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(Con tin uació)

Si realment el pressupost és molt petit o és més o
menys com el de l'any passat és perque els meus companys
del Govern varen trobar que enguany no convenia modificar
les coses perque nosaltres, Conselleria de Transports, no les
tenim cIares. Ara, tal vegada, estic segur que dins l'any 93 les
tendrem cIares. Per exemple, un deis inconvenients majors
que tenim en aquests moments és que no es decide ix d'una
vegada el tema de FEVE, si s'hagués decidit d'una vegada el
tema de FEVE tal vegada el que parlaven fa una estona vostes de marquesines, centre de recepció de viatgers, estaria
molt més avan~at, perque, en aquest pla que els lliuraré
qua n tengui uns exemplars per a vostes, veuran vostes com
preveu una terminal a Palma, que és una concentració d'autobusos per a transport de viatgers, en un altre escaló més
baix una altra a Inca i una a Manacor , i en un altre més baix
un a Felanitx, un a Arta i un a Alcúdia; i també, en segon
ordre, Menorca i Ciutadella, i en el mateix ordre Eivissa.
Endemés d'aixo esta previst i enviat als ajuntaments
que ens facin arribar els punts de parada que creguin oportuns a les línies que passen pels seus termes municipals aixÍ
com si troben que hi ha d'haver cap marquesina major o
menor per, al menys, acollír la gent que espera, la poca gent
o molta gent que espera l'autocar.

perspectives jo ja parl de saber aquests cursos desenvolupats -setanta-tres- d'aquests 130 partenaires, aquestes
persones que han passat a formació ocupacional per
actuacions que vostes han coordinat o dirigít o planificat, en moltes d'ocasions, veure els seus resultats a l'hora de la inserció laboral, a l'hora de la generació, evidentment, de rendibilitat; és a dir, parlam ja de rendibilitat de l'actuació, no d'actuacions només subsidiaries,
sinó a coses molt més d'anar cap alla.
En aquest sentit jo li'n posaré dos exemples. Dit
l'optimisme nostre amb el consorci, amb la fe en el
consorci que s'ha creat, dic que crec que la conselleria
seva, o al menys la part de la seva conselleria que ha
captat recursos de la Comunitat Europea ho ha fet crec
que ambo encert, en tant que hi ha hagut uns resultats
economics, aixo és evident. En canvi, ahir, sí que és
veritat que en un altre tema europea, que era d'un altre
ens europeu que té el Govern a una altra conselleria
molt distant, resulta que nosaltres deiem que no hi veiem els resultats, en canvi, a Treball sí que els hem vists
i no des d'ara sinó ja des de fa uns quant anys.
Pero ara el que nosaltres ja volem és un poc de
i perspectives des del punt de vista de la rendibilitat, i li'n posaré dos exemples, per a nosaltres diferents: Jo sé que vostes patrocinen una escola de formació ocupacional, per arnés senyes, relacionada amb la
fusta i en col-laboració amb qualque interlocutor social
i que resulta que el seu grau d'eficacia és mÍnim perque he passat set vegades a veure quanta gent hi acudia
i em pareix que la vegada que hi he trobat més persones
han estat tres; no diré el cas ni on esta situada ni li diré
qui és l'interlocutor social perque no estaria bé; ara li
posaré un altre exemple en positiu, que és el fet d'una
barriada a Palma en la qual vos tes treballen amb uns
joves que han sortit de problemes socials o que tenen
unes dificultats d 'integració i em consta que hi ha una
cooperativa que funciona prou bé i que, a la vegada, de
cada dia progressa més, precisament amb la seva gestió.
Vull dir que, en definitiva, en aquest balan<; per a nosaltres hi ha un optimisme pero que el situi dins les coses,
aspectes en blanc i aspectes en negre, és el que a nosaltres ja ens hagués agradat ja fa estona escoltar, saber els
balan<;os que vostes en fan, saber la prospectiva que
vostes fan a aquest respecte.
balan~

Dic tot aixo perque tot aixo s'arregla amb un segell
de Correus i una carta per ser enviada a l'ajuntament, aixo
no es veu, no en feim publicitat nosaltres, feim un treball
sord, un treball amb molta estimació i un treball del qual
m'agradaria molt, en haver de tornar a sortir aquí, poder dir
moltes més coses concretes i fets reals. Moltes gracies.
(El Molt Hble. Sr. President repren la direcció del
debat}o

EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Oliver. replica al conseller? El Sr. Serra
té la paraula.
EL SR. SERRA 1 BUSQUETS:
Gracies, Sr. President. Sr. Oliver, jo crec que voste
avui no m'ha entes o és que m'he expressat tant, tant malament que no se'm podia entendre. Jo li he dit que nosaltres
hem vist -veim- amb optimisme les actuacions de formació
ocupacional, que no les tenim que objectar, en principi, al
consorci creat i aixo vol dir a la gestió de la Secció 31 en
conjunt, entre la Conselleria d'Economia i Hisenda i la de
Treball. Per tant, una part del que voste ha dit no ho he
entes, no ho he entes perque precisament ha estat l'aspecte
més positiu i més optimista que he manifestat o que he
pretes manifestar, si m'havia expressat malament em sap
greu, pero era aixÍ com anava la qüestió.
El que sí li he demanat, en canvi, és balan~ i perspectives de les actuacions, i qua n em referesc a balan<; i

Coneixem aixo deis partenaires, coneixem la
normativa, coneíxem la part estructural pero ara ens
faria falta tocar un poc dins la infrastructura, dins la
realitat. Aquest era l'aspecte que li volia remarcar i
continuar dient-li el mateix, oferim el maxim grau de
col-laboració, no només de comprensió, sinó de
col·laboració i d'iniciativa, perque creim que és bo el
camÍ del Consorci de formació ocupacional, creim que
és bo en teoria i que en la practica pot donar resultats
dins les dificultats de trobar resultats en aquest tema.
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En canvi en el tema de transports sí que som bastant
més crítics, molt més crítics perque no acabam de veure
que se'n surti. Voste ara ens parla del Pla de transports bé
aquesta sí que ésuna novetat pero jo deman: En aquests
pressup?sts, esta ,r~f1ectit el Pla de transports que vos te diu
que ja te fet? Gracles.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Serra. Sr. Rus?
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Li voldria dir una cosa, jo estic d'acord amb el
Sr. Serra que efectivament cal fer tota una serie de
seguiments, tota una serie de cursets, els que s'hagin
fets, per veure quin tipus de rendiment donen, per saber
si s'haurien de cap girar cap a altres sectors on fossin
més necessaris perque, efectivament, ens consta que n'hi
ha un parell que funcionen bastant bé, que fins i tot la
reinserció ha estat molt ben rebuda per determinats
professionals del sector, a altres sectors ens consta determinat rebuig, per escrit fins i tot, per la no capacitat de
determinades persones que han fet aquests cursets.

EL SR. RUS 1 JAUME:
Gracies, Sr. President. Jo he d'agrair al Sr. Conseller
la notícia que ens ha donat, perque per primera vegada hi
ha un estudi acabat i que esta ja en les seves mans, la qual
cosa vol dir que nosaltres no estarem gaire a rebre'l o ho
suposam, jo veig que des de la tribuna d'alla davant determinats portaveus fan així amb la ma, aixo vol dir que tenen
incidencia i supos que tenen també la mateixa competencia
a dir si els pressuposts s'han d'aixecar o no s'han d'aixecar,
veig que comanden molt aquells senyors d'alla davant.
El que sí li vull dir és una cosa, Sr. Conseller, vull
dir que estam contents d'aixo, creim que aixo pot ser una
bona eina per intentar emprendre el que ha de ser la reconversió, almanco d'aquesta estructura que nosaltres li demanam, pero la veritat és que, vaja, vull dir, ha de ser que li
facin unes transferencies de credits de determinades seccions, jo no vull dir la 31, el Sr. Conseller d'Hisenda a la millor sera benevolent amb voste i per emprendre aquestes
mesures dins l'any 93 perque, la veritat, amb els duros que
l'hi han aplicat no fara res en absolut, en absolut, pero,
perque, vaja, si fos una empresa privada i jo fos l'accionista
majoritari jo el destituiria immediatament. Una empresa que
té més import de despeses corrents que cap tipus d'inversió
no em pareix de cap credibilitat, Sr. ConselIer. Vaja, em
pareix que és un mal comenc;ament aquest, és un mal comenc;ament perque al 93 hi hagi una aixeca d'aquesta conseHeria, pero vaja, amb bona voluntat, cree que l'esperarem.
Em deixi dir-li dues coses. En tema de trebalI, a
preguntes, respostes per escrit del nostre grup, o ens han
deixat de contestar a cursets o no ens surten els 70 que vostes ens diuen. Vint i busques des del 91 fins al final del 91,
els del 92 encara no els hem demanats. Pot ser que hi hagi
un error pero li tomarem a demanar aquesta documentació
per veure qui és que s'equivoca. És clar, son recursos que
han vengut, efectivament, d'aquella secció; recursos que no
quadren amb els que creim nosaltres que varen venir i ja
tenim preparada la documentació per saber detalladament
que és el que va arribar i que és el que ... És clar, hem de
saber on són aquests recursos i perque s'han emprats, per
aixo li dei a que seria important que estiguessin dins la seva
conseHeria perque voste amb ajuntaments, agents socials i
empresaris, podria programar la política que realment una
conselleria de treball ha de dur endavant i que no hagi d'estar subjecta o condicionada -repetesc- a determinades situacions d'altres conselleries.

Nosaltres, en definitiva, Sr. ConselIer, agralm la
seva mostra de voluntat per canviar i donar una capgirada a allo que és la seva conselIeria, pero també li record
que varen ser aquestes paraules les que va dir a la intervenció seva de dia 13 de desembre de l'any passat. Gracies, Sr. President.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Rus. Vol tancar la qüestió el Sr.
Conseller? Té la paraula.
EL SR. CONSELLERDE TREBALLITRANSPORTS (Llorenc; Oliver i Quetglas):
Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. Jo
crec que no sé si ho sera possible o no pero un deIs
objectius del Govem balear a través de la nostra conselleria és veure si seríem capac;os de posar parades i
marquesines sense que no costassin un duro.
Quant a la 31, li vull dir una cosa, que quan la
Conselleria ha de saber una dada basta pitjar una tecla
i la Secció 31 la facilita, perque, a pesar que no ho creguin, em pareix que saben que Hisenda esta informatitzada, i en cap moment que la nostra conselleria o la
Direcció General de Formació Ocupacional ha volgut
fer qualsevol iniciativa mai no ha tengut la negativa
d'Hisenda perque crec que -no sé com s'ha de dir aixoestam coordinats, formam un bloc compacte i positiu.
Sr. Serra, quant als resultats deIs cursos, avui en
dia, cosa que no és desconeguda per ningú, és molt
difícil ocupar la gent i ja ens és difícil manten ir
il-lusionada la gent perque es formi, perque la veritat és
que aixo no és tan faci!. Ahir vespre jo estava amb un
grup de quinze relacions públiques, quinze alumnes que
estan fent un curs de relacions públiques, i la veritat, els
vaig dir una cosa, que mantenguessin la il-lusió perque
les coses no són tant de color rosa com a molts de 1I0cs
les pintam í convé que comencin a pensar que les coses
són difícils; per tant, que més voldría jo que dír-li que
si n'hem fets cent en tenim vint-i-cinc d'ocupats, aíxo en
aquest moment no li puc dir. Gracies, Sr. President.
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EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Conseller. Torn de fixació de posicions.
Pel Grup MIXT, té la paraula el Sr. Pascual.

Votarem, en primer lloc, les esmenes de totalitat
4.024, del Grup PSM i EEM, i 4.069, del Grup Parlamentari SOCIALISTA.
Vots a favor d'aquestes esmenes?

EL SR. PASCUAL I AMORÓS:
Vots en contra?
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Anunciaré que el
Grup MIXT s'abstendra en la votació d'aquestes es menes a
la totalitat de la Secció 19.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Pascual. Pel Grup PP-Um, té la paraula
el Sr. Palau.
EL SR. PALAU I TORRES:
Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. Ho direm una vegada més, crec que avui ja és la tercera vegada
que incidim sobre aquest argument, que l'aparició o desaparició d'una conselleria o la organització del Govern correspon, i n'és una facultat, al president de la Comunitat Autónoma, d'acord amb el que estableix l'article 14.10 de la Llei
5/84, de 24 d'octubre de regim jurídic de l'Administració de
la Comunitat Autónoma.
Dit aixó vull dir que esta més que justificat el manteniment i el funcionament d'aquesta secció ja que a través
deIs centres gestors, com són la Direcció General de Transparts, la Secretaria General Tecnica i la Direcció General de
Foment de l'Ocupació i Acció Formativa, desenvolupa una
exceHent labor, no crec que perque tengui menys partida
pressupostaria no deixa de fer que la bona feina i l'eficacia
que fa la Conselleria no es pugui valorar.
A través de la Direcció General de Transports es
compleixen dos objectius concrets: Un és l'ordenació del
transport i l'altre la funció inspectora. Basta dir que durant
aquest any es duen més de tres mil actes d'infracció en materia d'inspecció. Per altra banda, també vull dir que s'ha fet
una autarització de 34.046 targetes de transport, que afecten
diferents tipus de vehicles, com són tractors, autobusos,
cotxes de lloguer, etc.
Quant a alló que és la Direcció General de Foment
de l'Ocupació i Acció Formativa, no m'hi vull estendre més
aquí, crec que ja el conseller, d'una manera concisa i clara
ha dat el nombre de cursos que s'han fets i el futur quant a
la formació que vol fer aquesta conselleria. Gracies, Sr. President
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Palau. Conclosos els debats, passarem a
les votacions.

Abstencions?
25 vots a favor, 30 en contra, 3 abstencions.
Queden rebutjades aquestes esmenes.
Passarem ara a la votació de les esmenes corresponents al Programa 3.211 i votarem, en primer lloc, les
del PSM i EEM, que són la 4.025, 4.028, 4.026, i 4.027.
Se'n pot fer votació conjunta? Hi ha petició ... Es votaran, idó, conjuntament.
Vots a favor d'aquestes esmenes?
Vots en contra?
Abstencions?
28 vots a favor, 30 en contra. Queden rebutjades
aquestes esmenes.
Passarem a la votació de les esmenes del Grup
Parlamentari SOCIALISTA. Hi ha petició de votació per
separat? Sí, Sr. Vidal.
EL SR. VIDAL I JUAN :
Bé, és per demanar votació a part a l'Esmena,
del Grup Parlamentari SOCIALISTA, 4.472.
EL SR. PRESIDENT:
Sr. Sampol? Hi esta d'acord.
Votarem en primer lloc la 4.472.
Vots a favor?
Vots en contra?
Abstencions?
20 vots a favor, 30 en contra, 8 abstencions.
Queda rebutjada aquesta esmena.
Passam a la votació de la 4.475, 4.470, 4.471,
4.473 i 4.474.
Vots a favor d'aquestes esmenes?
Vots en contra?
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Abstencions? No n'hi ha.
28 vots a favor, 30 en contra, cap abstenció. Queden
rebutjades aquestes esmenes.
Votarem ara l'Esmena 4.476, del Grup Parlamentari
SOCIALISTA, que és al Programa 5.112.
Vots a favor d'aquesta esmena?
Vots en contra?
Abstencions?
25 vots a favor, 30 en contra, 3 abstencions. Queda
rebutjada aquesta esmena.
Passam a la votació de les esmenes al Programa
5.133.
Votarem en primer lloc les del Grup PSM i EEM,
que són la 4.029, 4.128 i 4.147. Es pot fer votació conjunta
d'aquestes esmenes? Les votarem, ido, conjuntament.
Vots a favor?
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Vots en contra?
Abstencions? No n'hi ha.
28 vots a favor, 30 en contra, cap abstenció .
Queden rebutjades aquestes esmenes.
Passam a la Secció 20, Conselleria de Comer~ i
Indústria. Veurem, en primer lloc, el debat de totalitat
de les esmenes 4.103, del Grup PSM i EEM, i 4.481, del
Grup SOCIALISTA.
Pel Grup PSM i EEM, té la par aula el Diputat
Sr. Orfila.
EL SR. ORFILA 1 PONS:
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. La situació
de l'economia a les Illes Balears i l'ambient que envolta
la nostra societat, en aquest moment, es poden qualificar
de depressius. La majoria deIs indicadors economics
posen de relleu les tendencies a la baixa i quan comparam la situació d'avui respecte de la de l'any passat els
resultats reflecteixen que el nostre país, les Illes Balears,
han empitjorat pel que fa a la seva economia.

Vots en contra?
Abstencions? No n 'hi ha.
28 vots a favor, 30 en contra, cap abstenció. Queden
rebutjades aquestes esmenes.
Passam a la votació de les esmenes del Grup Parlamentari SOCIALISTA. Hi ha cap petició? Sí, Sr. Vidal.
EL SR. VIDAL 1 JUAN:
Demanam votació separada a l'Esmena 4.479.
EL SR. PRESIDENT:
Hi ha cap petició més?
Votarem en primer lloc la 4.479.
Vots a favor?
Vots en contra?
Abstencions?
25 vots a favor, 30 en contra, 3 abstencions. Queda
rebutjada aquesta esmena.
Votarem ara la 4.480, 4.478 i 4.477.
Vots a favor d'aquestes esmenes?

Fa ara un any aproximadament advertÍem des
d'aquesta tribuna que els fets més importants de l'any
1992 que comen~aríem no eren precisament els actes i
celebracions que s'estaven preparant, sinó ben al contrari, la preparació davant el desafiament que ha de representar l'Acta Única Europea i els efectes sobre la nostra
economia del procés de la constitució, de la construcció
d'Europa. I ens lamentavem que el pressupost que la
Comunitat Autonoma preveia invertir en la participació
en una d'aquestes celebracions, l'Expo-92, tinguessin un
volum similar al de tota la Conselleria de Comer~ i
Indústria, personal i tot, més de mil milions de pessetes
que for~osament hem de comparar amb l'esquefit i
insuficient esfor~ que el Govern estava disposat a destinar a un deIs sectors, industrial i el del comer~, el manteniment del qual tenia i té una importancia estrategica.
Avui, quan tornam a debatre els pressuposts, ara
per al 1993, la trista coincidencia amb la notícia de la
possible venda del pavelló balear per 100 pessetes hauria
de fer reflexionar a algú respecte de les prioritats del
Govern a l'hora de decidir la despesa pública, i a~o ens
permet iniciar l'analisi del pressupost de la Conselleria
de Comer~ i Indústria i posar de relleu la seva manca
d'adequació a les exigencies deIs sectors economics als
quals fa referencia.
El Grup Parlamentari PSM i EEM hem afirmat
de forma reiterada que el Govern de les Illes Balears no
té política industrial i hem avalat la nostra afirmació
amb les dades irrefutables que demostren la manca de
sensibilitat del Govern cap a les problematiques que
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afecten les indústries del nostre país, la Ínfima actuació a
l'hora d'ajudar aquest sector a sortir d'una aguda crisi.
Quan el sector del cale;at ha sofert una greu capficada que l'ha fet perdre la meitat deIs llocs de treball des del
1986 fins avui i s'ha pradu'it un submergiment que arriba a
límits insospitats, en uns moments en que la bijuteria sofreix
més que mai els embats de la competencia graga, quan les
darreres fires a les quals han acudit els empresaris bijuters
seran recordad es pels baixÍssims Índex de vendes, de tal
manera que els industrial s s'aferren avui, igual que a un clau
ardent, a l'eventual millorament de la competitivitat, fruit de
les dues darreres devaluacions.
Quan les indústries de fusta, deIs mobles, es troben
en un nivell tal de morositat entre els seus clients que molts
d'industrials s'han trabat, de la nit al dia, transformats en
propietaris de blocs d'apartaments, uns apartaments que no
poden vendre i que els ve ben just llogar. Quan més d 'una
d'aquestes empreses del moble comene;a a parlar de tancaments o de dedicar-se únicament i exclusivament a les funcions d'intermediaris d'altres fabriques, especialment de la
zona del llevant.
En uns moment en que la indústria de la construcció
nautica és cada día més residual, malgrat les perspectives
que des del Govern s'ha difús, potser per vendre millor els
plans de ports esportius.
Quan la indústria agro alimentaria ha protagonitzat
en negatiu l'actualitat económica a l'illa de Menorca l'any
1992, amb una notÍcia amb repercussions a nivell d'Estat
per la venda d'Industrial Quesera Menorquina a la multinacional Kraft. Una venda que, malgrat les afirmacions fetes pels
propietaris de no mantenir aturada la factoria de Menorca,
ha estat assumida amb incertesa, no soIs els 320 treballadors
de l'empresa sinó també ls petites empreses, i que són moltes, com vostes saben, subministradores de materials o de
serveis, així com, de forma molt especial, a les cents de
famílies pageses que depenen únicament i exclusivament
d'aquesta empresa, a la quallliuren la totalitat de la producció de formatge. Una quarantena de llocs de feina no seran
renovats a partir de primer de gener en aquesta empresa
segons rumors que estan al carrer a l'illa de Menorca.
Problemes a COINGA, tancament de Sa Roqueta,
AGAMA, crisi generalitzada de les cooperatives de transformació agroalimentaria.
Quan aquesta és la situació del sector industrial,
quan aquesta es complementa amb una caiguda del 40% del
sector de la construcció, en aquests moments, en aquesta
situació -repetesc- hem de fer front a un deIs elements de
can vi més notable deIs darrers anys. Amb aquests vims hem
de fer la panera, el cave, que ens permeti afrontar el repte
de competir amb els pa'isos més industrialitzats del món,
amb els quals ara formam un únic cos, alIó que es coneix
com a Comunitat Europea, un club on, com és lógic, triomfen els millors, els més competitius, i que d'aquí a nou dies

han de desapareixer les fronteres, un club d'elit, exclusiu i excloent, que ja fa temps que avisa que aquest desarmament aranzelari, que aquesta supressió de les franteres, que aquesta lliure competencia que regid els
mercats industrials pot ser traumatica per als qui no
s'hagin preparat per al xoc que ha de representar.
Si el 43% de les grans empreses de l'Estat espanyol no van declarar beneficis en l'exercici del 91, si
bbservam com, per al 92, el creixement de la producció
industrial es preveu petitíssim quan hem de continuar
augmentant els costs de producció, ens podem fer perfectament la idea de com es preveu l'evolució a les indústries que estan aquí afincades.
El desafiament del 93, segons un informe de la
Comissió europea, obliga a una norma, a esfore; d'adaptació per a les petites empreses ja que, en suprimir-se les
fronteres comercials, es destruiran els mercats protegits
i ae;ó obligara les petites empreses a augmentar el seu
tamany o a trabar aliats, socis complementaris, per poder sobreviure en un mercat més gran, obert a tot tipus
de competencia.
En aquesta situació, quan s'haura d'exigir un
enorme esfore; d'adaptació a les empreses, especialment
a aquestes petites i mitjanes empreses, que són totes les
de les Illes, si l' Administració no actua de forma conseqüent i canalitza tot l'esfor~ que sigui capae; de generar
per aconseguir la modernització del sector, difícilment
ens podrem adaptar a les noves exigencies.
Aquest bilió de pessetes -amb- que es calcula
que ha de costar l'adaptació a les normatives, a les exigencies medioambientals de l'Europa, de la qual ja formam part, per part de les indústries de tot l'Estat espanyol, no pot, ni fer-hi a prop, ser assumit per un sector
que necessitara fer immediatament noves inversions que
possibilitin la competitivitat deIs productes. Si l'Administració, els poders públics, no actuen de forma contundent, farem cert l'avÍs de la Comissió de les comunitats
del qual parlava fa un moment, en el sentit que les petites empreses de les zones periferiques com la nostra
poden desapareixer irremissiblement engolides pel cap
de fibló d'una competencia que ha d'empenyer immisericorde per fer-se amb la cota més alta possible del
mercat.
Si els poders públics no participen de forma ben
activa en el procés de modernització del sector industrial, de tal manera que aquest pugui, en poc temps, plantejar-se sense angoixes entrar en un procés d'internacionalització empresarial que vagi més enlla de la capacitat
exportadora o inversora a l'exterior, si no fa ae;ó en el
curt termini que tenim davant, les conseqüencies poden
ser nefastes per al sector i de rebot per a l'economia
global de les Illes.
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Aquest procés d'internacionalització empresarial, al
qual, a través d'acords cooperatius, les empreses puguin
accedir a aliances estrategiques que permetin solucionar la
poca capacitat d'innovació tecnologica que tenen, a la vegada, que possibiliti l'accés a nous mercats a través també de
noves xarxes de comercialització, en aquest procés pot jugar
un paper fonamentalíssim l'Administració, sempre que sapiga canalitzar convenientment els recursos de que disposa i
que tengui la voluntat d 'incidir directament en tot aquest
procés.
Miri, Sr. Conseller, el Nostre grup ha denunciat de
forma retirada l'abandonament, la infravalora ció que ha fet
sempre aquest Govern del sector industrial. Pel seu origen
sap voste perfectament l'esfor~ que algunes empreses fan per
tal d'adaptar-se a les noves necessitats i incorporar-hi noves
tecnologies i posar l'emfasi en qüestions cada dia més fonamentals, com són el disseny i la moda. Sap segurament millor que ningú d'aquÍ dins com han passat a ser vitals el
controls de qualitat que permetin l'homologació d'acord amb
les exigencies comunitaries.
No troba, sincerament, que el Govern, del qual forma part, no dedica l'esfor~ suficient a un sector que, si se'n
descuida, si baixa la guardia, pot perdre definitivament el
tren d'Europa? No, Sr. Conseller. Sres. i Srs. Diputats,
aquests no són els pressuposts per fer front a l'any de l'Acta
única Europea. Amb aquests pressuposts no donarem resposta a les exigencies, als reptes comunitaris. Amb aquests pressuposts no donarem pas al canvi de política que exigeix el
canvi de situació en que ens hem de trobar l'any 1993. Són,
els seus, uns pressuposts continulstes.
L'únic que han fet vostes ha estat mantenir les partides pressupostaries que el seu antecessor ja mantenia, potser
amb algun petit augment, insignificant, pero, i amb aquests
pressuposts hem perdut any rera any noves bases de la política industrial.
No podem donar suport de cap manera a uns pressuposts que mantenen la mateixa tonica d'altres anys, uns anys
en els qual s'ha fos el teixit industrial a la nostra comunitat,
i per a~o, perque els consideram insuficients, mancats d'objectius acords amb la demanda del sector, perque no esta m
d'acord amb les seves prioritats, perque estam conven~uts
que amb aquest pressupost no contribuirem afer més competitives les indústries de les Illes, perque entenem que no
aconseguirem impulsar una política de captació de noves
indústries ni solucionar la problematica de l'encariment del
sol industrial ni fomentar aquesta internacionalització de
l'empresariat que els permeti entrar dins noves vies de
coHaboració i alian~a amb empresaris de zones amb problemes semblants, ni aconseguirem un tractament racional i
adequat deIs problemes medioambientals que poden afectar
les indústries a les Illes, ni veim cap garantía que l'elaboraciÓ, que s'elabori, que s'elaborara una política firal coherent,
fora d'aventures improductives, perque entenem que no es
donara sortida als problemes del sector del comer~, deIs
quals parlarem més tard, perque, en resum, vostes proposen
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continuar pel mate ix camÍ i aquest no és de progrés, és
de regrés.
És per a~o que demanam a totes les Sres. i Srs.
Díputats que donin suport a la nostra esmena a la totalitat a la Secció 20 i pro posar que aquests pressuposts
siguin retornats al Govern per ser reelaborats a partir
d'uns criteris ben diferents. Gracies, Sr. President.
(L 'Hble. Sra. Vicepresidenta primera substitueix
el Molt Hble. Sr. President en la direcció del debat):
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gracies, Sr. Orfila. Pel Grup Parlamentari SOCIALISTA, té la paraula el Sr. Valenciano.
EL SR. VALENCIANO 1 LÓPEZ:
Gracies, Sra. Presidenta. Sres. i Srs. Diputats. El
Grup Parlamentari SOCIALISTA presenta aquesta esmena a la totalitat als pressuposts de la Conselleria d'Indústria i Comer~ perque comen~am a tenir proves
fonamentades de la incapacitat d'aquest departament,
proves que explicarem, que desgranarem i detallarem al
llarg d'aquesta intervenció.
Incapacitat en la gestió industrial, incapacitat en
la gestió comercial. Al principi d'aquesta III Legislatura
el nostre grup va mantenir una actitud expectant de cara
al nou consell, de cara al nou funcionament d'aquesta
conselleria. Van passar els primers 100 dies, ha passat
més d'un any, nosaltres creim que un dia com avui,
esta m practicament a final d'any, és quan les empreses
fan el seu inventari, és un bon dia per fer una reflexió
conjunta, com fan les empreses, i poder fer-ne, en
aquest moment, un balan~.
Tema de residus solids urbans. Jo vull recordar
al conseller el debat de pressuposts de l'any 1992, que es
va produir, logicament, dia 13 de desembre de l'any 91,
textualment, pagina 894 d'aquest Diari de Sessions, dei a
el conseller: "1 entram en el tema de residus solids urbans. A mi m'agradaria que em díguessin si és important o no que aquest tema estigui davant, 700 milions
per l'any 1992." On són aquests milions, Sr. Conseller?
Que n'ha fet voste? El Parlament li va encomanar 700
milions de pessetes perque tiras endavant el tema de
resídus solids urbans, on són aquests milions Sr. Conseller? Que n 'ha fet?
1 vull tornar a les paraules del conseller d'aquest
mateix día i del mateix debat pressupostari, i deia el
següent: 11500 milions de pessetes per al recinte firal.
Entenem que es fa necessaria la construcció d'un recinte
per poder fer unes fires dignes, on es puguin mostrar les
nostres fabricacions" etc., deia també el conseller. On és
el recinte firal?, vostes l'han vist comen~ar?, l'han vist
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construir?, on són aquests 500 milions de pessetes? , on estan?
El Parlament li va encomanar 700 milions de pessetes per a residus solids urbans, 500 milions de pessetes per a
re cinte firal, en total, 1.200 milions de pessetes, que n'ha fet
voste? Jo li ho diré, no n'ha fet res.
Pero es fixin bé que deia el conseller aquest mate ix
dia: 11 Pressupost de 1991 -que eren els anteriors- 1.351 milions. Pressupost de 1992 -un gran exit- 2.651 milions, un
augment real -deia- del 96'2%." Supos que recorden vostes
aquestes paraules.
Jo que som més humil, ara els proposaria que fessin
el següent exercici: Si a aquest pressupost fantasma de
2.600.000.000 li treim aquests 1.200.000.000, resulta que ens
en queden 1.400.000.000, que és el mateix, prikticament, que
hi havia a l'any 1991.
Precisament per aixo, Srs. Diputats, la veritat arriba
a surar; la veritat sempre sura. 1 avui la veritat comene;a a
quedar clara. De l'any 1992, del pressupost que hi havia, on
són les dues intervencions estrella que -segons el Consellerhavia de tenir aquesta Conselleria? On són? Ha estat incapae;
de dur-Ies a bon port. 1 aquest, ens agradi o no, és el balane;
de 1992.
Jo, Srs. Diputats, no vull parlar de la política de
l'anterior Conseller Sr. Oliver. Al Conseller, Sr. Triay, tampoc no li agrada parlar-ne; diu que com que ell no hi era, no
en volia saber res. La veritat és que jo tampoc no en voldria
saber res, d'aquesta herencia. Ho entenc perfectament. Pero
avui sí que podem parlar de la seva responsabilitat com a
conseller. Sí que en podem parlar. Política industrial: Quan
va esser conseller aquesta persona a l'any 1991 -que supos
que voste hi era-, de 263.000.000 per a Indústria només en
va gastar 158.000.000. EIs altres 105.000.000 va esser incapae;
d'invertir-Ios. S'hi fixin bé, Srs. Diputats. En una epoca de
crisi, incapacitat per invertir-los (segons dades que ha donat
el Govern a aquest Parlament). Per tant, ja tenim una primera prova, el primer any, de la incapacitat de gestió d'aquest
conseller en concreto
Any 1992. No parlarem del capítol 6; parlarem deIs
capítols 7 i 8, que és on hi ha les dotacions economiques
importants. Que teníem de credit inicial dia 1 de gener a
capítol 7, transferencies de capital? 1.396.000.000. El 30 de
setembre, les darreres dates sobre les quals el Govern ha
donat la documentació al Parlament, teníem de credit contret -que no gastat- 489.000.000. Aixo significa, Srs. Diputats,
que des de principi d'any hi ha 907.000.000 que estan penjats.
Capítol 8, variació d'actius financers. Credit inicial:
498 milions. Credit contret a 30 de setembre: 120 milions. És
a dir, 379 milions.
Resumint, Srs. Diputats, que d'una xifra global de
1.894 milions, 1.386 queden sense executar, queden sense

contreure, de moment. 1 aixo, Srs. Diputats, vol dir una
execució d'un 32%. Un 32% que és una xifra importantíssima perque hi ha 1.386 milions que queden penjats
de momento 1 vostes, Srs. Diputats, creuen que en una
situació de crisi a la indústria i el comere; aixo és permissible?
Jo entenc que les veritats a vega des no agradin
i que hi hagi algun membre del Govern que davant la
veritat se n'hagi d'anar. Pero aquí totes les coses s'han
de dir. Ja els deia al principi de la me va interven ció que
un deIs motius pels quals el Grup Parlamentari Socialista ha presentat aquesta esmena a la totalitat és perque
comene;am a tenir proves fonamentades de la incapacitat
de gestió d'aquest departamento
1 anem al curs 1993. És cert -perque tant hem
de dir les coses negatives com les positives- que en el
pressupost de Comere; hi ha hagut un increment positiu.
Ho varem dir a Comissió, que varem fer venir el Conseller perque ens expliqués el Pla de comere;; ho varem
dir a Ponencia, ho dei m a la Comissió i ho deim al
Plenario És cert; hi ha hagut un increment positiu referent al programa de Comere;, quasi tan important com
el de Bon Sossec. Han incrementat el pressupost de
Comen; en 412 milions. De 485 milions que tenia el
programa de Comere; a l'any 1992, passam a 893 a l'any
1993. És a dir que tenim un esfore; de 412 milions. Un
esfore; més petit, evidentment, que el de Bon Sossec,
pero que nosaltres consideram positiu. I com que és
positiu, ho hem de dir. Ja ho hem expressat anteriorment i no ens importa dir-ho les vegades que faci falta.
Pero també hem dit que no compartim la distribució del
Pla de comen;. A tal efecte hem presentat tot un conjunt d'esmenes que en aquest moment no són objecte de
debat i a les quals, per tant, no farem referencia.
Jo sé que el Govern diu que el Pla de comere;
és un pla consensuat. Pero, Sr. Conseller, em permetra
que ti digui que és un pla imposat. És un pla que el
Govern va imposar a la plataforma de comere;, i, tant si
hi estaven d'acord o no els varen dir: "0 aquest pla o
res ll • 1, logicament, es varen estimar més aquest pla que
res. Varen haver d'acceptar el pla. Sé que no els agrada
que els diguin aixo, pero aquesta és la veritat. Aquest
pla no és el pla deis sindicats; aquest pla no és el pla de
les patronals. No ho éso 1 vostes ho saben. No és el pla
ni deIs sindicats ni de les organitzacions patronals. Ho
saben perfectament. És el pla del Govern. Un pla que el
Govern va imposar a la plataforma de comere;.
Per tant, no venguin amb la cane;oneta que fan
el que diu el sector comercial. No. EIs varen imposar un
pla i, logicament, el sector de comere; el va haver d'acceptar perque no els quedava més remei. Supos que els
Diputats recordaran que el sector de comere; va haver
d'arribar a fer una vaga general dia 19 de febrer, perque, tot i esser un sector important de la nostra economia, era el sector més oblidat per aquesta administració
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autonómica. Varen haver de fer vaga perque -i em permetin
que eIs ha digui- la cara els tornés una mica vermella. 1 tots
els grups parlamentaris -absolutament tots- estaven d'acord
en I'elaboració d'un pla de comer~. El que passa és que
voste va impedir que hi hagués un consens i va impedir que
hi hagués un acord. I si no, es fixin en aixó: El Govern va
aprovar el Pla de comer~ dia 25 de maig, i el Conseller diu
que no pot arribar a un acord perque no pot perdre temps
i dur aquest pla al Parlamento 1 tarda quatre mesas, fins dia
10 de setembre, per fer arribar els quatre decrets de comerl5
al Consell de Govern; quatre decrets que haurien estat redactats en dos dies, i de manera gratuIta, per qualsevol diputat
d'aquesta sala. Quatre mesas. 1 després diuen que no tenen
temps, que no poden perdre dues setmanes per dur aquesta
pla al Parlamento 1 si era tan urgent com deien, per que
varen tardar quatre mesos, Sr. Conseller, i no els va fer immediatament en el mes de juny? Per que? Crec que seria
interessant que ens ho expliqués. Quatre mesos per redactar
uns decrets que es poden elaborar en un dia. Aixó és una
actitud d'intoledmcia.
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no sap que ha de fer, encarrega un estudi i després no
hi dedica doblers. 1 ja ha va dir el Diputat Sr. Ribas de
Reyna a Comissió: En aquesta comunitat s'encarreguen
massa estudis i es fa molt poca feina. Jo li demanaria,
Sr. Conseller, que fes cas al Sr. Ribas de Reyna. Faci
menys estudis i més feina per la nostra indústria i el
nostre comerl5.
EL SR. PRESIDENT:
Grades, Sr. Valenciano.
Sí, Sr. Ribas de Reyna, per que em demana la
paraula?
EL SR. RIBAS 1 DE REYNA:
Por alusiones, Sr. Presidente.
EL SR. PRESIDENT:

Resumint, Srs. Diputats, la qüestió comercial, en
aquest pressupost no es va valer arribar a un acord sobre el
Pla de comer~. El nostre grup parlamentari no esta d'acord
amb la seva distribució i, per tant, tenim un altre motiu per
presentar aquesta esmena a la totalitat.

Té un torn de tres minuts per al-lusions.

1 un darrer motiu -i acabaré- que avala aquesta esmena a la totalitat a la secció d'indústria i comer~ és la
"hipocresia" -entre cometes- d'aquest pressupost que només
té, en certa manera, el nom d'indústria. Quina política industrial presenten en aquest pressupost? Jo els ho diré. Com
que no saben que han de fer, elaboren un estudi. Un estudi
que havia de durar un any i que dura dos anys. 1 que fan
amb aquest estudi? El duen al Parlament. 1 quan li han duit,
que hi fan? No hi ha dotació económica.

Yo quiero decirle una cosa al Sr. Valenciano. Es
verdad que dije esto. ¿Y sabe usted por qué lo dije?
Porque me vino a la cabeza la asociación de ideas con
los estudios que hacen ustedes en el término de Calvia.
Mire, vamos a sonreír. Le voy a nombrar dos estudios
para que toda la Cámara entienda por qué lo dije. Uno
es "Diseño de las playas como nuevo producto turístico,
con especial incidencia en el turismo de invierno",
5.000.000 pesetas. Segundo estudio, "Diseño de actividades en espacios públicos y zonas verdes como nuevo
producto turístico, con especial incidencia en el turismo
de invierno", 3.000.000. Nada más, Sr. Presidente.

Aixó és política industrial? Com poden veure, Srs.
Diputats, poden comprovar que la situació del Grup Parlamentari Socialista davant aquest pressupost per a l'any que
ve és ben clara.
Primer punto Un conseller que durant 1992 ha demostrat -i crec que ha he justificat numericament- que ha
estat clarament incompetent.
Segon punto Aquest conseller no permet arribar a
acords en materia de comer~. El que far és aplicar el rol
parlamentario

EL SR. RIBAS I DE REYNA:
Sr. Presidente, Sras. y Sres. Diputados.

EL SR. PRESIDENTE:
Gracies, Sr. Ribas de Reyna.
Sr. Triay, té la paraula, dins qüestió incidental.
EL SR. CONSELLER DE COMER<; I INDÚSRIA (Cristófol Triay i Rumbert):
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats.

Tercer punt. El Grup Parlamentari Socialista no esta
d'acord amb la distribució en materia comercial que ha
imposat el Conseller en el sector. Volem -i ja ho explicarem
després- que hi hagi més ajudes dirigides directament al petit
comerciant i volem menys partides d 'estudis i propaganda
encoberta.
1 quart punto Estam en contra d 'una política buida
en materia industrial. Moltes paraules. El Conseller, com que

Comen¡;aré pel Grup Socialista i faré una referencia molt curta a l'any 1992. Crec que l'objecte d'aquest debat són els pressuposts de 1993, pero ja que
voste ha fet una certa incidencia en el tema concret de
residus urbans, li diré que la partida pressupostaria
prevista de 700 milions de pessetes estava destinada,
evidentment, a les accions que poguessin fer el Consell
Insular de Mallorca i el Consell Insular de Menorca. Per
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tant, el Govern no té cap responsabilitat en aquest tema,
tenint en compte que el Consell Insular de Mallorca encara
no té definit quin ha d'esser el moment oportú per dur a
terme el tema de res idus sólids urbans.

del nostre entorn i alts tipus d'interes que superen en 4
i 5 punts la resta de pa"isos (com va dir el Conseller sr.
Forcades, nosaltres no tenim el Banc d'Espanya i no
podem fer una acció concreta en aquest tema).

Pel que fa a Menorca, és important dir que es va
arribar a un acord important del nou President, loan Huguet, per tirar endavant la gestió de residus sólids urbans
enguany. 1 és important dir que des de l'ajuntament de Maó,
no regentat pel PP, es va fer tot el que es va poder perque
aquest tema no tirés endavant. En aquests moments, a desembre de 1992, s'han rebut ja certificacions concretes del
Consell Insular de Menorca per a quantitats de 60 milions de
pessetes, que sera l'única quantitat amb que comptaran. l en
els propers anys, continuaran les partides pressupostaries per
aquest concepte.

Tenim una sobrevaloració de la pesseta; a la fi,
han hagut de devaluar vos tes dues vegades en dos mesos. ¿Vos tes s'adonen de quina hauria estat la potencia
exportadora de les empreses que tenim a les Illes, si
haguéssim fet aquesta acció, no imposada per les circumstancies, dins 1991 i 1992? ¿Vostes saben la quantitat de mils de milions de pessetes que s'han perdut a
nivell turístic -sobre el qual no vull parlar- en el tema
de l'exportació deIs nostres productes elaborats? Han
devaluat dues vegades i és possible que ho hagin de fer
una altra. Teníem la pes seta sobrevalorada en un 24%
de la realitat. Aixó, des d'aquí, no ho podem tocar.

Crec que voste, Sr. Valenciano, s'ha tornat a equivocar de debat, perque tota la seva intervenció ha estat sobre
1991 i 1992, i no ha fet una proposta concreta alternativa als
pressuposts que presentam nosaltres per a l'exercici de 1993.
l dar, agafa les dades que li interessen del mes de septembre.
Esperi els resultats finals de l'exercici de 1992 per dir quina
ha estat la quantitat total de despesa que hi ha hagut en
aquesta conselleria. Perque de la mateixa manera que ralla
que s'han perdut quantitats concretes o que s'han traspassat
partides pressupostaries, com la de residus sólids, jo també
li puc dir que n'han entrat d'altres seccions pressupostaries
per a accions concretes, com el Pla de comen;; que ja enguany hi ha hagut dotació pressupostaria, que hi ha hagut
més dotacions de les previstes per a inversió en noves tecnologies. 1, per tant, quan voste tengui dins el primer trimestre
de 1993 els pressuposts tancats de 1992 sera quan podra
discutir aquest tema.
Per una vegada diu que en els pressuposts de 1993 hi
ha alguna cosa positiva, que és el tema del Pla de comen;.
Peró diu que no és un pla consensuat, sinó imposat. En una
cosa li he de donar la raó: Evidentment no és el pla deIs
sindicats ni és el pla deIs comerciants; és el pla del Govern
d'aquesta comunitat autónoma. Un pla que s'ha intentat
consensuar en un grau important amb aquests dos agents
socials i que és un pla quatriennal del qual al 1993 hi haura
ja una partida de 900 milions de pessetes. Així, ens dóna la
raó en el fet que el comer~ ha tengut una partida important
addicional al que tenia en anys anteriors, i en aquest punt
compartim la seva postura.
Diu que no hi ha una política industrial en aquesta
comunitat autónoma. Jo ja sé que el que li diré no els agradara, peró ho he de dir. La política macro económica de
l'Estat espanyol és, en certa manera, el que ha duit a l'enfonsament total de les empreses en aquest país. I vostes
volen que aquí, amb uns pressuposts de 48.000 milions de
pessetes, adarim tota la xarxa industrial d'aquestes illes.
Voste sap millor que jo -i si no ho sap, jo li ho diré- que en
aquest país esta m en inferioritat de condicions per entrar en
els nous reptes del Mercat Comú, per diverses qüestions que
jo enumeraré: Tenim la inflació més alta de tots els palsos

Tenim una forta pressió fiscal. 1 que voste em
ralli de la vaga del mes de febrer és xocant, perque un
deIs temes d'aquesta vaga era la possible incidencia del
canon de l'aigua en aquesta comunitat autónoma. Vostes han passat l'IVA del 12 al 15. L'impost d'activitats
económiques, al qual tothom esta en contra, els ajuntaments l'han d'aplicar. Varem haver de fer un IRPF
retroactiu en el mes de gener, dins el mes de juliol. 1,
per acabar de rematar-ho, la ILT, que les empreses
encara ara han de dur dins el seu compte.
Tot aixó ho han fet vostes des de Madrid; no ho
hem fet des d'aquí, Sr. Valenciano. 1 la xarxa empresarial d'aquestes illes es troba en uns moments dificilíssims,
peró no a costa del que hagi passat en aquesta comunitat
autónoma. 1 que feim nosaltres, no per adarir la indústria i el comer~ d'aquestes illes? Encara que ens sapiga
greu, hem de paHiar el desastre de la política que duen
a nivell estatal.
1 nosaltres que podríem, amb altres quantitats
importants, fer accions concretes de cara a disseny, de
cara a pujar les noves tecnologies, ens hem de limitar a
pal-liar tots aquests punts que li he anat enumerant. I
hem de subvencionar amb tipus de punts d'interes els
credits, de 4, 5, 6 i 7 punts als 16 i 17 que hi ha en el
mercat. Hem de donar suport a la innovació tecnológica,
perque des de Madrid l'aportació és esquifida. Hem de
pujar en els temes de formació, etc.
Em sap greu haver de dir-ho, peró si voste
critica aquests pressuposts -que sí tenen un increment
del 20% respecte als de l'any passat-, li diré que quan jo
veig els projectes que vostes presenten a Madrid em fa
pena veure que precisament la seva política industrial
tan soIs acapara 1'1 % de tot el pressupost, i és trist que
de 1992 a 1993, en lloc d'augmentar, disminueixi.
Aquesta és la seva política industrial des de l'administració estatal. Per tant, nosaltres -i no entraré en el que
anam fent dins els pressuposts, ja que vos tes els tenen-
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hem de paHiar mol tes de les polítiques que ens vénen a
nivell central, de cara a la indústria i el comen;.
Quant a l'esmena a la totalitat feta pel PSM-EEM,
jo li he de dir que de manera global podria acceptar els arguments que ens han donat. Vostes ens poden dir que des
d'aquÍ no adoptam postures fermes de cara a la xarxa industrial, que el comere; esta en declivi i que no li donam suporto
Bé, jo crec que amb aixo hem d'esser prudents. He de dir
que crec que hem fet un esfore; important en el tema del
comere;. Fa dos mesos ja vaíg anunciar que estam elaborant
un pla de reindustrialització. J quan ens demanen per que no
hi ha dotacíó pressupostaria, difícilment n'hí pot haver
d'una cosa que ara estan confeccionant, que vendra al Parlament per a la seva discussíó, i que en el moment oportú
tendra dotació pressupostaria. Per aixo li he de contestar
que no ens faci culpables de si s'ha de fer una regulació
d'ampliació o no. Crec que aquesta política, tant d'aquestes
empreses concretes com d'altres del sector agroalimentari, és
una política que nosaltres hem de paHiar, pero no executar
directament amb els pressuposts que tenim.
Hem passat a una dotació pressupostaría de 3.000
milions de pessetes. Crec que aquests pressuposts no són els
que aquest Conseller -com cap altre- voldría per a la seva
conselleria, pero són els únics possibles. J, per tant, nosaltres
demanam al grup que dóna suport a aquest govern que rebutgi aquesta esmena a la totalitat, perque confiam que amb
els nostres pressuposts podrem, almenys, ajudar a paHiar
aquesta crisi. J que no ens la facin nostra, perque ve d'una
conjuntura imposada des del Govern central. Gracies.
EL SR. PRESJDENT:
Gracies, Sr. Triay.
Torn de replica al Conseller. Sr. Orfila, té la paraula.
EL SR. ORFILA J PONS:
Gracies, Sr. President.
Actuacions de la Conselleria. Creació de noves indústries: Zero. Abaratiment de sol industrial: Pobresa absoluta. Evolució de la indústria del cal<;at mentre voste ha estat
a la Conselleria d'lndústria: Continuació de la caiguda en
picat. Evolució de la indústria bijutera: Tendencia decreixent.
El conformisme que demostra en la seva conselleria
esta en contradicció amb allo que fan altres comunitats autonomes. Altres governs han decidit fer un esfore; per impedir
la desindustrialització fruit de la competencia a causa de
l'entrada a la CEE. Són comunitats que, governades per la
dreta o per l'esquerra, saben que el teixit industrial és fonamental per sobreviure, per al manteniment de l'economia,
per donar-li estabilitat. l així, Múrcia, una comunitat que
tampoc no és gaire rica, dedicara 150.000 milions de pessetes
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a un pla de reindustrialització. EIs catalans, els bascs,
s'afanyen a manifestar la voluntat de complementar una
actuació que consideren excessivament tímida per part
del Govern central, a Madrid (aquesta madrid que tant
els obsessiona). Pero, ai, són comunitats amb un projecte de país darrere; una cosa que tristament no succeeix
a la nostra comunitat autonoma. O, almanco, ha demostren amb fets.
Quin pla tenim per salvar les empreses que
encara sobreviuen a les nostres illes, Sr. Conseller?
Quins plans que no siguin un cúmul de paraules? Pobres, Sr. Conseller. Pobríssim és l'inted~s que demostra
el Govern per aquest sector. ¿Com explica, Sr. Conseller, que mentre la seva conselleria manté uns pobres
pressuposts -poc més de 1.000 milions de pessetes, deixant de banda res idus solids- Agricultura jugui amb més
de 4.000, i Indústria amb més de 5.000? Desinteres. De
mantenir la neutralitat propia d'una economia de mercat
no n 'ha parlat; i en sol parlar quasi cada vegada. No em
facin riure. J no s'excusin, per favor, amb les exigencies
comunitaries que no hem d'incidir en l'economia, que
no hem de planificar ni tenir una actitud molt més incisiva i activa en materia de política economica. La CEE
és el club més intervencionista del món. Planifica les
produccions,limita els creixements, estableix contingents
per a cada producte i, en algun cas, arriba a multar qui
es passa per damunt d'aquestes produccions. Que ha fet,
Sr. Conseller? Que pensa fer en materia de política de
medí ambient industrial? Quines actuacions pensen dur
a terme en programes de diversificació i estalvi energetic, amb les quantitats que hi tenen pressupostades?
Tristament, les seves actuacions en totes aquestes materies són un desastre. J, sincerament, podem convenir, Sr.
Conseller, en la responsabilitat del Govern de l'Estat
espanyol en materia de política economica. l em cregui
que no hi coincidim. Pero no s'imagíni que aquesta no
coincidencia amb la política de govern del PSOE ens fa
coincidir amb la seva. Ens esgarrifa pensar que succeira
quan vostes governin, si és que arriben a governar -Déu
no ho vulgui- a Madrid, quan veim el que fan i el que
no fan aquí.
1, per supost, en política industrial no val allo
de "mal de molts, conhort de besties". Si a Madrid no
fan res, a<;o no és excusa perque aquí no facem res.
Tot el seu raonament ha consistit a dir que n'hi ha un
altre que ho fa pitjor. No ens consola. Sr. Conseller,
vostes no paHien els defectes, els deficits, de les actuacions deIs altres. Vostes van a rossec de les iniciatives del
sector; i si ell no té iniciatives, vostes tampoco
Una única afirmació positiva ha fet voste a la
seva intervenció: Que estan elaborant un pla d'industrialització. J ja en van dos. Facta non verba; fets, no paraules. Actuacions. No més estudis. l parlant d'estudis que
no serveixen per a res -com deia un portaveu del seu
grup-, com s'entén que la Comunitat Autonoma, en
aquests moments, es permetí el luxe d'encarregar un
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estudi per fomentar la competitivitat de les Illes Balears í
dediqui 85.000.000 de pessetes a la Conselleria d'Indústria?
No entenc que aquesta quantitat sigui el doble del que dedicarem a promoció d'innovació de noves tecnologies, més del
doble del que dedicarem al foment de I'abaraiíment del sol
industrial, i infinitament més del que dedicarem a medi
ambient industrial (quan aquesta és una qüestíó fonamental).
85.000.000 en un estudi? Vol dir que no ens podríem posar
d'acord per fer-Io entre tots, possiblement de franc?
Em cregui, Sr. Conseller, aquests no són els únics
pressuposts possibles. Jo li faig una oferta. Voste ha dit que
podia estar d'acord amb bona part de la filosofia que jo
exposava. Jo cree que en materia de política industrial es
podria repetir una cosa que ahir afirmava un portaveu quan
discutíem la política en materia d'agricultura: Les polítiques en materia economica cada vegada estan més condicionades; esta n més condicionades per elements de fora de la
nostra comunitat autonoma. Aquest és un fet real. Per la
política que marquen a Madrid, la política que marquen a
l'Europa comunitaria. Per les grans polítiques economiques
que es fan arre u del món. 1 a<fo és ben cert.
El SR PRESIDENT:
Vagi acabant, Sr. Orfila.

to de la competitividad
85.000.000.

de

las Islas Baleares 11 ,

Jo, Sr. Conseller, li recomanaria que es llegís el
debat pressupostari en el Congrés de Diputats quan hi
va haver-ne la presentació per part del Govern de l'Estat. 1 es llegeixi, concretament, el Diari de Sessions número 221 del mes d'octubre. Alla on el Sr. Aznar, quan
feia la crítica al Sr. Solchaga Catalán, li deia que aixo
deIs pressuposts generals, molt bé; pero les comunitats
autonomes ... 1 tot el debat era de comunitats autónomes.
1 ara vénen aquí, i aquí el debat no és de comunitats
autonomes; el debat és de Madrid. Jo crec que ja esta
bé de tirar pilotes fora. Hem d'esser responsables del
que som i del que tenim. El Sr. Aznar a Madrid i voste
aquí. Cadascú a la seva banda.
Aquesta can~oneta que ens ha explicat, Sr. Conseller, jo ja la vaig escoltar a l'any 1990. 1 voste ens
recita la mateixa can<foneta que li va explicar un alaiorene -amic comú-. Voste vol parlar de xifres macroeconómiques europees i de no sé que d'Espanya? Ido parlarem d'Europa i de xifres macroeconomiques europees.
Dades comparades de l'any 1991: Inflació d'Espanya,
5'5; inflació d'Italia, 6'3. Escolti, escolti. Aprengui la
l1i~ó. Regne Unit, 5'9. Poc més poc manco (4 decimes
per amunt, 4 decimes per avall).

EL SR. ORFILA 1 PONS:
Ja acab, Sr. President. Un segon.
És perfectament possible cercar una política consensuada en materia industrial. Perque necessitam salvar el
teixit industrial de les nostres illes. Perque ens jugam el
futur. Perque ens jugam un model determinat de creixement
i d'economia. Perque no volem mantenir una economia tan
pobrament diversificada que acabem depenent del tot d'un
únic cultiu; i per a~o necessitam tenir una indústria viva. 1
cregui, Sr. Conseller, que ens trobaria, a tots els grups, disposats a consensuar l'elaboració d 'una política industrial correcta. Pero per a a<fo, haurien de votar vostes primer, evidentment, la nostra esmena a la totalitat de retirada d'aquesta
secció. 1 cregui que tots els grups contribuiríem a refer
aquests pressuposts amb nous criteris.
EL SR PRESIDENT:
Gracies, Sr. Orfila.
Té la paraula el Sr. Valenciano.
EL SR VALENCIANO 1 LÓPEZ:
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats.

"Concurso público para la elaboración de un estudio
de viabilidad para el establecimiento de un consorcio medioambiental en Baleares " , 25.000.000 pessetes; 11 Concurso
público para la elaboración de un plan estratégico de fome n-

Tipus d'interes a llarg termini que tant piquen
a Espanya: 12'4. A Fran~a o a Italia: 12'2. Regne Unit:
11'48. Dades comparatives del mateix any.
Deute públic a tant per cent damunt el PIB:
Estam molt per davall de la mitjana comunitaria. M'evitaré llegir-ho.
Pero podem continuar. Aquest sector públic que
tant preocupa. Anem a analitzar el consum públic damunt el consum privat. Alemanya: 16'8; Espanya: 19'5;
Fran~a: 23'5; Anglaterra (la Sra. Thatcher, que tant li
agrada): 22'5. EIs repetesc, Espanya: 19'5, menys.
Vol que parlem de la formació bruta de capital,
un tema tan important? Vol que parlem de l'increment
de la formació bruta de capital de l'any 1980 a l'any
1989, per exemple, segons les darreres dades consolidades que hi ha? EIs les puc llegir. Alemanya: 11 %; Fran~a: 13% ; Espanya -escolti bé-: 46%.
Jo cree que hem de venir aquí a parlar del que
sabem. No hem de venir a parlar de can~onetes de fa
uns quants anys que ens va contar un amic, cosa que
veig que encara fa. Quin era el seu pressupost? Que
tenia dia 1 de gener? 1.894 milions. Ara n'ha gastat
seixanta més. No són 609; són 669. Bé, en comptes d'un
32% és un 35%. Una miseria, en epoca de crisi. Incompetencia total i absoluta. Tanta sort que voste esta d'aeord amb el fet que no va permetre arribar a un conSens
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en el Pla de comen;. Veig que esta d'acord amb que és un
conseller una mica intolerant.
1 per acabar, Sr. President, ara resulta que no tenen
alternativa. En el pressupost que li presentam, Sr. Conseller,
Ji capgiram tants de ~ilions que li feim un pressupost totalment nou i diferent. Es a dir, Sr. Conseller, li feim un nou
vestit.
EL SR. PRESIDENT:

és l'adient. I per tant, com he dit abans, demanam que
el grup parlamentari que dóna suport al Govern rebutgi
aquestes dues esmenes a la totalitat. Gracies.
EL SR. PRESIDENT:
Grades, Sr. Triay.
Fixació de posidons. Pel Grup Parlamentari
Mixt, té la paraula el Sr. Vidal.

Gracies, Sr. Valenciano.

EL SR. VIDAL 1 JUAN:

Vol tancar la qüestió, Sr. Conseller? Té la paraula.

Grades, Sr. President.

EL SR. CONSELLER DE COMER~ I INDÚSTRIA
(CristOfol Triay i Humbert):
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No canviam el nostre vot davant les esmenes a
la totalitat que presl:;nten el Grup PSM-EEM i el Grup
Parlamentari Socialista.

Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats.
Sr. Orfila, crec que nosaltres sí tenim una política
clara de sol industrial. El que passa és que vostes no han
esmenat en aquests pressuposts l'empresa pública Foment
Industrial i l'lnstitut Balear de Disseny.
Crec que hi ha unes idees clares. Que dins 1993 hi
ha prevists 250 milions per adquirir sol industrial, concretament a les tres Illes, per tenir un sol disponible per a les
empreses que hi vulguin invertir a preu de cost, a preu d'infrastructura. I creim que es tracta d'una primera passa de
col'laboració amb les possibles empreses que tenguin interes
per instal'lar-se a les Illes. S'han fet accions concretes de
suport -no grans coses, perque els nostres pressuposts no ha
permeten- i en el mes de gener inaugurarem una empresa a
Mallorca dedicada a la indústria química, una altra dedicada
a la indústria textil. A Menorca, una empresa dedicada a
l'embotellament d'aigua. A tot aixo, li donam suport amb el
nostre pressupost.
Sobre el nou Pla d'industrialització, m'he de reafirmar amb el que he dit abans. Jo no puc col'locar en els pressupostos de 1993 una cosa que encara esta en estudio Em
rallen vostes d'un estudi de 85.000.000. Escoltin, a la meva
conselleria aquest estudi no s'ha duit a terme. Per tant, ha
d'esser a una altra conselleria a qui han de fer demanar disculpes; no a la meya.
A la meva primera interven ció m'he limitat únicament a contestar de forma global les seves intervencions,
pero crec que, de manera detallada, li podria anar enumerant
partida per partida -i quantitats que hi ha dins promoció
industrial i a inspecció tecnica de vehicles- accions concretes
que es faran al 1993. No és el moment oportú. Crec que, en
tot cas, amb les esmenes que vostes han fet i que el grup
parlamentari els contestara, ara no és el moment adient per
anar partida per partida posant les quantitats.

Fixam la nostra postura i, sense entrar en debat,
volem dir que fa una estona se'ns ha dit -per part d'un
estimat company d 'un altre grup- que el nostre grup
estava un poc light en aquest debat de pressuposts. Jo
crec que en aquestes esmenes a la totalitat va bé -des de
la nostra posidó- adoptar aquesta postura d'observació.
Sobretot d'aquest intercanvi d'estudis proposats pels uns
i els altres, que han rivalitzat en la denominació, com
més llarga i esoterica millar. Aixo ens fa pensar, també,
que aixo d'anar-se'n per los cerros de Úbeda els uns i els
altres pels llanos -que aHa no hi ha cerros- de Belgica ...
Tot aixo, des de la nostra perspectiva -que procuram que
sigui objectiva-, ens du a aquestes abstencions a les esmenes a la totalitat. Perque tots podem esmenar a altres
i de vega des val més no esmenar, ja que fins i tot amb
ellexic es cometen errors. Aquí han usat "detentar" per
"ostentar", és a dir, s'ha emprat indegudament. 1 així,
han dit que un conseller "detenta" una conselleria determinada. 1 supos que no ha han dit amb mala intendó.
Pero tot aixo fa que des de la nostra postura puguem
treure aquestes conclusions i veure que no és alIo de dir
que se'n van a Madrid per donar l'excusa de com ha fan
a Madrid, sinó per dir, fins i tot, que les causes que
vénen de Madrid, també, indubtablement, influeixen a
la nostra comunÍtat autonoma.
Per tot aixo, vista la part positiva deIs uns i la
part positiva, també, deIs altres, la nostra posició -també
des d'una perspectiva positiva per a tots- sera d'abstenció davant d'aquestes dues esmenes.
EL SR. PRESIDENT:
Grades, Sr. Vidal.
Sr. Huguet, té la paraula.
EL SR. HUGUET 1 ROTGER:

Nosaltres creim que la política que duim pel que fa
a energía i medi ambient, residus solids, indústria i comer~

Gracies, Sr. President.
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Quan escoltava les esmenes a la totalitat, i sobretot
els arguments que han emprat, hom ha recordat que la can¡;ó
de les mesures que aquí els esmenants -sobretot per part del
grup de l'EEM- proposaven com a actuacions o ja l'havia
llegida o l'havia sentida. 1 vet aquí que aquesta can~ó era
repetida per un i escrita per uns altres. Els temes de millora
de l'organització industrial, modernítzació i investigació,
desenvolupament d'estructures tecnologiques, promoció de
disseny, formació, etc., etc., els podem llegir a les memories
del pressupost que presenta la Conselleria d'Indústria i Comer~. Pressupost que té un increment del 20%, i que passa
de 2.571 milions de pessetes a 3.118 milions de pessetes.
El nostre grup, davant aquest panorama de profetes
de temps tenebrosos per a la nostra indústria té, encara, dins
tates les dificultats, una esperan~a en el teixit industrial de
les nostres illes i del comer~. 1 creim que, encara que amb
dificultats, serem capa¡;os d'afrontar el futuro Aquestes paraules són coincidents, per part d'aquest portaveu, amb les
del Ministre d'Indústria del Govern central, que les va pronunciar primer.
Per tant, en tot dins aquest món hi ha una interrelació entre les polítiques nacionals i internacionals i les polítiques de la nostra comunitat autonoma. Totes les macroxifres
que aquí s'han manejat -i jo per no caure ni en l'error ni en
la temptació, perque reconesc l'habilitat amb que les maneja
el portaveu del Grup Socialista no ho he fet- demostren fets
irrefutables que surten publicats a totes les revistes d'especialització economica. 1 arnés surt a l'informe de l'OCD el fet
que Espanya és el país de la CEE que més cotitza en conjunt d'imposts, que ha tengut una evo lució de pressió fiscal
superior als palsos que configuren el marc europeu, que
l'increment deIs pagaments a la Seguretat Social de 1982 a
1991 ha passat del 28% al 35%, etc.
Tot aixo ha provocat el desmantellament de la petita
i mitjana empresa, i ha provocat, amb els mateixos arguments, que a un moment determinat sortissin al carrer. No
hi ha dia en que falti noticiari on no hi hagi un conflicte al
mig del carrer a causa de la política economica que pugui
fer un govern determinat. Pero no és aquest el debato El
debat és que tenim un pressupost que ha incrementat fortament la seva dotació pressupostaria i que té una voluntat
decidida no de fer miraeles, sinó d'ajudar a sortir de la crisi
en la mesura que sigui possible, i amb la modestia que pot
ajudar a una crisi tan profunda com la d'aquests moments.
Paraules com "adaptació d'empreses", "modernització" ,
"formació", "competitivitat" són paraules de manual. Dur-Ies
a ter me és molt difícil. 1 qui selecciona és el mercat. EIs
posaré com a exemple la darrera Fira de cal~at a Düsseldorf,
on de dues empreses que exposaven en els mateixos estands
l'una va fer un enlairament impressionant en comandes i
l'altra -que teoricament tenia uns productes tan bons o millors- no va ten ir exit. La culpa d'aixo no és del Govern.
Aixo suposaria que tant el merit de la primera com el fracas
de la segona serien responsabilitat del Conseller. 1 aixo no és
seriós, per favor.

Sobre el tema de la reindustrialització, vos tes
saben que aquesta comunitat autonoma va demanar
tenir la consideració de "zona de preferent industrialització "? Nosaltres ho hem demanat aquí, per dues vegades, a la passada legislatura. Al negociat de Madrid ho
han denegat cada vegada. No podem comparar les quantitats que es dediquen a cada comunitat autonoma. S'ha
preocupat, voste, d'on vénen aquests fons? Ens n'hem
de preocupar per saber que, desgraciadament, tots els
esfor~os que feim aquí són pocs. 1 en aixo coincidim.
Són poquíssims. Pero són els possibles que pot fer una
comunitat autonoma amb un pressupost que no arriba,
en tota la seva globalitat, al pressupost d'una conselleria
de la Generalitat de Catalunya. Moltes gracies.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Ruguet.
Passam al debat del programa 6.211, reforma
d' estructures i promoció del comer~. Pel Grup Mixt té
la paraula el Diputat Sr. Vidal.
EL SR. VIDAL 1 JUAN:
Gracies, Sr. President, Sres. i Srs. Diputats.
Partint un poc del que he dit quant a les esmenes a la totalitat, aixo no lleva que estiguem d'acord amb
una cosa que ha dit un deIs portaveus. Ro ha dit en
llatí, pero molt elarament: Fets, no paraules. Verba
votant, podríem acabar dient.
Per tant, nosaltres, malgrat el que em dit i de la
nostra postura pel que fa a les es menes a la totalitat,
creim que s'han d'esmenar tant com sigui possible els
pressuposts, sobretot en alguns aspectes, i d'aquí aquestes tres esmenes parcials que presentam.
El Sr. Ruguet ha dit que no es poden fer miraeles. Nosaltres esperam el miraele que ens acceptin alguna d'aquestes esmenes, perque no seria tan miraculós
voler acceptar, per exemple, per augmentar, a la secció
20, la partida a transferir als Consells Insulars, per a
temes d'aquesta secció o bé per a tractament de residus
solids, aquesta al~a de 10.000.000 pessetes a l'esmena
d'addició 3.949. Ni tampoc, per al mateix, un augment
de transferencies als Consells Insulars -a través del
subconcepte 76100, naturalment- per a tractament de
residus solids urbans, perque ho pugui dur a terme la
Conselleria i no s'ho deixi llevar per a altres coses, sinó
que ho inverteixi en aixo. En aixo sí que coincidim amb
el que ha dit el portaveu del Grup Parlamentari Socialista. Rem de procurar dur a terme -i ens consta que
aquesta és la intenció de la Conselleria pel que respecta
a les illes d'Eivissa i Formentera- l'acabament d'aquest
pla de tractaments de residus solids urbans a les altres
illes.
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Finalment, pel que fa referencia a la petita i mitjana
empresa -tal vegada és per aixo que és petita i mitjana- no
demanam una barbaritat per augmentar els ajuts a aquest
important sector comercial, sinó que de la mateixa secció 20
-i traient-ho de partides de cankter tan immaterial, com
podríem dir, com la que es refereix al subconcepte 64000demanam que aquests ajuts s'augmentin amb aquesta partida
de 7.000.000 pessetes que proposam a la . nostra esmena
3.951. Esperem el miracle. I, mentre, podran intervenir els
altres grups. Gra.cies.
EL SR. PRESlDENT:
Gracies, Sr. Vida!.
Grup PSM-EEM. Sr. Orfila, té la paraula.
EL SR. ORFlLA 1 PONS:
Gracies, Sr. President.
Quan ahir, a les dues de la matinada, vare m acabar
el debat d'agricultura amb una intervenció del portaveu Sr.
Huguet, reconec que vaig pensar liben fet; ja hem acabat". La
veritat és que és un os rostit. Avui esperava que fossin uns
al tres els portaveus que parlessin en aquesta secció, peró es
veu que és ben cert alIó que "qui de Déu fuig , de bades
corre" . Avui, escoltant el Sr. Huguet no he pogut fer res per
no recordar un fragment d'aquelIa comedia, prou coneguda
a Menorca, "En Tanoca del Migjorn", que diu: "Atura, don
loan, atura/ perque amb la teya palica! tot el meu cos ja em
pica! com si tingués gorradura 11 •
El Grup Parlamentari PSM-EEM ha presentat una
esmena a la totalitat del programa de comen;, des d'una
actitud conseqüent amb tot alIo que hem defensat i hem
reclamat des d'aquest parlament respecte a la política del
Govern en aquesta materia. EIs pressupost -ho hem de tornar a dir- són la plasmació en xifres de la política que un
govern vol dur a terme. Són la concreció quantificada de les
prioritats del Govern. 1 és obvi que si un grup parlamentari
s'oposa a la política del Govern ha d 'intentar corregir el
contingut deIs pressuposts que presenta, per capgirar-los i
transformar-los, i canviar, així, la política que es pretén
impulsar.
Mirin, Sres. i Srs. Diputats, si hi ha un sector que
hagi estat abandonat de la ma de Déu -de la ma del Governés el sector del comer~. Fins al punt que l'han obligat a
prendre actuacions de carrer, que esta n situades a les antípodes del que podríem anomenar cultura col ·lectiva del sector.
Així, el poc usual tancament de les botigues de l'illa de
Mallorca -i concretament a Palma-o L'existencia d'un acord
de coHaboració i enteniment entre organitzacions empresarials i sindicals (febrer i mar~ passats) era símptoma d'una
situació marcada per la desesperan~a, codicionada pel convenciment que era ben necessari posar el crit al cel, rompre
motlles per fer reaccionar un govern, el conservadurisme del
qual es confonia amb una actitud d 'immobilisme de permetre
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que se seguís enfonsant un sector que és, sens dubte, un
deIs més importants de les IlIes Balears, tant pe) que fa
a l'ocupació que genera com a la riquesa que crea.
Tan soIs aquella mobilització orientada cap a
l'objectiu de deixondir el Govern va fer possible la tímida reacció que va permetre iniciar converses amb les
organitzacions sectorials. 1 fa gracia, l'actitud del Goyerno Perque, com sempre que vol justificar la inactivitat
que el caracteritza en determinades qüestions, intenta
emparar-se en el supósit caracter lliberal de la seva
política i, concretament, en les imposicions d'una Europa comunitaria que, segons el nostre govern, és profundament anti-intervencionista; quan jo he explicat a la
meya intervenció anterior que és tot el contrari del que
ells pensen.
Quina és, per tant, la política del Govern en
materia de comer~ i quin és l'objectiu del pressupost
d'aquest programa de la secció 20, que intentarem retornar al Govern perque sigui reelaborat? És un programa
que segueix les recomanacions que des de l'Europa
comunitaria es fan respecte d 'un sector que constitueix
una part importantíssima del teixit social i que juga un
paper fonamental en la cohesió económica i social de
moltes zones? No. Hem de dir que aquelles recomanacions del Consell Económic i Social fetes públiques en
forma de dictamen a principis de l'any que estam a punt
d'acabar no són assumides en el seu contingut profund
pel Govern. I ho prova, d'una banda,l'actitud poc activa
que ha tengut davant la caiguda del sector i, d'una altra,
la priorització de la partida económica que es destina al
sector del comer~ i com es produiran el control i la
distribució d'aquesta despesa.
En aquest sentit, com ja hem afirmat altres
vegades, no podem acceptar una distribució del total de
la partida destinada a Pla de comer~, que preveu destinar una part tan substancial com 850 milions de pessetes
(en la seva globalitat) a programes de formació. Consideram que és totalment exagerat. Que ja s'esta detectant
una inflació de cursos de formació i que és desproporcionat, per tant, dedicar-hi els 200 milions prevists. Com
em sembla totalment fora de lloc dedicar -com pensen
fer- 40.000.000 a publicitat. Increíble. Vos tes dedicaran,
al 1993, 75.000.000 a finam;ament d'actiu fix,
30.000.000 a capital circulant i 75.000.000 a subvencions
a fons perdut. Total: 180 milions destinats a millorar les
condicions deIs comer~os. l, sorpresa, en gastaran 200
en cursos. És a dir, 20 més. Preveuen destinar 100 milions a rehabilitació de fa~anes (retols i cartelIs). La mateixa quantitat que dedicaran a estudis. Més estudis. 1,
segurament, d 'aquells que el Diputat Ribas de Reyna
deia que lino sirven para nada".
Sincerament, amb aquestes prioritats -acab, Sr.
President- i analitzant els decrets que desenvolupa el Pla
de comert; que permeten una actuació discrecional al
Govern a l'hora de concedir ajuts, no podem avalar de
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cap manera aquesta política i, concretament, aquests pressuposts que la determinen. La discrecionalitat és la mare de
l'arbitrarietat. 1 uns decrets que condicionaran l'execució
pressupostaria d'aquest programa de comer~ , que no especifiquen ni els criteris ni els barems que s'utilitzaran a l'hora
de decidir les prioritats per atorgar els ajuts a que es fa referencia, no poden esser avalats pel nostre grup, i entenem que
mereixen esser reconsiderats en els pressuposts i que, per
tant, una volta retornats al Govern, siguin refets amb uns
criteris molt més adients.

Nosaltres sabem que el Govern no comparteix
aquestes opinions, pero volem assenyalar que creim que
és important que es canvil aquesta tendencia, que es
do ni més suport al petit comerciant incrementant les
dotacions de l'artide 77, concretament, perque, Sres. i
Srs. Diputats, ens sabria molt de greu que aquest pla
acabés com el Pla de reindustrialització. Gracies.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Valenciano.

No obstant a~o, i coneixent la poca disposició del
grup que dóna suport al Govern a acceptar esmenes globals,
hem presentat diferents esmenes d'aspecte constructiu.

Pel Grup PP-UM, la Sra. Salom té la paraula.
LA SRA. SALOM 1 COLL:

EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. President.
Acabi, Sr. Orfila, perque ja passa de dos minuts.
EL SR. ORFILA 1 PONS:

Sres. i Srs. Diputats, estam en un debat prou
qualificatiu en relació a una tematica no manco espinosa
com la situació del col-lectiu deis comerciants.

Sí, Sr. President.
Nosaltres hem proposat dotar especialment totes les
inversions que fan referencia al foment de mercat d'artesania. Creim que se n'han de crear a nous municipis, que hem
d'ajudar les organitzacions d'artesans de Menorca, d'Eivissa
i Formentera, per tal d'organitzar una fira artesana a cada
illa. Voste sap que nosaltres som molt crítics amb el funcionament de Baleart, i hem dit més de dues vegades que hi
participen únicament artesans de l'illa de Mallorca. 1 si organitzéssim una fira a cada una de les illes, aconseguiríem
potenciar els grups d'artesans, que no són molt nombrosos,
pero que tenen un futur important si s'hi dedica l'atenció
suficient. Gracies, Sr. President.
EL SR. PRESIDENT:

Ja hem expressat en altres ocasions la posició del
nostre grup parlamentari al respecte. Pensam que el
Govern, amb la seva actuació, ha intentat conjugar tres
factors: El principi de lliure mercat, la realitat d'evolució i de progrés i la sensibilització cap al context del
petit comerciant. 1 així s'ha erigit el Pla quadriennal de
suport al comer~; com una aposta ben forta que l'economia balear ha de fer en pro d'un sector que ha estat, en
els darrers anys, un generador efectiu de riquesa i d'ocupació de ma d'obra. Un pla fonamentat, pel que podem
comprovar, sobre tres grans pilars: Ajuda de tipus economic, programes d'actuació i de foment i la famosa
elaboració deIs criteris basics del Pla sectorial del comen;. 1, arribat el cas, la Llei del comer~, general per a
tot el país o específica per a la nostra comunitat autonoma.

Gracies, Sr. Orfila.
Pel Grup Socialista, té la paraula el Sr. Valenciano.
EL SR. VALENCIANO 1 LÓPEZ:
Gracies, Sr. President.
Intentarem compensar els minuts del Sr. Orfila, que
s'ha passat. És una llastima gue no hi hagués hagut un consens amb el Pla de comer~. Es una llastima, perque hi havia
una postura favorable i oberta per part deIs grups parlamentaris i avui no ens hauríem vist en l'obligació de debatre
aquí aquest conjunt d'esmenes.
Concretament, el pla que presenta el Govern dedica
només un 6% a ajuda als ajuntaments (capítol 7) i un 41 %
a ajudes al petit comerciant (article 77). El nostre grup creu
que aquestes ajudes són massa petites. En canvi, les d 'altres
conceptes -un 53%- són massa elevades.

Donada aquesta visió de conjunt dels objectius
del programa de comen;, podem condoure fixant la
nostra postura davant una serie d'esmenes; esmenes que
versen damunt la necessitat basica d'augmentar les ajudes a les petites i mitjanes empreses i als comerciants. Jo
els vull dir que I'actuació del Govern a aquest respecte
no es pot qualificar de cap de les maneres de tímida. El
nostre grup esta conven~ut que l'actuació del Govern
ha estat valenta. Molt valenta. 1 aixo ho demostra el fet
que durant els anys compresos entre 1992 i 1996 s'hi
dedicaran més de 3.800 milions de pessetes. 1, en concret, a l'any 1993 hi dedicara una partida superior als
890 milions de pessetes. 1 per una altra part, el desacord
amb els criteris seleccionats per la Conselleria de Indústria i Comer~, a l'hora de materialitzar la distribució de
les esmentades ajudes.
El nostre grup ha de replicar que la Conselleria
assenyala que els criteris mencionats de repartiment de
les ajudes segueixen la indicació racional d'uns punts
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donats en funció d'uns requisits determinats. 1 jo els en citaré un parell. Per exemple, s'ha fet un quadre en funció d'unes puntuacions on hi ha una serie de preferencies per sectors d'activitats. La Conselleria ha considerat que era oportú.
1 ha intentat, en certa manera, consensuar amb el sector que
s'havien de primar, per exemple, les empeses destinades a
alimentació, a textil, a cal~at, a mobles .. per damunt d'altres
sectors. Igualment, tenen una certa puntuació segons la ubicació de l'establiment. Tenen preferencia els comer~os situats en el barri antic de la ciutat, o els que es troben a les
barriades més populoses. També es primen aquelles iniciatives que condueixen a crear un nombre més elevat d'ocupació.
Pens que hi ha uns criteris. Vostes els compartiran
o no, pero el nostre grup esta conven~ut que són uns criteris
justs, equitatius per a tots els distints comerciants.
Per altra banda, es fa necessari recordar que aquest
pla d'ajuda al comer~ es va confeccionar i elaborar amb el
mmm consens possible entre els diferents sectors afectats.
També volia entrar a comentar una esmena que
m'ha resultat curiosa. La del Grup Parlamentari Socialista
respecte a la creació de zones peatonals. Una esmena de 75
milions de pessetes. Francament, la consideram com una
especie de desbarat, tenint en compte que haurÍem de passar
per damunt d'altres prioritats i necessitats que ten en els
comerciants. Jo només els posaré l'exemple concret del meu
poble, Inca, on hi ha un carrer que era de doble sentit i es va
fer d'un sol sentit. Aixo va remoure l'interes de tots els
comerciants, perque es va reduir la xifra de vendes en un
50%. Per tant, hem de peatonitzar, pero de forma racional,
amb uns estudis previs de recursos i de consciencia de tal
mesura. Moltes gracies.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sra. Salomo
Passam al debat deIs programes 7.221, regulació i
normativa industrial, i 7.241, promoció industrial i tecnologica. Pel Grup PSM-EEM, té la paraula el Sr. Orfila.
EL SR. ORFILA I PONS:
Gracies, Sr. President.
Mare de l'amor "hermós"
President, vos pregaria
O refrenau na Maria
O fins pot convencer-nos.
El Grup Parlamentari PSM-EEM, malgrat haver
presentat una esmena a la totalitat de la secció 20, de comer~
i indústria, ha volgut fer l'esfor~ de transformar en pro postes
positives les divergencies que tenim en el projecte de pressuposts. I així, hem presentat 25 esmenes parcials als diferents
subprogrames de la secció 20, i també una esmena a la tota-
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litat del programa d'energia i medi ambiento Aquesta té
una motivació perfectament congruent a l'intervenció
que feiem defensant l'esmena a la totalitat de la secció.
La política de medi ambient industrial va adquirint una
importancia cada vegada major, com més conscient es
fa la ciutadania que medi ambient equival a qualitat de
vida, que el que esta en joc va més enlli de les reivindicacions de grups ecologistes, i en tant que la nostra
integració a la Comunitat Europea es fa més intensa,
Inés efectiva.
És un fet que aquella vella idea que "qui contamina paga" du camí d'esser reempla~ada pel principi
més efectiu de Ilqui contamina tanca". I és logic que
sigui així. EIs perjudicis que ha causat la contaminació
d 'origen industrial són freqüentment d'una intensitat tan
gran que es fa difícil cercar compensacions que facin
possible reparar els danys produits. Per aquest motiu,
les autoritats de la Comunitat Europea, més sensibilitzada davant aquesta problematica, adopten actituds cada
dia més exigents. I és un fet que amb l'entrada en vigor
de l'acta única europea d'aquÍ a nou dies les exigencies
en materia de medi ambient industrial poden plantejar
problemes ben reals a les indústries de l'Estat espanyol,
que hauran de fer front a una adaptació, el cos de la
qual s'ha calculat en més d'un bilió -amb "be- de pessetes.
SoIs una actitud d'estreta coHaboració de l' Administració amb el sector fara possible encarar aquesta
qüestió de forma positiva. I m'ha de reconeixer el Sr.
Conseller que amb uns pressuposts com els que ens
presenta en el programa d'energia i medi ambient no es
poden fer massa coses. No pot fer front ni tan soIs a les
previsions de la Conselleria relacionades a la memoria
de la secció. Les llegeixi, i veura com difícilment hi
podra fer front.
Obviament, les es menes presentades persegueixen omplir de contingut la Conselleria en materies tan
diverses com el foment de la utilització de materies no
contaminants (per exemple, bosses de paper reciclat en
els comer~os), promoure la creació d'empreses que es
dediquin a reciclar residus industrial s (en concret, campanyes d'educació ciutadana en materia de recollida
selectiva de residus solids urbans), foment de l'estalvi
energetic, etc. Aspectes molt concrets on encara tot esta
per fer, i molt més si ens plantejam assolir fites com les
aconseguides a altres comunitats, que han arribat a disminuir el consum energetic en quasi un 20%.
Plantejam donar una empenta més decidida en
els plans d'electrificació rural, una qüestió en la qual
som reincidents des de la preocupació que el nostre grup
té cap als problemes de qualitat de vida deIs pagesos i de
la necessaria modernització de les explotacions agrícoles.
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Em voldria detenir més específicament a les esmenes que fan referencia al reciclatge. És una qüestió d'una
importancia extrema. Com vostes saben, Sres. i Srs. Diputats, fins ara només s'ha actuat de forma molt artesanal;
quasi com una anecdota. Peró si el reciclatge és important
a qualsevollloc, molt més ho és encara a les Illes, on tots els
factors avalen aquesta política, que, tanmateix, ha estat oblidada fins aquest moment, practicament, pel Govern. Presentam una es mena que proposa dedicar 20.000.000 pessetes per
iniciar la restitució paisatgística deis abocadors municipals
de residus sólids urbans. La posta en funcionament deIs
abocadors controlats o plantes de compost, que probablement entraran en funcionament dins 1993, ens obliguen a
plantejar-nos com recuperar paisatgísticament les zones on
han estat abocats durant molt de temps els residus de cada
municipi, moltes vegades no legalitzats. La restitució paisatgística no la podran dur a terme sois els ajuntaments, i per
aixó proposam que es transfereixi una partida als Consells
Insulars, per iniciar aquesta tasca que consideram important.
Volem que al 1993 es descentralitzi la Conselleria en
favor deIs Consells Insulars, i que s'aprofiti l'ocasió per muntar una oficina unificada de gestió industrial. Dit en altres
paraules, una finestreta única a la qual pugui acudir a cercar
informació qualsevol empresari amb una iniciativa industrial
o per crear una nova empresa; i que no només sigui informat
deIs tramits, les taxes i les exigencies ...
EL SR. PRESIDENT:

seller, quan va venir a una comissió a explicar-ho, només se'n varen invertir 1.500 (un 60%), i el resultat, si
el valoram en funció deis seus objectius, que eren mantenir l'ocupació i el tant per cent de pes del sector industrial damunt el PIB, va esser, evidentment, un fracas.
Per tant, nosaltres no volem que aquest pla de
reindustrialització sigui un fracas; no volem que sigui
radIes dins l'aigua. 1, per aixó, proposam que es doti
éconómicament. A més, pensam que ha d'esser l'actuació prioritaria de la Conselleria dins el programa d'indústria. Hem de reunir tots els esfor<;os en aquest programa, per veure si donam una empenta forta a la nostra indústria. En aquest sentit, la nostra esmena és de
conjunció d'esfor<;os de la Direcció General d'Indústria
i d'increment del pressupost amb una es mena afegida de
231 milions, que fan uns 500 milions de pessetes. Per
tant, no volem que aquest pla de reindustrialització sigui
un pla molt ben fet, molt ben enquadernat, i que quan
haguem de passar el balan<; ens passi el que li va passar
a l'amo en Xesc ... , que va anar a operar la seva dona a
Barcelona i va dir que l'operació havia anat molt bé,
peró la seva dona era morta.
EL SR. PRESIDENT:
Grades, Sr. Valenciano.
Fixació de posicions. Pel Grup Mixt, té la paraula el Sr. Vidal.

Vagi acabant, Sr. Orfila, per favor.
EL SR. VIDAL 1 JUAN:
EL SR. ORFILA I PONS:
Gracies, Sr. President, Sres. i Srs. Diputats.
Acab, Sr. President.
.. .1 les exigencies de tot el procés administratiu, sinó
que, a més, es pugui iniciar alla mateix tot el procés, tota la
tramitació, de forma unificada, estalviant el tramits d'anar a
dues, tres, quatre i fins a cinc conselleries. Gracies, Sr. Presidento

Només anunciaré que pel que fa a aquests programes donarem suport a totes les esmenes, tant a les
presentades pel Grup PSM-EEM com pel Grup Parlamentari Socialista, ja que totes ens pareixen positives i
d 'interes per a aquesta comunitat autónoma.
EL SR. PRESIDENT:

EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Vidal.
Gracies, Sr. Orfila.
Grup PP-UM. Té la paraula la Sra. Salomo
Pel Grup Socialista, té la paraula el Sr. Valenciano.
LA SRA. SALOM 1 COLL:
EL SR. VALENCIANO I LÓPEZ:
Gracies, Sr. President.
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats.
El Grup Parlamentari Socialista opina que no només
hem de parlar de pla de reindustrialització, sinó que, a més
a més, hem de parlar de la seva dotació económica, perque
si no el que farem sera fer radIes dins l'aigua. Hem de recordar que ja hi va haver un pla de reindustrialització a aquestes
illes, en el qual, entre els anys 1987 i 1992, s'havien d'invertir 2.500 milions de pessetes. D'aquests 2.500, segons el Con-

Jo vull dir al Sr. Ramon Orfila que esta molt
poetic avui horabaixa, i que jo també li contestaré:
Ai, Ramon, Ramon,
No t'has de preocupar.
Amb na Maria o no
El pressupost de Comer<; i Indústria
s'aprovara.

d
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Passant al contingut de les seves intervencions, Ji diré
que el Govern ha dotat pressupostariament per a l'exercici
de 1993 unes iniciatives destinades a materialitzar les directrius propies i oportunes, i per tots conegudes, de potenciació de la indústria existent, captació de canals d'inversió,
dotació de sol industrial, alta tecnologia industrial dins el
marc del Parc d'innovació balear, mesures d'aplicació i control de la normativa vigent, assessorament tecnic i legislatiu
als distints professionals, i potenciació de la formació tecnica'
d 'instal'ladors i professionals d 'activitats industrials.

Des del punt de vista de la demostració d'estalvi
i diversificació energetica aplicables als plans d 'electrifica ció rural, la Conselleria actua a través del ... , a partir
de les soI-licituds d'aplicació del decret 81/85, i dóna
preferencia a les instal-lacions no convencionals d'energies alternatives per damunt de les convencionals. Tot i
aixo, per al 1993, s'ha destinat una partida de 40 milions
de pessetes d'ajuda que subvenciona el 40% de la inversió, amb la qual es podran fer unes millores per valor de
100 milions de pessetes en el tema d'electrificació rural.

Partint, ido, d'aquest plantejament inicial, fixaré la
meya posició respecte a una serie d'esmenes que vostes ens
han presentat.

Només em resta dir que el nostre grup donara
suport a una esmena del PSM-EEM, la 4.021, de transport de deixalles, per valor de 8.500.000 pessetes, adscrita al programa de medí ambient. Moltes gracies.

Elaboració d'un pla de reindustrialització, que no
esta dotat pressupostariament. Es fa referencia a un tema
molt significatiu, tant per la seva importancia com per la
seva rotunda complexitat. Conscients d'aquesta importancia,
com de la necessitat de sistematitzar i materialitzar la reindustrialització, hem de dir que aquest pla no pot constituir
esmena a un pressupost, tenint en compte que es tracta d'un
proposit que ja esta en marxa, encara que la complicació que
el caracteritza retardi les passes definitives de la seva culminació.

EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sra. Salomo
Passarem a les votacions. Votare m en primer
lloc les esmenes 4.103 i 4.481, que són les de totalitat.
Vots a favor?
Vots en contra?

Foment de sol industrial. Comprovam, una vegada
més, que certes esmenes presentades encaixen amb les iniciatives que nosaltres ens hem proposat. Hem de respondre,
malgrat que ja ens hi hem anticipat, dient que a través de
l'empresa Foment Industrial SA esta prohibit destinar 250
milions de pessetes per a aquest concepte.
Respecte al programa del medi ambient, pensam i
estam conven<;uts que s'adequa als objectius exposats degudament a la descripció del programa, com són els temes relacionats amb I'ús efica<; de l'energia, la promoció d'energies
renovables, i l'electrificació rural. 1 d'igual manera, el control
del medi ambient industrial i les instal'lacions radioactives,
així com deIs residus industrials. Tot aixo en I'ambit de la
normativa vigent. La dota ció proposada és l'adequada per al
desenvolupament de les activitats mencionades.
Per altra banda, hem de recordar que el tema del
medi ambient, dins la Conselleria de Comer<; i Indústria, té
un objectiu ben cIar, que és el de fer camplir els aspectes
contemplats a la legislació vigent en materia industrial, amb
el suport efectiu del laboratori de medi ambient industrial
adscrit a aquest programa, que conté activitats d'investigació
dirigides sempre a la meta de la defensa del medi ambient.

Abstencions?
22 vots a favor; 31 en contra; 3 abstencions.
Queden rebutjades les esmenes.
Passarem a la votació de les esmenes corresponents al programa 4.434. Votare m en primer lloc l'esmena 4.021, del Grup PSM-EEM.
Vots a favor d'aquesta esmena?
Queda aprovada per unanimitat.
Passarem a la votació de la resta de les esmenes,
que són totes del Grup PSM-EEM. Hi ha petició de
votació per separat?
EL SR. VIDAL I JUAN:
Sí, Sr. President.
Agrairíem que es votés separadament la 4.102.
EL SR. PRESIDENT:

Respecte a les esmenes fetes al programa que tractam, sobre I'increment de partides als residus solids, hem de
respondre recordant les distancies d'un pla director general
de residus solids, on ja hi ha una serie de convenis signats
amb el Cansell Insular de Mallorca i el Consell Insular de
Menorca. En principi pensam que no és moment oportú per
dir si les xifres que hi ha seran suficients o no. Hi ha uns
convenis, i ja veurem que passara.

Sí, Sr. Valenciano?
EL SR. VALENCIANO 1 LÓPEZ:
Sí, Sr. President.
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Aquest diputat havia entes malament el Grup Mixt.
Com que em semblava que havien dit que estaven d'acord
amb tates les de tots els grups, jo li volia propasar que es
votés tot. Pero, si demana una votació separada, ja no hi ha
res a dir. Gracies.
EL SR. PRESIDENT:
Votarem, ido, en primer lloc, la 4.102. del Grup
PSM-EEM.
Vots a favor d'aquesta esmena?
Vots en contra?

y, mucho menos, imaginación, ya que la memoria es
exactamente idéntica, salvo en un programa en los presupuestos de 1991, 1992 Y 1993-. Son unos programas
abstractos y excesivamente generales, y hay una inconcreción de partidas presupuestarias importante.
Ante esto nosotros nos hacemos varias preguntas. ¿Es relevante el presupuesto tal como se nos presenta? ¿Es adecuado a las necesidades de esta comunidad
autónoma? ¿Se corresponden las necesidades que plantea con los objetivos? ¿Se traducen dichos objetivos en
el presupuesto? ¿Tiene algo que ver con algo relacionado con la publicidad? ¿Es un conjunto de programas sin
nexo común ni relación adecuada o es un cajón de sastre?

Abstencions?
23 vots a favor; 31 en contra; 3 abstencions. Queda
rebutjada l'esmena 4.102.
1 ara, es pot votar la resta de les esmenes en conjunt?
Serien les esmenes 4.107, 4.110,4.111,4.112,4.115,4.148,
4.108,4.116,4.117,4.118,4.119,4.109,4.114,4.482,3.949,
3.950, 4.106, 4.483, 4.121, 4.484, 4.485, 4.486, 3.951, 4.120,
4.094, 4.095, 4.096, 4.099, 4.487, 4.488, 4.105, 4.020, 4.097,
4.098 i 4.113.
Vots a favor d'aquestes esmenes?
Vots en contra?

Si entramos a analizar someramente los distintos
programas, entendemos que en el programa de Direcció
i serveis generals de la Conselleria aparece un aumento
de cerca del 10% en capítulo 1, especialmente en altos
cargos. En 1992, recordamos que creció el 23%. Vemos
que hay también una merma del capítulo séptimo.
Solamente en dichos serveis generals de la Conselleria,
en capítulo 1, según nuestros datos, hay un gasto de
103'9 millones del total de 256'9 millones para el personal de la Conselleria.
Por otra parte, vemos que el presupuesto está
curiosamente cuadrado, en el sentido de que la variabilidad del presupuesto total respecto al año 1992 es de 388
pesetas.

Abstencions? No n'hi ha.
26 vots a favor; 31 en contra. Queden rebutjades
aquestes esmenes.
1 passam a la secció 21, Conselleria adjunta a la
Presidencia. Comen~am pel debat de l'esmena de totalítat,
la 4.489, del Grup Parlamentari Socialista. Té la paraula el
Sr. Tejero.
EL SR. TEJERO 1 ISLA:
Sr. Presidente, Sras. y Sres. Diputados.
Por primera vez, el Grupo Socialista plantea una
enmienda a la totalidad de la sección 21, Conselleria adjunta
a la Presidencia. Entendemos que esta enmienda va dirigida
hacia cinco líneas fundamentales: Ofrecer sugerencias -a ser
posible, positivas-, provocar un debate lo más enriquecedor
posible, llamar la atención sobre errores -a nuestro entenderadvertidos en el presupuesto, acentuar los aspectos que consideramos importantes, y proponer una reflexión sobre la
funcionalidad de dicha conselleria.
Al analizar los tres últimos presupuestos (el último,
de 1.043 millones de pesetas) nos encontramos con unas
características comunes, a nuestro entender. Son unos presupuestos continuistas, poco equilibrados -no aportan variación

El programa relativo a cooperación y relaciones
con las corporaciones locales no presenta cuantificación
de las ayudas a las mismas. Se repite la subida en capítulo 1 y la descripción, como he dicho anteriormente.
Nos preocupa la baja en el préstamo a viviendas rurales.
En este programa, donde uno de los objetivos fundamentales es la creación de infraestructura municipal,
entendemos que no queda suficientemente especificado;
y en este sentido hemos hecho unas enmiendas para
camposantos (a ver si nos las aceptan).
Hablan de un banco de datos municipal como
programa nuevo. Y esto, en psicología lo llamamos
11 memoria selectiva 11. El año pasado, en los presupuestos
generales, la Sra. Maria Salom dijo: IIDurante el año
1992, tenemos previsto un programa dirigido a ayuntamientos, a un banco de datos con corporaciones locales 11 •
Yen el presupuesto de 1993 aparece como nuevo.
Respecto a actividades clasificadas, parece sensato que habría que descentralizar o desconcentrar unas
competencias que están más o menos compartidas. El
año pasado hubo un interesante debate entre el Sr. Alfonso, del Grupo Socialista, i el Sr. Conseller sobre el
estudio de la posibilidad de descentralizar el departamento o los expedientes de actividades clasificadas. Recuerdo que el Sr. Conseller comentó que en la Comuni-
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dad Valenciana y en la Comunidad Navarra se había llevado
a cabo la promulgación de determinadas disposiciones con el
fin de descentralizar o de desconcentrar. Si este estudio se ha
hecho, no lo hemos visto reflejado en el presupuesto.
Parece, por otra parte, que la diligencia no es la
virtud que más sobresale en la tramitación de expedientes
sobre actividades clasificadas. Y, por último, entendemos que
hay poca partida presupuestaria.
Respecto al programa de actividades juveniles, simplemente diré dos pinceladas. Doy por sentado que, como el
año pasado la Sra. Maria Salo m también me dijo que yo
pretendía que cambiase la política del Institut balear de
serveis a la joventut con mis enmiendas, ofrezco alternetivas,
aunque podamos estar en desacuerdo.
Creemos que ha habido pocas oficinas de información juvenil; si mi seguimiento no es malo, en 1992 ha habido
cinco. Sé que son los ayuntamientos los que las tienen que
solicitar; pero, en cualquier caso, yo entiendo que esta conselleria debería tomar alguna iniciativa más positiva, desde el
momento en que en un año sólo hay cinco ayuntamientos
que solicitan estas oficinas.
Con respecto al Institut balear de serveis a la joventUL, se ha hablado demasiado, quizá. Y me ha llamado mucho
la atención que de un total de 149 millones de presupuesto
131 son de capítulo 1 y que se experimenta un incremento
de 17 millones.
Sobre el siguiente progrma, relativo a protección
civil, ya el Estatut d'Autonomía, en el artículo 12, punto 10,
establece que la comunidad autónoma tiene unas competencias determinadas. Referencias, asimismo, son la Ley 2/85 de
actuaciones preventivas ante determinadas catástrofes, el
Real Decreto 886/88 de prevención de accidentes mayores y
el Real Decreto 407/92 de la norma básica, de 24 de abril,
que apareció elIde mayo del presente año.
El año pasado, asimismo, retiré unas enmiendas por
un valor de 40 millones de pesetas, porque la portavoz del
Grupo Popular me comunicó que lo estaban haciendo (red
de radios, planes insulares y convenios), y resulta que este
año aparece como programa nuevo. vuelvo a hablar de la
amnesia selectiva.
Sabemos que estamos en zona de difícil territorialización, por el hecho insular, pero vemos que el presupuesto
disminuye año tras año. En el único debate que yo recuerdo
yen el que, desgraciadamente, no pude estar sobre protección civil hubo una referencia al famoso teléfono ante un
accidente en una proposición no de ley que presentó el PSMEEM. Entendemos que, a veces, sin necesidad de proposiciones no de ley, se tendrían que tomar actuaciones como la
simple actuación de que el teléfono de protección civil del
Govern balear contase al lado del teléfono de protección
civil de España.
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¿Dónde está el desarrollo legislativo de la norma básica aparecida en mayo de este año? ¿Qué actuaciones se pueden dar en protección civil con tres personas dedicadas a este programa? ¿Cómo se refleja en el
presupuesto si en 1992 se reduce el capítulo 7 respecto
a 1992, yen 1993 el capítulo 7 baja en un 25%?
Me referiré, finalmente, a la problemática de
menores. Todos nosotros sabemos que la referencia
básica es la Ley 21/87 de protección de menores. En el
capítulo de presupuestos aparecen 203'3 millones del
Ministerio de Asuntos Sociales, y ya en Comisión el
Grupo Socialista, a través de este portavoz, le dijo al
Conseller que no nos parecía adecuado que estuviera en
el capítulo 2 este dinero, como consecuencia de un
convenio firmado en octubre de 1988. Entendemos que
debería haber adscripción a distintos programas. Creemos que no hay directrices políticas claras de actuación;
ni hay diseño ni modelo explícito de intervención en
materia de menores, lo que provoca que la dinámica
profesional de los funcionarios polarice la política que
realiza. Dicho sea de paso, este personal está pagado por
el Ministerio de Asuntos Sociales.
Parece que no hay diligencia, según este diputado ha podido saber, en algunos pagos a proveedores.
Estamos de acuerdo en reivindicar las competencias; que
lleguen, y que lleguen cuanto antes, Sr. Conseller. Pero
no de forma mecánica. Creo que cualquier comunidad,
teniendo el precedente de otras comunidades que tienen
asumidas, o con competencias, materia de menores,
tendría que tomar pasos en positivo por parte de la
propia comunidad. Echamos de menos actuaciqnes ante
extranjeros, minorías raciales. Echamos de menos la
memoria del servicio de menores de la Comunidad Autónoma que le solicitamos en mayo. Y, según parece, la
memoria de 1991 ha aparecido ahora, en noviembre de
1992. La solicitaremos de nuevo.
Echamos de menos aportaciones de la Comunidad Autónoma. No hace falta esperar -entendemos- a las
competencias para que haya una aportación propia.
Echamos de menos personal propio de la Comunidad
Autónoma dedicado a la gestión del convenio que, al
parecer, según nuestras informaciones, es desastrosa.
Creemos que no existe un trabajo previo de la valoración y estado de la población de menores por parte del
Govern. No existe un modelo metodológico, como he
comentado, explícito y claro de intervención con menores susceptibles de apoyo. No hay propuesta política
previa a la transferencia. El Govern se ciñe al mecanismo de transferencia sin entrar en la materia objeto. El
convenio de gestión les permite reordenar y diseñar el
modelo, cosa que no hacen.
Creemos que no nos pueden decir que no pueden hacer nada sin competencias, cuando hay un ejemplo, el Consell Insular de Mallorca, que ha desarrollado
distintas políticas positivas. Pensamos que, en determi-
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nados momentos, se han creado servicios oportunistas de tipo
político, tales como el teléfono de la infancia, o publicaciones de derechos del niño, que no responden a un programa
global.
Nos hacemos una serie de preguntas respecto a este
servicio. ¿Se cumple la Ley de servicios sociales, aprobada
por este ParLament, en materia de menores? ¿Hay diseño
claro, explícito, en materia de política de menores? ¿Qué
aporta la Comunidad Autónoma que favorezca esta política?
¿Cómo se contemplan distintos aspectos como menores en
fracaso escolar, menores marginados con dificultades en el
mundo laboral, alumnos con necesidades educativas especiales, recursos para madres solteras, menores y toxicomanía,
residencias para menores con problemas de conducta? ya
sabemos que van y vienen. Cierran, abren, cierran. No sabemos al final qué pasará.
Por último, ¿sería mucho pedir una definición clara
en este programa de unidades y programas? Para finalizar mi
intervención, Sr. ConseLler, Sras. y Sres. Diputados, notamos
a faltar una planificación global e interrelacionada de la
ConseLleria. Notamos a faltar una coordinación. Vemos una
política un poquito a salto de mata. vemos ciertos comportamientos de "a unos, sí y a otros, no". Y echamos a faltar
una visión más generosa y más adecuada de la política.
Muchas gracias.
(La Sra. Vicepresidenta primera substitueix eL Sr.
President en la direcció del debat).

EL SR. PRESIDENT:
Muchas gracias, Sr. Tejero.
Tiene la palabra el ConseLler Adjunto a la Presidencia, Sr. Gilet.
EL SR. CONSELLER ADJUNT A LA PRESIDENCIA (Francesc Gilet i Girart):
Gracies, Sra. Presidenta, Sres. i Srs. Diputats.
Sr. Portaveu, el primer que he de fer és introduir
una rectifica ció a aquesta memoria historica que voste m 'ha
reiterat en el transcurs del seu discurs, i és que no es tracta
de la primera esmena a la totalitat a la secció 21. Aquesta
que discutim avui, presentada pel Grup Socialista, és la segona. El que passa és que la primera, en els pressuposts de
1991 -discutits a l'any 1990- es va retirar, per part del Grup
Socialista. No entrarem dins les discussions previes a aquesta
retirada, pero el cert i segur és que tenc la impressió, Sr.
Tejero, que el representant del Grup Socialista aleshores
davant aquesta secció es va trobar amb una situació a la qual
voste s'ha volgut enfrontar i li hem d'acreditar, almanco, la
seva valentia. 1 dic valentia des del punt de vista polític,
naturalment. L'altra se Ji su posa, i no entrare m en aquesta
discussió.

Voste m'ha enunciat cinc punts, suggerencies
positives, un possible debat, una serie d'errors comesos
per part de la Conselleria, uns aspectes importants i,
finalment, una funcionalitat de la Conselleria adjunta a
la Presidencia. A partir d'aquesta manifestació, la veritat
és que l'únic que li puc admetre és la possibilitat que
tenguem un petit debat, pero no molt considerable ni
molt profundo Voste ha intentat, d'alguna manera, anar
a una definició de la Conselleria Adjunta a la PresidenCia com si fos una especie de calaix de sastre, pero ho
ha fet tan tímidament que no em dóna lloc a contestarli amb gaire intensitat. Jo entenc que sí, que, efectivament, la Conselleria Adjunta a Presidencia pot tenir
diferents direccions generals, diferents funcions, que
poden estar un tant inconnexes; pero el que no li admet
de cap de les maneres és que no estiguin coordinades,
perque aixo seria el mateix que dir que el conseller que
li parla no exerceix de conseller, i a mi em sembla que
són bastants anys per saber fins 00 pot arribar en la seva
funció de coordinació.
A part d'aixo, també d'una forma bastant tímida, m'ha parlat d'uns assessors. Voste veu que hi ha un
descens economic i numeric d'assessors per un error
comes en els pressuposts de 1992 -no era un nombre
d'assessors tan considerable el que realment havia d'asistir a les seves funcions-.
Voste em parla del patronat d'habitatges rurals,
pel que fa a la baixa en el pressupost. Pero a part d'aixo
també hi ha un iritent de modificació de la seva denominació, encara que és del PSM-EEM i no seu. Ara, el que
és evident és que quan parlam de suggen!ncies positives
jo vull entendre que es refereix als cementiris; perque
les esmenes parcials presentades fan referencia, fonamentalment, als cementiris, quan és un programa que
des de 1988 ha desaparegut d'aquesta conselleria -programa anomenat "Cementiris i cases consistorials"-. I
davant la política de coordinació de policies locals varem considerar molt més oportú anar de cara a la seguretat deis vius que a la situació física i material deis
difunts o morts. Ara, jo no valdria pensar que tenen una
obsessió específica i concreta pels cementiris i, per tant,
com que tampoc no hi ha hagut una incidencia molt
forta dins la seva interveoció, Sr. Tejero, només faré
aquesta petita manifestació.
Pel que fa a activitats classificades, hi va haver
un debat, efectivament, amb el Sr. Alfonso Villanueva,
en el qual varem parlar del fet que estaven produint un
informe de caracter jurídic sobre la regulació d'aquestes
activitats classificades. 1 durant el mes de febrer, aquest
informe va venir, quan dia 28 es va signar el pacte autonomic, on hi ha una ampliació de les competencies en
medi ambient i l'informe que tenÍem a l'any 1991 respecte a al tres comunitats com la que ha esmentat vostela Generalitat valenciana-o És possible en aquests moments, i una vegada que surti publicada en el Butlletí
Oficial de 1'Estat la llei organica, ampliar aquesta simple
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gestió que tenim en concepte de competencia en quant a
activitats classificades i fer una reiteració, que entenc que és
el camí que hem de seguir, exemple del fet quant a parcs
aquatics, quant a la liberalització d'aquesta "fiscalització" entre cometes- de la Conselleria i, concretament, de la Cornissió d'activitats classificades que, per cert, du un niveU
d 'informatització bastant correcte en el meu mode de veure.

Voste em parla de l'Institut balear de serveis a la
joventut, i jo, francament, no li veig alternatives, perque no
té cap casta d'esmena aquest institut. Conseqüentment, no
veig per que hem de continuar amb aquest concepte.
Protecció civil. Jo 1i he de parlar del que voste ha fet
de norma basica. Al final del mes d'abril, després de molta
discussió interna dins el mateix ministeri, la directora general
de protecció civil, la Sra. Pilar Bravo, va aconseguir pactar
i consensuar una norma basica. Norma basica que esta consensuada, en la seva execució, amb el delegat del Govern. 1
no em digui que hi ha d'haver un teleton de protecció civil
vara el teleton de protecció civil a Espanya, perque jo el que
entenc és que voste hauria d'haver dit en aquesta tribuna
que ha de desapareixer el teleton de protecció civil a Espanya, ja que en aquesta comunitat les competencies en materia de protecció civil són del Govern d'aquesta comunitat i
no del delegat del Govern. A no esser que d'acord amb
aquesta mateixa norma basica es produeixi un sinistre de
caracter nacional, cosa que ja ens faria anar al Govern de la
nació -al Ministre d'Interior, concretament- i no al delegat
del Govern.
Voste em demana un desplegament normatiu, i jo li
dic que el que aquest conseller pensa no és desplegar la
norma basica, sinó dur aquí una Uei de protecció civil específica per a aquesta comunitat per dilucidar problemes tan
concrets com la disparitat geogratica i les respectives competencies que han de tenir determinades institucions, com són
els Consells Insulars, respecte a aquesta materia tan important i que tant representa per a la seguretat deIs nostres
ciutadans. No em digui que no hi ha personal. Hi ha tot un
cos de voluntaris. Hi ha cinc vehicles amb unes contractacions per a arrendaments de servicis fetes d'acord amb la LIei
de contractes que estan en vigor i que funcionen des de fa
dos anys. Enguany continuen i l'any que ve continuaran. Hi
ha una part de funcionaris que exerceix les seves funcions de
personal.
1 entram al que pareix que l'ha preocupat en excés,
i on s'ha equivocat, Sr. Tejero. Les seves fonts d'informació
són absolutament incorrectes.
En primer lIoc, el conveni de gestió de menors és un
conveni que fa referencia a la protecció jurídica del menor.
Que voste em parli que el Govern ha d'estar preocupat pel
tema de la drogaddicció a la joventut, amb mals tractes ... Sí.
Hi esta preocupat. Ara bé, no és una competencia específica d'aquest conveni de menors, sinó que la competencia és
pura i simplement la funció que hauria d 'exercir la Direcció
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general de protecció jurídica del Ministeri d'Assumptes
Socials. 1 a partir d'aquí, una vegada definit quin és
l'objecte, tates les referencies que voste ha fet jo entenc
que estan summament cobertes.
1 voste hauria de saber que antics companys
seus han comparegut en aquesta mateixa tribuna o a
altres comissions i han lloat no només la signatura del
conveni sinó també la seva execució, així com el seu
desplegament. 1 ha han fet en aquesta tribuna, ha han
fet a comissions informatives, ho han fet a comissions
d'assumptes institucionals i ha han fet a les actes d'una
comissió mixta; comissió mixta que és representada pel
delegat del Govern, Ministeri d'Assumptes Socials i
ConseUeria adjunta a la Presidencia, que aprova el programa anual d'actuació de tot el que són unitats de
primera acollida, centres d'acolliment, ajudes familiars,
etc.
Aquest programa es ve aprovant per unanimitat
des de l'any 1989 i executant amb absoluta conformitat
deIs membres d'aquesta comissió. L'única so lució que
tenc, a part d'enviar-li el programa de 1991 que es va
aprovar a la darrera comissió mixta del novembre, és
enviar-li copies de les actes d'aquesta comissió, i així
voste podra comprovar perfectíssimament quin és el
resultat d'un conveni pel que fa a la gestió, als programes d'actuació, a l'execució i al tema de personal.
Li he de dir que la Conselleria, a part de l'assessor responsable de menors i de dues persones d'arrendaments de servicis, no hi posa més personal. 1 també li
he de dir que el capítol 1 no és que no el vulguem
pagar nosaltres, sinó que per problemes amb la intervenció general de Madrid el sistema que hem de seguir és
que les nomines es paguin des de Madrid cap aquí, pero
no per inconvenients nostres. Ho varem fer durant uns
mesos, fins que la intervenció general de Madrid es va
adonar que estavem incomplint la normativa vigent i,
conseqüentment, va retrotreure 1'habilitació i el pagament des de Madrid cap aquí i no des de la Conselleria
adjunta a la Presidencia.

1 bé, arribam a un puc en que voste em parla
d'aquesta coordinació o, segons voste, descoordinació,
entenc que no és així, entenc que existeix aquesta coordinació; i, per acabar, em parla, m'intenta parlar, perque no crec que les paraules, encara que les he escrit,
fossin aquestes, d'una certa discriminació o, no sé com
ho ha dit, jo he apuntat clientalisme, perque a la seva
esmena parlava de clientalisme, el que passa és que
voste aquí no ho ha dit. Conseqüentment, jo tampoc no
la diré d'una forma directa.
Crec que aixo no es dóna de cap de les maneres,
i no es dóna, no s'ha donat des de l'any 87 en que es va
crear aquesta conselleria, ni es va donar l'any 83, en una
altra legislatura i amb unes altres funcions i unes altres
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competencies. El Govern d'aquesta comunitat, el Govern del
President Cañellas governa per a tata la comunitat, per a tots
els ciutadans i per a tots els ajuntaments, conseqüentment, si
els ajuntaments, els peticionaris de les subvencions compleixen els requisits, no hi ha cap inconvenient, sinó tot el contrari, perque accedeixin a les ajudes que, d'acord amb aquesta mateixa normativa, estan reglades. Aleshores, sembla que
la insinuació que voste ha fet és tan fluixa que per ella mateixa decau i no val la pena dedicar-li més temps, a la vista
de I'avanc;at de l'hora j d'aquest debato

Civil. O sea que pónganse de acuerdo en este aspecto.
Entiendo que no sería muy complicado que hubiera los
dos teléfonos, o uno solo, o dieciocho, pero que una
persona en el momento en que tiene que llamar los vea
juntos. Esa es la única referencia que quería hacer.

Aleshores, ja per acabar, jo demanaria al Grup Parlamentari en aquesta Cambra, a tots els membres d'aquesta
Cambra, que no donin suport a l'esmena a la totalitat a la
secció 21 . Moltíssimes gracies.

Respecto de lo que ha dicho de los cinco
vehículos y los voluntarios, bueno, el voluntariado sería
también una cuestión a debatir, el voluntariado social,
pero el voluntariado en protección civil, como el voluntariado en extinción de incendios, en otros países parece
que se ha demostrado que no es demasiado efectivo por
el hecho de que estorban más que ayudan, en determinados momentos; se supone que en una situación importante de protección civil, es voluntaria toda la población,
porque la norma básica lo dice, y tiene que serlo.

EL SR. PRESIDENT:
Moltes gracies, Sr. Conseller. Té la paraula el Diputat Sr. Tejero.

Me alegra que se esté pensando, y si es verdad
yo creo que podremos debatir más a fondo una ley de
protección civil de la Comunidad Autónoma, me alegra
que nos lo haya dicho.

EL SR. TEJERO I ISLA:
Gracias, Sr. Presidente. Mire, Sr. Conseller, el pasado
15 de octubre, el Presidente de esta comunidad dijo que, en
principio él hablaba de razón, serenidad, nobleza y cortesía,
en una actutud constructiva. Yo he intentado seguir estos
principios, porque creo que son principios asimilables y homologables a todas las personas, no confunda esto con timidez, en lo que se dice, creo que no se puede confundir.
Sí que existen enmiendas en positivo, Sr. Conseller,
existen otras enmiendas en el apartado de menores, existen
enmiendas en el apartado de Servei d'infoirmació i atenció al
ciutada, que dicho sea de paso ha reducido su personal, no
sabemos en virtud de qué, aunque previamente no se lo he
comentado.
Respecto de actividades clasificadas, yo lo que le
pedía es que después de un año entiendo que a pesar del
pacto autonómico y demás, podría este parlamento tener
algún conocimiento después de un debate tan enriquecedor
que entiendo se produjo en aquel momento.
Con respecto a protección civil, he hecho la referencia del teléfono porque me he acordado exactamente de la
proposición no de ley que defendió el Sr. Sampol y que
decía, tal como viene en la guía telefónica, no lo he escrito
yo y no tiene ninguna concomitancia ni ningún ... , hablaba
de protección civil en España, pónganse de acuerdo,
p , c;onganse de acuerdo en que hay un teléfono de protección civil, en determinados momentos, como usted bien sabe
y como ha dicho la norma básica, dice que en determinadas
cuestiones la protección civil la tiene que desarrollar la Comunidad Autónoma normativamente, pero a la hora de intervenir, como en el caso de autros de aquella ocasión, resulta que si un excursionista se queda en una montaña tiene que
ir la Guardia Civil, y evidentemente protección civil de la
:omunidad autonmómica no puede dar orden a la Guardia

Con respecto a menores, no es que sea una
preocupación, es una preocupación que creo que debemos compartir todos. En términos generales, le he venido a decir que cuando todos apoyamos y seguiremos
apoyando la reivindicación de las competencias, y cuanto antes mejor y bien dotadas, y todos los apelativos que
le quiera añadir, los gestos también se tiene que ver por
parte de la Comunidad y le he dicho que al menos este
diputado no los ve presupuestariamente hablando.
Una cosa es alabar el convenio y aprobar el
convenio en las actas, y otra cosa es su cumplimiento,
ejecución y seguimiento que, en principio, se supone.
Usted me ha hablado que tanto las actas de comisión
como el programa, me lo puede proporcionar, se lo
agradezco, y espero que cumnpla su palabra, igual que
la cumplió en otra ocasión, cuando le solicité una información y me la proporcionó, sin necesidad de papel
parlamentariuo, es decir, por vía oral.
No es lo mismo el programa que se ha dirigido,
que se ha aprobado en la última reunión que la memoria. Yo lo que le he dicho es la memoria de actuación
del Servicio de menores de 1991 ha aparecido hace un
mes o menos.
Por otro lado, le agradezco que públicamente
haya mencionado la palabra que yo no quería mencionar porque simplemente la lengua catalana y la castellana son tan ricas que se pueden utilizar muchos eufemismos. Nada más, gracias.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gracies, Sr. Diputat. Sr. Conseller Adjunt
a la Presidencia, té la paraula.
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EL SR. CONSELLER ADJUNT A LA PRESIDENCIA ( Francesc Gilet i Girart):
Gnlcies, Sr. President. Jo no lki he parlat de timidesa, sinó de valentia política, no he intentat ofendre'l, sinó
tot el contrari, alabar-li la seva valentía de presentar una
es mena a la totalitat amb els raonaments amb que llavors
1'ha defensada.
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veure que el que 1i he dit és la pura realitat, és enviar-li
la memoria i les actes d'aquesta comissió mixta, actes i
documentació que un altre diputat, company de voste,
en altres ocasions tenia directament del Ministeri i que
voste, segons veim, és molt més autonomista i vol seguir la via autonomista que sigui aquest conseller qui li
faci arribar, i no Madrid. I així ho faré.
Res més i moltes gracies.

Anant punt per punt, Ji he de dir una altra cosa, i ho
he apuntat el darrer: el que voste ha fet no és presentar o
defensar una esmena a la totalitat de la secció 21, voste m'ha
parlat de diferents programes que no li agraden, pero aixo
no representa, de cap de les maneres que no Ji agradi o que
pugui atacar, entre cometes, la secció 21 i la Conselleria
Adjunta a la Presidencia. Perque, si no, passaríem tant en
el detall de voler defensar una esmena a la totalitat d'una
secció parlant-me d'un número de teléfon, un número de
teléfon, a més, equivocat, perque el representant en aquell
temps del PSM i EEM m'acusava que no hi havia ningú al
teléfon per contestar la seva cridada, i ell cridava precisament al Delegat del Govern. Conseqüentment, ens hem de
demanar si el que hem de fer és que desapareixi aquest número o que, almanco, algú contesti.
A mI em sembla que quant a activitats classificades,
li he donat la solució, i li ho dic ben clarament, nosaltres
teníem un informe fet, un informe jurídic molt simple, que
el pacte autonomic ens va ratificar i que, amb les competencies ampliades quant a medi ambient, podem seguir el mateix
sistema jurídic que ha seguit la Generalitat valenciano quant
a activitats classificades, de les quals en aquest moment només tenim la gestió. Entenem que podem anar més enfora
i que ho hem de fer, hem de fer de manera molt semblant,
per no dir exactament igual a la normativa que s'ha publicat
i que voste deu tenir quant a parcs aquatics i d'altres qüestions.
Voluntariat de protecció civil? I anam a petits detalls
per defensar una esmena a la totalitat d'una secció, miri,
precisament s'estudia a la Direcció General de Protecció
Civil del Ministeri d'lnterior el tema del voluntariat, pero
hem d'entendre que són dos termes que es poden utilitzar
també de forma diferent, una cosa és el simple voluntari
passatger, que passa per alla, el ciutada -que tots hem de ser
voluntaris davant una situació d'emergencia-, i l'altra és el
voluntari preparat per a aixo. I quan es telefona per un accident com el que voste ha manifestat, no hi va un simple
voluntari, hi va un voluntari del grup geo, és a dir un grup
especial per a operacions precisament especials, és a dir, de
rescato
1, per acabar, li reiter que el mes d'octubre o novem-

bre, no puc precisar-ho, no només es va aprovar el pla anual,
sinó també la memoria. Aixo ho fa la comissió, aprovar la
memoria de l'any anterior significa que s'ha donat compliment o no, en aquest cas s'ha donat compliment al programa
anual anterior aprovat per la Comissió mixta de menors. 1 la
manera més practica d'acabar la discussió i que voste pugui

EL SR. PRESIDENT:
Moltes gnlcies, Sr. Conseller. Tancada la qüestió
incidental, passam al tom de fixació de posicions deis
grups parlamentaris. Pel Grup Parlamentari MIXT, té la
paraula el Sr. Vid al.
EL SR. VID AL I JUAN:
Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats.
Diran que deim el de sempre, pero tampoc, en aquesta
ocasió en que el Partit Socialista qualifica aquesta conselleria com calaix de sastre, no ens adherirem a fer-li un
vestit nou, en tot cas, algunes esmenes, retocs a aquest
vestít. Per tant, a l'esmena a la totalitat, tampoc no li
donarem suport. Gracies.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gnicies, Sr. Diputat. Pel Grup Parlamentari PSM i EEM, té la paraula el Sr. Serra.
EL SR. SERRA 1 BUSQUETS:
Sí, gracies. El que ens preocupa d'aquest debat
en aquests moments és que no hagin sortit encara les
deficiencies greus i puntuals que hi ha al Servei del
menor. Encara no fa massa dies, com hem vist amb
molta, no només preocupació, sinó amb indignació, que
hi ha problemes a algunes seccions deIs menors, a més
en gent que treballa d'una manera, jo diria que gairebé
sense afany de lucre, i que, de fet, es troba amb greus
problemes. Qualque cosa deu fallar, de tota l'estructura,
qualque cosa hi deu haver que deu ser digna de reflexió
i digna de ser canviada, quan hi ha coses com les que
han succeIt fa dues setmanes, concretament a Palma en
centres que diuen que continuen sense rebre el que toca
i quan toca.
Per tant, nosaltres no donarem suport a l'esmena a la totalitat, perque l'haguéssim feta i per ventura
haguéssim pogut debatre certes coses, sí que hem fet
esmenes puntuals, pero el que no entenem -i creim, Sr.
Gilet, que 1i ho hem de dir, li ho hem de dir i clarament-, el que no entenem és que el Servei a hores d'ara
tengui dificultats respecte deIs usuaris. Jo record interpel'lacions d'anys passats on al final arribavem a la
mateixa conclusió: anam millorant, anam cap endavant,
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etc., pero errors com els de fa quinze dies o vint, jo encara
no els entenc. Gracies.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gracies, Sr. Diputat. Pel Grup Parlamentari
PP-UM, té la paraula la Sra . Salomo
LA SRA. SALOM I COLL:
Moltes gracies, Sr. President. Jo tan sois valía donar
les gracies al responsable del Partit Socialista per les alabances que ha fet al Consell Insular de Mallorca en el tema de
menors i concretament en la unitat de primera acollida. Cree
que, efectivament, es fa una bona feina, hi ha un bon responsable, un bon equip de persones, al seu davant hi ha una
eonsellera que crec que fa una bona labor, pero també fa
una bona labor perque ha firmat una serie de convenis,
convenis, per cert, fírmats amb la Conselleria Adjunta a la
Presidencia.
Pero jo he quedat meravellada quan he sentít aquí
"suggerencia opositiva", "constructiu", "aportar alguna cosa
bona", perque aixo no sé com casa amb la motivació de
l'esmena, alla on diu "una conselleria que agrupa un conjunt
de programes i competencies sense cap relació entre si i que
confirma la idea de -entre cometes- cajón de sastre molt
important pel Partit Popular, ja que mitjanc;ant aquesta es
canalitzen les polítiques elientalistes del Govern". Francament, no sé com s'ha de conjugar.
Nosaltres pensam, el Partit PP-UM, que a la ConseHeria Adjunta a la Presidencia hi ha una bona coordinació
entre els distínts departaments, que esta ben estructurada,
concretament en quatre arees, una area amb que tenim
competencies, com poden ser temes de eorporacions locals,
activitats elassificades; una segona area sobre la qual hem
d 'assumir competencies, com pot ser el tema del joe, espectaeles, coHegis professionals; una tercera area sobre les actuacions amb gestió compartida, com per exemple el tema de
menors; i una quarta area informativa, d'ajuda a les vÍctimes
del delicte i d'informació juvenil.
El nostre grup pensa que aqueixa conselIeria és ben
estructurada, ben dimensionada i que fa una bona funció, per
tot aixo, no donarem a aquesta esmena a la totalitat. Moltes
gracies.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gracies, Sra. Diputada. Passam al debat conjunt deis programes 1241, cooperació i relacions amb corporacions locals, 2231, coordinació amb serveis de protecció
civil i 3132, protecció de menors. Per defensdar la seva posició, té la paraula el Diputat Sr. Serra, pel PSM i EEM.

EL SR. SERRA I BUSQUETS:
Gracies, Sr. President. Tres són les esmenes que
defensarem, amb tres objectius ben diferenciats.
La primera és que pretenim un can vi de denominació a un objectiu de les actuacions de la Conselleria, i alla on parla de concessió de préstec habitatge rural,
nosaltres creim que s'hauria de parlar de concessió de
préstec habitatge rural, annex explotació agraria ramadera. Ho dei m per evitar confusions, per evitar desvirtuar objectius que, si bé vénen de molt enrera, i que per
ventura un no s'explica molt bé que fan aquests programes on esta n situats, pero la veritat és que pot arribar
a produir malentesos.
Dues es menes més, i aquestes ja són d 'una filosofía, jo diria que absolutament diferenciada. És augmentar les partides pressupostaries destinades, precisament, a I'atenció als menors. Són dues esmenes d'augment, de 10 milions cadascuna, una a través del capítol
IV i l'altra a través del capítol VII, per tal de poder
ajudar un poc més aquells centres que atenen els menors
des d'un punt de vista d'infrastructures o des d'un punt
de vista de despeses generals, alimentació, etc.
Creim que no hi és de més continuar augmentant les dotacions, entre d'altres coses, per evitar problemes com els que fa un poc hem esmentat.
I fixin-se, Sres. i Srs. Diputats, que les dues
esmenes es refereixen a infrastructures o a des peses de
manteniment, i fins i tot jo diria que de roba, menjar,
etc., i no es refereixen a burocracia. Perque, de vegades,
i per molt que aquí al debat d'avui s'hagi parlat, de
vegades un es demana si no s'ha creat una estructura
molt burocratitzada i, en canvi, falla I 'aten ció de base.
És un dubte que tenim i que tant de bo es resolgués en
el sentit de dir, no, és que atenem els menors directament i hi ha la mínima estructura burocratica, pero és
que de vegades fa la impressió que I'atenció no és tant
i sí que ho és la des pesa burocratica.
Gracies.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gracies, Sr. Diputat. Per defensar les
esmenes del Grup Parlamentari SOCIALISTA, té la
paraula el Diputat Sr. Tejero.
EL SR. TEJERO 1 ISLA:
Sí, gracias, Sr. Presidente. Nosotros presentamos un conjunto de diversas enmiendas, agrupadas en
tres programas, me sabe mal que el Sr. Conseller nos
haya anticipado que determinadas de ellas, relativas al
lugar donde se reposa, no les darán apoyo, porque están
fuera de programa, por decirlo de alguna forma .
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Una es sobre un plan de mejora, otras son sobre
infraestructuras, ampliación, acondicionamiento de depósito
de vehículos, mejora de un matadero, centro cívico, ayuda
al traslado de una biblioteca, que sería un grupo.
Otro grupo sería una enmienda única relativa a un
programa de recogida de vidrio, pilas, etc., en colaboración
con los ayuntamientos. Entendemos que sería importante y
relevante esta enmienda.
Otro grupo de dos enmiendas relativas a protección
civil, en el sentido de una dotación concreta a consells insulares y ayuntamieI?-tos de cara a hacer efectivo lo que la Sra.
Salom, el año pasado, dijo que harían, y este año parece ser
que no se ha hecho, al menos en la medida en que consta en
el Diari de Sessions.
Por último, presentamos una enmienda que tiene
algo que ver, bueno, tiene mucho que ver, entiendo, con la
enmienda presentada por el PSM i EEM, que se defiende por
sí misma. Después del debate que hemos tenido, yo creo que
por el momento, hoy por hoy, podemos terminar. Muchas
gracias.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gracies, Sr. Diputat. Per fixar la seva posició,
el Grup Parlamentari MIXT té la paraula. Sr. Vidal.
EL SR. VIDAL 1 JUAN:
Només per dir que donarem suport a tates les esmenes que presenta el Grup Parlamentari PSM i EEM, i, en
canvi, en algunes del Grup Parlamentari SOCIALISTA ens
abstendrem, perque són qüestions locals, de determinades
localitat i seguint la pauta que hem observat en aquests casos,
ens abstendrem .
Per altra banda, n 'hi ha algunes de caracter general
molt interessant, com les que ha esmentat en darrer lloc el
portaveu, i els donarem suport.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gracies, Sr. Diputat. Sra. Salom té la paraula
pel Grup Parlamentari PP-UM.
LA SRA. SALO M 1 COLL:
Gracies, Sr. President. Respecte del programa de
cooperació i relació amb les corporacions locals, el grup del
PSOE ens presenta un conjunt d 'esmenes que pretenen un
canvi total del programa, per tant, no enten per que no han
presentat una es mena a la totalitat, ja que si acceptassim tot
el conjunt d'esmenes que es proposen, aquest programa ens
quedaria totalment desvirtuat.
Jo en ten e que tot és relatiu en aquest món, que
vostes poden tenir una idea del que ha de ser aquest progra-
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ma, pero si el títol diu cooperació i relació amb les
corporacions locals, i els objectius són els següents:
desenvolupament normatiu en regim local i policies
locals, millora de l'habitatge rural, equipament de policies locals, gestió escola policia local, millora d 'infrastructura municipal, informes, dictamens i controls de la
legalitat deIs actes; aquests objectius no ten en res a veure
amb les esmenes que ens han presentat.
Ens propasen fer dos centres cívics, un a Felanitx i l'altre a Portocolom, tema que nosaltres entenem
que no és exclusivament de competencia de la Conselleria Adjunta a la Presidencia. Després volen que arreglem el deposit de vehicles de Calvia, i per quina raó?,
té res a veure amb el programa? També valen que arreglem els cementirís de Balears, pero aixo sí, particularment el de Pollen<;a. Francament, no ho entenc. Quan
ajudam un cementiri rebem crítiques de per tots els
costats, i ara són vostes que ens ho proposen.

(Murmuris)
Pretenem que arreglem l'escorxador de Felanitx,
la biblioteca de Ses Salines, i que repleguem vidres i
piles en coHaboració amb els ajuntaments. Aquests tres
darrers temes són competencia, cree, d'altres conselleries, i algun també és competencia deIs consells insulars,
com el tema de les biblioteques.
Respecte de la coordinació deIs serveis de protecció civil, les esmenes presentades pretenen reduir les
inversions d'aquest programa a canbvi d'incrementar les
ajudes via capítol VII als ajuntaments i als consells
insulars, desvirtuar les vertaderes funcions del Tecop
més que donar o deixar de donar una quantitat concreta
als municipis. Pensam que és molt més important per al
bon funcionament de les institucions i per donar un bon
servei al ciutada, dur a terme una unitat d'esfor<;os per
tal d 'aconseguir entre tots una millora i bona protecció
civil.
Quant al programa de protecció de menors,
pensam que amb la firma del pacte autonomic es va
deixar enrera el greuge comparatiu més important,
juntament amb les competencies d'educació; aquest
greuge venia donat perque la nostra comunitat autonoma era l'única de tot l'Estat a la qual encara no li havien
transferít les competencies en protecció de menors. En
aquest moment, pensam i confiam que quan ens arribin
les famoses competencies en aquesta materia, per part
de Madrid, ho facin acompanyades de la suficient dotació pressupostaria, tant en capítol de despeses, de personal i d'inversions.
1, si avui la partida és insuficient, no ens queda
més remei que dir-Ios que és tota la que ens ve de Madrid, ni una pesseta més, i els increments vénen del
nostre govern que ha de reassignar una serie de recursos
que sempre són escassos, d'altres indrets. Magrat aixo,
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hi ha convenis signats entre la Conse lleria Adjunta a la Presidencia i el Consell Insular de Mallorca, per posar un exempIe, on La Comun itat i e l ConselJ losular dediquen una partida per poder intentar ajudar aquests programes de protecció
de menors.
La fei na que fa la feina la Conse Lleria Adj unta a la
P residencia, la feina que fa e l seu responsab le, el Sr. G Uet,
amb tots aq uests programes, és molt imponant j, amb lota
la modestia, el nostre grup la con idera decisiva a I'hora de
poder complir un servei amb dignitat donada la insuficiencia
financera. Moltes gracies.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gracíes, Sra. Diputada. No, Sr. Tejero, no té
la paraula.
EL SR. TEJERO 1 ISLA:
La pedía por contradicciones.
EL SR. PRESIDENT:
No, no. Passam al debat conjunt de les esmenes del
programa 2222, control sobre activitats classificades; 4551,
planificació i promoció d'activitats juvenils i 4631, aten ció i
servei al ciutada. Té la paraula el Sr. Vida, del Grup MIXT,
per defensar les seves esmenes.
EL SR. VIDAL I JUAN:
Grácies, Sr. President. Bé, alIo que hem dit del
vestit només es tracta d 'un petit cosH. É s una sola esmena
i molt concreta. Per veure si passa, en aquest cas no invocaré
el mil'acle, pero invocaré les raons tecniques que ahir el Sr.
Huguet va atendre respecte d 'una proposta d ' un company
del meu grupo
Es tracta d 'unes raOJlS tecniques, perque a la seva
compareixen~, el Sr. ConseUer Adjun t a la Presidencia
referint-se al cam:pament de Cala Jondal d'Eivissa, ens va ja
anunciar que hi havia una partida de 15 milions de pessetes
per acabar-ne duna vegada la instal-lació. Aquest diputat ha
fet investigacions i aquesta partida és insuficiel1t. És insuficient i ho pot consultar als mateixos usuaris i als mateixos
encarregats o tecnics que tengui en aquest campament de
Ca la JondaJ la Conselleria. 1 si es refia de la meya paraula
afegir 13.322.494 pessetes a aquesta partida, i així podrem
veure complerta la seva promesa que a la fi s 'acabi aquesta
instaHació del campament de Cala Jondal. Esper que aquest
raonament tecnic, pragmatic i racional cali en el grup parlam entari majoritari per donar suport a aquesta es mena per a
UD important campament de Caja Jondal d 'Eivissa, que uti1itza bona part de joves d 'altres indrets de la Comunitat Autónoma. Moltes gracies, i esper la contestació.

EL SR. PRESIDENT:
Moltes gracies, Sr. Diputat.
Pel Grup Parlamentari PSM-EEM, té la paraula
el Sr. Gomila.
EL SR. GOMILA I BARBER:
Gracies, Sr. President.
Nosaltres en aquests programes hem presentat
tres esmenes. La primera seria per potenc.iar l'activitat
en materia d'activitats classificades per potenciar-ne la
inspecció. En el mateix sentit pero amb uns altres programes, millorar el manteniment deIs locals municipals
per a joves que ha impulsat la Conselleria Adjunta a
Presidencia a través de la Dírecció General de Joventut.
I una tercera esmena és l'increment de la partida destinada al Consell de Joventut de les Illes Balears, que
malgrat el que va dir el Conseller -que hi havia un cert
compromís amb el Consell de Joventut per incrementar
aquesta partida quan hi hagués possibilitats en el mes de
febrer o mar<;- nosaltres creim que a<;o s'hauria de
reflectir damunt els pressuposts. Nosaltres no volem que
s'incrementi com s'ha incrementat a altres comunitats
autonomes, perque en aquestes altres comunitats autonomes fan el servei que aquí fa 1'Institut balear de serveis a la joventut. Pero de totes maneres, nosaltres creim
que aquesta partida s'hauría d'incrementar per millarar
el funcionament d'una entitat o d'un organisme que
agrttpa totes les entitats juvenils d'aquestes iIles. Moltes
gracies.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Gomila.
Pel Grup Parlamentari Socialista, té la paraula
el Sr. Marí Serra.
EL SR. MARÍ 1 SERRA:
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats.
El Grttp Socialista mantendra una esmena al
subprograma 2.222, una altra esmena al subprograma
4.631, i sis esmenes al subprograma 4.551.
Quant a la primera, la 4.498, fa referencia a la
transferencia de competencies als ajuntaments en materia d'activitats classificades. La Conselleria ja ha dit que
era un deIs objectius agilitzar en un 50% la tramitació
d'aquests expedients. Nasaltres demanam que siguin
transferid es als ajuntaments; als ajuntaments -s'enténque els puguin assumir. Sabem que possiblement no
siguin tots.
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Entenem que una de les raons de les autonomies ha
d 'esser apropar els centres de decisió i gestió al ciutada. La
situació actual per a la tramitació d'expedients d'activitats
classificades és I'exemple més cIar del que no ha d'esser una
administració agil i moderna. És difícil fer entendre als
ciutadans que un expedient tardi a resoldre's fins dos anys.
Consideram que no té sentít que aquesta competencia sigui compartida pel Govern i els ajuntaments, í per aixo
els demanam que, en els casos en que sigui possible, siguin
transferits als ajuntaments.
Quant a l'esmena 4.567, transferencies als Consells
lnsulars de les oficines del servei d'informació al ciutada,
demanam que passin a dependre exclusivament deIs Consells
Insulars. Entenem que amb el pressupost de 3.000.000 que
ve reflectit en els pressupostos de 1993, difícilment es pot
donar el servei que nosaltres pensam que haurien de donar
aquestes oficines. Per tant, demanam una baixa de 29 milions
del subconcepte 6 i que siguin traspassats 32 milions als
Consells Insulars, ja que així milloraria la situació d'aquestes
oficines de servei als ciutadans. Per aixo els demanaríem el
seu vot favorable.
Pel que fa al subprograma 4.551, la nostra posició ja
ha estat exposada en nombroses ocasions en aquest Parlament. 1 no ha estat gaire tenguda en compte per part del
Govern de la nostra comunitat. Pero com que creim que les
nostres propostes són les encertades, volem insistir-hi i convidar-los a votar-les a favor.

queixes per part deis usuaris. Per tant, els demanam el
vot favorable per millorar la situació d'aquest alberg
juvenil de Menorca.
Quant a l'esmena 4.505, ve donada per la importancia que pensam que té conscienciar la joventut en
les tasques ecologiques i la natura, per a la millora del
medi ambiento Per tant, els demanam que donin suport
a aquesta esmena per iniciar I'elaboració d'algunes de les
finques de propietat pública a la Serra Nord de Mallorca
per crear nous serveis a la joventut en el camp de l'ecologia i la natura.
A l'esmena 4.506 demanam la realització d'un
estudi sociologic sobre la situació, aspiracions i necessitats deis joves illencs. Entenem que qualsevol govern que
vulgui fer una política de joventut adequada amb els
maxims coneixements de les inquietuds deIs més joves
ha de comptar amb aquest estudio 1 així, també els
demanam el vot favorable per a aquesta esmena.
1 per últim, l'esmena 4.508 ve a demanar l'augment de la partida del Consell de la joventut en un
100%. És a dir, que passi de 6.000.000 a 12.000.000. El
motiu d'aquest augment és que la simple gestió administrativa ja costa els 6.000.000, que vénen en el pressupost
de 1993. Creim que el Consell de la joventut no s'ha de
limitar afer gestió administrativa i que ha de promoure
1'associació juvenil.
EL SR. PRESIDENT:

L'esmena 4.502 fa referencia a la creació d'un alberg
juvenil a Formentera. Hem de recordar que Formentera és
l'única illa de la nostra comunitat que no té cap alberg juvenil. 1 el Grup Socialista entén que és necessari que es faci,
tant per la joventut de 1'illa com de la resta de les illes de la
nostra comunitat, perque puguin gaudir deIs encants i de la
natura de Formentera.

Vagi acabant, Sr. Marí, per favor.
EL SR. MARÍ 1 SERRA:
Si em permet, Sr. President...
EL SR. PRESIDENT:

L'esmena 4.503 es refereix als serveis municipals de
la joventut. Amb aquesta es mena el Grup Socialista demana
24 milions per a la millora deIs serveis municipals de la joventut. Entenem que és importantíssima la millora d'aquest
servei. Sabem que hi ha molts d'ajuntaments que tenen dificultats per donar-lo, per dur-lo a terme; i aquest és el motiu,
Sres. i Srs. Diputats, pel qual els demanam el seu vot favorable.
L'esmena 4.504 fa referencia a l'acondicionament i
millora del Torretó, a Menorca. Ara fa quatre o cinc anys, el
Govern d'aquestes illes va comprar una finca amb un habitatge per dedicar-la a alberg juvenil a l'illa de Menorca, concretament a Ciutadella. Aquesta compra va esser moti u de
nombroses crítiques per la despesa que va suposar en aquell
momento Pero encara que la despesa va esser molt important,
després no s'hi han fet les inversions necessaries per millorar
les condicions de l'habitatge. 1 així ens trobam que no té
aígua corrent, que té un petit i insuficient generador de l1um
i moltes altres deficiencies. Aixo fa que hi hagi nombroses

El temps esta totalment esgotat, Sr. Marí.
EL SR. MARÍ 1 SERRA:
Gracies, Sr. President.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Marí.
Per fixar la posició, pel Grup PP-UM, té la
paraula la Sra. Salomo
LA SRA. SALOM 1 COLL:
Gracies, Sr. President.
Respecte a l'esmena presentada pel Sr. Vidal
d'incrementar una partida dedicada a Cala Jondal, se-
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gons les informacions que m'han arribat, la partida pressupostaria que nosaltres tenim en aquest pressupost per a 1993
és suficient per dur a terme les distintes activitats.

Acabat el debat, passarem a la votació.
Votarem en primer lloc l'esmena a la totalitat
4.489, del Grup Socialista.

Pel que fa al traspas de competencies en materia
d'activitats c1assificades en els municipis, jo pens que el Conseller ha estat molt ciar en la seva explicació, i només voldria
fer una puntualització. El Reglament d 'activitats i instaHacions molestes, nocives i perilloses és una norma basica.
I crec que amb aixo esta dit tot.
Quant a una esmena presentada pel PSM-EEM que
pretén la potenciació deis serveis d'inspecció d'activitats
classificades
, nosaltres pensam que no s'ha de fer augmentant l'aplicació pressupostaria de dietes, locomocions i
trasllats -que és el que vos tes ens demanen a la seva esmena, sinó millorant i gestionant amb eficacia els distints recursos
humans i tecnics.

Vots a favor d'aquesta esmena?
Vots en contra?
Abstencions?
19 vots a favor; 31 en contra; 8 abstencions.
Queda rebutjada aquesta esmena.
Passarem a la votació de les esmenes al programa 1.241. Comen~am per l'esmena 4.030, del Grup
PSM-EEM.
Vots a favor d'aquesta esmena?

La intenció del Govern és fomentar i promocionar
l'associacionisme juvenil a través de la Direcció general de
joventut mitjan~ant les seves activitats i els seu s programes
de desenvolupament. En aquests moments esta realitzant uns
estudis sobre les característiques i el comportament de la
població juvenil per millorar la política del dia a dia i donar
satisfacció a les demandes concretes.

Vots en contra?
Abstencions?
24 vots a favor; 31 en contra; 3 abstencions.
Queda rebutjada aquesta esmena.

En aquest punt hi ha una serie d 'esmenes que proposen una baixa en el capítol 1 de personal. I pensam que
aixo no significa millorar les activitats. Significa, en primer
lloc, deixar funcionaris sense el seu sou; i, en segon, no tenir
personal suficient per dur endavant les activitats que pertoqui.

Passam a la votació de les esmenes a aquest
programa del Grup Parlamentari Socialista. Es pot fer
votació conjunta o hi ha petició de separació? Sr. Sampoi?

En els pressuposts hi ha previstes unes ajudes als
ajuntaments per al servei juvenil. I no ens sembla, en principi, augmentar aquestes ajudes en detriment o perjudici del
funcionament de les oficines d'informació juvenil, que és el
que vostes em proposen en les seves esmenes.

Demanam votació separada de la 4.490 i 4.497.

1, per acabar, ens proposen, com sempre, a una de
les seves esmenes que el Govern traspassi als Consells Insulars tot el capítol 6 d'inversions del programa d'atenció i
servei al ciutada. M'agradaria que per un moment tots pensessin que passaria si acceptéssim totes aquestes esmenes. La
resposta és -pens- ben senzilla: EIs ciutadans d'aquestes illes
no podrien informar-se deis serveis que els dóna l'autonomia
mitjan~ant el telefon i la visita personal. I resulta que a l'any
1991 es varen produir més de 11.700 consultes, xifra que és
bastant important. En conseqüencia, el nostre grup parlamentari pensa que aquest programa dóna un bon servei a la
gent que viu en aquesta comunitat, que la seva existencia té
una raó d'esser, i que 11.000 consultes anuals és una xifra
bastant respectable. Moltíssimes grades.

EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sra. Salom.

EL SR. SAMPOL I MAS:

EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Sampol.
Més peticions? Sr. Vidal?
EL SR. VIDAL I JUAN:
Coincidim excepte en una, pero esta bé.
EL SR. PRESIDENT:
D'acord. Votarem, ido, en primer lloc les 4.490
i 4.497.
Vots a favor?
Vots en contra?
Abstencions?
27 vots a favor; 31 en contra. Queden rebutjades
aquestes esmenes.
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Passam a la votació de les esmenes 4.491, 4.493,
4.495, 4.492, 4.494 i 4.496.
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Esmena 4.501, del Grup Parlamentari Socialista.
Vots a favor?

Vots a favor d'aquestes esmenes?
Vots en contra?
Vots en contra?
Abstencions. No n'hi ha.
Abstencions?
Queda rebutjada l'esmena 4.501.
19 vots a favor; 31 en contra; 8 abstencions. Queden
rebutjades aquestes esmenes.
Passam a la votació de les esmenes al programa
2.222. Votarem, en primer lloc, l'esmena 4.127 del Grup
Parlamentari PSM-EEM.

Passam ara a la votació del vot particular, que
manté el Grup Parlamentari Socialista al programa
3.133. Aquest vot particular ve derivat de la inclusió de
les esmenes 3.941 i 3.940, del Grup Parlamentari PPUM.

Vots a favor?

Vats a favor d'aquest vot particular?

Vots en contra?

Vots en contra?

Abstencions?

Abstencions?

27 vots a favor; 31 en contra. Queda rebutjada
aquesta esmena.

19 vots a favor; 31 en contra; 8 abstencions.
Queda rebutjat el vot particular del Grup Parlamentari
Socialista al programa 3.133.

Passam a la votació de l'esmena 4.498.
Vots a favor?

Passarem a la votació de l'esmena 4.508, del
Grup Parlamentari Socialista, al programa 4.151.

Vots en contra?

Vots a favor?

Abstencions? No n'hi ha.

Vots en contra?

27 vots a favor; 31 en contra. Queda rebutjada
aquesta esmena.
Passam a la votació de les esmenes 4.499 i 4.500, del
Grup Parlamentari Socialista, al programa 2.231.
Vots a favor d'aquestes esmenes?

Abstencions? No n'hi ha.
27 vots a favor; 31 en contra; cap abstenció.
Queda rebutjada aquesta esmena.
Passam a votar les esmenes del programa 4.551.
Votarem, en primer lloc, la 3.955, del Grup Parlamentari Mixt.

Vots en contra?
Vots a favor d'aquesta esmena?
Abstencions? No n'hi ha.
Vots en contra?
27 vots a favor; 31 en contra. Queden rebutjades
aquestes esmenes.
Passarem a les esmenes al programa 3.132. Votarem,
en primer lloc, conjuntament, la 4.031 i la 4.032, del Grup
PSM-EEM.
Vots a favor d'aquestes esmenes?

Abstencions? No n'hi ha.
27 vots a favor; 31 en contra. Queda rebutjada
aquesta esmena.
Votarem ara les esmenes 4.035 i 4.034 del Grup
Parlamentari PSM-EEM.

Vots en contra?

Vots a favor d'aquestes dues esmenes?

Abstencions. No n'hi ha.

Vots en contra?

27 vots a favor; 31 en contra. Queden rebutjades.

Abstencions? No n'hi ha.
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Queden rebutjades, amb 27 vots a favor

31 en

contra.
Passarem a votar les es menes del Grup Parlamentari
Socialista. Sí, Sr. Sampol?

Queda una votació pendent abans de passar a la
secció 36, que és a la secció anterior del vot particular
del Grup Parlamentari Socialista al programa 4.588.
Passarem a votar aquesta esmena en concreto
Vots a favor?

EL SR. SAMPOL 1 MAS:
Vots en contra?
Sr. President, demanam votació separada de la 4.504
Abstencions?

i 4.506.
EL SR. PRESIDENT:

19 vots a favor; 31 en contra; 8 abstencions.
Queda rebutjat.

Sr. Vidal, va bé?
EL SR. VIDAL 1 JUAN:

Passam a la secció 36, serveis comuns i des peses
de personal. Es tara un únic debat de les esmenes 4.149
i 4.151 del Grup PSM-EEM. Té la paraula el Sr. Serra.

Coincidim.
EL SR. SERRA 1 BUSQUETS:
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. President.
Votarem, idó, en primer lloc, la 4.504 i la 4.506.
Vots a favor d'aquestes esmenes?
Vots en contra?
Abstencions?
19 vots a favor; 31 en contra; 8 abstencions. Queden
rebutjades les es menes 4.504 i 4.506.
Passam a la votació de les esmenes 4.502, 4.505, i

Dues esmenes dares i, a més, precises. La primera. Integració laboral deIs mínusvalids. Afectar 50
mílíons deIs que hí ha per a aquest objectiu. Aquesta
esmena pot semblar molt curiosa, molt peculiar i molt
novedosa, peró el Govern va contestar al nostre grup
parlamentari dia 3 de desembre de 1992 -fa molt pocs
dies- a la nostra pregunta sobre les tres darreres ofertes
d'ocupació (1990, 1991 i 1992) per saber com s'havia
plantejat el tema de l'entrada de minusvalids a la plantilla de la Comunitat Autónoma. Era un dubte que teníem.

4.503.
Vots a favor d'aquestes esmenes?
Vots en contra?
Abstencions. No n'hi ha.
27 vots a favor; 31 en contra. Queden rebutjades les
esmenes.
Votació de l'esmena al programa 4.631 del Grup
Parlamentari Socialista, que és l'esmena 4.507.
Vots a favor d'aquesta esmena?
Vots en contra?
Abstencions? No n'hi ha.
27 vots a favor; 31 en contra. Queda rebutjada l'esmena 4.507.
1 passam a la secció 36, serveis comuns i despeses de
personal.

La resposta que del Govern és que té interes en
el compliment del que preveu la Llei 2/89 de 22 de
febrer de Funció Pública a la Comunitat Autónoma, que
preveu que el 2% de les places convocades poden es ser
cobertes per persones que tenguin la condició legal de
minusvalid. Peró ens trobam que a la convocatória de
1990 es fa la reserva, es presenten catorze instancies, a
l'examen es presenten només set persones i cap no
supera el primer exercici. Per tant, a l'any 1990 cap
minusvaIid no entra a treballar a la Comunitat Autónoma. A l'any 1991 es presenten nou persones; sis van a
l'examen i cap no supera el primer exercici. Per tant,
tampoc al 1991 cap minusvalid no ha entrat a formar
part de les plantilles de la Comunitat Autónoma.
A l'oferta d'ocupació pública de l'exercici actual
encara esta pendent de publicació al BOCAIB i encara
no es pot saber. Llavors ens diu el Conseller de la Funció Pública que hi ha una gran voluntat en aquest sentít
i que es procurara no només complir la llei, sinó superar el que aixo significa.
Per tant, Sres. i Srs. Diputats, aquesta esmena és
concreta. És de 50 milions de pessetes afectats per tal de
poder preparar el marc adequat des de tots els punts de
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vista perque persones minusvalides puguin treballar a la
Comunitat Autónoma, tant a la plantilla laboral com a la
funcionarial. Aquí sí que ja haurem de votar amb consciencia, perque si no ho fan, després de la resposta del Conseller,
de día 3 de desembre de 1992, vos tes estafan no només en
un incompliment legal, sinó que estaran, logicament, parlant
en favor deIs minusvalids, pero no actuant en favor d'un deIs
aspectes deis minusvalids com és la se va integració laboral.
La segona esmena és la d'augmentar les despeses
socials de funcionaris i personal laboral. Per que? Molt senzill. Perque ha davallat la partida pressupostaria de les despeses socials per a funcionaris i laborals. Ha davallat respecte
d'anys anteriors i, en canvi, el que costa una escola d'infants,
una aten ció sanitaria o despeses di verses escolars, ha anat
augmentant. En conseqüencia, nosaltres entenem que no és
logic que hagi davallat en el pressupost la partida de les
atencions socials a funcionaris i personal laboral. 1, a més,
volem incidir en el fet que en un any en que els augments de
sou per a personal laboral i per a funcionaris no seran gaire
gratificants -més aviat el contrari- creim que, com a mínim,
mantenir el nivel! de despeses socials per a funcionaris
personal laboral és un objectiu absolutament lógico
Per altra banda volem insistir en el fet que afectam
les quantitat¡;. És a dir, esta fet amb una certa logica, perque
les dues esmenes puguin esser acceptades.
Una advertencia a la majoria. L'avaluació que nosaltres feim del tema de les despeses socials és de 20 milions de
pessetes, dues altes de 10 milions (una per a funcionaris i
una altra per a personal laboral); iguals, perque pensam que
la tendencia ha d'esser deIs mateixos nivells, els mateixos
ritmes. Peró l'altra esmena de 50 milions, la d'integració
laboral deIs minusvalids, si pensen que és excessiva, óbviament estam ben disposats a transaccionar. El que és evident
és que després de mirar, a les tres darreres ofertes públiques
d 'ocupació, quantes persones minusvalides han pogut accedir
a treballar a la Comunitat Autonoma, la veritat és que ens
hem quedat més trists que decebuts. Nosaltres pensavem que
la realitat era petita, pero mai no ens hauríem imaginat fins
a la contesta del Govern que als anys 1990 i 1991 cap persona minusvalida no hagi pogut entrar afer feina a la Comunitat Autonoma. Gracies.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Serra.
Fixació de posicions per part deIs altres grups. Pel
Grup PP-UM, té la paraula el Sr. Huguet.
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La primera esmena la votarem amb plena consciencia, i amb l'aplicació del nou catecisme no tendrem
cap ti pus de remordiment, perque la consideram innecessaria. La consideram innecessaria perque el que s 'ha
de fer és aplicar la Llei de la Funció Pública, on esta
prevista la integració laboral de les persones minusvalides. 1 per altra banda, també la Conselleria de la Funció
Pública té com a un deIs objectius facilitar al maxim
aquesta integració en els moments en que es produeixi
I'accés aplaces per a minusvalids. El tema de si aproven
o no aproven seria un altre tipus de discussió, per veure
si hi ha hagut una desviació o si hi ha hagut unes pro ves
totalment objectives. Nosaltres creim que han estat totalment objectives. Per tant, sí a la integració deIs minusvalids, sí al compliment de la Llei de la Funció Pública
i sí, també, al fet que la Conselleria de la Funció Pública faci tot el necessari perque aquesta gent que accedeixi
a la funció pública de la Comunítat Autonoma ho faci
en les mateixes condicions que una persona normal i
així sigui tractada.
Quant a ¡'altra esmena, la 4.151, tampoc no ti
donarem suporto 1 ho entendra perfectament, perque ja
ha estat aprovada l'esmena del Grup Parlamentari PPUM 3.936, que va esser aprovada dins Comissió i que
pretén exactament el mateix objectiu; amb una diferencia: La seva pretén 20 milions de pessetes i la nostra ha
estat de 15 milions. Moltes gracies, Sr. President.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Huguet.
Passarem a la votació de les esmenes 4.149
4.151. Es pot fer votació conjunta?
Vots a favor de les esmenes?
Vots en contra?
Abstencions?
28 vots a favor; 31 en contra. Queden rebutjades
les esmenes.
Passam a la secció 71, organisme autonom Institut d'Estudis Balearics, on hi ha l'esmena 4.150 del
Grup PSM-EEM. Té la paraula el Sr. Serra.
EL SR. SERRA 1 BUSQUETS:
Gracies, Sr. President.

EL SR. HUGUET 1 ROTGER:
Moltes gracies, Sr. President.
Donada la importancia que donen a aquesta esmena
els altres grups, jo contestaré molt telegraficament.

El Govern té un organisme autonom, !'Institut
d'Estudis Balearics, amb una vida que creim que ha
estat interessant. Ha apuntat a distints plantejaments,
pero normalment amb po es mitjans humans i economics
i, per tant, amb unes realitzacions bastant petites. El fet
que a bores d 'ara l'organisme autonom Institut d'Estudis
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Balearics només estigui pressupostat a través del capítol 2
ens fa pensar molt, pel fet que ve acompanyat d'un capítol
1 en tant que són funcionaris de la Comunitat Autonoma les
persones que se n'encarreguen. No hi ha res a objectar al
tema del capítol 1. Pero sí el fet que no tengui un capítol
4, el fet que no tengui una perspectiva d'obrir-se, vol dir que
aquest organisme no podra de cap manera, des d'un punt de
vista tecnic, promoure projectes d'investigació, que és el fet
més normal a una organització de les característiques d 'un
institut d 'estudis.
Nosaltres creim que la nostra esmena té un objectiu
concret i clar, i no és substituir el que fa l'Institut d'Estudis
Balearics, que convoca algun congrés, publica dues revistes,
publica algunes obres, té un consell academic, té una intervenció política -com és natural-o Tot aixo no ho discutim,
pero sí discutim la necessitat de conduir el que fan els organismes d'aquestes característiques: Programes, projectes
d'investigació amb convenis o amb intervencions de ciutadans que a través de sistemes diversos (sistema concertat,
beca, etc.) duen endavant projectes que van a formar part del
que és el patrimoni de la investigació i, a la vegada, de relació entre .el ciutada i l'Administració.
Nosaltres no hem vist cap organisme d'aquestes
característiques que no tengui programes d'investigació. Que
no tengui programes d'investigació que siguin, a més, a
través d 'un capítol 4 i, en conseqüencia, oberts. Perque si
es fa tal com s'ha fet fins ara la investigació, és a dir, a través de diferents conselleries, cada una un poc a la seva manera, ens trobam que el que són els programes públics no
existeixen. Pensam, en definitiva, que s'entén perfectament
l'esmena. És novedosa. És la potenciació de l'lnstitut d'Estudis Balearics, i és obrir un camí cap al que normalment són
aquests programes d'investigació, tan habituals a qualsevol
estat.
No es pot replicar que el fet que hí hagi unes beques
a la Conselleria de Cultura convocades o per convocar, o el
fet que hi hagi uns programes d'investigació amb la Universitat de distints departaments governamentals no és el mateix.
Aquí estam amb programes perque els ciutadans o equips
d'investigació puguin acollir-se a línies d'investigació.
Creim que és una es mena (25 milions) que no és
llarga, sinó que és una esmena que podria ajudar un poc a la
potenciació no només de la investigació, sinó a la potenciació institucional de 1'Institut d'Estudis Balearics.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Serra.
Fixació de posicions per part deIs altres grups? Pel
Grup Parlamentari Socialista, té la paraula el Sr. Pons.

El tema és impulsar la investigació, impulsar
l'autoconeixement. 1, en definitiva, s'ha recollit una idea
formulada per un dirigent historie del Partit Popular, el
Sr. Fraga, d'arribar a una autoidentificació de les coses
que coneixem sobre la nostra comunitat.
Es fa aixo, en aquest moment? El que vostes
proposen, ja es fa? No. 1 no es fa perque si s'apravés
aquesta esmena es podría donar la pintoresca situació
que ellloc on haguessin d'anar a investigar no estiguessin en condició d'acollir els investigadors. Perque els
museus, que són centres d'investigació -o ho haurien
d'esser- no estan en condicions. EIs arxius es traben de
la manera que ahir ja varem denunciar. Les biblioteques
no reben una actualització constant perque aquests
equips de treball que vostes pro posen puguin fer la seva
tasca.
Necessitam 25 mílions de pessetes per a l'Institut
d'Estudis Balearics? Evidentment. Si no s'aprova aquesta esmena, 1'Institut d 'Estudis Balearics sera simplement
un organisme que edita unes determinad es publicacions.
No passa, realment, d'esser aixó. Ajuda afer determinats
congressos o trobades i després n'edita les actes. Pero
impulsar investigació no ho fa; í ho hauria de fer. I per
que ho hauria de fer? Perque les llacunes que tenim en
el coneixement de la nostra realitat són immenses. Immenses. No sabem practicament res de la historia, per
exemple, de la nostra tecnología. No sabem res del que
ha passat amb la qüestió de matematíques o la investigació científica en el passat. No sabem res de l'emigració;
hem comenSiat a saber alguna cosa d'America, pero de
ciutadans d'aquesta comunitat autónoma n'hi ha hagut
per tot el món. No tenim un coneixement precís de
totes aquestes realitats, que s'haurien d'investigar d'una
manera programada. Aixo és el que vostes proposen i
és una es mena que mereix tot el nostre suport.
Pero sempre, al final, topam alla mateix. Si la
cultura no és prioritaria, la investigació -que és una
activitat cultural- tampoc no ho éso I clar, si hem duit
425 mílions al Bon Sossec i 440 milions a les inversions
immaterials, logicament quan arriba l'hora d'ímpulsar
investigacions tenim la capsa buida. I no es pot impulsar
investigació quan els centres d 'investígació, de díposit
documental, bibliogrific o d'arts plastíques estan fets un
galliner. Plens de pols, abandonats, infradotats de personal, etc. Per tant, nosaltres hem de donar suport a
aquesta ídea, a aquesta esmena de 25 milions de pessetes
per a programes d'investigació dins l'Institut d'Estudis
Balearics, sabent que esta destinada a un govern que no
té sensíbilitat cultural, a esser derrotada. Pero tenen el
nostre suport, perque esperam que un dia aquestes esmenes no s'hagin de presentar perque ja formin part
d'un pressupost d'una nova majaria. Moltes gracies.

EL SR. PONS 1 PONS:

EL SR. PRESIDENT:

Sr. President, Sres. i Srs. Diputats.

Gracies, Sr. Pons.
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Sr. Huguet, té la paraula.
EL SR. HUGUET I ROTGER:
Moltes gracies, Sr. President.
De somnis i il'lusions, aquesta cambra ja en comen~a
a estar plena, a aquestes hores. Jo he de fixar la posició al
voltant d'una esmena i no d'una fixació de posició que ha
estat una altra cosa.
Tom 1C, pagina 680. Descripció del programa que
voste té. AqUÍ hi ha, entre les referencies deIs objectius,
fomentar la investigació en totes les are es de la ciencia sobre
temes relacionats amb les Illes Balears. És un objectiu ampli;
com amplis puguin esser tots els recursos que s'hi puguin
destinar. Editar i establir col-laboracions d'edíció, dístribució
i publicació.
Nosaltres no podem donar suport a aquesta esmena
d'addició per l'afectació que té també a una secció que,
precisament, no ha estat ni tan soIs esmenada (baixa de la
secció 31, 25 milions de pessetes). Pero és que per part del
Govern de la Comunitat Autonoma el tema de la investigació i del foment de la cultura -diguin el que diguin altres- es
troba a una secció molt concreta, i el responsable directe de
tots aquests temes i de l'lnstitut d'Estudis Balearics serveix
de suport a aquestes actuacions. Per tant, no donarem suport
a aquesta esmena. Gracies.
EL SR. PRESIDENT:
Grades, Sr. Huguet.
Passarem a la votació de l'esmena 4.150, del Grup
PSM-EEM.
Vots a favor?
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plou i, per tant, els aqüífers no es poden regenerar.
Nosaltres proposam que es faci una campanya d'estalvi
d'aigua, encara que ja sabem que n'hi ha una, l'eslogan
de la qual -no sé si el record massa bé- deia: "L'aigua
és vida; no la malgastis". Pero pensam que hem de
continuar sensibilitzant la població perque el problema,
realment, creíx cada dia.
L'altre dia vaig assistir a Manacor a una roda de
premsa convocada pel director general de Sanitat per
informar la població sobre un tema que havia sortit per
damunt els mitjans de comunicació on alarmaven bastant la població perque I'Índex de notrat estava bastant
per damunt del tolerat. Aixo és realment preocupant;
perque sí l'índex tolerat és de 50 mil-ligrams i estam en
145, aixo pot afectar greument la salut, sobretot de la
població infantil í deIs lactants.
Aquesta aigua que bevem i que en teoria no
haurÍem de beure tampoc no pot servir per cuinar. És
un problema bastant greu. 1, com deia el director general, afecta no el cancer d'estómac -com deien alguns
mitjans d'informació- sinó un altre problema de salut hemoglobinemia, em sembla que es diu- que produeix
problemes respiratoris.
Les soludons que hi ha són difícils. No pensam
que n'hi hagi gaires. El director general de Sanitat donava com a única soludó tornar a utilitzar les cisternes,
cosa bastant difícil a segon quins indrets, perque era
una solució molt emprada tradicionalment a les nostres
ílles, pero que avui en dia ja no és utilitzable per l'evolució del nivell de vida.
Pensam que hem de seguir conscienciant la
població. L'aigua és un bé escaso L'hem de conservar.
1 pensam que aquesta esmena modesta de 5.000.000 de
pessetes servira perque les campanyes es puguin seguir
fent i perque hi hagi un estalvi real d'aigua. Gracies.

Vots en contra?
EL SR. PRESIDENT:
Abstencions?
Gracies, Sra. Vadell.
27 vots a favor; 31 en contra; cap abstenció. Queda
rebutjada l'esmena 4.150.
Passam a la secció 72, organisme autonom Junta
d'Aigües, on es fara un debat global de les esmenes. Comen<;am per les del PSM-EEM. Té la paraula la Diputada Sra.
Vadell.
LA SRA. VADELL I FERRER:
Gracies, Sr. President.
D'esmena a aquesta secció només en tenim una, i ve
donada per la preocupació del nostre grup -m'imagin que
compartida per tots els al tres grups- davant el problema que
tenim de l'aigua potable. EIs recursos es van acabant. No

Pel Grup Parlamentari Socialista, té la paraula
la Sra. Barceló.
LA SRA. BARCELÓ 1 MARTÍ:
Grades, Sr. President, Sres. i Srs. Diputats.
A partir d 'una disminució important del pressupost de la Junta d'Aigües -que en un any es redueix
1.380 milions, un 21 %-, creim que hi ha moltes coses
que s'haurien d'explicar i que no s'han explicat. El perque de la disminució de la inversió real del programa
d 'ínfrastructures hídrauliques en un total de 28 milions.
Encara que la rebaixa no és important en quantia, sí és
preocupant que a les nostres ílles, amb problemes greus
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de quantitat i de qualitat d'aigua, les inversions disminueixin
quan els problemes augmenten. No es justifica la rebaixa
d'inversions en infrastructura hidfélulica, ni les quantitats
consignades per als torrents. I ja sabem que la competencia
no és només de la Comunitat Autónoma i que manca l'aportació de l'Estat; peró nosaltres, una vegada més, hi insistim.
I ho feim perque, a més, són moltes les inversions que realitza la Comunitat Autonoma i que no són competencia seva.
Ni tan soIs són justificables socialment. Com a mínim, i en defensa nostra, diré que aquestes són imprescindibles.
Peró el que és totalment impresentable és el programa de sanejament. presenta una reducció respecte de l'any
passat de 1.474 milions. Una baixada del programa en un
27% després d'un any d'aplicar el canon de sanejament. Tan
malament varen esser capa<;os de calcular els ingressos del
canon de sanejament? Tan malament varen fer les previsions,
si és que en varen fer? La veritat és que o no ho saben o no
contesten o no s'aclareixen. Perque, per una banda, el Conseller d Obres Púbique$ assenya]ava als mitjans de comunicació que l'Executiu ingressara al 1992 basicament el que
havia previst en concepte de canon de sanejament de l'aigua
-recordem que eren 5.474 milions-, i, per una altra, el Sr.
Forcades, en una compareixene;a al mes de novembre, ens
dei a que la recaptació fins al moment era de 1.660 milions,
i justificava la necessitat d'ajustar el que estava previst per a
1992 a la realitat, passant, per tant, el pressupost a 4.000
milions, xifra bastant més aproximada a la recaptació prevista per a 1993.
Peró els problemes van a més. No són només
aquests. Perque els hem de demanar a veure si han fet els
calculs de les indemnitzacions a ajuntaments i altres entitats
públiques per al cos de conservació, manteniment i explotació deIs serveis de depuració d'aigües. Els record el decret
25/92 de 12 de mare;o I quines són les xifres? Quines són les
quantitats a pagar d'indemnitzacions i compensacions per a
obres d'instal·lacions d'aigües depurades? Les regulades pel
decl'et 51192. Vists els pressuposts, creim sincerament que no
han fet res, no han calculat res. r si ens diuen que ho han fet
els nombres no els tornaran a sortir. Perque sabem que han
fet el que han pogut. Han quadrat xifres han quadrat el
pressupost, en benefici exc1usiu de l'Ibasan. 1 ae;o, arnés
d esser suicida des el punt de vista financer, no es pot mantenir en el temps j és injust. per a les corporacions locals i
altres empreses. L'lbasan, per al primer concepte -indemnitzacions per al cos de conservació i manteniment i explotacions de serveis- rep 1.093 miUons, i els ajuntaments, només
900. Aquestes xifres no són representa ti ves deIs cabdals que
depuren els uns i els altres.
Respecte a les indemnitzacions per a obres i instal'lacions, la desproporció encara és molt més gran. L'Ibasan rep 1.705 milions; al tres empreses, 100. Mirin si és cert
i injustificable el favoritisme financer cap a l'Ibasan, que dins
un programa amb una baixada tan important com les que
hem assenyalat, augmenta en transferencies corrents a l'Ibasan 25 milions de pessetes. Com es justifica, per tant, que a

1'Ibasan es transfereixi la meitat del pressupost total,
amb transferencies corrents i de capital, sense entrar en
inversions? 1.864 milions. És a dir, la meitat del que es
recaptanl del canon de sanejament és per pagar el deute
financer de l'Ibasan, quan aquest no su posa ni la meitat
del sanejament de les IlIes. 1 del total del programa de
sanejament de la Junta d'Aigües, l'lbasan rep prop de
3.000 milions, que és un 74% del que pensa recaptar del
canon de sanejament per a 1993, si es compleixen les
previsions de recaptació.
L'Ibasan, des que es va crear al 1989, du invertits 15.000 milions de pessetes. Pero també hem de dir
que té uns costs financers per a 1993 de 1.700 milions.
1 tot ae;ó sense entrar en les amortitzacions deIs credits
actuals que ha emprat per al finan\5ament de les obres.
Creim que tot ae;ó és una bogeria. 1 per ae;o
presentam les següents esmenes. Les transferencies de la
depuració d'aigües del sanejament als ajuntaments. Que
l'lbasan s'abstengui de fer res més. Les corporacions
locals tendran més seny. I si és el cas que a<;o no ens és
acceptat, demanam l'equilibri deIs costs de les indemnitzacions per a obres i instaHacions a corporacions locals
i Ibasan. I també, evidentment, suprimir la transferencia
a aquesta institució.
Proposam tornar al principi, demostrat el fracas
de la política de sanejament de la Junta d' Aigües, malgrat 1'intent de salvació que volia suposar el canon de
sanejament després d'un any de la seva aplicació. El
fracas no ha fet res més que consolidar-se. demanam,
per tant, que el Govern s'abstengui de gestionar res més
directament a través de la Junta d'Aigües, perque -repetesc- és incapae; de mantenir un pressupost. Té dificultats per a la recaptació d 'un impost, per fer previsions.
1 les que figuren no es justifiquen i són injustes. Hem de
tornar al principi, perque, simplement, hem fracassat.
Gracies.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sra. Barceló.
Fixació de posicions. Pel Grup PP-UM, Sr.
Huguet, té la paraula.
EL SR. HUGUET I ROTGER:
MoItes gracies, Sr. President.
Fixarem la nostra postura davant l'esmena presentada pel Grup Parlamentari PSM-EEM, la 4.033,
damunt campanya de foment de l'estalvi en consum
d'aigua. Anunciaré que nosaltres li donarem suporto
Respecte a les altres esmenes, la veritat és que
tal vegada en aquest moment han aconseguit provocarme una confusió sobre que era realment el que estava
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en debat, si la Junta d'Aigües si Ibasan. Pero com que després entrarem també al que són les esmenes deis organismes
autonoms, sobre el tema de la Junta d'Aigües cree que les
explicacions que ha donat la portaveu del Grup Socialista
dernostren que s'ha mirat els pressuposts. La transferencia
rnés important de la Junta d'Aigües va, precisament, cap a
¡'ernpresa de l'Ibasan, que és la que ha de fer el sanejament,
ja que per a aixó es va crear. Nosaltres continuam mantenint
exactament el mateixcriteri. Cree que va esser una gran i
positiva iniciativa la creació de l'lnstitut Balear de Sanejament, de tal manera que aquesta coincidencia és una coincidencia en la qual conflueixen molts de municipis regentats
per batles de tot signe político
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EL SR. PRESIDENT:
4.511? Sr. Sampol?
EL SR. SAMPOL I MAS:
Sr. President, demanam votació separada de
quatre esmenes: Les 4.511, 4.512, 4.513 i 4.516.
EL SR. PRESIDENT:
La 4.516, Sr. Sampol, és a la secció 74; no d'aquesta secció.

Quant a l'esmena 4.509, on es proposa una baixa de
1.933 milions de pessetes, i una altra de la mateixa quantitat
de transferencies de depuració d'aigua als ajuntaments, he de
dir que si n'haguéssim de fer una anatisi rigorosa quasi no
passaria el tramit parlamentario per que? Primer: Perque es
tracta d'una quantitat destinada a explotacions de depuradores; de depuradores propies de la Comunitat Autónoma que
té en explotació l'Ibasan. Segon: Que no es poden transferir
als ajutaments els fons per explotar les depuradores que no
són seves. 1 tercer: Que la part de la quantitat que correspon
a explotacions de depuradores que sí són própies deis ajuntaments esta perfectament pressupostada -en una quantitat
de 900 milions de pessetes, si no ho record malament-.

Votarem, idó, en primer lloc, l'esmena 4.511.

Dit aixó, podríem continuar amb totes les altres
esmenes amb els mateixos arguments. Pero cree que amb
aquest argument que li he donat és suficient. Gracies.

Abstencions?

Vots a favor d'aquesta esmena?
Vots en contra?
Abstencions?
Tomarem a repetir la vota ció de l'esmena 4.511.
Vots a favor?
Vots en contra?

25 a favor; 31 en contra; 3 abstencions. Queda
rebutjada l'esmena 4.511.

EL SR. PRESIDENT:
Esmenes 4.512 i 4.513.
Gracies, Sr. Huguet.
Vots a favor?
Passarem a la votació de les esmenes. Votarem, en
primer Uoc, la 4.033, del Grup PSM-EEM.
Vots a favor?
Vots en contra?

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

Abstencions?
Entenc que queda aprovada aquesta esmena per
unanimitat.

Esmenes 4.509, 4.510, 4.514 i 4.515, del Grup
Socialista.
Vots a favor?

Passam a la votació de les esmenes del Grup Parlamentari Socialista. Es pot fer votació conjunta d 'aquestes
esmenes o hi ha petició de votació per separat?

Vots en contra?
Abstencions?

EL SR. VIDAL 1 JUAN:
Per part del nostre grup demanarÍem votació separada per a l'esmena 4.511.

23 vots a favor; 31 en contra; 5 abstencions.
Queden rebutjades les esmenes.
Passam a la secció 74, organisme autonom Servei Balear de Salut, on es debatra l'esmena 4.516, del

7
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Grup Parlamentari Socialista. Per fer-ne la defensa té la
paraula el Sr. Pons.
EL SR. PONS 1 PONS:
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats.
Aquesta cambra va aprovar dia 15 de juliol d'enguany la Llei del Servei Balear de la Salut. Era una llei que
ja havia tengut una temptativa a la legislatura anterior i que
havia estat retirada per part del Govern a la vista que s'hi
varen introduir esmenes que no eren del seu gusto Aquesta
llei no la varem qüestionar com a tal, pero sobre ella varem
manifestar reserves molt importants que mantenim.
EL SR. PRESIDENT:
Prec silenci als Diputats.
EL SR. PONS I PONS:
Varem manifestar la nostra discordan<;a amb una llei
que creava una estructura excessivament centralitzada del
sistema sanitari per a les Illes Balears. Pero una vegada aprovada, consideram que s 'ha de posar en marxa amb totes les
seves previsions en un termini molt breu, perque si no, no
estam donant complíment a les expectatives despertades en
el moment de l'elaboració i aprovació d'aquesta llei.
D'acord amb la disposició final, el Govern esta autoritzat a dictar les mesures necessaries per a l'execució i el
desplegament d'aquesta llei; i fins i tot l'assignació, a aquests
efectes, de nous recursos pressupostaris mentre resultin necessaris. Ara bé, estam en el debat pressupostari per a 1993
i, davant la nostra sorpresa, una llei que és realment molt
important té una traducció pressupostaria mínima. Es limita
a destinar 106 milions de pessetes, de capítol 2. Aquest és
tot el pressupost de la secció 74.
Com es du endavant la Llei del Servei Balear de la
Salut? Perque, al final, el pressupost sempre és molt més
que un retrat; és una radiografia. Aquesta llei va preveure la
creació de tot un sistema per a les Illes Balears (una estructura organitzativa, amb un consell d'administració, un director
gerent, arees de salut, etc.). Hi ha d'haver, en el consell
d 'administració, la participació de tres membres deIs Consells
Insulars; a les arees de salut hi ha d'haver participació de dos
membres del Consell i dos deis ajuntaments; al consell de
salut d'area n'hi ha d'haver tres del Consell Insular, tres deIs
ajuntaments, tres de les organitzacions empresarials, tres deIs
sindicats, dos de les associacions de consumidors i usuaris i
sis de diferents coHegis professionals. Parlam d'una llei, per
tant, que a nivell pressupostari hauria de tenir unes previsions amplies. 1 en aquests moments consideram que únicament s'han donat dues passes: Una passa de caire formal -el
director general de Sanitat, el Sr. Bartomeu Cabrer, ha assumit les funcions de director gerent del Servei Balear de Salut-, i la segona és la destinació de 106 milions de pessetes a
un capítol 2 per a l'única finalitat de l'adquisició d'un deter-

minat edificio Aixo és tot. El Servei Balear de Salut per
a 1993 no té cap altra previsió que aquesta.
1 la pregunta és: No diu el preambul que
aquesta llei és l'eix de la reforma sanitaria a Balears?
No diu que crea un sistema únic i harmonitzador de tots
els recursos, els centres, els serveis i els establiments de
l'ambit geografic de les Illes Balears? No es defineix
com un ens públic de caracter autonom dotat de personalitat jurídica i patrimoni propis? No hem de posar en
marxa tota aquesta estructura? 1 guan ha de comen<;ar
a caminar? Quins són els obstacles? Per que el pressupost no recull tot aixo? Perque la veritat és que les
expectatives que s'han despertat no s'estan complint de
cap manera. El Sr. Bartomeu Cabrer, en la seva funció
interina de director gerent d'aquest organisme, va celebrar fa pocs dies (dia 18 de desembre) una conferencia
a la qual va fer diferents reflexions sobre aquest organisme. Va dir que no s'ha de crear una estructura paral-lela, que no s'ha de crear nou personal.
Molt bé. Pero, amb aquestes previsions per al
1993, sera el Servei Balear de la Salut una realitat operativa o sera., simplement, una llei de paper? Una llei
aprovada per aquest Parlament, que esta publicada en el
Butlletí del Parlament i en el Butlletí de la Comunitat
Autonoma, pero que no du camí de tenir cap desenvolupament realment operatiu. Pero, clar, crear tota aquesta estructura significa que els Consells Insulars han de
nomenar unes persones que vagin als organismes prevists en aquesta llei. 1, per tant, hi ha un component
polític de designar unes persones i no unes altres; si han
d'esser estrictament de la majoria o si s'ha de donar joc
a la participació de l'oposició, etc. Hi ha la qüestió de la
participació deIs ajuntaments, de la participació deIs
empresaris (a través de les seves organitzacions), deIs
sindicats, deIs consumidors i usuaris, deIs coHegis professionals. I clar, no parlam ja d'una llei de paper. En el
moment en que tot aquest organisme s'hagi de formar
i comenci a funcionar, és evident que la societat comen<;ara a fer arribar a aquest servei preocupacions que en
aquest moment no pot transmetre. Els organismes de
direcció i de representació, sobretot, signifiquen una
passa política molt important. Esta disposada la Conselleria, responsable d'impulsar el Servei Balear de la
Salut, a donar aquesta passa? D'acord amb el pressupost,
rotundament no. Nosaltres, els diputats que formam
aquest Parlament, no hem fet un servei balear de la salut
per comprar una casa al 1993. Volem que s'acompleixi
estrictament el que diu la mateixa llei, eix de la reforma
sanitaria balear. On és, l'eix? Com ha de comen<;ar a
funcionar? Es fan contactes? EIs 106 milions de pessetes
per comprar un edifici o per iniciar-ne la compra no
pareix que vagin per aquest camí. I si aquests 106 milions de pessetes no són per a l'adquisició d'un edifici,
exactament, per que són?
Ens trobam amb una situació molt curiosa. El
director general de Sanitat, en el moment en que fos
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nornenat d'una manera formal director gerent del Servei
Balear de la Salut hauria de deixar d'esser director general de
Sanitat i as sumir estrictament les feines de director gerent del
Servei Balear de Salut, així com comen<;:ar a fer les passes
necessaries perque tot aquest sistema funcioni. Aquesta
persona no ha estat encara designada; simplement té unes
funcions assumides. Per que? Perque aquest organisme que
esta creat per llei no és un organisme real i operatiu i al
1993 no creim que traspassi la realitat que té al 1992. Un
servei, de moment, de paper, damunt el qual diuen que es
fan determinades gestions, pero que a l'hora de la veritat no
té una existencia real avui i que sembla que al 1992 tampoc
no la tendra. Moltes gracies.
EL SR. PRESIDENT:
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despeses que es vagin produint alllarg d'enguany s'aniran carregant a aquesta partida, per tal que qua n hagi
acabat aquest exercici, i a partir de les necessitats i la
infrastructura que es cregui que s'ha de crear, de cara al
1994 ja es pugui confeccionar un pressupost com ha
d'esser, amb les partides corresponents. El nostre grup
pensa que mal principi és que a un organisme que encara gairebé no ha nascut, com aquell que diu, ja se li
presenti una esmena a la totalitat. Si em permet una
broma, és quasi com voler matar la criatura abans d'haver-la batejat. Moltes de gracies.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Palau.

Gracies, Sr. Pons.

Passarem a la votació de l'esmena 4.516, del
Grup Parlamentari Socialista.

Fixació de posicions. Grup PP-UM. Sr. Palau, té la
paraula.

Vots a favor d'aquesta esmena?
EL SR. P ALAU 1

FE~~~R:

J?

vv~

Gracies, Sr. President, Sres. i Srs. Diputats.
Molt breument fixarem la nostra postura sobre
aquesta esmena a la totalitat a l'organisme auto no m Servei
Balear de Salut, perque crec que si hi volguéssim aprofundir,
el debat es podria allargar molt.
L'esmena a la totalitat diu que el pressupost no s'adapta a les previsions de la Llei 4/1992 de 15 de juliol sobre
aquest servei balear de salut. Jo vull dir que amb l'aprovació
d'aquesta llei es persegueix com a finalitat atendre i gestionar
totes les gestions encaminades i desenvolupar el maxim possible les competencies d'aquesta comunitat en materia sanitaria.
EIs objectius fixats en aquesta llei són uns objectius
que no es poden desenvolupar d'una manera rapida i precipitada durant aquest exercici de 1993, sinó que crec que els
objectius s'han d'anar desenvolupant en futurs exercicis, en
futurs anys. Durant 1993 es pretén crear l'organigrama de
recursos humans mÍnims per tal de desenvolupar el servei i
dotar-lo de la infrastructura humana suficient per aconseguir
els diferents objectius.
EIs objectius que es fixen per a aquest any són: En
primer lloc, assumir la gestió de l'hospital Joan March; en
segon lloc, iniciar la gestió per a la crea ció de comissions
mixtes per acordar processos de transferencies de la CAIB
als Consells Insulars; en tercer, crear el consell d'administració, que sera qui nomenara el director i els altres carrecs que
en depenguin; i en quart lloc, la constitució del Consell de
salut.
S 'ha creat una partida -com ha dit molt bé el representant del Grup Socialista- de 106 milions de pessetes a
l'article 24-00 com a servicis nous. Nosaltres entenem que les

Vots en contra?
Abstencions?
25 vots a favor; 31 en contra; 3 abstencions.
Queda rebutjada l'esmena 4.516.
Passam a l'Instituto Balear de la Vivienda. Es
fara un debat de globalitat de les esmenes del Grup
Parlamentari Socialista. Té la paraula, per aquest grup,
el Diputat Sr. Antich.
EL SR. ANTICR 1 OLIVER:
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats.
El nostre grup ha presentat, en relació als pressuposts de l'Instituto Balear de la Vivienda, un total de
set esmenes que es poden dividir en tres soHicituds
principals: La dotació d'habitatges socials a tota una
serie de municipis (Can Picafort, Andratx, Inca, Binissalem i Formentera), la dotació d'habitatges per a joves a
Esporles, i, per últim, la correcció de deficiencies als
habitatges Can Serra, d'Eivissa.
A través d 'iniciatives municipals ens han arribat
aquestes soHicituds i explicat els motius de les seves
demandes. És ben segur que a nivell de les nostres illes
hi pot haver altres indrets on també siguin necessaries
actuacions d'aquest tipus. Malgrat aixo, pensam -i així
ho hem fet- que era la nostra obligació fer arribar
aquestes soHicituds a aquesta cambra i intentar que
fossin incloses dins les programacions de l'organisme
responsable d'executar la política d'habitatge d'aquesta
comunitat autonoma. Sobretot, perque més d'una vegada hem sentit a dir que aquest organisme, en ocasions,
no podia ampliar els seus objectius per manca de propostes deIs ajuntaments. A més, cal citar que aixo con-
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firma el que aquest mateix diputat defensava no fa molt de
temps en relació a la necessitat de dur una política més
agressiva en materia d'habitatge i, per tant, anar més enIla
del que ens ofereix el conveni amb l'Estat, donada la prioritat d'una materia especialment protegida per la Constitució.
També volem dir que aquestes sol-licituds no pressuposen, d'entrada, nova construcció, ja que, com tots sabem,
és possible crear habitatges social s o per a joves mitjan~ant
actuacions de rehabilitació.
Pel que fa a les sol-licituds d 'habitatges socials, la
problematica que afecta els pobles sol-licitants és ben pareguda. És la necessitat de donar una solució a tota una serie
de famílies que a causa del seu nivell d'ingressos no poden
accedir a un habitatge del mercat lliure. De tots és sabut que
aquesta materia s'agreuja encara més avui en dia quan, a
causa de l'actual crisi, creix encara més la diferencia entre
sous i despeses de les unitats familiars. 1 aixo fa que les famílies economicament debils encara ho siguin molt més i,
per tant, tenguin difícil fer front a uns preus de compra o
lloguer del mercat privat, gens adequat al seu nivell d'ingressos, cosa que distorsiona la seva estabilitat economica.
Per altra banda, en el cas d'Esporles, la sol, licitud va
dirigida a habitatges per a joves. En aquest municipi passa,
com a molts altres d'aquestes illes, que a causa d'una serie de
circumstancies, els joves tenen difícil aconseguir un habitatge. A tots els mals que ja pateixen els joves (dificultats de
trobar feina i mantenir-Ia, pocs mitjans economics, atur de
membres de la unitat familiar) hi hem d'afegir que no passam per uns temps gaire bons i que a alguns pobles, entre
ells Esporles, els preus deis habitatges i deIs lloguers són
prohibitius. Aixo origina que, en moltes ocasions, els joves es
vegin obligats a establir-se a llocs diferents al seu lloc de
naixement.
1 per acabar, tan sois faré una petita menció de les
deficiencies que afecten els habitatges de Can Serra d'Eivissa,
tema del qual ja s'ha parlat en aquesta cambra en algunes
ocasions. Sembla que s'hi han realitzat certes obres de reforma, pero que encara hi ha una serie de deficiencies que
demanarÍem que tenguessin una solució definitiva al 1993.
1, per tant, que s'incloguin com a objectiu prioritari dins la
tasca de l'Instituto Balear de la Vivienda.

Ja hem tengut ocasió avui matí de rallar sobre
el tema de l'Instituto Balear de la Vivienda, quan tractavem les esmenes referides al pressupost de la secció
d'Obres públiques i ordenació del territori.
Per altra banda, deman disculpes per si he fet
referencia dins la Comissió a l'esmena de correcció de
deficiencies de Can Serra, d'Eivissa. Jo no sé si l'han
mantenguda o l'han retirada després de les explicacions
donades a Comissió, on es va informar que la correcció
de deficiencies d'aquests habitatges es du a terme des de
la seva adjudicació i que va en carrec a la partida generica de reparacions i conservació. En els pressuposts de
1993 hi ha per a aquesta partida 95 milions de pessetes,
i les reparacions ja s'estan executant.
Per a la resta d'esmenes que fan referencia a
habitatges a diferents municipis de l'lIla, mantenim els
mateixos criteris. El Pla d'habitatges concertat amb el
Ministeri d'Obres Públiques i totes les actuacions en
materia d 'habitatges que du la Comunitat Autonoma
passa, precisament, per fer exactament el mateix que pot
esser que hagin fet vostes: La negociació amb els diferents ajuntaments que estan interessats en l'existencia
d'habitatges de protecció oficial. Hi ha dos camins. Un
és el de la informació d'aquest pla a tots els municipis cosa que em consta que s'ha fet, perque qui li parla hi
ha participat-. 1 després, donar suport a aquells ajuntaments que puguin tenir dificultats a l'hora d'adquirir sol
público Pero, en qualsevol cas, voste sap que l'ajuntament ha de posar a disposició el terreny per poder fer,
després, aquesta actuació.
Per tant, afectar partides on els municipis encara
no tenen terreny propi per poder-lo aportar podria
significar col -lapsar al tres tipus d 'actuacions en materia
d'habitatges on sí ja hi ha aportació del terreny i on ja
hi ha hagut una adjudicació previ concurso AixÍ, aguest
és el motiu pel qual no li donam suporto 1 també, rallant
clar, sap perfectament que no hi ha prou pressupost per
donar suport a aquestes esmenes, i que l'hauríem de
llevar d'altres seccions o d'altres actuacions en materia
d'habitatges que sí estan previstes i que sabem positivament que poden esser executades. Moltes gracies.
(El Sr. President repren la direcció del debat).

(La Sra. Vicepresidenta primera substitueix el Sr.
President en la direcció del debat).

EL SR PRESIDENT:
Moltes gracies, Sr. Antich.
Grups que vulguin intervenir per fixar posicions? Té
la paraula el Sr. Huguet, pel Grup PP-UM.
EL SR HUGUET 1 ROTGER:
Moltes gnkies, Sra. Presidenta.

EL SR PRESIDENT:
Gracies, Sr. Huguet.
Passarem a la votació d'aquestes esmenes. Deman si es pot fer votació conjunta o hi ha petició de
votació per separat.
Votació conjunta de les esmenes 4.517, 4.518,
4.519, 4.520, 4.521, 4.522 i 4.523.
Vots a favor d'aquestes esmenes?
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Vots en contra?

Secció 03, Sindicatura de comptes.

Abstencions?

Vots a favor?

23 vots a favor; 31 en contra; 5 abstencions. Queden
rebutjades aquestes esmenes.
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Vots en contra?
Abstencions? No n'hi ha.

1 passam al 'Institut Balear de Sanejament, Ibasan, on
es fara un debat únic de globalitat de les esmenes del Grup
Parlamentari Socialista. Té la paraula, en nom d'aquest grup,
la Diputada Sra. Barceló.

31 vots a favor; 28 en contra. Queda aprovada
la secció 03.
Secció 04, Consell Economic i Social de les Illes

LA SRA. BARCELÓ 1 MARTÍ:

Balears.
Vots a favor?

Gracies, Sr. President.

Vots en contra?

Aquestes esmenes, debatudes suficientment en Comissió, es donen per defensades.

Abstencions? No n 'hi ha.
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sra. Barceló.

31 vots a favor; 28 en contra. Queda aprovada
la seccíó 04.

Fixació de posicions. Sr. Ruguet, té la paraula.

Secció 11, Presidencia del Govern balear.

EL SR. RUGUET 1 ROTGER:

Vots a favor?
Vots en contra?

El nostre grup fixa la posició a aquestes esmenes
exactament igual com ho va fer en Comissió. Gracies.

Abstencions?
EL SR. PRESIDENT:
Gracies, Sr. Ruguet.

31 vots a favor; 25 en contra; 3 abstencions.
Queda aprovada la secCÍó 11.

Acabats els debats, passarem a les votacions.

Secció 12, Conselleria de Turisme.

Votació, idó, de les esmenes 4.524, 4.525 i 4.526,
corresponents a l'Ibasan.

Vots a favor?
Vots en contra?

Vots a favor d'aquestes esmenes?
Abstencions?
Vots en contra?
Abstencions?
23 vots a favor; 31 en contra; 5 abstencions. Queden
rebutjades aquestes esmenes.
Finalment, procedirem a la votació de tates i cadascuna de les seccions del Projecte de Llei de Pressuposts generals de la Comunitat Autónoma, aíxÍ com les empreses públiques.

31 vots a favor; 25 en contra; 3 abstencions.
Queda aprovada la secció 12.
Secció 13, Conselleria de Cultura, Educació
Esports.
Vots a favor?
Vots en contra?
Abstencions?

Comen<;arem amb la votació de la secció 02 corresponent al Parlament de les Illes Balears.

31 vots a favor; 25 en contra; 3 abstencions.
Queda aprovada la secció 13.

Vots a favor de la secció?
Secció 14, Conselleria d'Economia í Risenda.
Queda aprovada la seccíó 02 per unanimitat.
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Vots a favor?
Vots en contra?

Abstencíons?
31 vots a favor; 25 en contra; 3 abstencions.
Queda aprovada la secció 19.

Abstencions?
Secció 20, Conselleria de
31 vots a favor; 20 en contra; 8 abstencions. Queda
aprovada la secció 14.

í lndústria.

Vots a favor?

Secció 15, Consellería d'Agrícultura i Pesca.

Vots en contra?

Vots a favor?

Abstencions?

Vots en contra?

Comer~

Tomarem a repetir la votació a la secció 20,
ConseIleria de Comen; i Indústria.

Abstencions?
Vots a favor?
31 vots a favor; 25 en contra; 3 abstencions. Queda
aprovada la secció 15.
Secció 16, Conselleria de Funció Pública.
Vots a favor?

Vots en contra?
Abstencions?
31 vots a favor; 25 en contra; 3 abstencions.
Queda aprovada la secció 20.

Vots en contra?
Secció 21, Conselleria Adjunta a la Presidencia.
Abstencions?
Vots a favor?
31 vots a favor; 25 en contra; 3 abstencions. Queda
aprovada la secció 16.
Secció 17, Conselleria d'Obres Públiques i Ordenació
del Territori.
Vots a favor?

Vots en contra?
Abstencions?
31 vots a favor; 25 en contra; 3 abstencions.
Queda aprovada la secció 21.

Vots en contra?

Secció 31, serveis comuns i despeses diverses.

Abstencions?

Vots a favor?

31 vots a favor; 25 en contra; 3 abstencions. Queda
aprovada la secció 17.

Vots en contra?
Abstencions?

Secció 18, Conselleria de Sanitat i Seguretat Social.
Vots a favor?

31 vots a favor; 20 en contra; 8 abstencions.
Queda aprovada la secció 31.

Vots en contra?

Secció 32, ens territorials.

Abstencions?

Vots a favor?

31 vots a favor; 25 en contra; 3 abstencions. Queda
aprovada la seccíó 18.

Vots en contra?
Abstencions?

Secció 19, Conselleria de Treball i Transports.
Vots a favor?
Vots en contra?

31 vots a favor; 25 en contra; 3 abstencions.
Queda aprovada la secció 32.
Secció 34, deute público
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Vots a favor?

Vots en contra?

Vots en contra?

Abstencions?

Abstencions?
31 vots a favor; 25 en contra; 3 abstencions. Queda
aprovada la secció 34.
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31 vots a favor; 20 en contra; 8 abstencions.
Queda aprovada la secció 75.
Passam, a continuació a la votació deIs pressuposts de les empreses públiques.

Secció 36, serveis comuns, despeses de personal.
Institut Balear de Promoció del Turisme.
Vots a favor?
Vots a favor?
Vots en contra?
Vots en contra?
Abstencions?
Abstencions?
31 vots a fayor; 25 en contra; 3 abstencions. Queda
aprovada la secció 36.
Secció 71, organisme autónom Institut d 'Estudis
Balearics.
Vots a favor?

31 vots a favor; 25 en contra; 3 abstencions.
Queda aprovat el pressupost de l'Institut Balear de Promoció del Turisme.
Votació del pressupost del consorci Centre de
Documentació Europea.

Vots en contra?

Vots a favor?

Abstencions?

Vots en contra?

31 vots a favor; 20 en contra; 8 abstencions. Queda
aprovada la secció 71.
Secció 72, organisme autónom Junta d'Aigües.

Abstencions?
31 vots a favor; 25 en contra; 3 abstencions.
Queda aprovat el pressupost del consorci Centre de
Documentació Europea.

Vots a favor?
Votació Isba associat de garantia recíproca.
Vots en contra?
Vots a favor?
Abstencions?
Vots en contra?
31 vots a favor; 25 en contra; 3 abstencions. Queda
aprovada la secció 72.
Secció 74, organisme autónom Servei Balear de
Salut.

Abstencions?
31 vots a favor; 25 en contra; 3 abstencions.
Queda aprovat el pressupost d'Isba ASGR.

Vots a favor?

Votació del pressupost d'Isba serveis.

Vots en contra?

Vots a favor?

Abstencions?

Vots en contra?

31 vots a favor; 25 en contra; 3 abstencions. Queda
aprovada la secció 74.
Secció 75, organisme autónom Institut Balear d'Administració Pública.

Abstencions?
31 vots a favor; 25 en contra; 3 abstencions.
Queda aprovat el pressupost d'Isba serveis.
Institut de Biologia Animal de Balears.

Vots a favor?
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Vots a favor?
Vots en contra?
Abstencions?
31 vots a favor; 25 en contra; 3 abstencions. Queda
aprovat el pressupost de l'Institut de Biologia Animal de
Balears.

Abstencions?
31 vots a favor; 25 en contra; 3 abstencions.
Queda aprovat el pressupost de 1'Institut Balear de Disseny.
Foment Industrial.
Vots a favor?

Serveis F orestals de Balears.

Vots en contra?

Vots a favor?

Abstencions?

Vots en contra?

31 vots a favor; 25 en contra; 3 abstencions.
Queda aprovat el pressupast de Foment Industrial.

Abstencions?
Institut Balear de Serveis a la Joventut.
31 vots a favor; 25 en contra; 3 abstencions. Queda
aprovat el pressupost de Serveis Forestals de Balears SAo

Vots a favor?

Serveis d' Aqüicultura Marina.

Vots en contra?

Vots a favor?

Abstencions?

Vots en contra?
Abstencions?
31 vots a favor; 25 en contra; 3 abstencions. Queda
aprovat el pressupost deIs Serveis d'Aqüicultura Marina SAo

31 vats a favor; 25 en contra; 3 abstencions.
Queda aprovat el pressupost de 1'Institut Balear de Serveis a la Joventut.
Institut Balear de Sanejament.
Vots a favor?

Serveis de Millora Agraria SAo
Vots en contra?
Vots a favor?
Abstencions?
Vots en contra?
Abstencions?
31 vots a favor; 25 en contra; 3 abstencions. Queda
aprovat el pressupost deIs Serveis de Millora Agraria SAo

Instituto Balear de la Vivienda.
Vots a favor?
Vots en contra?
Abstencions?
31 vots a favor; 25 en contra; 3 abstencions. Queda
aprovat el pressupost de 1'Instituto Balear de la Vivienda.

31 vots a favor; 25 en contra; 3 abstencions.
Queda aprovat el pressupost de l'Institut Balear de Sanejament.
Passarem ara, en aplicació de l'article 24, punt
6, de l'Estatut, i de l'article 134, punt 4, del Reglament
d'aquesta cambra, a la votació computada de forma
separada deIs parlamentaris elegits per illes. Passam a
votar el Pressupost general de les Illes Balears per a
I'any 1993, per un import, en estat d'ingressos i despeses
de 48.859.512.535 pessetes. 1 així sotmetem a votació el
pressupost per a l'exercici de 1993 de les empreses públiques de la Comunitat Autonoma, l'estat de despeses
i d'ingressos del qual s'eleven a 9.579.730.000 pessetes.
Passarem, per tant, a la votació separada per
illes. En primer lloc, els Diputats de l'illa de Menorca.

Institut Balear de Disseny.
Vots a favor?
Vots a favor?
Vots en contra?
Vots en contra?
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Abstencions?
7 vots a favor i 6 en contra deIs Diputats de 1'illa de
Menorca.
Diputats de les illes d'Eivissa i Formentera.
Vots a favor?
Vots en contra?
7 vots a favor; 6 en contra; cap abstenció.
Votació deIs Diputats de l'illa de Mallorca.
Vots a favor?
Vots en contra?
Abstencions? No n 'hi ha.
Illa de Mallorca: 18 vots a favor i 15 en contra.
Aquesta Presidencia, en conseqü('mcia, entén que
s'acompleix la majoria necessaria i, per tant, queda aprovada
la Llei de Pft~ssupost General de la Comunitat Autonoma de
les Illes Balears per a l'any 1993.
Abans d'aixecar la sessió, record als membres de la
Junta de portaveus que ara tendra lloc una reunió de la
Junta.
Moltes gracies a tots.
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