb
tots els afectats, i dic consensuat perque si nosaltres
podem aconseguir que aquest pla de coordinació estigui
consensuat per a les concessions actuals que tenen tant
l'EMT com Marques, com Andratx S.A. i els taxistes,
que també hi compten, crec que tendrem un gran (oo.).
Per tant, els ajuntaments poden fer el que vulguin dins
els terrenys urbans, sempre que no superposin els serveis
damunt interurba, pero jo li puc dir una cosa que és
molt cara o que costa molts de doblers, per tant, jo crec
que els ajuntaments el que han de fer és exigir-nos a
nosaltres, que exigim a les concessions que compleixin
amb les seves obligacions.
(Continuara)

