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EL SR. PRESIDENT: 

Gnkies, Sra. VacleU. Per defensar les esmenes 3869. 
4064 3871 ,3881 ,3780, 3776, 3779, 3781,3791, 3784, 3783 
3786, 3788, 3790,4000. 3789,3782 i 3785, 4075 4077 i 3880 
del Grup Padamentari SOCIALISTA. Té la paraula el Sr. 
Antich. 

EL SR. ANTICH 1 OLIVER: 

Grades, Sr. President. Senyores i senyors diputats. 
El nostre grup ha presentat un conjunt d 'esmenes en relació 
amb les materia eI ' urbanisme habi tatge ¡arquitectura, medi 
ambient i Ibavi, vinculades totes elles, de qualque manera, a 
la secció 17. En materia d'urbanisme, habitatge i arquitectu
ra, hem notat a faltar inversions al elesenvolupament del 
Decret 39/1991, de 2 ele maig, que regula les declaracions 
d'arees de rehabilitació integrada, res hi ha previst al pressu
post en aquesta materia i el conseller ja va manifestar que 
per a arees no hi havia ni un duro i, en canvi, sí que es 
preveuen un 42 milions de pessetes en actuacions puntuals 
de rehabilitació i reforma del patrimoni arquitectónico 

En aBó que la Conselleria d'Obres Públiques i Orde
nació del Territori té un marc legal, un instrument que pos
sibilita actuacions planificacles integrals de zones importants 
a recuperar, 110 s'hi inverteix, a pesar que hi hagi peticion 
d 'ajuntaments coro pugui ser Palma. En canvi en actuacion 
puntual , que poden anar des d 'arreglar campanars d 'esglési
es fins a construir teatres, sí que s'hi inverteix. ] nosaltres 
ens demanam: Amb quin criteris es trien aquestes inversions 
puntuals? Sense cap dubte, més lógic seria que actuacions 
d'aquest tipus s emmarcassin dlos els programes que té esta-

blerts la Conselleria de Cultura, institució adient per dur 
a terme la rehabilitació i reforma del patrimoni arquitec
tónico 

El nostre grup planteja també una esmena d'ad
dició de 80 milions de pessetes per tal que es dugui a 
terme una actuació decidida en el desenvolupament de 
la Llei 3/93, de 4 de maig, per a la millor de l'accessibili
tat i la supressió de ban·eres arquitectóniques. Aquesta 
lIei fixa un any perque les administracions públiques 
elaborin un cataleg d'espais i d'edificis de titularitat seva 
pendent el adaptació, preveu endemés que anualment la 
Comunitat Autonoma reservi en eJs seus pressuposts 
una partida d'inversió i també contempla que els dife
rents plans general d'ordenació urbana, normes subsidi
aríes i aItres instruments de planejament s'adaptaran a 
alló que determina la llei. Pensam que aquests doblers 
podrien servir per iniciar un desenvolupament seriós de 
la llei, planificar-hi accions posteriors i realitzar algunes 
actuacions de supressió de barreres. 

Quant a subvencions per a redacció de planeja
ments murricipals creim que la xifra pressupostada és 
molt pobra, 7 milions de pessetes per ajudar tots els 
ajuntaments de Balears que encara no tenen pLanejament 
és ben poqueta cosa, sobretot tenint en compte que avui 
en dia la redacció d'unes normes subsidiaries d'un mu
nicipi de menys de 100.000 habitants pot costar entre 7 
i 10 milions de pessetes. Per altra banda, si les compe
tencies en materia d'urbanisme són actualment deis 
consells insulars i, per tant, aquests, mitjan<;ant les co
missions insulars d 'urbanisme, són els qui controlen, en 
la mesura de les se ves competencíes, I 'urbanisme que es 
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realitza en els municipis, fins al punt de poder-se subrogar 
en el seu Uoc en cas de manca d'actuació d'aqueUs, seria ben 
logic que es traspassassin als conseUs insulars les inversions 
previstes en l'area d'ordenació urbanística aixÍ com la con
cessió d'ajuts per a la redacció de planejaments urbanÍstics. 

Pel que fa a l'esmena formulada per a l'elaboració de 
les directrius d 'ordenació territorial, la veritat és que poc 
m'hi entretendré, pens que ls argumentacions que ha anat 
donant el nostre grup al lhlrg de sis anys han quedat prou 
clares en aquest parlament; per desgracia, el temps cree que 
ens donara la raó que no és logic actuar fent de l'excepció 
la regla general. 

Quant a medi ambient, el que ofereix la Conselleria 
d'obres Públiques i Ordenació del Territori és ben pogueta 
cosa, en aquesta materia, aíxo ja s'ha dit anteriorment. Es un 
programa que no s'adapta a les necessitats de la seva are a 
competencial ni respon a les aspiracions de la societat de les 
nostres illes. És pobra en continguts i, per aixo, es recolza en 
pures accions puntuals, en actuacions disperses, les quals, 
precisament, denoten una intenció d'amagar una manca de 
planificació i de voluntat política per incidir amb decisió en 
una materia tan fonamental. Si hi existís una voluntat polí
tica d'actuar s'hauria de comenc;ar per redactar una nova Uei 
d'evaluació d'impacte ambiental que substituís l'actual de
cret, totalment desfasat i que no esta a l'atura de la proble
matica d'unes illes que viuen principalment del turisme i que 
aquest té, com a pec;a fonamental, el paisatge i el territori. 
És per aixo que, en ser el paisatge i el territori un pilar basic 
de la nostra principal font de riquesa, creim imprescindible 
augmentar inversions en elaborar un vertader pla d'edudació 
ambiental i fugir d'actuacions puntuals, augmentar inversions 
en materia d'investigació ambiental i ajudar totes aquelles 
organitzacions que, declarades d'utilitat, tenguin com a finali
tat la defensa del medi ambient. 1 no podem deixar de citar 
una serie de projectes fonamentals, com pugui ser el desen
volupament del projecte Menorca, reserva de biosfera, gestió 
de l'espai natural de s'Albufera des Grau, programa de gestió 
Neteja i protecció de les "aneis", neteja deIs espais de l'illa de 
Formentera, recuperació del camí de Cavalls a Menorca, 
restauració de pedreres, entre moIts d'altres. 

En relació amb 1 'Ibavi, el nostre grup hi ha presentat 
una serie d'esmenes d'afectació, les quals persegueixen en 
primer lloc primar l'any 1994 la construcció d'habitatges de 
lloguer en front de les de regim de compravenda. Segons les 
previsions de l'Ibavi, deIs 300 habitatges a iniciar durant 
l'any 1994, el 20% aniran a lloguer i el 80 a venda; en canvi, 
segons les darreres adjudicacions d'habitages fetes a Palma 
durant l'any 1993, la llista d'espera d'habitatges de compra
venda conté 68 soHicituds per a 293 sol·licituds que confor
men la llista d'espera d'habitatges en regim de lloguer. Ende
més, la llista d'espera en regim de lloguer subvencionat és 
de 246 sol·licituds i se n'ha exclos 178 demandants d'habitat
ges per no arribar els seus ingressos familiars al 0'5 del salari 
mínimo Per tant, no és difícil concloure que de les famílies 
que tenen accés a habitatge en regim especial, les capes més 
debils, aquelles que els ingressos de les quals no sobrepassen 

1'1'5 del salari mlmm, són les que necessiten d'una 
major atenció per part de l'Ibavi i que el proposat per 
l'institut no respon a la demanda que es deriva de les 
seves adjudicacions d'habitatges. Per altra banda, en cara 
que reconeixem per a l'any que ve l'augment en la in
versió, en la rehabilitació i en la reforma d'habitatges 
propis de l'Ibavi, hi proposam un increment, expressam 
així la nostra voluntat de donar prioritat a aquesta pro
blematica. Fa massa temps que sentim parlant de les 
deficiencies de Cas Serres, a Eivissa, de les del carrer 
Quintana de Mar, a Ciutadella, de les del Can Redó, 
entre d'aItres. S'ha de dur un seguiment minuciós de la 
construcció de les promocions, s'han d'exigir, en el seu 
cas, responsabilitats a les empreses constructores, pero, 
en tot cas, no es pot permetre que gent amb pocs recur
sos, la qual en moIts de casos amb moItes dificultats 
paga un lloguer o un preu d'aqusta habitatges, hi pateixi 
durant anys deficiencies importants en espera de negoci
acions o plets que es poden etemitzar, i moIt menys es 
poden mantenir situacions de degradació, com la que 
existeix actualment en el Can Redó. 

1 ja per acabar, proposam la construcció de 40 
habitatges a l'illa d'Eivissa. De les previsions de l'Ibavi 
es despren que, deIs 300 habitatges a iniciar durant 
1994, n'hi ha 185 per a les quals encara no existeix un 
lloc determinat per fer-les. No és logic que, a l'hora de 
pressupostar la inversió per a l'any 1994, l'institut no 
tengui planificat on es faran els habitatges programats, 
la qual cosa confirma el que ja aItres vegades hem de
nunciat, que es dur una política improvisada en materia 
d'obtenir sol per construir-hi ha15itatges. Tot aixo, unit 
a l'anteriorment esmentat, que les propostes de l'institut 
no es corres ponen amb al demanda que té, pens que ens 
hauria de fer reflexionar sobre si realment aquest com
pleix la missió que se li ha encomanat. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gnkies, Sr. Antich. Per fixar la posició, pel 
Grup PP-UM, Sr. González i Ortea, té la paraula. 

EL SR. GONZÁLEZ 1 ORTEA: 

Gracias, Sr. Presidente. Señores y señores dipu
tados. Bien, he de levantarme aquí para decir que nues
tro grupo esta de acuerdo con la práctica mayoría de 
las enmiendas que en este caso han presentado los gru
pos PSM i EEM i Socialista. Ya decía, con motivo del 
debate a la enmienda a la totalidad que presentaba el 
Grupo Socialista, que los presupuestos nos parecían 
insatisfactorios pero realistas, y la insatisfacción prove
nía de que quisiéramos ver un montón de partidas 
incrementadas. 

¿Qué decir de la rehabilitación? Es el futuro, y 
sin ninguna duda nosotros creemos que en esta comuni
dad deben de incrementarse las partidas de rehabilita
ción cada vez más, fomentar en la empresa privada el 
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tema de la rehabilitación, y hace ya bastantes años que este 
mismo diputada que les habla, con motivo aquí de un debate 
general, ponía de relieve -entonces las tenía a mano ahora 
no las tengo- las cifras de la rehabiHtación en España en 
comparación con las de otros paises europeos más avanza
dos y con mayores niveles de renta, y efectivamente, las 
nuestras estabaL .7" 'V por debajo. Es una posibilidad la reha
bilitación en esta comu,: irlad, fundamental; ahora bien, a 
rehabilitación el Gobierno ha. :ledícado 50 millones de pese
tas porque otros 250 están de:" . .'1do a un programa de 
viviendas, si esos 250 se destinarán al • "ograma de rehabili
tación, sin ninguna duda aqui noS tendr. mos que quejar al 
Gobierno de que aquí no se hacen viviend . de protección 
oficial, viviendas para las economía 1110d~. <" hay que 
combinar unas cosas y otras; hay un plan cuatrienal, Clmpro
metido con el Ministerio de Obras Públicas y hay que L.:'~1-
plirlo, a ese plan se destinan 250 o 2480 millones creo, par.. 
ser exactos, y en rehabilitación se ha llegado hasta donde se 
puede llegar, qué más quisiéramos que Llegar má allá. 

Faltan acciones concretas también en temas de "a
neis", en materias de limpieza, que los representantes de los 
otros grupos han puesto aquí de relieve al explicar sus en
miendas, cosas con las que, como digo, nuestro grupo está de 
acuerdo. Haría falta más dinero para limpieza y para correc
ción en áreas naturales de especial interés, en áreas rurales, 
en áreas de asentamiento urbano, para ayudar, efectivamen
te, a los ayuntamientos, especialmente a aquellos que tienen 
más zonas o más áreas a proteger, hace falta mayor protec
ción a la costa, pero el Gobierno a todo ello dedica partidas, 
pero partidas modestas porque de done no hay no se puede 
sacar y si se quitan de un sitio, si e ponen en un sitio hay 
que quitarlas de otro. 

En cuanto a alguna otra enmienda, ya es de aspecto 
más dudoso, por ejemplo el seguimiento de los impactos, 
creemos que ésta es una función que ya se está desarroUando 
por parte de la Comisión Balear de Medio Ambiente, de la 
cual muchas veces se olvida en esta cámara su existencia, su 
trabajo, y me consta que es importante y continuado. 

Es insuficiente también, efectivamente, la educación 
ambiental y, en general, los programas de medio ambiente 
quizás se puedan tachar de escasos, en ningún caso se puede 
tachar, a nuestro juicio, de que no se hagan cosas, se hacen, 
y se hacen muchas. Hay actuaciones previstas en el programa 
de medio ambiente, el director general 10 explicó aquí, en la 
comisión, cuando desarrolló su presupuesto; hay actuaciones 
previstas en áreas natLUales; hay dinero para cursos de diver· 
sos tipos de evaluaciones de impacto ambiental, cursos de 
paisaji mo; hay estudios, encuestas y bancos de datos en 
preparación; hay programas de educación ambiental, antes 
me he referido a ellos; hay campañas de reducción de con
sumo de agua y reducción de residuos sólidos; hay un estu
dio previsto sobre análisis del medio natural; hay estudios 
sobre tratamiento de aguas residuales, sobre compostatge y 
sobre tratamiento de fangos provenientes de depuradoras. 
Creemos que es un programa del cual diría que es completí
simo en la medida en que los presupuestos lo permiten, 

completísimo pero -vuelvo a insistir- estamos de acuer
do que insuficiente; desgraciadamente no se puede, a 
nuestro juicio, dotarlo más sin lesionar otras compe
tencias que esta conselleria y lógicamente el resto del 
Gobierno tienen y que son irrenunciables. 

Por ello no vamos a apoyar las enmiendas que 
ahora se acaban de debatir aquí. Nada más, muchas 
gracias, Sr. Presidente. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gnkies, Sr. González i Ortea. Passam al debat 
de globalitat de les esmenes corresponents a carreteres. 
Comenctarem, en primer lloc, per l'esmena 3575, del 
Grup Parlamentari PSM i EEM. Té la paraula la diputa
da Sra. Vadell. 

LA SRA. V ADELL 1 FERRER: 

Gracies, Sr. President. El nostre grup any rera 
any ve presentant una esmena, la mateixa, n'hem parlat 
mol tes vegades, d'aquest tema, que és la construcció de 
carrils de bicicletes a les carreteres noves. No fa gaire 
varem presentar una proposició no de Ilei en aquest 
parlament en aquest sentit, a la qual no dona suport el 
Grup PP-UM, i ens va remetre a l'article 27 de la Llei 
de carreteres. L'article 27 de la Llei de carreteres diu el 
següent: "A les carreteres d'arees residencials o tW'ísti
ques i a les travesseres en que sigui factible s'hi disposa
rao carrils per a tnlnsit de bjciclete~ de manera que 
s'iropedesqui I ltS de vehlcles automóbils ll

. La veritat és 
que la L1ei de carreteres no és d'avui, és de fa un parell 
d'anys i no sabem que s'hagin fets aquests carrils enlloc. 
Per tant, nosaltres no volero que només es compleixi 
l'article 27, que és d'obligat compliment perque la llei 
ho diu, sinó que a altres carreteres, fins i tot ajunta
ments els han soHicitats i no han estat atesos, conside
ram que són molt necessaris, no només per a la segure
tat deIs ciclistes que actualment practiquen aquest es
port, sinó per incentivar aquesta modalitat de turisme 
fins i tot. Tornam insistir a afectar una quantitat de 50 
mílions de pessetes perque es tengui en compte aquesta 
demanda, que de cada vegada és més nombrosa a la 
gent que ho practica, i que ja s'ha convertit en certa 
manera en una demanda social. Moltes gracies. 

(El Sr. Vicepresident primer substitueix el Sr. 
Presiden! en la direcció del debat) 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sra. Vadell. S'hi mantenen les es menes 
3998, 3999, 4001, 3793, 3794, 3795, 3796, 3797, 3798, 
379~ 380~ 3886, 4021, 4024, 3842, 3802, 4025, 4028, 
4029,3801 i 3843, del Grup Parlamentari SOCIALISTA. 
Per defensar-les té la paraula el Sr. Tur. 
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EL SR. TUR 1 TORRES: 

Gnkies, Sr. President. Presentam un conjunt d'esme
nes a la secció 17, programa de carreteres, amb un objectiu 
concret, que és el de possibilitar o aconseguir que es com
pleixin els pressuposts de la nostra comunitat. Que es com
pleixin, i que es realitzin aquelles obres previstes i necessari
es a cadascuna de les illes. Ens trobam un any més, i ho hem 
de recordar, debatent uns pressupostos de carreteres on enca
ra continuam sense comptar en aquest parlament amb el Pla 
de carreteres. Pareix que una vegada més sera. prompte que 
aquest parlament el podra coneixer, pero avui per avui -hem 
de repetír-ho- no esta en aquest Parlament, per tant es pre
senta un pressupost sense una adequada planificació. En 
aquest sentít tenim una esmena, i la don perdefensada amb 
aquests arguments. 

Si deim que falta planificacíó en la política de carre
teres és perque comprovam que hi ha molta inversió no 
compromesa. Falta concreció. Creim que és un pressupost 
que no respon a una adequada planificació,. a una concreció 
determinada d'aquelles obres necessaries en el conjunt del 
territori de la nostra comunitat. Quan varem fer constar aixo 
a la Comissió d'Hisenda se'ns va dir que es feia expressa
ment, en el sentit que si una determinada obra no es podia 
executar no quedas aquest romanent al final, a l'hora de 
liquidar els pressuposts. Nosaltres precisament el que volem 
evitar amb aquestes esmenes és que passi aixo, que a final 
d'exercicí ens trobem que hi ha obres que són necessaries a 
un determinat lloc, que estaven més o manco previstes, enca
ra que no constassin expressament al pressupost, pero que 
comprovam any darrera any que no s'han realitzat. 

Constatam, com dic, que molta inversió pressuposta
da no s'ha executat, i si no em remet, i m'agradaria que se'm 
contentas: s'han executat les obres previstes en el 1993 o en 
el 1992 a l'illa de Menorca; pero ha passat el mateix a l'illa 
d'Eivissa i Formentera? Creim que no. En el cas d'Eivissa 
tenim una pregunta, cree que fa prop de sis mesos, que no 
s'ha arribat a contestar. Ens agradaria tenir aquesta informa
ció concreta, pero sabem -perque ho hem pogut comprovar 
damunt el terreny- que aquestes obres determinades, pressu
postades, necessaries, no s'han executat. Per aixo nosaltres 
presentam un conjunt d'esmenes d'afectació, que és llarg i 
que no enumeraré per no allargar-me, pero que només té 
aquest objectiu: fer que en els pressuposts hi hagi concretes, 
fixades i compromeses aquelles obres que nosaltres entenem 
que són prioritaries i urgents en el conjunt del territori de la 
nostra comunitat. Per aixo demanam que sia aprovat aquest 
conjunt d'esmenes d'afectació, únicament i exclusiva en el 
sentit que hi hagi un compromís en el pressupost, un com
promís que aquestes obres seran realitzades dins el 1994. 

No podem continuar, entenem nosaltres, amb un 
pressupost tan inversor com és el de carreteres, amb una 
política de pressupostar partides obertes que si després hi ha 
problemes, o si convé, o si hi ha problemes -com dic- per a 
la seva execució, no s'executen durant un exercici, i en passa 
a una altra, i aquests sous que havien d'anar dedicats a aques-

tes inversions, comprovam que s'inverteixen a un altre 
lloc. 

Hi ha un altre fet que no podem oblidar, i que 
nosaltres el feim constar també a les nostres esmenes, és 
la dispersió geografica de la nostra comunitat autonoma. 
La dispersió geografica en illes de la nostra comunitat 
fa que les carreteres de la nostra comunitat no tenguen 
interes global de comunitat, sinó que tenguen un interes 
concret per a cadascuna de les illes. Passa exactament el 
mateix que a nivell de l'Estat, a les Balears no hi ha 
carrete res d'interes general de l'Estat, perque hi ha la 
mar per migo Té molta logica, és molt correcte que sia 
així, és evident que ha de ser així; pero exactament el 
mateix passa a les nostres illes. El fet que sia una comu
nitat dispersa, una comunitat d'illes fa que cadascuna de 
les nostres carreteres tenga un interes concret i especí
fic a cadascuna de les illes, pero que no tenguen un inte
res general per a la nostra comunitat. En aquest sentit 
creim, i a més responent al que plantejavem al princípi 
que sien executats els pressuposts al cent per cent, se
gons s'hagen previst, que els consells insulars han de 
jugar un paper més important del que juguen en políti
ca de carreteres. El nostre grup és conegut que ha pre
sentat diferents iniciatives en aquest parlament perque 
es traspassin les competencies de carreteres als consells 
insulars, no perque sigui un interes especial del nostre 
grup, sinó perque és una necessitat real de la geografia 
de la nostra comunitat, i en aquest sentit, com a primera 
passa -perque no renunciarem a continuar presentant 
iniciatives a fi que sien traspassades les competencies, tal 
com preveu l'article 39 de l'Estatút; pero com a primera 
passa, dic, presentam dues esmenes que van perfecta
ment en coherencia amb la línia que he intentat expli
car en la meya intervenció, que hi haja més concreció, 
que hi haja garanties d'execució del pressupost, i sobre
tot que es faci des deIs llocs on es coneix millor, on es 
pot executar millor el programa de carreteres. 

En aquest sentit presentam l'esmena 3842, que 
proposa el traspas als consells insulars del programa 
d'inversió de carreteres, de les partides que fan referen
cia a inversió de carreteres; i l'esmena 3843, que propo
sa traspassar als consells insulars el programa de mante
niment i millora de les condicions i seguretat de la xarxa 
de carreteres. Creim que aquestes dues esmenes són 
evidentment les més importants d'aquest conjunt, per
que donen resposta als dos problemes que plantejavem 
en la nostra defensa, que es compleixin i es puguen 
executar al cent per cent els pressupostos de carreteres, 
i perque atesa la dispersió, la realitat geografica de les 
nostres illes, en compliment de l'article 39 de l'Estatut, 
els consells insulars assumeixin aquestes competencies. 
Moltes gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 

Grades, Sr. Tur. Per fixar la posició del Grup 
PP-UM té la paraula el Sr. González Ortea. 
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EL SR. GONZÁLEZ 1 ORTEA: 

Gracias, Sr. Presidente, señoras y señores diputados. 
Tampoco podemos dar apoyo al conjunto de enmiendas que 
nos presenta el Grupo PSM 1 EEM; Y el Grupo Socialista. 
También en este caso tengo que decir que la mayor parte de 
ellas las suscribiríamos. Y les hablo no sólo como diputado, 
sino personalmente, o profesionalmente si quieren, las sus
cribiría de mil amores. Desgraciadamente el dinero no basta. 
Yo puedo contar aquÍ, como una información, que proba
blemente ustedes digan "siempre están diciendo lo mismo", 
pero es que vale la pena repetirlo, porque vale la pena que 
todo el mundo sea consciente del tema: estos días presentaba 
en la prensa el Sr. Borrell, el ministro de Obras Públicas, un 
plan que se llama Plan puente de carreteras, una denomina
ción muy ingenieril, hasta 1997. Ese plan puente supone un 
gasto de 1,7 billones de pesetas en estos próximos cuatro 
años. Ese plan puente, que se hace hasta que pueda abordar
se por parte del Gobierno central el tema del plan de infra
estructuras, supondría para Baleares -porque esto es para 
una red de 20.000 kilómetros, que es el 25% de la red que 
tenía el Ministerio de Obras Públicas; el otro 75%, los otros 
60.000 kilómetros, los traspasó a las comunidades autóno
mas; a nosotros, como todo el mundo sabe, nos traspasó 
todos, no se quedó con ninguno. Y entonces tradicionalmen
te de los presupuestos del Ministerio de Obras Públicas más 
o menos Baleares recibía en torno a un 2%; más o menos, 
unos años podía ser el 1,8, otros años el 2,2, etcétera, pero 
en torno al 2%. 

El 2% de eso -la operación es fácil- son 34.000 mi
llones de pesetas, que divididos entre 4 años suponen 8.500 
millones de pesetas por año, en números redondos, que 
recibiríamos en el caso de que el 20% de nuestra red fuera 
del Ministerio de Obras Públicas, de un año con otro de 
aportación para carreteras, o que deberíamos recibir 8.500 
millones de pesetas. ¿Se imaginan lo que serían 8.500 millo
nes de pesetas, sumados a los 3.500 de reposición o de gasto 
que ahora se hace? Pues eso nos daría un total de unos 
12.000 millones de pesetas de gasto en carreteras. Créanme, 
señoras y señores diputados, que tendríamos oportunidad de 
hacer muchos carriles de bicicleta, y otras cosas incluso más 
bonitas que los carriles de bicicletas. Proyectos hay que en su 
día -y algún día espero que las cosas mejoren y haya dinero
se harán. Porque créanme ustedes que nada más grato a la 
conseIlería que poder hacer carriles de bicicleta, poder hacer 
vías parque o vías verdes, como en su momento alguna se 
proyectó, verdaderamente preciosas y que serían además, 
creo yo, en una comunidad como ésta un verdadero éxito. 
Desgraciadamente la realidad se impone; y la realidad pues 
es una autopista al aeropuerto de Palma que soporta tráficos 
de 80 ó 90.000 vehículos diarios, y a la que desgraciadamen
te aun todavía no se le ha podido poner una capa de aglo
merado para contener una estructura que está ya rota; yeso 
está al alcance de cualquiera de ustedes, basta que cojan el 
coche y se paseen por ella. No son cosas que digamos aquí 
a humo de pajas. 

Por consiguiente los presupuestos son, como 
todo el resto de los presupuestos de la conselleria, unos 
presupuestos de contención enorme, que pretenden lle
gar a todos los sitios, que pretenden repartir el poco 
dinero que hay, los recursos que hay, de la mejor mane
ra posible. Y en ese sentido quiero también aclarar una 
cuestión, la adscripción de obras concretas nos parece 
un error, porque las obras de carreteras tienen normal
mente una tramitación extraordinariamente compleja, y 
tienen que superar una serie de obstáculos administrati
vos y técnicos que 'permanentemente están ahí, y que 
hacen probablemente que algunas veces las obras se 
retrasen. Un plazo de un año es un plazo muy pequeño 
para una carretera. Natm aImente depende de la enver
gadura de la obra de carretera, pero normalmente es 
muy pequeño; necesita un montón de tramitación admi
nistrativa, entre ellos trámites cada vez más complejos, 
y creo que para bien, como por ejemplo los de evalua
ciones de impacto ambiental; trámites como los de ex
propiaciones, a los que cada vez hay que prestar más y 
más atención, trámites también, o posteriormente cuan
do la obra se pone en marcha, que exigen modificacio
nes de las obras, modificaciones de los proyectos que 
cambian su presupuesto, que cambian en definitiva las 
posibilidades que hay de avanzar más en función de 
hacer lo que se está haciendo, de hacerlo mejor. Por 
consiguiente, la ejecución del presupuesto de carreteras 
es, 10 puedo asegurar, del cien por cien; y no es del 
110% porque creemos que la conselleria en esto es ex
tremadamente prudente, y que la disciplina económica 
o la disciplina presupuestaria de que tantas veces nos ha 
hablado ya el conseller Reus desde que se ha hecho 
cargo de la conselleria creo, digo, que no nos permiten 
ir más allá del cien por cien, pero créanme que iría con 
muchísimo gusto. 

Por consiguiente las enmiendas, y en particular 
muchas de ellas, son obras que probablemente se puedan 
hacer este año, y que así está previsto. Hay obras como 
la intersección de Es Castell, como la ronda de Mahón, 
como la ronda de Ciudadela, como el drenaje del cintu
rón de Ibiza, hay obras de las que se presentan enmien
das que ya están hechas, o que están a punto de termi
nar. Éste es un buen ejemplo, el drenaje de la ronda de 
Ibiza, es una cosa que surge a posteriori, y por consi
guiente consume unos medios con los que no se conta
ban. hay obras urgentes como los falsos túneles Andratx
Estellencs, que hay que hacerlas rápidamente, antes de 
que se produzca una catástrofe irreparable, etcétera. Por 
consiguiente, dentro de la escasez o de las posibilidades 
de la conselleria, creemos que los presupuestos son 
razonables, y por ello no vamos a apoyar las enmiendas 
que nos presentan. Gracias, Sr. Presidente. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gnkies, Sr. González Ortea. 1 passam al debat 
de globalitat de transports, on es mantenen les esmenes 
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3645, 3618 i 3619, del Grup Parlamentari PSM 1 EEM. Té 
la paraula la Sra. Vadell. 

LA SRA. V ADELL 1 FERRER: 

Gnkies, Sr. President, senyores i senyors diputats. 
Parlar de política de transports és igual a no parlar de res. 
No hi ha política de transports. Del programa de transports 
que ens ha presentat la conselleria, amb un pressupost de 
176.500.000 pessetes, 94.802.262 es destinen a personal, és a 
dir el 53%. Si llavors llegim la descripció del programa pre
sentat per la conselleria, i després miram la traducció pressu
postaria, no es correspon en absolut una cosa amb l'altra. El 
programa diu "es basa en la potenciació de l'activitat inspec
tora, desenvolupament normatiu, regulació, ordenació, plani
ficació i suport en l'estudi necessari de la situació real i les 
perspectives per al proxim quadrienni en les diferents arees 
del transport terrestre. Assumpció de competencies en mate
ria de ferrocarril, de transport marítim, etcetera 11 • 

Del pressupost presentat, si restam els 94 milions de 
personal, els 26 de despesa corrent -deIs quals la meitat cor
res ponen a dietes, material d'oficina i altres subministrament 
que no sabem quins són, soIs queden 55 milions, repartits de 
la següent manera: 20 milions en subvencions a la tercera 
edat, 10 milions per sistemes d'adaptació de vehicles per a 
minusvalids, i 25 milions per a la renovació de flota. Res 
més. Aquesta informació l'hem extret del Diari de Sessions, 
que és alla on varem poder esmicolar una mica les intenci
ons de la conselleria. 

1 les activitats programades com es financ;aran? El 
desenvolupament normatiu de la Llei d'ordenament de trans
ports terrestres, de 30 de juliol del 1987? Les convalidacions 
de les línies de transports regulars? Realització d'estudis 
sobre transport? Ja en tenim un, de pla, que no agrada al 
conseller. Les concessionaries mentrestant segueixen campant 
al seu aire i dominant la situació sense cap casta de respecte 
als usuaris, sobretot els de la comarca de Llevant, i no ano
men cap companyia concreta. Companyia aeria de tercer 
nivell?, no n'hem sentit parlar maL Promoció d'accés a la 
condició del transportista?, hem sentit a dir que enduririen 
els examens. Potenciació de l'activitat inspectora?, que faran 
fer hores extres als tres inspectors? Desenvolupament del De
cret de suport al petit i mitja empresari balear?, suposam que 
hi ariiran aquest 25 milions en renovació de flota; pero és 
que 20 milions se'n van a subvencions per a la tercera edat. 
Potencia ció de les concessions deIs serveis regulars?, com es 
dura a terme?, duim un retard de cinc anys. Les convalidaci
ons que marca la Llei de 30 de juliol de 1987, per quan es 
faran? 

El tema de transports sempre ha estat la germaneta 
pobra del Govern. El conseller es fa la víctima -ho ha dit 
diferents vegades-, no pot fer res perque no té mitjans, pero 
també el que sembla és que no hi ha intenció de posar-n'hi. 
Molta potenciació de l'activitat inspectora, pero no hem vist 
per enlloc els doblers que fan falta. 

Si anam a una altra banda, les transferencies de 
FEVE ja són aquÍ, ens han anunciat que la transferen
cia ja estava definitivament negociada, i ja s'han fet fin s 
i tot cessions de patrimonio El tema del parc de les esta
cions esta per fí resolt, després de molts d'anys d'estira
des i amollades. 1 de la resta del patrimoni, que en feim? 
No fa massa parlarem en aquest parlament de la possibi
litat de reimplantar les IÍnies de ferrocarril Inca-Mana
cor i Inca-sa Pobla. Tots els grups coincidírem que seria 
positiu si era viable. Fins i tot el Grup PP-UM va mani
festar la seva intenció de, una vegada aconseguides les 
transferencies en ferrocarrils, posar fil a l'agulla i plan
tejar-se el tema seriosament. Bé, ido ara no ten en cap 
trava per comenc;ar a treballar aquest tema. El nostre 
grup presenta una esmena, la dotació de la qual no és 
massa important, pero que permetria fer un estudi de la 
viabilitat d'aquestes línies. Un altre aspecte relacionat 
amb ferrocarrils és l'estat en que es troba el patrimoni 
antigament de FEVE, que actualment esta en desús, un 
estat llastimós de degradació i de brutícia. Proposam 
amb l'esmena nostra que assignin una quantitat de 10 
milions de pessetes per comenc;ar, per envestir almanco 
la neteja de vies i d'espais urbans, i corregir el mal efec
te que ten en actualment. 

El transport és una activitat massa important 
perque la conselleria hi dediqui tan pocs esforc;os, i 
sembla que hi té poc intereso Així van les coses. Moltes 
gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sra. Vadell. Es mantenen també les 
esmenes 3872, 4038, 4037, 4035, i 4036, del Grup Parla
mentari SOCIALISTA. Per defensar-Ies té la paraula el 
Sr. Rus. 

EL SR. RUS 1 JAUME: 

Sr. President, senyores i senyors diputats. El 
conjunt d'esmenes presentades a ... Perdó, abans de co
menc;ar voldríem dir que el nostre grup donara suport 
a les esmenes presentad es pel Grup PSM 1 EEM, perque 
entenem que no són excloents a les presentad es per 
nosaltres, sinó que fins i tot crec que es complementen, 
i per tant intenten afavorir aquesta deixadesa que es 
despren d'aquest programa de transports per part de la 
conselleria. 

Aquestes esmenes que el Grup SOCIALISTA ha 
presentat, algunes d'elles fíns i tot m'atreviria a dir que 
no són més que recollides d'idees que el propi conseller 
va manifestar quan va presentar el seu programa, des
prés de ser anomenat en el carrec, i que dins les explica
cions que varen venir a donar els alts carrecs de la con
selleria, en certa manera es va intentar millorar una 
miqueta el que pareix -ja ho era abans- la conselleria 
pobra del Govern, i ara pareix que és la cosina pobra 
d'aquesta conselleria, el tema deIs transports. Vull dir, la 
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senyora representant del Grup PSM 1 EEM ha dit quasi 
quasi inexistent. Jo crec que la faran inexistent; no els inte
ressa. La problematica existent d'aquest sector, si no l'ano
menam, si no la treim aquí a Ilum, si no tenim en compte 
tota aquella ostentació que va fer 1 anterior conseller en tata 
una serie de plans -que per cert, no Ji agraden al conseller 
que s'han de revisar- jo cree, Sra. Vadell, que pt.r molts d'es
for<;os que intentem, si topam amb una paret que ej:i rebutja. 
dones aixó aniá decaient, i no hi haunl cap tipus de mUlora 
del sector. 

Pero referint-me a les esmenes, li diré al conseller 
que la primera, la 3872, que fa referencia a un petit aug
ment, 5 milions de pessetes, pel tema d'inspecció de trans
ports, és recollit de la frase famosa de "nta1l0 dura" que ell 
va dir. És a dir, si no és amb inspeccions com la vol aplicar, 
aquesta ma dura. No 5, de voste n'haurien d'haver sortit 25. 
Pero, bé, nosaltres per ser senzills i prudents, intentam amb 
aquesta esmena 3872 que amb 5 milions de pessetes tengui 
una bona voluntat per enguany, ja que li ha collit aixo nou, 
i per l'any que ve s'hagués pogut ampliar. 

A l'esmena 4035 varem posar aquest milió de pesse
tes per fer un estudi de viabilitat de FEVE, per entendre que 
dins la seva conselIeria no es té ni la més remota idea com 
funciona FEVE. 1 deim aixo perque amb les negociacions, 
com voste sap, del tema de FEVE fins i tot bi va Ilaver el 
problema de personal,l'allargament de tres mesos ... Ben fet, 
vull dír, alerta! no per la precipitació hi ha d'ahver error, el 
que passa. és que jo crec ja la seva conselleria -perdooi, 
Transports, no sé si el d abans o el d'ara- ja hauria d haver 
previst aquestes possibles transferencies i almenys tenir un 
coneixement exacte del que era FEVE a la reaLitat de Mallor
ca, i fer un estudj seriós, i per aixo li posarem aquesta parti
da e1 'un miUó, per comen<;ar -en tot cas si hagués fet falta 
més, s'hagués pogut fer qualque transferencia de credit. 

Una partida de 1.000 pessetes per la típica i topica 
esmena famosa de tata la gent del Pont d'Inca i del Pla que 
se'o va en el tren al centre de salut, per si seria possible ara, 
amb la nova reestructuració, amb el nou estudi, fer una 
miqueta d'aturada alla, perque malta gent usa el tren per 
anar al centre de salut procedent del Pont d'Inca, i l'aItra 
aturada queda I'nolt més amunt, queda per damunt el Figue
fal, i h.i ha unes distancies, i en aies de pJuja aquesta gent 
que hj va en tren li queda molt enfora i no crec que fas molt 
costó S Sr. Conseller, la veritat fer-Ia. Jo cree que entraria 
dins aquest estudi de necessitats que voste va prometre que 
faria, de normalitzar l'activitat de FEVE a Mallorca. 

Després I esmena 4037 fa referencia a la promoció 
ele J ús de transport ptlblic. osaltres entenem -i aixo ho va 
dir el conseller- que era inevitable que molts de ciutadans ele 
la part forana arribassen a Ciutat arub el seu vehicle, creant 
tota una serie de problematica tant pe)" les propies carrete
res , com per la circulació dios Palma. Nosaltres intental"Íem 
que des de Transports de la seva conselleria s intentas consci
enciar, per dir-ho de qualque manera, els ciu'tadans de la part 
forana de I'ús del transport público Evidentment aixó ha de 

venir acompanyat amb tota una serie de mesures com
plementaries que es recullen en el Pla, que a nosaltres 
tampoc no ens agrada, ja li varem dir, pero part de 
coses sí que estan ben fetes i per tant ho haurÍem 
d aproHtar i també s'aplicas al transport público 

L'esmena 4038 és per donar una serie de su
ports a determinades empreses que tenen voluntat de 
preparar el seu transport per als minusvalids. És ver que 
la partida és senzilla, pero crec que seria important 
donar una sensació de voluntat d'ajuda perque tota una 
serie de disminults es troben no només amb les típi
ques barreres físiques de les ciutats, sinó que a l'hora 
d'entrar a determinats vehicles públics ten en seriosos 
problemes, i a vegades els impossibilita poder-se despla
<sar. 

Aixo són senzillament, Sr. Conseller, tota una 
serie d'esmenes que nosaltres varem presentar a l'esqui
fít, per dir-ho de qualque manera, detall que el pressu
posts de transport vostes ens havien presentat. Nosaltres 
evidentment després d'una serie de converses en la 
compareixen<;a que voste va fer j amb unes voluntats 
expressades que aixó pareix que anira millorant, no li 
parlarem del transpOli regular de viatgers per carretera, 
no li parlare m de la problematica de taxis. Tot aixó ha 
deixarem per a intervencions posteriors, per al segon 
perlode; pero esperam que en el transcurs d 'aquests 
mesos que vendran veurem detalls de la seva conselleria 
que tendran cODseqüencies per intentar evitar la proble
matica, que voste sap que n'hem parlat moltes vegades, 
i que no s'bauria de tornar crear, per la manca de volun
tat de governar, que és el que es correspon fer. Moltís
simes gracies. 

(El Sr. President repren la direcció del debat) 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Rus. Pel Grup PP-UM, per fixar la 
posició, el Sr. González Ortea té la paraula. 

EL SR. GONZÁLEZ 1 ORTEA: 

Gracias, Sr. Presidente, señoras y señores dipu
tados. Me molesta repetirme, pero tengo que volver a 
decirlo: efectivamente hay en el presupuesto de esta 
dirección general insuficiencias económicas. Hay sin 
embargo, y por ello rechazamos la enmienda a la totaLi
dad de supresión del programa de ordenación e inspec
ción del transporte, notables actuaciones que vale la 
pena señalar. Hay un decidido objetivo administrativo de 
control de la calidad de los servicios de transporte, yeso 
se desarrolla a nuestro juicio en dos aspectos importan
tes, por un lado el desanollo normativo, la planificación 
y las ayudas; y por otro la labor inspectora y sanciona
dora que tantas veces se ha reclamado aquí, en esta 
cámara. El programa subvenciona, y eso es importante, 
líneas ele tráfico débil, de escaso tráfico tema de gran 
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transcendencia en nuestra comunidad, aunque de pequeña 
incidencia sobre número de personas. Era una de esas cosas 
que cuando discutíamos la enmienda a la totalidad señalaba 
como muy notable del presupuesto de esta conselleria, y que 
muchas veces queda difuminado, ocultado por temas de 
mayor envergadura económica, como pueden ser las actua
ciones en carreteras o en aguas. De manera que se subvencio
nan las tarifas para las personas de la tercera edad; y hay por 
cierto una enmienda de gran interés a nuestro juicio, pero 
que requiere un enfoque adecuado, el de la supresión de las 
barreras en el transporte público. Cuando se hacía en esta 
cámara recientemente la Ley de supresión de barreras arqui
tectónicas, fue uno de los temas más debatidos en la ponen
cia, y algún ilustre miembro de la oposición, conocedor de 
este tema, nos explicó, y así tratamos de traducirlo en la ley, 
que era un tema extraordinariamente delicado, por cuanto no 
se podía hacer un uso indiscriminado en los transportes 
públicos de la supresión de barreras, porque se encarecía 
extraordinariamente el transporte ordinario. El transporte de 
minusválidos hay que enfocarlo vía empresas, y de una 
forma particularizada y concreta como transporte exclusivo 
para este tipo de personas. 

El otro grupo de enmiendas que se contemplan 
aquí, en este apartado de la Dirección General de Transpor
tes, están relacionadas con el inminente traspaso de las com
petencias en los ferrocarriles de vía estrecha. Es conveniente 
recordar a las señoras y señores diputados, que esas transfe
rencias se materializarán el día 1 de enero, y se materializa
rán lógicamente con los ingresos derivados del coste efectivo, 
que entonces podrán computarse como una partida en estos 
presupuestos, y de ellos especificar los gastos. Parece que no 
es ahora el momento de, en un presupuesto en el que no 
están incluidos por razones obvias esos ingresos, podamos 
disponer- de ellos, como pretenden disponer algunas estas 
enmiendas para hacer ya gastos sobre esos ingresos inexisten
tes, como digo, en este presupuesto. Por todas estas razones 
aducidas, vamos a votar en contra de este grupo de enmien
das. Gracias, Sr. Presidente. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. González Ortea. Acabats els debats, 
passarem els debats, passarem a les votacions corresponent 
a avui migdia. 

Votarem en primer lloc les esmenes al programa 
4220-sistemes i plans educatius, de la secció 13. Deman si es 
pot fer votació conjunta de les esmenes del Grup PSM 1 
EEM. Serien les esmenes 3642, 3554, 3556, 3550, 3594, 3552, 
3551, 3553, 3555, 3667 i 3614. 

Senyores i senyors diputats que voten a favor, es 
volen posar drets, per favor? Gracies, poden seure. 

Senyores i senyors diputats que voten en contra? 

Senyores i senyors diputats que s'abstenen? 

26 vots a favor, 32 en contra, cap abstenció. 
Queden rebutjades aquestes esmenes. 

1 passam a la votació de les esmenes 3906, 3907, 
3822, 3902, 3820, 3821 i 3901, del Grup Parlamentari 
SOCIALISTA. Vull fer l'observació que la 3890 ha estat 
retirada, i la 3868 decau. Deman si es pot fer votació 
conjunta d'aquestes esmenes. Passam ido a la votació 
conjunta. 

Vots a favor? 

Vots en contra? 

Abstencions? 

26 vots a favor, 32 en contra, cap abstenció. 
Queden rebutjades aquestes esmenes. 

1 passam a la votació de les esmenes al progra
ma 4510-Direcció i serveis generals, i a l'Institut d'Estu
dis Balearics. Votarem en primer lloc l'esmena 3489, del 
Grup Parlamentari MIXT. 

Senyores i senyors diputats que voten a favor, es 
volen posar drets, per favor? Gracies, poden seure. 

Senyores i senyors diputats que voten en contra? 

Abstencions? 

26 vots a favor, 32 en contra, cap abstenció. 
Queda rebutjada aquesta esmena. 

Passam a la votació de les esmenes 3566, 3548 
i 3549, de) Grup PSM 1 EEM. Deman si es pot fer vota
ció conjunta. Es fa votació conjunta. 

Vots a favor? 

Vots en contra? 

Abstencions? 

26 vots a favor, 32 en contra, cap abstenció. 
Queden rebutjades aquestes esmenes. 

1 passam a la votació de les esmenes 3948, 
3970, 3735, 3734, 3736, 3737, 3738, 3739, 3740, 3741, 
3742, 3743, 374~ 3745, 3746, 374~ 3748, 3749, 3750, 
3751, 3752, 3753, 3754, 3755, 3756, 3966, 3967, 3968, 
3982, 3983, 398~ 3986, 3987, 3988, 3969, 3875, 3899, 
3898 i 3900, del Grup Parlamentari SOCIALISTA. De
man si es pot fer votació conjunta. Sí, Sr. Vidal? 

EL SR. VIDAL 1 JUAN: 

Sr. President, és per demanar votació per sepa
rat de la darrera. 
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EL SR. PRESIDENT: 

De la 3900. Hj ha més peticions de votació per sepa
rat? Passarem, idó, de totes les esmenes que he anomenat 
anteriorment, llevat de la 3900. 

Senyores i senyors diputats que voten a favor, es 
volen posar drets, per favor? Gracies, poden seure. 

Senyores i senyors diputats que voten en contra? 
Gnkies, poden seure. 

Abstencions? 

26 vots a favor, 32 en contra, cap abstenció. Queden 
rebutjades aquestes esmenes. 

1 passam a la votació de l' esmena 3900 

Vots a favor? 

Vots en contra? 

Abstencions? 

24 vots a favor, 32 en contra, 2 abstencions. Queda 
rebutjada aquesta esmena. 

1 passam a la votació de les esmenes del programa 
4550-cultura. Gomen~rem en primer lIoc per .Ies esmenes 
3490, 3488 j 3493 del Grup Parlamentari MIXT. Es pot fer 
votació conjunta, o hi ha petició de votació per separat? Es 
fara, idó, votació conjunta. 

Vots a favor? 

Vots en contra? 

Abstencions? 

26 vots a favor, 32 en contra, cap abstenció. Queden 
rebutjades aquestes esmenes del Grup Parlamentari MIXT .. 

1 passam a la votació de les del PSM 1 EEM. Votarí
em en primer lloc les esmenes 3547, 3595, 3591, 3546, 3624, 
3589,3626,3627,3587,3590,3621,3622,3592,3593,3596 
i 3597. Es fara votació .... Sí Sr. Vidal? 

EL SR. VIDAL 1 JUAN: 

Sí, per demanar votació per separat de la 3592. 

EL SR. PRESIDENT: 

92? Sr. Vidal, 92? 

EL SR. VIDAL 1 JUAN: 

Sí, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 

Votarem, ido, en primer lloc totes les que he 
anomenat excepte la 3592. 

Senyores i senyors diputats que voten a favor, es 
volen posar drets, per favor? Gracies, poden seure. 

Senyores i senyors diputats que voten en contra? 

Senyores i senyors diputats que s'abstenen? 

26 vots a favor, 32 en contra, cap abstenció. 
Queden rebutjades aquestes esmenes. 

1 passam a la votació de l'esmena 3592. 

Vots a favor? 

Vots en contra? 

Abstencions? 

24 vots a favor, 32 en contra, 2 abstencions. 
Queda rebutjada l'esmena 3592. 

1 passam a la votació de les esmenes 3545, 3588, 
3623 i 3625, del Grup PSM 1 EEM. 

Vots a favor? Gnkies, poden seure. 
. 

Queden aprovades per unanimitat. 

Passam ara a la votació de les es menes 3972, 
3973, 3974, 3971, 3895, 3896, 3897, 3893, 3894, 3903, 
3904, 3905, 3892, 4057, 3884, 3949, 3962, 3989, 3950, 
3963, 3964 3965, 3985 3990, 4034, 4040, 4054, 4055, 
4056, 4058, 4059, 4060, 4061, 4062 3943 4063 4065, 
3718, 3719,3720, 3721, 3722 3723, 3724 3725 3726, 
3727, 3728, 3729, 3730, 3731, 3732, 3733 3927, 3928, 
3929 3930, 3931, 3932, 3933, 3934, 3935, 3936 3937, 
3938, 3939, 3940, 3941, 3942, 3944 3945 3946, 3778 
3813, 3909 3908, 3910, 3911, 3912 3913, 3914, 3915, 
3916, 39'17 3918 3919, 3920 3921, 3922, 3923, 3924, 
3925, 3926, 3975, 3976, 3977, 3978 3979, 3980, 3981, 
3991, 3992 3993, 3994 i 3995, deJ Grup Parlamentari 
SOCIALISTA. Es pot fer votació conjunta? Sí, Sr. 
Vidal? 

EL SR. VIDAL 1 JUAN: 

Perdó, Sr. President, pero és que hi ha molts de 
Jlreintegraments JI, en aquesta llista; i també hi ha més 
peticions. Nada menos que la 3971. la 3905, la 3892, la 
4065, la 3718, la 3719, la 3720, 3721, 3722, 3723, 3724, 
3725, 3909, 3908, 3910, 3911, 3912, 3913, 3914, 3915, 
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3916,3917,3918,3919,3920,3921,3922,3923,3924,3925 
i 3926. Separadament, per favor. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Vidal. Jo agrairia als grups que vulguin 
votació per separat, com que tenen la copia del seguiment 
que es va facilitar a junta de portaveus, i com que només es 
vota a determinats moments del dia, que facin arribar, per 
favor, a la Mesa les peticions de votació per separat que hi 
hagi. AixÍ ens estalviarem aquestes qüestions. 

Passarem ido, a votar les esmenes 3971, 3905, 3892, 
4065,3718,3719,3720,3721,3722,3723,3724,3725,3909, 
3908,3910,3911,3912,3913,3914,3915,3916,3917,3918, 
3919, 3920, 3921, 3922, 3923, 3924, 3925 i 3926, del Grup 
Parlamentari SOCIALISTA. 

Senyores i senyors diputats que voten a favor d'a
questes esmenes, es volen posar drets, per favor? Gracies, 
poden seure. 

Senyores i senyors diputats que voten en contra? 

Senyores i senyors diputats que s'abstenen? 

24 vots a favor, 32 en contra, 2 abstencions. Queden 
rebutjades aquestes esmenes. 

1 votarem ara la resta de les esmenes que queden 
pendents del Grup Parlamentari SOCIALISTA que havia 
anomenat amb anterioritat a la intervenció del Sr. Vidal. 

Senyores i senyors diputats que voten a favor d'a
questes esmenes, es volen posar drets, per favor? Gracies, 
poden seure. 

Senyores i senyors diputats que voten en contra? 

Senyores i senyors diputats que s'abstenen? 

26 vots a favor, 32 en contra, cap abstenció. Queden 
rebutjades aquestes esmenes. 

Passam a les es menes al programa 4570-esport. Vota
rem en primer lloc la 3586 i 3585, del Grup Parlamentari 
PSM 1 EEM. Es pot fer votació conjunta d'aquestes esme
nes? Feim, ido, la votació conjunta. 

Vots a favor? 

Vots en contra? 

Abstencions? 

25 vots a favor, 32 en contra, 1 abstenció. Queden 
rebutjades aquestes esmenes. 

I passam a la votació de les esmenes 3873, 4073, 
3758, 3759, 3760, 3761, 3762, 3763, 3764, 3765, 3766, 
3767, 3768, 3769, 3770, 3771, 3772, 3773, 3774, 3947, 
3951, 3952, 3953, 3954, 3955, 3956, 3957, 3958, 3959, 
3960, 3961, 3876, 3874, 4074, 3877, 3878,3814. 3815, 
3816,3817,3818 i 4011. del Grup Parlamentari SOCIA
LISTA. Sí, Sr. Vidal, quines vol? 

EL SR. VIDAL 1 JUAN: 

Jo lament no haver tengut temps de fer-ho per 
escrito A la tarda ja ho farem aixÍ. Ho farem al revés, i 
així farem més via, les que no han estat agraciades: 
3873, 4073, 3954, 3955, 3956, 3957, 3958, 3959, 3960, 
3961, 3876, 3874, 4074, 3877 i 3878, a parto 

EL SR. PRESIDENT: 

Entenc, ido, que votam en primer lloc la 3873, 
4073, 3954, 3955, 3956, 3957, 3958, 3959, 3960, 3961, 
3876, 3874, 4074, 3877 i 3878. Passam, ido, a la votació 
d 'aquestes es menes. 

Vots a favor? 

Vots en contra? 

Abstencions? 

26 vots a favor, 32 en contra, cap abstenció. 
Queden rebutjades aquestes esmenes. 

Passam ara a la votació de la resta. 

Vots a favor? 

Vots en contra? 

Abstencions? 

24 vots a favor, 32 en contra, 2 abstencions. 
Queden rebutjades aquestes esmenes. 

Passam a la secció 15-Conselleria d'Agricultura 
i Pesca, es mena 3845 de totalitat, del Grup Parlamentari 
SOCIALISTA. 

Vots a favor? 

Vots en contra? 

Abstencions? 

24 vots a favor, 32 en contra, 2 abstencions. 
Queda rebutjada aquesta esmena. 

Passam a la votació de les esmenes del PSM I 
EEM a agricultura, les que anaven agrupades amb el 
debat de globalitat d'agricultura, que són la 3532, 3533, 



.'-

DIARI DE SESSIONS / Núm. 98/ Fascicle 4/20,21 i 22 de desembre del 1993 4007 

3534,3559,3560,3561,3562,3604,3535,3536,3537,3538, 
3539, 3563, 3564, 3615 i 3568. Sí, Sr Vid al? 

EL SR. VIDAL 1 JUAN: 

Una sola excepció: la 3564 per separat. 

EL SR. PRESIDENT: 

3564 es votara per separat. Es vota, ido, primer 
3564, Grup PSM I EEM. 

Vots a favor? 

Vots en contra? 

Abstencions? 

24 vots a favor, 32 en contra, 2 abstencions. Queda 
rebutjada l'esmena 3564. 

1 passam ara a votar la resta de les esmenes del Grup 
PSM I EEM. 

Vots a favor? 

Vots en contra? 

Abstencions? 

25 vots a favor, 32 en contra, 1 abstenció. Queden 
rebutjades aquestes esmenes. 

Passam a les esmenes del Grup Parlamentari SOCIA
LISTA, que són la 3850, 4013,3851,3854,4012,3855,4018, 
3853,3852,3856,4017,3858,3859,3860,3861,3862,3857, 
3863, 3864, 3865, 3848, 3867 i 4080. Sí, Sr. Vidal? 

EL SR. VIDAL 1 JUAN: 

Tres excepcíons: la 4017, la 3864 i la 3867 per sepa
rat, per favor. 

EL SR. PRESIDENT: 

Es votaran, ido, en primer lloc la 4017, 3864 i 3867 

Vots a favor? 

Vots en contra? 

Abstencions? 

24 vots a favor, 32 en contra, 2 abstencions. Queden 
rebutjades aquestes esmenes. 

1 passam ara a votar la resta. 

Senyores i senyors diputats que voten a favor? 

Vots en contra? 

Abstencions? 

25 vots a favor, 32 en contra, 1 abstenció. Que
den rebutjades aquestes esmenes. 

Passam a la votació de les esmenes correspo
nents a l'apartat de pesca. Votarem en primer lloc la 
3540, 3605 i 3606, del Grup Parlamentari PSM 1 EEM. 
Sí, Sr. Vidal? 

EL SR. VIDAL I JUAN: 

Sí, per favor la 3605 separadament. 

EL SR. PRESIDENT: 

Perfecte. Votarem, ido, en primer lloc l'esmena 
3605. 

Vots a favor? 

Vots en contra? 

Abstencions? 

24 vots a favor, 32 en contra, 2 abstencions. 
Queda rebutjada aquesta esmena. 

Passam a la votacíó de les esm~nes 3540 i 3606. 

Vots a favor? 

Vots en contra? 

Abstencíons? 

25 vots a favor, 32 en contra, 1 abstenció. Que
den rebutjades aquestes esmenes. 

Passam a la votació de les esmenes 3849 i 3866 
del Grup Parlamentari SOCIALISTA. Es pot fer votació 
conjunta? 

Vots a favor? 

Vots en contra? 

Abstencions? 

25 vots a favor, 32 en contra, 1 abstenció. Que
den rebutjades aquestes esmenes. 

Passam a les esmenes de la secció 16-Conselleria 
de Funció Pública, i secció 36-serveis comuns despeses 
de personal. Votarem en primer lloc les esmenes de 
totalitat a la secció, que són la 3635, del Grup PSM ] 
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EEM, i la 3711, del Grup Parlamentari SOCIALISTA. Es 
fara votació conjunta. 

Vots a favor d'aquestes esmenes? 

Vots en contra? 

Abstencions? 

24 vots a favor, 32 en contra, 2 abstencions. Queden 
rebutjades aquestes esmenes. 

Passam ara a la votació de la resta de les esmenes 
parcials a aquesta conselleria, que són la 3648, del Grup 
Parlamentari PSM I EEM. 

Vots a favor d'aquesta esmena? 

Vots en contra? 

Abstencions? 

24 vots a favor, 32 en contra, 2 abstencions. Queda 
rebutjada aquesta esmena. 

Passam a la vota ció de les esmenes 3697, de la secció 
36, i 3698, també de la secció 36; í esmenes 3701, 3691 i 
3883 a la secció 16, del Grup Parlamentari SOCIALISTA. Es 
pot fer votació conjunta, o hi ha petició de votació per sepa
rat? Es voten, ido, conjuntament. 

Vots a favor? 

Vots en contra? 

Abstencions? 

24 vots a favor, 32 en contra, 2 abstencions. Queden 
rebutjades aquestes esmenes. 

Passam a la votació de les esmenes corresponents a 
la secció 17-Conselleria d'Obres Públiques í Ordenació del 
Territori. Votarem en primer lloc l'esmena a la totalitat de 
la secció, que és la 3775, del Grup Parlamentari SOCIALIS
TA. 

Vots a favor? 

Vots en contra? 

Abstencions? 

24 vots a favor, 32 en contra, 2 abstencions. Queda 
rebutjada aquesta esmena. 

Passam a la votació de les esmenes corresponents a 
urbanisme, habitatge i arquitectura, medi ambient i Ibavi. 
Comen~arem per les esmenes 3643, 3644, 3616, 3617, 3576, 

3577, 3599, 3600 i 3598, del Grup Parlamentari PSM 1 
EEM. Es pot fer votació conjunta? Sr. Vidal? 

EL SR. VIDAL I JUAN: 

Per favor, vull demanar que es votin separada
ment la 3643, 3644 i 3617. 

EL SR. PRESIDENT: 

Votarem, ido, en primer Uac la 3643, 3644 i 
3617. 

Vots a favor? 

Vots en contra? 

Abstencions? 

24 vots a favor , 32 en contra, 2 abstencions. 
Queden rebutjades aquestes esmenes. 

I passam a votar la resta de les esmenes. 

Vots a favor? 

Vots en contra? 

Abstencions? 

24 vots a favor, 32 en contra, 2 abstencions. Li 
faig constar, Sr. Vidal, que ... 

EL SR. VIDAL I JUAN: 

Sí, que m'he equivocat. 

EL SR. PRESIDENT: 

. .. ha votat en el mate ix sentit tot el bloc. 

Gracies, Sr. Vidal. Passam a la votació de les 
esmenes 3869, 4064, 3871, 3881, 3780, 3776, 3779, 3781, 
391, 3784, 3783, 3786, 3788, 3790, 4000, 3789, 3782, 
3785,4075,4077 i 3880, del Grup Parlamentari SOCIA
LISTA. Sí, Sr. Vidal? 

EL SR. VIDAL 1 JUAN: 

Sí, per no tornar-me equivocar, només una, la 
3776. 

EL SR. PRESIDENT: 

Es votara,ido, en primer lloc la 3776. 

Vots a favor? 

Vats en contra? 
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Abstencions? 

24 vots a favor, 32 en contra, 2 abstencions. Queda 
rebutjada aquesta esmena. 

Passam a la votació de la resta d'esmenes del Grup 
Parlamentari SOCIALISTA. 

Vots a favor? 

Vots en contra? 

Abstencions? 

L -:; vots a favor, 32 en contra, 1 abstenció. Queden 
rebutjades aL! '''tes esmenes. 

Passam a la vo.:,,¡ó de les esmenes corresponents a 
carreteres. Votarem en pI. -'er lloc la 3575, del Grup Parla
mentari PSM 1 EEM. 

Vots a favor d'aquesta eSl. "la? 

Vots en contra? 

Abstencions? 

24 vots a favor, 32 en contra, 2 abstencions. QL la 
rebutjada aquesta esmena. 

Passam a la votació de les esmenes 3998, 3999, 400 i 
3793,3794,3795,3796,3797,3798,3799,3800,3886,4021, 
4024, 3842, 3802, 4025, 4028, 4029, 3801 i 3843, del Grup 
Parlamentari SOCIALISTA. Sí, Sr. Vidal? 

EL SR. VIDAL 1 JUAN: 

Sí, perdó, n'hi ha unes quantes: 3796, 3797, 3798, 
3799 i 3800, així com la 3886, 3842, 3802 i 3843. 

EL SR. PRESIDENT: 

Votarem, ido, en primer lloc 3796, 3797, 3798, 3799, 
3800, 3886, 3842, 3802 i 3843. 

Vots a favor d'aquestes esmenes? 

Vots en contra? 

Abstencions? 

24 vots a favor, 32 en contra, 2 abstencions. 

Passam a votar la resta de les esmenes. 

Vots a favor? 

Vots en contra? 

Abstencions? 

25 vots a favor, 32 en contra, 1 abstenció. Que
den rebutjades aquestes esmenes. 

Passam a la votació de les esmenes correspo
nents a transports. Votarem en primer lloc la 3645, 3618 
i 3619, del Grup PSM I EEM. Es poden votar conjunta
ment, o hi ha petició de votació per separat? 

EL SR. VID AL 1 JUAN: 

Una sola: la 3645. 

EL SR. PRESIDENT: 

Votarem, ido, en primer lloc la 3645. 

Vots a favor d'aquesta esmena? 

Vots en contra? 

Abstencions? 

24 vots a favor, 32 en contra, 2 abstencions. 
Queda rebutjada aquesta esmena. 

Passarem a la votació ara de la 3618 i 3619. 

Vots a favor? 

Vots en contra? 

Abstencions? 

25 vots a favor, 32 en contra, 1 abstenció. Que
den rebutjades aquestes dues esmenes. 

I passam a la votació de les esmenes 3872, 4038, 
4037,4035 i 4036, del Grup Parlamentari SOCIALISTA. 
Es votaran totes conjuntament. 

Vots a favor d'aquestes esmenes? 

Vots en contra? 

Abstencions? 

25 vots a favor, 32 en contra, 1 abstenció. Que
den rebutjades aquestes esmenes. 

1 se suspen la sessió, que recomen~ara a les 5 
de l'horabaixa. 

(Recomenfa la sessió sota la presidencia del Sr. 
Vicepresident Primer) 
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EL SR. PRESIDENT: 

Bones tardes, senyores i senyors diputats. Recomen
~a la sessió del plenari del debat deIs pressuposts de la co
munitat autonoma de l'any 1994. Passam al debat de globali
tat de ports i litorals. S 'hi manten en les esmenes 3646, del 
Grup Parlamentari PSM 1 EEM. Per defensar-Ia té la parau
la el Sr. Sansó. 

EL SR. SANSÓ 1 SERVERA: 

La donam per discutida, Sr. President, veig que enca
ra no estan ... 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Sansó. Es manten en també les esmenes 
3792, 3803, 3804, 3805, 3844, 4040, 4030 i 4031, del Grup 
Parlamentari SOCIALISTA. Té la paraula la Sra. Joana 
Barceló. 

LA SRA. BARCELÓ 1 MARTÍ: 

Sr. President, senyores diputades, senyors diputats. 
Amb la presentació d'aquestes esmenes intenÜivem donar 
una ma d'ajuda al conseller d'Obres Públiques i Ordenació 
del Territori, abans que sigui aprovat el Pla director de ports 
esportius, perque encara avui, en el darrer moment, intentam 
solucionar amb la presentació d'aquestes esmenes les greus 
deficiencies que reiteradament hem estat denunciant des del 
Partit Socialista que sofria el Pla director de ports esportius. 
Per a~o presentam dues esmenes: la sol·licitud perque es 
realitzin els estudis de dinamica del litoral i impacte ambien
tal, lligats al desenvolupament del Pla de ports esportius, i 
una segona d'elaboració deIs plans integrals deIs usos deIs 
ports de la Comunitat Autonoma. 

La primera, la realització d'estudis de dinamica del 
litoral i d'impacte ambiental, per aIlo que no sabem si voste 
li dóna molta importancia, pero nosaltres creim que sí; és 
aIlo de complir la Llei d'ordenació territorial de les Illes 
Balears, quan senyala que en un pla director d'ordenació 
territorial hi hauria de figurar la relació i localització de les 
obres i actuacions incloses en el pla. I clar, a partir del fet 
que s'ha de complir aquest contingut dins un pla director, 
hem de senyalar quins són els objectius per aconseguir la 
millor localització d'aquestes instal-lacions nautiques esporti
ves. Evidentment l'objectiu és la protecció del litoral; i per 
tant, per a~o és necessari -creim- introduir els estudis d'im
pacte que s'haurien d'utilitzar dins la fase de la planificació; 
perque, evidentment, si dins la fase de planificació no es 
donen les alternatives correctes, després els estudis d'impacte 
ambiental i els estudis de dinamica del litoral no serveixen 
per res, si no justificar unes obres predeterminades que ja 
estan decidides. 1 aquest no seria un objectiu d'un conseller 
que troba que l'ordenació del territori ha d'anar lligada a la 
protecció del nostre medi ambiento Si és així, si es manté 
l'objectiu de la memoria, que ja hem discutit quan hem fet 
l'esmena a la totalitat, encara que el conseller no fos aquí 

present, li hauríem de recordar que abans de tirar enda
vant aquest pla, s'haurien de fer aquests estudis d'impac
te, de moviments de litorals per aconseguir les millors 
localitzacions. 

Pero també a la segona esmena hem de senyalar 
que és necessari elaborar els plans integrals d'ordenació 
deIs nostres ports, també com a compliment deIs criteris 
que en el seu dia va aprovar aquest parlament. EIs crite
ris per a l'elaboració del Pla director de ports esportius 
i instal-lacions nautiques senyalaven d'una manera cla
ríssima, i en preservació d 'una mala gestió del nostre 
patrimoni litoral, del nostre patrimoni públic, que per a 
la construcció d'un port de nou establiment s'ha de 
justificar convenientment la impossibilitat d 'ampliació 
d'un altre existents; i també senyalava que el Pla direc
tor de ports esportius incorporara un estudi detallat de 
les possibilitats de condicionar cadascun deIs ports de la 
Comunitat Autonoma a usos nautico-esportius i a una 
programació de les obres i inversions a realitzar. Evi
dentment, si no volem malmetre el nostre patrimoni, el 
nostre litoral, és indispensable que abans de l'aprovació 
del Pla director de ports esportius s'aconsegueixi l'opti
mització deIs ports actuals existents, titularitat deIs quals 
té la Comunitat Autonoma. I a~o, aquests dos objectius 
que avui presentam esmenes, són imprescindibles abans 
que no es procedeixi a aquesta aprovació definitiva. 

Les altres esmenes, evidentment, fan referencia 
que el Govern compleixi els compromisos adquirits 
públicament, per una banda, a vegades a través deIs 
mitjans de comunicació, pero tan'ibé a vegades a través 
d'aquest parlament, i tiri endavant les obres necessaries 
per a millorar instal-lacions portuaries que avui es de
mana que es realitzi. 1 així moltes vegades s'han com
promes millo res al port de Ciutadella, i també s'han 
aprovat, amb resolucions d'aquest parlament la construc
ció, per exemple, d'una estació marítima al port de Sant 
Antoni. Són compromisos que és impossible que el 
Govern amb una inversió en obres portuaries de 110 
milions de pessetes, el record en baixa inversió. Mai 
s'havia invertit tan poc en instal-lacions portuaries en 
aquesta comunitat. I ja abans hem senyalat que ens preo
cupava que justament ara, que volen treure el Pla de 
ports esportius, que privatitza -i així ho hem denunciat 
altres vegades- el nostre litoral, es confirma avui, que 
s'aprova juntament amb una rebaixa de les inversions 
que l'administració pública és capa~ de fer als ports que 
té de la seva competencia. I a~o, evidentment, a més de 
ser totalment contrari als objectius que el conseller ha 
escrit a la memoria que va adjunta a aquest pressupost, 
vertaderament creim que és una greu irresponsabilitat, 
perque és important avui invertir en instal·lacions ja 
fetes, donar-les la maxima capacitat, i així avan~ar en 
el que se senyalava també a la memoria, la demanda 
social d 'inversions, inversions en instal·lacions portuaries 
ja fetes, i deixar tan just als lIocs que no impliquin un 
impacte ecologic important el que haurien de ser ins
tal-lacions nautiques privatives. 
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Si avui no s'aproven aquestes memones, evi
dentment, Sr. Conseller, la seva credibilitat mediambiental, 
la seva credibilitat de donar un canvi a aquesta conselleria 
quedara baix mÍnims i totalment enterrada. Grades. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sra. Barceló. Per fixació de posició té la 
paraula el Sr. González Ortea. 

EL SR. VID AL 1 JUAN: 

Perdó, Sr. President, em permet? 

EL .~ R.. PRESIDENT: 

Perdó, Sr. " . olal. Té la paraula el Sr. Vidal, pel Grup 
MIXT. 

EL SR. VIDAL 1 JUni'," . 

Més referides a aquest bloc d'e:-L "les del Grup 
Parlamentari Socialista, he de dir que encara qUe !) compar
tim la forma de plantejar-les, la manera d'explicc, -ha, sí 
compartim les inicjatives que canten en aquestes esme, i 
molt particularment -i per tant els donaTem suport- la 40_ . , 
ja que es refereix que es dugui a terme una proposta de res -
lució que es va aprovar crec recordar, per unanimitat, pero 
sí segur -perque si no, no s'hagués aprovat- amb el suport 
del grup majoritari, del Grup PP-UNl quan es va debatre 
I'estat de 1 Aut011Omia, i que es refereix a la construcció ele 
l'estació marítima del port de Sant Antoni. Com diu molt 
bé el Grup Parlamentari Socialista, aprovada pel PIe aquest 
pro posta de resolució, jo perque consti afegesc "a proposta, 
precisament del Grup Parlamelltari Mixt ll

• per tant, donarem 
suport ,1 tates aquestes esmenes d 'aquest últim bloc del Grup 
Parlamentari Socialista. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Vidal. Pel Grup PP-UM té la paraula el 
Sr. José María González Ortea. 

EL SR. GONZÁLEZ 1 ORTEA: 

Gracias, Sr. Presidente. A este grupo de enmiendas 
había una en principio que era a la totalidad al aspecto de 
ordenación del litoral, competencia que la conselleria tiene 
por sentencia del Tribunal Constitucional, pero que no ha 
sido defendida. Dejamos pues esa, cuya arguroentación 110S 

hubiera gustado oír, y pasamos a las enmiendas ya má CO'n
cretas del Grupo Socialista. Fundamentalmente yo ctiría que 
bay dos grupos: uno que se refiere a estudios y proyectos de 
dinámica del litoral, y otro grupo que pide una serie de 
realizaciones concretas. 

En cuanto a los estudios y proyectos de dinámica del 
litoral, no podemos apoyar las enmiendas, porque yo creo 
que confunden algo que a mi juicio no debe interferir, que 

es el Plan de puertos deportivos, o las actuaciones que 
pueda haber en materia de puertos deportivos, con las 
actuaciones que la conselleria tiene encomendadas ex
presamente por ley, de acondicionamiento de los puertos 
que están bajo su juriscLicción. Es en esta materia en la 
que el presupuesto de la conseJleria, como es lógico se 
detiene; y a nuestro juicio hay una serie de obras en ella, 
que dentro de su sencillez, o de los presupuestos de que 
se disponen, nos parece que son las más conVeniel'ltes 
desde un punto de vista de la urgencia en la actuación. 
Así, yeso se ha repetido en comisión estaba prevista la 
mejora de la estación marítima de Portocolom, la de 
Cala Rajada, el pantaJán y un varadero en el puerto de 
Pollen<;a o el muelle de Cala Bona. 

Es cierto que hay muchas otras actuaciones 
posibles. Aquí pasa como en los otros apartados que 
hemos venido discutiendo de esta conselleria, y concreta
mente del de carreteras. Es posible incluso que este 
próximo año o a principios del siguiente puedan acome
terse algunas de las obras que concretamente pide aquí 
el Grupo Socialista. Sin embargo las obras de puertos 
también, como las de carreteras, tienen una tramitación 
compleja y difícil que pasa por en troncarlas con la 
actuación de las correspondientes administraciones con
currentes, que son varias; y por consiguiente no es fácil 
adscribir las obras, todas aquellas por lo menos que no 
tengan toda su tramitación administrativa completa y 
definitivamente solucionada. 

En cuanto a los estudios y proyectos de dinámi
ca del litoral, yo quiero decir que parecen querer abar
carse con las enmiendas que se presentan, en un sentido 
absolutamente amplio; y estudios de dinámica del litoral 
con carácter amplio no existen. No existen porque no 
pueden existir. Los estudios de dinámica del litoral se 
basan en dos componentes, una componente empírica, 
mediante formulaciones extraordinariamente complejas, 
algunas de ellas debidas a un gran ingeniero español, por 
cierto, el Sr. Iribarren, fallecido hace ya veinte años, 
que sentó cátedra en el mundo en materia de dinámica 
litoral; y los otros, la parte más importante, diría yo, de 
los estudios modernos se basan en la comprobación 
práctica de los efectos del oleaje de la carrera de marea 
si procede y si la hay, y de cualquier otro fenómeno que 
se produzca en los mares o los océanos sobre unos de
terminados elementos de costa. Esto se hace normal
mente en un canal de ensayo, y baste decir para dar una 
idea a las señoras y señores diputados del estado de la 
cuestión que en Esp<Ula de este tipo sólo hay uno que 
yo conozca, que está en Madrid en el centro de estudios 
y experimentación de obras públicas y que por ejemplo 
en Francia -que yo sepa también no sé si hay alguno 
más- sólo hay uno centralizado en París, en la École de 
( .. .). 

Por consiguiente es un tema, como digo, extra
ordinariamente complejo, aplicable concretamente a 
obras determinadas. Y aquí viene un poco el entronque 
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de este asunto con el Plan de puertos deportivos. Yo decía 
esta mañana a propósito del Plan de carreteras y del de puer
tos deportivos, que había sido una lástima que aunque la 
intención del conseller -yeso creo que es público y notorio, 
incluso lo publicaron los medios de comunicación y se nos 
convocó algunos diputados a una reunión que pensaba hacer
se sobre este tema- presentar estos planes antes de las fiestas 
de Navidad. Desgraciadamente no ha podido ser, por una 
serie de circunstancias, pero ya falta muy poco tiempo -creo 
yo- para que eso sea una realidad. 

En el Plan de puertos deportivos se contempla no la 
ejecución o la construcción de una serie de puertos deporti
vos. Nunca se planteó así, y no plantea eso el Plan de puer
tos deportivos; plantea lo que este parlamento, mediante la 
aprobación de unos criterios hace ya unos dos o tres años 
pidió concretamente al Gobierno de la Comunidad que hicie
ra; y lo que plantea son zonas de costa, clasificación de la 
costa en varios tipos de zonas, tres fundamentalmente: aque
llas en las que no se pueden construir puertos deportivos, 
aquellas en las que se pueden construir alguno de los tipos de 
puertos deportivos -que hay varias clases-, y zonas en las que 
no se puede construir absolutamente ninguna instalación de
portiva. Y en las zonas en que se puedan construir, se pue
den construir siempre y cuando se cumpla con todo otro 
conjunto de condiciones, entre ellas desde luego condiciones 
medioambientales y condiciones de comprobación de diná
mica del litoral. Con esto voy a que el promotor, que en su 
día y con el plano aprobado pueda por otras circunstancias 
presentar la ampliación o construcción de un puerto en 
alguna zona de la costa de Baleares, vendrá obligado a pre
sentar los correspondientes estudios de dinámica del litoral, 
probablemente los estudios teóricos yesos estudios prácticos 
que, como digo, son costosos, difíciles yen absoluto genera
lizables a todos los kilómetros -no recuerdo ahora el número, 
pero muchos kilómetros- de costa de las Islas Baleares. 

Por estas razones no vamos a dar apoyo a las en
miendas que el Grupo Socialista nos presenta al apartado de 
puertos y litoral. Gracias, Sr. Presidente. 

(El Sr. President pren la direcció del debat) 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. González Ortea. Sí, Sra. Barceló, tres 
minuts per contradiccions. 

LA SRA. BARCELÓ 1 MARTÍ: 

Gracies, Sr. President. li he de senyalar al represen
tant del PP tres soses. La primera: evidentment que Higam 
aquest debat pressupostari a la imminent aprovació per part 
del Govern del Pla director de ports esportius; evidentment. 
O és que el Govern no pensa complir el Pla director de ports 
esportius? Si el pensa complir haura de fer dues coses: pri
mer de tot, complir amb els criteris que en aquest parlament 
es varen aprovar, per tirar endavant amb aquesta aprovació 
definitiva. i els criteris marcaven claríssimament dues condi-

cions: esgotar les possibilitats deIs ports actuals que són 
competencia de la Comunitat Autónoma i adequar-los 
al maxim a l'ús nautic esportiu, com a primera condici
Ó. 1 segona: garantir que a tots els trams de costa en que 
es permetin aquests tipus d'instal-lacions es realitzin baix 
les maximes garanties mediambientals. 

1 per tant, per a aquestes dues condicions el 
Govern ha de permetre posar la disponibilitat económi
ca necessaria com per complir els compromisos que en 
el Parlament, aquí, en plenari, es varen contreure. 1 per 
a<;ó el debat pressupostari, evidentment ha d'anar Higat 
a un Pla de ports esportius que d'entrada ja el Govern 
diu que no compleix, i es nega a complir. 1 a<;ó evi
dentment és greu. 

En segon lloc, no podem admetre de cap de les 
maneres que la baixa quantitat de les inversions que es 
destinen a instaHacions nautiques -110 milions en tota 
la comunitat- es justifiquin davant la gran complexitat de 
les obres afer. És que fer cambres de bany al port de 
Cala Rajada és tan complicat? No em diran que el pro
jecte és tan complicat; és bastant senzill, crec, fer cam
bres de bany al port de Cala Rajada. Vertaderament, si 
aixó són les inversions portuaries d'aquesta comunitat 
autónoma, amb la quantitat de litoral que té, 110 mili
ons són bastant facils d'invertir. Per tant, a partir d'a
quí no és justificat en absolut que el Govern en un any, 
en uns ports de la seva competencia sigui només capa<; 
d'invertir 110 milions; i no ho justifiquin amb la com
plexitat deis projectes que volen tirar endavant. Gnlcies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sra. Barceló. Passam a la secció 18-
Conselleria de Sanitat i Seguretat Social; i veurem en 
primer lloc l'esmena 4004, del Grup Parlamentari SOCI
ALISTA, de totalitat de la secció. Té la paraula pel grup 
esmenant el diputat Sr. Moll i Marques. 

EL SR. MOLL 1 MARQUES: 

Sr. President, senyores i senyors diputats; se
nyors del Govern -perque en aquest debat en realitat 
l'interlocutor principal és el Govern, que és que ha 
presentat el projecte de pressuposts, encara que fins ara 
sembla s'estimen més no intervenir-o Nosaltres presen
tam aquesta esmena a la totalitat de la secció 18 perque 
consideram que la proposta que vostes fan no és adient 
per resoldre la problematica social a la nostra comunitat 
autonoma en els moments en que ens trobam. Jo com
prenc que el Sr. Conseller tengui més interes pels aspec
tes sanitaris del seu departament, encara que no sigui 
més que per deformació professional, pero nosaltres 
pensam que el pes principal de la tasca de la seva conse
lleria s'hauria de concentrar en els aspectes socials, per
que és on fa falta una acció més energica, i per altra 
banda perque la política sanitaria que vostes poden fer 
ja esta prou definida i discutida. El debat sobre Serbasa 
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ja s'ha fet a altre lloc, el tema hospitalari esta encarrilat, la 
gabia -que deia el Sr. Conselier a la seva compareixen<;a 
davallt comissió- la primera gabi8 es fara a Palma - la prime
ra que es fara, esper que n'hi hauni més-; .i en cooseqüencia 
aquest tema esta pnkticament encarrilat COI11 deiem. 

Per aixo la oostra ioterveoció estara centrada en la 
política d'acció social, perque vostes ten en les competencies 
en política social, i no tenen les de sanitat, i supos que com 
a mÍnim de moment ni tan soIs les volen. Per aixo és logic 
que els plantegem les seves responsabilitats aml on tenen la 
competencia. En aquest sentit la primera crítica que ham de 
plantejar a aquest pressupost és que preveu una política 
continu.ista. Jo record que en els primers anys de l'autonomi
a, o fins i tot de la preautonomia, hi va haver una certa mo
da d 'intentar plantejar -no ho varem aconseguir mai, perque 
en aq uell temps ja estavem a I oposició- els pressuposts en 
base zero, que deiem· que cOllsistien, en definitiva, en fer 
cad~ an.y un plantejament nou, coro si partíssim de zero, 
quantificant les clotacions en funció de les necessitats que 
s'haguessjn detectat en el cur de l'exercici anterior. 

Potser es dira que no es bo comen<;ar sempre de 
zero. Supos que aquest degué ser un deIs motius pels quals 
aquesta moda va passar pero crec que vostes en aquesta 
ocasió han desaprofitat Ulla gran ocasió -i valgui la redun
dancia- per ter-ho, perque s'ha produIt un canvi de conse
Her i sembla que era el moment per comen~ar efectivament 
de nou. 1 en /loc d aixo, vostes ban optat per la via facil: en 
lloc de fer taula rasa i en lloc de fixar noves prioritats, la 
sensació que provoca el seu projecte de pressuposts és el 
d'una rutina resignada i esteril, fins al punt que el text de la 
memoria és identic als deIs anys anteriors, no ja al de l'any 
passa!, sinó també als deIs anys de més enrere. Els objectius 
que es fjxen són els mateixos cosa que suposa el reconeixe
ment implícit que fina ara no n'han assolit cap ni un, deis 
que es plantejaven. Per exemple, fa ben poques bores be 
reUegit la memoria de I'any 1992, i quan clefineixen els ob
jectius del Pla de drogues diuea que un deis objectius és 
coneixer el nombre ele drogaaddictes que hi ba a la nostra 
comunitat autonoma. A la memoria del pressupost d'en
guany egueixell fixant aquest mateix objectiu, i així mateix 
qualque cosa ha calwiat: 1 any 1992 fixaven els objectius en 
castella i ara els han traduit al catala, que ja és un progrés. 
Pero un es demana on anam, si després d'una serie d'anys 
ele Pla contra la droga encara no han aconseguit esbrinar 
quantes persones afectad es hi ha. 1 així es compren que 
enguany prevegin una dotació sensibleroent inferior a la de 
1 any passat per ajuda a les famílies amb problemes de dró
gaaddictes. Coro que ü peguen una mica a pens si basta ja va 
bé, j si no basta ja veurem com ho arreglam. 

Sobretot, pero no ha canv.iat en absolut la filosofia 
que és el que exigeixen els experts en aquestes materies. Jo 
comprenc que dins la concepció política del president Cañe
llas aixo sigui d 'aquesta manera, perque aquesta concepció -
ja bo ha denunciat repetidament el Sr. Pons amb la seva 
retorica incisiva que coneixem j que jo no clomin; pero a la 
meya manera Ji diré el matei)(- respon a la idea que la políti-

ca d'acció social és per al Sr. Cañellas un element im
portant de la xanea de poder que teixeix continuada
ment, amb l'únic objectiu de mantenir-se al poder, i no 
amb l'objectiu de resoldre els problemes de la nostra 
comunitat i deIs seus ciutadans. Per aixo la concessió 
d'ajudes, sobretot a la tercera edat, es fa des d'una pers
pectiva eminentment -per no dir exclusivament- eliente
lista, i encara que sigui a costa del caos, com per exem
pIe en el cas de planificació de residencies per a la ter
cera edat. A vegades només per empipar, o compro
metre, o intentar comprometre un ajuntament que té 
una majoría que no és del seu gust, li posen una resi
dencia de tercera edat, com ha passat en el cas de Puig
punyent. Pero aixo, evidentment, no respon a una plani
ficació que tengui un sentít. 

És una llastima que el Sr. Conseller hagi posar 
l'acció social incondicionalment al servei d'aquests ob
jectius del president Cañellas. 1 no és una cosa que digui 
jo, ho diuen els experts que han denunciat una regressió 
de la política d'acció social, que als anys vuÍtanta anava 
progressant cap a una intervenció estrategica per a la 
reinserció social -i són paraules d'aquests experts- i avui 
en canvi tendeix a la implantació d 'una xarxa de serveis 
que mantenen les persones afectades en circuits socials 
tancats en lloc d'ajudar-les a sortir d'aquests circuits. 1 
aixo encara d'una manera anarquica que provoca rebuig 
social i cria conflictes, com en el cas d 'Es Refugi. 

Vostes tornen als criteris de beneficencia en lloc 
d'impulsar una política activa de recuperació de les 
persones que es troben en situacions marginals. Per aixo 
no es fomenta la professionalització del treball social, i 
el resultat és la ineficacia. L'exemple més clar és el Pla 
quadriennal d'acció social, que ha estat un tracas, sobre
tot en l'aspecte de coordinació de les actuacions institu
cionals, una coordinació que hauria de ser impulsada per 
la Conselleria de Sanitat. O un altre símptoma clarifica
dor: el Consen d'acció social ja fa tres anys que no es 
convoca, i s'ha de suposar que aixo no és involuntari. 
En qualsevol cas suposa la paralització de la participació 
ciutadana en política social. 

Finalment, la quantificació que es fa de la dota
ció destinada a acció social per tal que superi el 6% del 
pressupost que marca la llei, és com a mínim de dubto
sa honestedat. Per una banda potser sigui acceptable 
ineloure en el comput del 6% les inversions i els sous 
del personal, ats carrecs inelosos. Pero a mi em fa l'e
fecte que la voluntat del legislador era que la dedicació 
pressupostaria del 6% es referís als doblers nets que 
cada administració destina deIs seus propis fons a la 
política d'acció social. Per altra banda s'hi inclouen 
fons que difÍcilment es poden considerar com a aporta
ció de la Comunitat Autonoma, com són les pensions no 
contributives, pensions que vos tes només gestionen i 
lliuren als beneficiaris els doblers que vénen de Madrid. 
Si el Govern central, com és de suposar, computa com 
a aportació seva a l'acció social els doblers que transfe-
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reix a les comunitats autonomes per pagar les pensions no 
contributives, i vostes també, resulta que aquests doblers es 
compten dues vegades. 

En definitiva, si féssim el comput net de la dotació 
que vostes destinen a acció social deIs seus propis fons, cons
tataríem fins i tot un incompliment de la prescripció legal 
de dedicar a l'acció social com a mínim el 6% del pressu
post. 1 aquest tot sol ja és un motiu suficient perque nosal
tres demanem el rebuig del pressupost que vostes presenten. 
Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Grades, Sr. Moll. Per fixar la posició ... M'ha dema
nat la paraula, Sr. Conseller? Té la paraula, ido. 

EL SR. CONSELLER DE SANITAT 1 SEGURE
TAT SOCIAL (Bartomeu Cabrer i Barbosa): 

Grades, Sr. President, senyores í senyors díputats. 
Sr. Moll, ha estat voste bastant d'estona per explicar el seu 
desconeíxement absolut de política sanitaria i dir que només 
es dedicaria a parlar de política social. M'hagués agradat que 
en el debat hi hagués hagut una miqueta més, ja que és una 
esmena a la totalitat, se suposa que compren igualment la 
política sanitaria, i compren igualment tot el relacionat amb 
el Servei Balear de la Salut, del qual haguéssim pogut parlar 
molta estona, i que per motius que són obvis voste ha desit
jat defugir. 

Quant a política social, ha dit algunes coses que ha 
vist a la seva manera. Entraré a parlar d'elles, perque seria 
inútil parlar d'altres temes que voste des del principi ha 
renunciat amb ells, i que jo crec de suficient interes, i que 
d'aquesta tribuna els haguéssim pogut debatre, encara que 
varen ser debatuts ampliament en compareixenc;a, pero 
també va ser debatuda ampliament en la primera comparei
xenc;a la política social, i així i tot hi entrarem una miqueta. 
Voste diu que en política social hi entra perque tenim com
petencies, i que en sanitat no hi entra perque no tenim com
petencies. Bé, en sanitat tenim unes competencies, com sap 
voste molt bé des de fa molt de temps, i a més tenim com
petencies en sanitat assistencial també des de fa bastant de 
temps, des que tenim almenys un hospital, i des que varem 
crear per lIei el Servei Balear de la Salut i el seu posterior 
desenvolupament que feim en aquests moments. 

1 en política social voste també ens vol donar algu
nes competencies que nosaltres no tenim, per exemple l'In
serso. 1 curiosament no només hi tenim competencies, sinó 
que si s'hi ha fixat i ha pogut veure quina és l'actuació del 
personal actualment a l'Inserso, que esta practicament en 
vaga contínua, el que fan des del Govern central és descapi
talitzar-Io al maxim perque nosaltres el rebem en una forma 
molt descapitalitzada. 

Ha catalogat els nostres pressuposts de rutinaris. Jo 
li faré una reflexió sobre política social, que tardara molts 

d'anys en parlar-se com parlam ara de política sanitaria. 
Estam tots convens;uts que en sanitat -i aixo és una cosa 
en que ja hi hem entrat, i pareix ser que tothom ho ha 
reconegut- que tenim una finan<;ació limitada, i per tant 
tenim unes prestadons limitades, i mentrestant la de
manda evidentment sera il-limitada. Jo li puc assegurar 
que en política d'acció social passa o passara exacta
ment el mateix, i que no quedara més remei, Sr. Moll, 
que comen<;ar a gestionar adequadament. No és una 
política continuista. No la catalogui de rutina. Hi ha 
bastants més modificacions, i ho vaig expressar molt 
clarament a la compareixen<;a primera, si se la volllegir, 
i per aixo no la repetiré, perque no em titlli d'aquesta 
manera, encara que més igual perque no és veritat i és 
el seu paper el que ha de fer. 

Diu que no coneixem el nombre de drogaaddic
tes que hi ha a Balears, entre altres manifestacions. Aixo 
és ver i no és ver, pero aquesta veritat sera veritat se m
pre. És molt difícil coneixer el nombre de drogaaddic
tes; voste sap que a Balears -específicament a més a 
l'illa de Mallorca- el passeig que hi ha de drogaaddictes 
d'altres comunitats autonomes és continu i constant. 
Voste vagi a veure quins són els habitants que hi ha en 
Es Refugi, voste vagi a veure els habitants que hi ha a 
qualsevollloc, i veura com n'hi ha molts més sempre de 
fora d'aquesta comunitat que de dins aquesta comunitat. 
1 com que a més els drogaaddictes el que fan és ser 
atesos a qualsevol deIs lloc on se'ls doni assistencia, sigui 
la Creu Roja, sigui la conselleria, sigui qualsevol lloc; 
llavors és molt difícil coneixer-Io. Per aixo el que hem 
fet és ficar tot el que hem pogut:i mantenint el maxim 
d'anonimat que ens han exigit dins els ordinadors, i sí 
que hem aconseguit ten ir una xifra aproximada, pero no 
la podrem donar mai com una xifra exacta. 1 li donaré 
aquesta xifra aproximada: de drogues considerad es dures, 
heroina i cocaina, hi ha aproximadament 1.000 droga
addictes en aquesta comunitat autonoma. 

Quant a la política d'associacionisme de la 
tercera edat, i que voste considera que no és més que 
un entramat electoral; jo Ji diria que no és així. 1 no 
només no és així, sinó que és molt important la políti
ca que ha anat desenvolupant aquest govern els darrers 
anys. Les persones de tercera edat reclamaven, era ne
cessari que hi hagués un entramat d'associacionisme 
suficient que els permetés viure millor els seu s darrers 
anys. Aixo és una cosa que creim que s'ha aconseguit 
molt bé, í que s'ha aconseguit amb centres de tercera 
edat en els quals poden realitzar una labor, í van fent 
una quantitat d'activitats que són molt importants, i que 
evidentment un altre tema és que per una altra part els 
agraeixin adequadament. Pero a més quan intervenía em 
recordava una miqueta -l'altre dia era a fora- el periodic 
ABe de l'altre dia, que a les seves pagines centrals pa
reixia que les havia llegit voste, que era una denúncia 
absoluta del Govern central sobre aquest tema, i que 
voste ho traspassava al Govern periferic. No li veig 
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l'originalitat que pugui haver aportat voste en aquest tema. 

1 com que a la meya primera compareixen<;a varen 
voler parlar de la residencia de Puigpunyent, doncs miri: 
estan encaparrotats amb la residencia de Puigpunyent, que 
no esta feta; i a mi m'agradal~:: narlar de la residencia de 
Calvia, que sí esta feta, i veurÍem CUL es podria solucionar 
el tema. 

, No és veritat que tornem a criteris de be,eficencia. 
Es veritat que la soJidaritat respecte a 1 'acció social .. ~ de ser 
tan generalitzada com sigui possible. No és que hi tornem 
nosaltres, és que creim que és una actuació positiva que tota 
la socielat participi en accions de solidaritat respecte de te
mes cl'acció social i amb algllos temes més que amb uns 
al tres, 1 aixó no és només aquí sinó que és a nivell nacional 
i internacional; i són les actuacions que es duen en aquests 
moments en tota Europa, a Espanya en general i, per que 
no? també a la nostra comunitat auto noma sense que hagi de 
servir de motiu de denúncia. 

No es degué assabentar voste cree que he entes en 
un moment determinat que el ConseU superior d'acció feia 
temps que no es reunia, la etman.a passada el vare01 reunir. 
La setmana passada hi va haver reunió del ConseU superior 
d 'acció social; no sé si ho va saber o no , peró die que en un 
breu períocte de temps, entremig heril tengut les vacacions, 
hem tengut I'estill, en que ha estal O1olt difícil reunir-lo 
pero una vegada acabat J'estiu hem reunit d immediat aquest 
conseU que per cert va ser bastant profitosa la seva actuació. 

1 quaut al tema que les pensions no eontributives no 
han de formar part de la quantitat que es destina a acció 
social per part d'aquesta eomunitat autónoma perque són 
uns doblers que vénen de Madrid, el que jo li diria és que 
abans n'hi va moJt més a Madrid d'aquesta comunitat autó
noma que el que ve. N hi va molt Olés. És bo que arribi una 
miqueta de doblers de Madrid, i encara que sigui transferit 
¡ la gestió Ja duguem nosaltres que prou feina ens consta, 
eviclentment és logie que el compute.m dins I'actuaeió social. 

Ja veig que no ha volgut xerrar per res d'altres actua
cions, d 'actuacions que són molt positives, eom pugui ser 
Son Tugores com pugui ser tot el que duim en relació amb 
la droga i el projecte Home, que no ha volgut parlar per res 
de les bosses de pobresa que estam duent a tem1e, de tot el 
que constitueix La Sapiencia, coro Hospital de Nit, Can Ga
sa, Son Ribes, Can Pale¡'m, tota I'aetuació que fa; i no ha 
volgut veure voste, o no ha volgut Ilegir la nostra compaJei 
xen<;a a la qual hj ha una reforma específica en la conducta 
respecte de drogaaddicció, que ' ha iniciat en aquest moment 
conjuntament amb la Creu Roja. amb els ajuntaments, a la 
part forana , amb la Creu Roja respecte de la teJe-alarma, i 
amb el Puig eles Sous i Sa Placeta -que és e l que el denomi
nam ara a J'aj)tic Refugi- que és tota una actuaeió coordina
da que fa que passem d'una atendó primaria ben coordinada 
cap endavant, i que aquesta es dugui a tots els pobles i tots 
els ajuntaments de la nostra comunÍtat autónoma. 

Amb aixo crec que he respost al que voste ha 
dir; i jo crec que podria repensar-se una miqueta aquesta 
esmena a la totalitat, perque els arguments que ha donat 
han estat: primera, únieament i exclusiva en política 
social; segona, uns arguments que són ficils de rebatre 
i que agafats una miqueta a estocada no m'ha costat 
gens poder-li rebatre, crec que adequadament, i crec que 
documentadament. Moltes gracies. 

(El Sr. Vicepresident primer subsritueix el Sr. 
President en la direcció del debat) 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Conseller. Pel torn incidental té la 
paraula el Sr. Moll. 

EL SR. MOLL 1 MARQUES: 

MoItes gracies, Sr. President, senyores i senyors 
diputats. Sr. Conseller, jo Ji he dit per que era que no 
entrava en el tema de la política sanitaria, no només 
perque la desconec. 1 dar que la desconec, jo no som 
especialista en aquest tema, noniés faltaría que volgués 
parlal' del que no entene en absolut ja ens ve just que
dar bé quan parlam de les coses que minimament ente
nem. Procur no fer el ridícuL, no sempre ho aconseguim 
cap de nosaltres. Per tant no he entrat en la política 
sanitaria també per aquest motiu, pero Li he dit el motiu 
principal perql1e jo desconee la poLítica sanitaria, peró 
voste desconeix -pel que s'ha víst- el tr~nsellrs d'aquests 
debats. Si voste hagués anat als debats complets, sabria 
que els temes sanitaris han estat amplament debatuts ja 
en aquest debat pressupostari. 

1 jo no he dit que vostes no tenguin competen
cies en sanitat. CIar que en tenen; i he insinuat els temes 
en els quals en tenen; el que he dit és que aquest tema 
ja esta discutít, i en conseqüencia jo volia posar el pes 
principal de la meya intervenció en el segon aspecte que, 
a més, ateses les limitacions de la seva competencia en 
materia de sanitat, a nosaltres ens sembla més impor
tanto El dia que tenguem la competencia plena en mate
ria de sanitat, que jo esper que algun dia l'arribem a 
poder tenir, llavors evidentment s'haura de despla<;ar 
també el pes d'aquestes intervencions. 

Em diu que no es podra saber mai el nombre 
exacte de drogaaddictes. Estic completament d'acord, hi 
ha una fluctuació evident; pero, dar, no vull dir deu 
amunt deu avall, peró cent amunt cent aval!. Voste fins 
i tot ha donat una xifra que dona a entendre que l'apro
xímació no és de cent sinó que menys de cent. Diu que 
aproximadament n 'hi ha mil. Bé idó perdoni, si vostes 
diuen que ja ho saben, i encara fixen a la memória e1el 
pressupost coro un deis se liS objectius esbrinar-ho, lIa
vors em dóna la raó quan jo die que els pressuposts 
estan fets des d'una rutina, i no des d'un esperit d'inno
vació, d'idees noves i de fer coses noves. 
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Quant a les residencies de la tercera edat. Estam tots 
d'acord que hi ha d'haver un entramat de residencies de la 
tercera edat. El problema és l'ús que es fa d'aquest entramat, 
com es manegen les persones que s'acullen a aquests centres, 
i com s'expressa aquest agralment, Sr. Conseller. Jo crec que 
aquÍ voste s'ha tralt, perque no hem d'esperar agralment 
d'aquestes persones. Si es parteix de la base que aquestes 
persones han d'estar agraldes al que un govern fa generosa
ment per elles, llavors esta precisament justificant el retret 
que jo faig a aquesta política, que es fa aquesta política per 
fomentar aquest agra"iment, que com és natural es corres pon 
llavors amb un vol. 1 aixo és el que no és correcte. Hem de 
saber que les persones majors que van a aquestes residencies 
han adquirit un dret per anar-hi, i que l'obligació nostra és 
donar compliment a aquest dret, pero no amb l'objectiu que 
estiguin agralts i ens ho recompensin. 

Miri, jo el diari ABe reconec que no elllegesc. Segu
rament ha hauria de fer, pero no el llegesc; n'hi massa, de 
diaris per llegir, i jo aquest no el llegesc. Pero ja ho he dit 
moltes vegades, i ho vull repetir ara ben ciar: jo no estic 
aquí per defensar Madrid. Si el Govern de Madrid ho fa 
malament, molt mal fet, jo que vol que li digui? EIs diputats 
del PP al Congrés ja s'encarregaran de criticar-ho; pero no 
em presenti Il com que Madrid ho fa malament, nosaltres 
també l'hi feim ". Si Madrid ho fa malament, tenguin vostes 
l'ambició de fer-ho millor, de fer-ho bé; no diguin "com que 
aquestes ho fan malament, nosaltres també li podem fer". 1 
aquesta és una actitud que manten en en aquesta casa amb 
molta freqüencia tant el Govern com els diputats del grup 
que li dóna suporto 

Molt bé, diu que varen reunir el Consell social la 
setmana passada. Efectivament, no me'n vaig assabentar, i ho 
dic així de ciar. Pero, ciar, si surt una denúncia fa no arriba 
a tres setmanes dient que el Consell social no s'ha reunit en 
tres anys, i vostes immediatament ha convoquen, reconeixe
ran que aixo no té molt de merit. La denúncia que no es 
reunia des de fa tres anys la varem fer fa tres setmanes, i jo, 
miri, la setmana passada no me'n vaig assabentar perque jo 
no en form part, que es convocas aquest Consell social, pero 
el cert és que no s'ha reunit durant moltíssim de temps. 

1 clar, llavors em surt amb que doblers que van a 
Madrid, que n'hi van moltíssims, més des d'aquí que no en 
vénen des d'alla. Supos que m'ha de reconeixer que aixo és 
una desviació del debat que no té res a veure amb el que 
parlam. Les pensions no contributives és una cosa que vostes 
gestionen, i que aquests doblers vénen amb total indepen
dencia de tota la problematica de distribució d'imposts i 
d'ingressos de les Balears cap a Madrid. 

De les bosses de pobresa en parlarem a la propera 
intervenció, breument també, perque, clar, per acabar jo li 
he de recordar que voste té tot el temps que voste vol per 
dir el que vol, i a mi se m'encén el llumet groc i posterior
ment el llumet vermell. Jo no tenc més remei que intentar 
justificar amb la maxima -miri, ,ara s'encendra, veu?-, amb 
la maxima brevetat possible per que jo Ji presenta una esme-

na a la totalitat. No puc parlar mitja hora, com voste. 
Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Moll. Sr. Conseller, vol fer torn de 
contrareplica? Pel torn de contrareplica té la paraula el 
Sr. Cabrer. 

EL SR. CONSELLER DE SANITAT 1 SEGU
RETAT SOCIAL (Bartomeu Cabrer i Barbosa): 

Gracies, Sr. President, senyores i senyors dipu
tats. Sr. Moll, he vist amb aquesta seva segona interven
ció, que realment -he pogut escoltar-lo encara millor 
que en la primera- basava tata una esmena a la totalitat 
en tres parametres: Un, que no sabíem el nombre de 
drogaaddictes; dos, que la tercera edat estava agraida a 
nosaltres, a la política que duia el Govern balear; i tres, 
que no havÍem convocat el Consell superior d'acció 
social. 1 per aquests tres motius una esmena a la totalitat 
als pressuposts? No em pareix fonamentadament seriós. 

En primer lloc li he contestat respecte del nom
bre de drogaaddictes, el nombre flotant de drogaaddictes 
que hi pot haver a les Balears en un moment determinat 
és una xifra propera a mil; l'hem analitzada per tot. Per 
tant ja amb aixo li he contestat un deis tres motius que 
voste utilitza per posar una esmena a la totalitat. 

La tercera edat no crec que hagi tengut cap cosa 
especial. M'ha parlat de la resideñcia de Puigpunyent; li 
he dit, com vaig dir a la meya primera compareixen~a, 
i no és nou, que la problematica més seriosa esta pro
bablement a la residencia de Calvia, com sap bé algun 
deIs seus companys, i també a la residencia que es cons
trueix o en construla a Santa Maria. Aixo és un desig 
unanime de tots els pobles, de tenir una residencia. 
Com veura, li he citat tres pobles que esta n governats 
per batles completament distints. 

1 quant a la convocatoria del Consell superior 
d'acció social, supos que no s'ho creura mai, pero a mi 
no em constava que hi hagués cap denúncia. A mi, no 
em constava per res. El varem convocar perque l'haví
em de convocar, com també varem convocar el Consell 
autonomic de consum i no hi havia cap denúncia del 
respecte; simplement perque hem necessitat -com voste 
comprendra- una miqueta de temps per dur totes aques
tes actuacions. 1 per convocar un Consell superior d'ac
ció social, que representa moltes persones, és difícil de 
trobar-te-Ies; li assegur que en dues setmanes, com voste 
vol suposar, per una denúncia no haguéssem aconseguit 
convocar el Consell superior, sinó que ja estava molt 
previst; i a més, si es repassa la meya primera comparei
xen~a, veura que ja estava previst que el convocarÍem 
en breu, i així ho varem anunciar, i així ho varem fer. 
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Per tant, amb aquests tres motius tan febles, una 
esmena a la totalitat, i per una de les accions; sanitat és sani
tat, consum, acció social, i Servei Balear de Salut; em pareix 
que realment són arguments una miqueta pobres per presen
tar una esmena a la totalitat. Si el Consell superior de con
sum -es vol fiar o no- ja esta reunit -jo reconec que és logic 
que no ho sapigués, no sé si va sortir publicat o no a la 
premsa-; quant al nombre de drogaaddictes ti he contestat, i 
quant a la residencia de Puigpunyent, voste mateix se la pot 
contestar per altres residencies que coneixera, que tenen una 
problematica superior, i que nosaltres hem assegurat que 
nosaltres intentarem ajudar a resoldre, doncs quasi quasi em 
permet -no sé si és correcte o no- demanar-li que retiri 
aquesta esmena a la totalitat. Moltes gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Conseller. Grups que vulguin fixar posi
cions? Pel Grup PP-UM té la paraula el Sr. MartÍnez de 
Dios. 

EL SR. MARTÍNEZ I DE DIOS: 

Sr. Presidente, señoras y señores diputados. El Gru
po PP-UM no dará soporte a esta enmienda del Grupo Par
lamentario Socialista, porque después de la exposición del 
Honorable Sr. Conseller ha quedado perfectamente claro que 
la previsión presupuestaria está ajustada a las necesidades en 
razón de los medios existentes. Se ha tratado de buscar el 
mayor equilibrio posible, y en consecuencia consideramos 
que esta enmienda no es positiva y no podemos prestarle 
apoyo. Gracias, Sr. Presidente. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. MartÍnez de Dios. Passam al debat de 
globalitat de l'apartat acció social; i s'hi manté l'esmena 
3492, del Grup Parlamentari MIXT. Per defensar-Ia té la 
paraula el Sr. Vidal. 

EL SR. VIDAL I JUAN: 

Gracies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Si 
no record malament, aquesta és l'última esmena presentada 
pel nostre grup, i concretament per aquest diputat, al projec
te de llei de pressuposts generals de la Comunitat Autonoma 
per al 1994. Per tant, la verítat és que podrÍem dir com 
aquella família que deia que "en casa no comemos, pero nos 
reímos mucho". Ens hem divertit molt amb totes les esme
nes que hem presentat, pero no se'ns n'ha aprovada cap. 
Aquesta última, única que presenta m a la secció 18, corres
ponent a la Conselleria de Sanitat, va tal vegada en el mateix 
camí que les altres, pero vull dir encaminada també, i pre
sentada amb la mateixa filosofia constructiva. 

Pretenem amb aquesta esmena augmentar les dotaci
ons que hi pugui haver pels convenis amb els consells insu
lars. Com veuran vostes en la part destinada a l'alta, i en els 
subconceptes, demanam 20 mmons més pel que respecta al 

Consell Insular de Mallorca, 10 milions per al de Menor
ca, i 10 per al d'Eiviss i Formentera. Torn a dir, no més 
que per dotar convenientment aquests possibles convenis 
amb els consells insulars. 

Per tant crec jo que és una esmena que es de
fensa en els propis termes i que, com he dit abans, és 
l'última esperan<;a que almenys se n'aprovi una de les 
presentades per aquest diputat, ja que és la darrera que 
formulam a aquests pressuposts. Moltes gracies. 

(El Sr. President repren la direcció del debat) 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Vidal. Per defensar les esmenes 
del... digui, Sr. Valenciano, per favor? ... Sí. Sr. Pons? 

EL SR. PONS 1 PONS: 

Sr. President, sen yo res i senyors diputats. Volem 
fixar posició en relació amb l'esmena presentada pel 
Grup MIXT. L'ha defensada, la verítat, d'una manera un 
poc laconica; pero creim que va en el sentit de tota una 
serie d'intervencions que el Grup Parlamentari SOCIA
LISTA, concretament aquest diputat, ha vengut denun
ciant en relació a la Conselleria de Sanitat i Seguretat 
Social -no és cap novetat per al Sr. Cabrer-, i és que les 
accions de la Conselleria de Sanitat i Seguretat Social de 
manera sistematica van precisament en contra de l'espe
rit d'aquesta esmena; van en el sentit de_crear un sistema 
cada vegada més centralitzat a la Consellería de Sanitat 
i Seguretat Social, en definitiva al Govern de Palma, no 
als consells insulars; i ens sembla realment molt correcte 
que via esmena pressupostaria, via increment de dotació 
pels convenis amb els consells insulars, s'aplicas un 
mínim correctiu a una política que nosaltres creim que 
va en contra de l'esperit de l'Estatut d'Autonomia. 

L'Estatut d'Autonomia preveu una amplia des
centralització, una participació molt important deIs 
consells insulars en materia de gestió i execució tant de 
sanitat com sobretot en qüestió d'acció social, i creim 
que trobar-nos amb uns convenis que no estan sufici
entment dotats i que per tant es podria millorar la seva 
dotació economica per fer més actuacions els consells 
insulars, respectaria molt més l'esperit de I'Estatut 
d' Autonomia que aquesta política que va en contra de 
1 'Estatut, i creim que al final anira contra la historia, 
perque la historia es tornara escriure, i s'escriura a 
favor de les illes, i no a favor del Govern de Palma. Per 
aixo li anunciam el nostre suporto Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Pons. Jo agrairia que si fan ús del 
toro de fixació de posicions ho facin al final , després 
d'haver fet els distints toros de defensa, guan obrí el 
torn general de fixació de posicions. Perfecte, passam a 
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la defensa de les es menes del Grup PSM 1 EEM. Té la pa
raula el Sr. Sansó. 

EL SR. SANSÓ 1 SERVERA: 

Gracies, Sr. President, senyores i senyors diputats. 
Sr. Conseller, en primer lloc presentam una esmena a la 
totalitat al programa de promoció i ajuts socials, ja gue el 
nostre grup considera que davant la problematica social 
existent és necessaria una aItra política per solucionar els 
deficits socials que es van agreujant cada dia i augmenten la 
preocupació, tant del nostre grup com de tota la gent que fa 
feina dins aguest camp amb la gran demanda que es produ
eix. Hi ha dins aquest programa grans mancances per no 
respondre a les diferents problematiques que hi ha. És ciar 
també que el Sr. Conseller -i ha tengut ocasió de dir-ho aquí 
dins ja- considera que la cosa social pareix que esta coberta; 
jo li vull dir que per part del nostre grup -i d'aquÍ la nostra 
esmena- consideram que hi ha mohes mancances, i per aixo 
entenÍem que calia aquesta es mena a la totalitat a aguest 
programa políticament. 

Presentam també una esmena ja habitual del nostre 
grup, que no és altra que la creació del salari social, que 
enguany, any d'austeritat, com ens diuen contÍnuament els 
senyors del Govern, el treim de tot el personal eventual de 
gabinet, els famosos assessors, i també del conseller sense 
cartera, que consideram innecessari en aquesta comunitat. 
Estam, i tots vostes ho saben, davant una situació economica 
crítica. Aixo ens fa pensar que per una part cada vegada 
més important de població aquesta situació es convertira 
mohes vegades en una situació dramatica. Senyores i senyors 
diputats del PP-UM, demostrin aquesta austeritat i acceptin 
aquesta esmena. Segur que el poble que els ha votat majorí
tariament en aquestes illes hi es tara d'acord. A una comuni
tat rica com la nostra, amb la renda més elevada de l'Estat 
espanyol, jo diría que és molt trist ser l'única comunitat 
sense aquest salari social, que no és altra cosa que un subsidi 
d'atenció per a les persones que es trobin en la situació dra
matica que deiem abans. Aixo, senyores i senyors diputats 
del PP-UM, soIs es por qualificar d'un acte insolidari cap a 
la gent més necessitada. Dins una comunitat que té unes 
bosses de marginació i pobresa preocupants, no ens diguin 
que no hi ha doblers per a aquesta gent, si a la vegada s'atre
veixen a mantenir tots aquests assessors. i el que és més 
greu, pagant aquests sous que paguen. 

Si ho fan, senyores i s~nyors diputats del PP-UM, 
només demostraran una vegada més la insensibilitat del seu 
grup i del Govern balear per actuar a favor de la gent més 
necessitada de la nostra comunitat, gent que aquest NadaI, 
dins la comunitat que gaudeix de la major capacitat de com
pra de tot l'Estat, no podnl entrar com la majoria de l'altra 
gent, dins aquestes grans superfÍcies comercial, ni tan soIs 
dins la petita botiga de barri, en no ser que ho faci per men
digar o -el que és més greu- per robar. D'aquesta vergonya, 
d'aquesta injustícia, senyores i senyors diputats del PP-UM, 
qualcú en sera responsable. El nostre grup, crec que en 
aquest parlament no ho sera. 

Davant la problematica de la drogaaddicció i la 
sida a les Illes Balears, com podem comprovar, llistes 
d'espera de dos mesos per drogaaddicció; o veim que la 
meitat deIs malalts de la sida a Eivissa s'han mort, es fa 
necessari no treballar sempre per emergencia. Nosaltres 
creim que actualment es trebaUa per emergencia. MaI
grat encara existeixen prejudicis i topics referents a les 
drogues i ala sida la Conselleria de Sanitat i Seguretat 
Social hauría de tenir coro un deis objectius més impor
tants la lIuita i prevenció per combatre aquests dos pro
blemes. És cert que dins el programa hi hem trobat cosa, 
pero no hi hem trobat aUo que el nostre grup espera va 
o desitjava. D aquí la nostra esmena. Per a1.xo el nostre 
grup com 1i dic, demana 50 milions per poder treballar 
amb aquest tema princlpalment dins la població infantil 
¡juvenil, sectors que estan en un moment de créixer i 
conformar el seu estil de vida i que a més, no ho obli
dem, per tot el que he dit, es troben en una situació 
personal i social que actualment no els afavoreix. 

Una altra esmena que presentam a les de 100 
milions per atendre les bosses de pobresa, el Sr. Conse
ller les ha anomenades. Nosaltres li deim que, a causa de 
la problematica social -i amb a<;o estarem d'acord
existent, es va agreujant cada dia més, amb un deficit 
social, al qual des del Govem i amb aquest pressupost, 
entenem que no donen una sortida o la sortia almanco 
desitjable pel Destre grupo Les noves normatives laborals 
el problema greu d'atw', que el mes de novembre va 
augmentar el 16% i que converteix la nostra comunitat 
en la primera en augment d'atur fan pensar que sot1.i
ran nous temes de marginació i ele pobresa. 

Senyores i senyors diputats, es fa urgent multi
plicar els esfon;os en aquest aspecte. Aquesta partida és 
una necessitat vital per a un coHectiu cada día més gran 
de persones j també de la demanda de totes les entitats 
que fan feína dios aquest campo Per necessitats basiques 
de La infancia, entre elles l'educació impliquen tota la 
societat, i molt més dins la situació social en que ens 
trobam, amb un gran deficit d'escoletes infantils. Per 
aixó, aquesta es mena que demanam també de 20 mili
oos, també ja habitual del nostre grup, ha de potenciar 
les escoles infantils amb la finalitat social. 

Amb tota la nostra intervenció hem iotentat 
explicar la visió del nostre grup en l'aspecte social, 
creim -ja ho hem dit- que hi ha uns deficits importants 
cap a la gent necessitada, que aquesta esmena nostra i 
totes aquestes esmenes van encaminades a disminuir 
aquest deficit social. 

Per acabar, presentam també una esmena de 26 
mUions per a la integració per a emigrants í refugiats, ja 
que creim que la con elleria ha de tenir en compte 
aquests dos coHectius, perque entenem que cada día són 
dos coHectius és necessitats j amb la seva respectiva 
problematica. Hem volgut presentar totes aquestes es
menes no per dir de qualque manera que des de la con-
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selleria no es fan coses, sinó per dir clarament quines eren 
les nos tres prioritats, prioritats que el PSM i EEM volía plas
mar en aquestes esmenes, no hem vist que hi síguin les ma
teixes, a dins el pressupost de la seva conselleria. Moltes 
gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies. Sr. Sansó. Passam al tom de les es menes del 
Grup Parlamentari SOCIALISTA. Sr. Moll, té la paraula. 

EL SR. MOLL 1 MARQUES: 

Moltes gracies, Sr. President. Senyores i senyors 
diputats. Jo hauré d'argumentar en la mateixa línia que ho 
ha fet el Sr. Sansó, perque la preocupació basica que tenim 
és la mateixa. Voldria comen~ar, pero, per fer una crítica 
general al pressupost en el sentit que aquest pressupost ha 
sofert una reducció lineal, i em fa l'efecte, fins i tot, que el 
Govern esta molt orgullós d'aquesta reducció com a exemple 
d'austeritat o no sé de quines coses. Jo precisament trob que 
han fet moIt mal fet, perque precisament en epoques de crisi 
económica les reduccions no poden ser lineals perque la crisi 
incrementa les necessitats en uns sectors més que en uns 
altres, i globalment, la crisi económica augmenta les situaci
ons de precarietat o fins i tot de necessitat económica, a les 
quals una societat mínimament solidaria té obligació de 
subvenir. 

La crisi económica actual no soIs és general a tot el 
món, sinó que fins i tot hauríem de dir que en el cas d'Es
panya és una crisi importada des del moment en que es va 
iniciar precisament als palsos que normalment tenen la 
funció -ha de tenir la funció- de ser el motor de l'economia 
mundial, especialment als Estats Units i a Alemanya, i en 
menor grau a Gran Bretanya, paisos que amb governs con
servadors han et la gran pro esa de passar d'una situació 
económica bona o almanco benigna a una crisi galopant. 
Conceptes com el11tatcherisme" o el Ilreaganismell defineixen 
aquesta funesta política económica. 

En el cas d'Alemanya, la causa en va ser la reunifica
ció, una reunificació precipitada, impulsada pels conserva
dors, amb motius electoralistes. El Sr. Kohl ni tan soIs ha 
estat capa~ de definir una política económica, i més val que 
sigui així -i perdoni, Sr. Vidal si faig acudits dolents com els 
seus- perque el 11 tatcherisme 11 i el "reaganismett ja esta n bé, 
peró el "kohlisme" es confondria amb I'alcoholisme, que deu 
ser l'únic estat en que s'explica que algú el voti, com a mÍ
nim a Alemanya hi ha molta gent que diu que per votar el 
Sr. Kohl han d'estar ben gats. En tot cas, les conseqüencies 
de la catastrófica política económica deIs governs conserva
dors, imposada també als paisos que, com el nostre, han 
donat suport majoritari a governs conscients de la necessitat 
de ser solidaris amb els més debils, les estam pagant tots, la 
crisi ens afecta a tots, i ha fet augmentar el nombre de perso
nes que han caigut fora de la roda d'una concepció competi
tiva i insolidaria de la societat. 

Si han augmentat les necessitats, és evident que 
també haurien d'augmentar els mitjans que destinam a 
subvenir-les, i vostes en fan tot el contrari, d'aixo, les 
redueixen línealment. aquests mitjans s'haurien d'aug
mentar per dues vies: per la implantació del salari social 
i incrementant e1s fons destinats a l'eliminació de bosses 
de pobresa. Com ja ha dit el Sr. Sansó, també en el 
nostre cas l'exigencia de la implantació del salari social 
és una exigencia antiga, la qual vostes sempre han re
butjat, de manera que no tenim cap esperan~a que avui 
l'acceptin, peró almanco volem deixar clar que és una 
vergonya que la nostra comunitat autónoma, que presu
meix de ser la de major renda per capita o per habitant 
d 'Espanya, sigui l'única que no té implantat el salari 
social. 

El Sr. Cañellas, president d'aquesta comunitat 
autónoma, en aquesta casa, en aquest plenari, va dir en 
un moment determinat que no hi volia implantar el 
salari social perque -va dir ell- no és competencia nos
tra i no volem posar ni una pesseta a alló que no és 
competencia nostra. La incoherencia és considerable 
perque, es clar, llavors es queixen que Madrid no hi 
posa doblers, en les nostres carreteres, les quals no són 
competencia de Madrid, i evidentment, si els ajunta
ments aplicassin el mateix criteri no farien ni la meitat 
del que fan perque fan molt més del que els correspon 
per les seves competencies. Jo voldria que el Govern 
central aportas més doblers a les nostres carreteres, 
peró també voldria que el Govern autónom hi implan
tas el salari social. 1 no em vall'argum~nt del Sr. Cañe
Has més que per definir el seu grau d'insensibilitat soci
al, perque no totes les comunitats autónomes que han 
implantat el salari social hi tenen la competencia o, més 
ben dit, hi tenen més competencia que nosaltres matei
xos, la tenen ben igual que la nostra, peró l'han inter
pretada d'una manera més ampla, més generosa i més 
solidaria. La interpretació que fa aquest govern de la 
seva responsabilitat davant els més debils de la nostra 
societat és mesquina i demostra una manca de sensibili
tat preocupant davant situacions que, com ha dit el Sr. 
Sansó també, moltes vegades són dramatiques, i jo hi 
afegiria fins i tot infrahumanes, en aquesta comunitat 
autónoma nostra. 

Per aixó apeHam a la seva responsabilitat i, si fa 
falta, ara que ve Nadal, fins i tot a la seva consciencia 
perque contemplín aquesta qüestió amb un altre esperit. 
El PSM i EEM proposa que els doblers per implantar el 
salari social surtin de la supressió deIs assessors, a mi en 
principi m'és ben igual d'on surtin els doblers, perque 
crec que el salari social constitueix avui ja una prioritat 
gairebé absoluta, peró la proposta del PSM i EEM ja em 
va bé perque invalida un altre argument impresentable 
que se sol utilitzar contra les ajudes solidaries homolo
gables al salari social, diu aquest argument que no s'han 
de subvencionar vagos, gent que no fa res, idó si es 
tracta d'eliminar les subvencions a gent que cobra per 
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no fer res, bé em va, i no és mala cosa, que comencem pels 
assessors del Govern. 

Si la situació economica justifica la implantació del 
salad social, més encara resulta necessari combatre les situa
cions de pobresa permanents que també es registren a la 
nostra comunitat autónoma. El sentit de la nostra esmena 
d'augment de la dotació corresponent, és donar testimoni 
creíble, no testimoni de paraula, sinó de fets, de la solidari
tat de la societat opulenta amb els sectors més desvalguts de 
la nostra ciutadania. Un deIs efectes més devastadors de la 
crisi económica és el desanim, el descoratjament, la sensació 
d'impotencia que provoca en els afectats per la impossibilitat 
de resoldre autónomament la seva vida. Aixó augmenta el 
perill de cercar l'evasió, com a sortida aparentment facil, en 
els recurs deIs estupefaents; per aixo, la nostra obligació és 
incrementar els nostres esforc;os contra la drogaaddicció, i en 
lloc d 'aixo, vostes redueixen la quantia deis recursos destinats 
a aquesta Huita, que, en definitiva, és també una lluita contra 
la delinqüencia. Si tenim en compte que, segons diuen els 
entesos en aquestes materies, un pres ens costa 5 milions de 
pessetes a l'any, és evident que seria molt millor destinar 
aquests doblers a evitar que augmenti el nombre de presos, 
i aixó s'aconsegueix amb un increment de la política de 
prevenció de les toxicomanies que fomenti la cultura del 
rebuig social a les drogues i amb una política de suport als 
drogaaddictes per reincorporar-los a la societat. Pero si, com 
ja he dit abans, vostes redueixen, en un moment en que 
augmenta el perill, els fons destinats a les famílies amb pro
blemes de drogaaddicció, és evident que no aconseguirem 
combatre amb eficacia aquest problema. 

Finalment, demanam que s'incrementin i es raciona
litzin els esforc;os per impulsar la integració de les minories 
etniques, quan parlam de m:inories etniques normalment fins 
ara estam parlant de la minoria gitana, ben aviat arribara un 
moment ¡ tina situació en que haurem de parlar de més 
minories etniques, la tendencia és que hi hagi una mobilitat 
molt superior a la que hem tengut fins ara a les nostres soci
etats i que prest ens trobem amb altes minories, en aquests 
moments, peró, és evident que el problema més greu que 
tenim en aquest sentit és el de la integració de la minoria 
gitana. En aquests darrers anys s'han fet progressos relativa
ment importants en aquesta política. Nosaltres creim que 
aquests esforc;os no es poden reduir, per aixo volem que es 
prevegi una participació propia de la Comunitat Autónoma 
en el Pla d 'integració gitana, i die, explícitament i accen
tuadament, una participació propia de la Comunitat Autóno
ma, amb fons propis, no només senzillament trasHadar als 
ajuntaments la quantitat que arriba de Madrid a través del 
Pla nacional d'integració gitana. 

Voldria acabar recordant que la nostra esmena a la 
totalitat no només estava sustentada en allo que ha dit el Sr. 
Conseller, sinó en la nostra convicció que, si feim els 
comptes i els nombres ben fets, no destinen el 6% del pres
supost a acció social, com imposa la lIei, i aquestes reducci
ons, de les quals he parlat ara mateix, són un deIs punts en 
que vos tes podrien compensar aquest fet i pot ser arribar a 

aquest 6% acceptant aquestes esmenes que nosaItres 
proposam que incrementarien, desgraciadament crec 
que no de manera suficient peró sí de manera prou 
important les prevjsions que vostes tenen en el seu 
projecte de pressupost. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gracies, Sr. Moll. Passam al torn de 
fixació de posicions. Sr. Pons, té la paraula. 

EL SR. PONS 1 PONS: 

Sr. President, senyores i senyors diputats. Vol
dria fixar posició en relació amb les esmenes del PSM i 
EEM, les quals en alguns casos són clarament coinci
dents, per exemple el tema deJ salari social. La proposta 
del Grup Parlamentari Socialista ha estat, si hi fa falta, 
practicar un endeutament per crear un salari social. 
Vostes no són tan misericordiosos vostes posen ma al 
calaix d'unes persones políticament necessitades, són 
aquestes persones que giren dins 1 orbita del president 
d'aquesta comunitat autónoma ban aconseguit aquest 
estatus semlclandestí perque no els veuen pu¡,¡ular molt 
com a assessors, peró molts d'ells són desvalguts, han 
estat aIts carrecs, i logicament, quan un ha de tornar a 
una feina normal, de mana al Sr. President: Per favor, 
em podrien prolongar un poc aixo? 1 li donen un asses
sorament. 

Per tant, creim que no hi ha suport a l'esmena, 
tot i que, si treiem els recursos d'alla on vostes propo
sen, seria un acte clarament antisocial contra els mili
tants desvalguts -certs militants desvalguts- del Partit 
Popular. 

1 conseller sense cartera, no té cartera i la hi 
volen llevar, aixó és delicat, és delicat. 

(Rialles). 

Crec que seria més prudent que ens endeutas
sim un poc i que aquestes persones poguessin passar 
Nadal més tranquil-les. Afortunadament per alla hi ha 
una majoria que garantira que aquest acte social no es 
produesqui. 

Un altre tema és atendre creixents bosses de 
pobresa. S'han omplit la boca tantes vegades com han 
volgut de presumir que som la comunitat més rica, peró 
no per pagar els pobres, som la comunitat més rica 
perque si són ríes, cada vegada ho siguin més. Tenen 
audiencia, poden urbanitzar, poden fer tota una serie de 
negocis amb l'assentiment de les autoritats d'aqueta 
comunitat autónoma, els pobres poden esperar, i que si 
hi ha bosses de pobresa? Una mica de beneficencia, un 
poc de refugi, un poc d'hospital de nit, aquestes són les 
destinacions deIs pobres en aquesta comunitat auto no
ma. Té poques possibilitats de prosperar la seva esmena. 
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Hi ha una altra esmena que creim que va pel bon 
camí en el tema de la tercera edat. No es poden fer residen
cies en aquesta comunitat autónoma que no tenguin garanties 
de funcionar, ho sap perfectament el Sr. Conseller, hi ha una 
política temenhia, que es continua fent, de continuar cons
truint residencies que després no es poden obrir. L'assis
tencia domiciliaria que vos tes plantegen a una esmena amb 
50 milions de pessetes és un deIs camins fonamentals per 
atendre persones, de la tercera edat sobretot, que estan en 
situació de necessitat i no es poden valer per elles mateixes. 

Una es mena que també creim important és la 3574, 
on creim que hi ha un petit error lingüístic que s'hauria de 
solucionar, és la integració per a emigrants i refugiats; per a 
immigrants i refugiats, suposam que volen dir. Ho ha apuntat 
el Sr. Moll, aquesta comunitat autónoma, sobretot precisa
ment perque té recursos, encara que tengui un sector crei
xent de bosses de pobresa, resulta atractiva per a una certa 
immigració moltes vegades for<;ada i en circumstancies dra
matiques, és el cas, per exemple, deIs refugiats procedents de 
l'antiga Iugoslavia, que fugen de la guerra i de l'extermini. 
Lógicament, hem de tenir una política en aquest sentit d'in
tegració, i no hi ha més política que la que esta degudament 
dotada per complir les seves finalitats. Creim que una inte
gració deIs immigrants i refugiats és un element essencial de 
la política social, entre altres, cultural també, d'aquesta 
comunitat autónoma. Entenem que aquesta esmena de 25 
milions ajuda a solucionar el problema, i hauríem de ser 
conscients que, si les minories no són degudament integrades 
des del principi que es produeixen i es constitueixen, ens 
trobarem amb problemes que després, quan s'hagin convertit 
no en una minoria, sinó en un gueto social, diferenciat, amb 
reaccions d'hostilitat a la resta de societat, amb un comporta
ment amb que seran molt més difícils d'integrar, després no 
hi serem a temps; em referesc concretament a una minoria 
creixent que es produeix dins la nostra comunitat autónoma, 
és la procedent de la immigració del nord d' África, del Ma
greb, i que en alguns casos, per exemple a sa Pobla, ja for
men una certa comunitat, hi ha algun centre religiós i tot, i 
que, per tant, aixó necessita una atenció en tot el sentit. tant 
en l'aspecte social com en el cultural i en el lingüístic tam
bé, perque pateixen una marginació important. 

Amb aixó, per tant, donam suport a totes aquestes 
esmenes, perque creim que apunten a un objectiu que com
partim, una societat més justa i solidaria que s'ha de traduir, 
Sr. Conseller, en unes partid es més generoses a les arees que 
plan teja el Grup Parlamentari PSM i EEM. Tenen el nostre 
suporto Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Pons. Pel Grup Parlamentari PP-UM, té 
la paraula el Sr. MartÍnez de Dios. 

EL SR. MARTÍNEZ DE DIOS: 

Sr. Presidente, señoras y señores diputados. En nom
bre del Grupo PP-UM, vaya tratar de fijar nuestra posición 

en relación con cada una de estas enmiendas presenta
das a la sección 18 de presupuesto (Conselleria de Sani
dad y Seguridad Social). 

Respecto a la 3492, del Grupo Parlamentario 
MIXTO, sobre dotaciones para convenios a los consells 
insulares, consideramos que es un fin loable pero supone 
una rebaja de partidas presupuestarias que están equili
bradas. 

Respecto a la del Grupo PSM i EEM, la 3639, 
sobre creación del salario social, y la 3647, que también 
tiene una identificación casi con esta titulación, promo
ción y ayudas sociales, tenemos que señalar que, de 
acuerdo con el artículo 13 de la Ley de acción social, 
están previstas las dotaciones periódicas para aquellas 
personas que lo necesiten, que de manera contingente se 
pueden establecer para estas necesidades que puedan 
surgir en algunos sectores de la población que tengan 
estas necesidades. 

En total, el capítulo cuarto tiene un montante 
de 1.949.392.000 pesetas para estas atenciones, si bien 
sería deseable que hubiese aumento en estas cantidades, 
le realidad es que se ha hecho el esfuerzo necesario para 
dotar estas posibles atenciones sociales. 

La 3620, referida al sida, pues bien, en este 
capítulo tiene previsto, en el capítulo cuarto, de esa 
cantidad total que hemos señalado, un total de 96 millo
nes para sida y 4.700.000 para informa~ión en relación 
con el sida. También en relación con esto hay que seña
lar que esta comunidad autónoma está entre las tres 
primeras que dan atención y prevención en relación con 
el sida, pues hay que tener en cuenta que es una enfer
medad fundamentalmente de prevención a través de la 
información. 

La enmienda 3565, sobre crecimientos para 
tender a bolsas de pobreza, ya está dentro de estas ante
riores explicaciones que hemos dado, y por otra parte, 
como supone disminuir las cantidades previstas para la 
construcción de carreteras, ésta es la baja que se propo
ne en la enmienda, pues consideramos que este fin tam
bién es prioritario y, equilibrado el presupuesto, no se 
puede atender. 

En relación con la siguiente enmienda, la 3628, 
potenciar las escuelas infantiles, con finalidad asocial, 
también aquí, en el capítulo cuarto, hay una partida 
para estas o parecidas atenciones por un importe de 
34.4 78.000 pesetas. 

En relación con la enmienda 3574, integración 
de emigrantes y refugiados, en el capítulo cuarto, del 
total de 281.855.000 pesetas previstas para esas atencio
nes está incluida la posibilidad de atender esta previsión 
de esta enmienda, y por lo tanto comprendida dentro de 
las previsiones de a Conselleria de Sanidad. 
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La enmienda 3870, de Plan nacional de la droga, 
pues ya todo lo que hemos hecho y dicho en referencia al 
sida es aplicable a esta enmienda. 

La enmienda 3870 tiene ese mismo carácter, la 3703, 
de Plan de integración gitana, también, dentro del capítulo 
cuarto que venimos comentando y en el capítulo segundo 
del subprograma 314100, destinado al Plan de integración 
gitana se prevén las dotaciones presupuestarias que, de 
acuerdo con el reparto de recursos, se han considerado apli
cables a esta atención. 

La 3702, sobre plan para erradicar otras bolsas e 
pobreza, también queda dentro de la previsión que hemos 
señalado en el capítulo cuarto. 

En consecuencia, hecha esta referencia concreta a 
cada una de las enmiendas presentadas por el Grupo Parla
mentario PSM i EEM, por el Grupo Parlamentario Socialista 
y por el Grupo Parlamentario Mixto, este grupo parlamenta
rio, PP-UM, no puede apoyarlas por considerar que se altera
ría fundamentalmente el equilibrio del presupuesto presen
tado hoya nuestra aprobación en esta cámara, y aunque se 
comparte la idea de que pudieran ser mejoradas estas necesi
dades, que son perentorias y que nosotros consideramos 
atendibles, la falta de recursos nos obliga a ajustarnos a estas 
previsiones presupuestarias. Gracias, Sr. Presidente. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. MartÍnez de Dios. Passam al debat de 
globalitat corresponent a sanitat i Servei Balear de Salut. 

En primer lloc, per fer la defensa de l'esmena 3641, 
del Grup Parlamentari PSM i EEM, té la paraula el Sr. San
só. 

EL SR. SANSÓ 1 SERVERA: 

Gracies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, 
Sr. Conseller. el nostre grup presenta aquesta esmena a la 
totalitat al Servei Balear de Salut per la discrepancia amb els 
objectius marcats i assignacions pressupostaries. L'únic que 
hem trobat en aquest servei és la gestió de l'hsopital loan 
March amb la creació de l'empresa pública Gestió Sanitaria 
de Mallorca. 

Aquesta proposta de la Conselleria de Sanitat es 
tracta d'una mesura de gran importancia, peró que per al 
nostre grup pot significar tot un projecte privatitzador per al 
futur sanitari de les Illes Balears i que, en relació amb la seva 
importancia, ens sorpren que s'hagi introdult dins el Servei 
balear de la Salut, sense el degut debat i la informació cor
recta a aquest Parlamento 

Si ho hem de jutjar per 1 'experiencia d 'altres empre
ses públiques creades pel Govern balear, aixó pot significar 
un augment de les deficiencies de gestió de l'Administració 
autonómica, incapa~ d'aixecar, a pesar de posar-lo dins el 

pressupost, un model administratiu agil i efica~. Jo diría 
més bé que aquest model té uns grans deficits que hem 
pogut veure dins aquest pressupost. Amb aquesta empre
sa que creen sembla que el Govern balear en aparen~a 
vol prendre mesures cap a una major flexibilització de 
la gestió i cap a un major control del personal. 

Per al nostre grup el que esta en joc és el model 
sanitarí, volem recordar que la Llei general de sanitat, 
com la Llei de funció pública, defineix un model funcio
narial i una gestió pública de la sanitat. Ens ha sorpres 
molt la manca de consideració cap als drets deIs treballa
dorso 

Les mesures anunciades per la conselleria poden 
dura a una situació de veritable atemptat contra els drets 
deIs treballadors en vulnerar el Decret 111/90, que regu
la la situació laboral de la Comunitat Autónoma. Les 
múltiples situacions particulars creades poden dur també 
a una gran complicació burocratica i a un increment 
notable de les dificultats de la gestió. El PSM i EEM 
considera que la Conselleria de Sanitat ha d'estudiar 
millor la seva pro posta de gestió sanitaria, hi ha de tenir 
en compte els drets deIs treballadors i tornar a refer 
aquest Servei Balear de Salut, aquest pressupost, el qual 
hem considerat equivocat, principalment en la creació 
d'aquesta empresa. Moltes gracies. 

(El. Sr. Vicepresident primer substitueix el Sr. 
President en la direcció del debat). 

EL SR. PRESIDENT: • 

Grups que vulguin intervenir per fixar posició? 
Pel Grup SOCIALISTA, té la paraula el Sr. Damia 
Pons. 

EL SR. PONS 1 PONS: 

Sr. President, senyores i senyors diputats, Sr. 
Conseller. Lamentam profundament que una nova etapa, 
una forma diferent de gestionar la sanitat a les Illes 
Balears, s'inauguri sense un vertader consens poIític, 
sense un consens sindical i sense unes cIares garanties 
d'exit. Voldríem que aquest nou model de sanitat, de 
finan~ament públic, com voste ha dit molt bé, Sr. Ca
brer, i de gestió privada, pogués sumar -jo cree que és 
l'ideal que en tenen, veurem que pass a- la seguretat que 
dóna als ciutadans saber que tenen al darrera un finan
c;;ament deIs poders públics, que es preocupen per les 
seves necessitats sanitaries ¡que els volen atendre amb 
J'eficacia que se'ls suposa el dinamisme l elasticitat, la 
capacitat, coro voste ha dit anlb una petit aoecdota que 
vaig considerar significativa, la capacitat de poder com
prar senziUament patates al mercat sense haver de fer 
toís unes esfor~os per superar entrebancs burocnhics j 

rigideses que moltes vegades té l aparell de la burocracia 
pública. 
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Pero tot aixo, centrat en relació amb el Servei Balear 
de la Salut i en la seva materialització, en aquesta proposta 
de nou model sanitari de l'empresa Gestió Sanitihia de Ma
llorca, no té en aquest moment unes cIares garanties, no té 
un assentiment social, i, si les té, la veritat és que no ente
nem perque hi ha hagut tanta polemica, no neix realment 
emparat en un consens, no s'ha donat la deguda tranquiHitat 
als treballadors, creim que hi ha falta una etapa previa d'ex
plicació i després crear, a través del mitja legal pertinent, 
aquesta empresa, i aixo ha creat un determinat alarmisme i, 
per tant, com I'África negra, que va coment;ar malament i va 
malament, creim que aixo no acaba de coment;ar bé, espe
rem que funcioni bé i que no acabi malament. 

Per tant, creim que les reticencies que es manifesten 
per part del Grup Parlamentari PSM i EEM tenen una justi
ficació, responen a una sensibilitat que, en primer lloc, de
fensa una sanitat pública gestionada públicament, hi ha una 
discrepancia de fans, tal vegada podríem, des d'aquest grup, 
estar més oberts a l'experiment d'una gestió privada, pero 
no exactament amb la forma com l'ha fet voste, Sr. Conse
ller, hi hauria d'haver hagut més debat en aquest parlament 
sobre la conveniencia, veure com s'havia de tirar endavant 
aquest nou model i també -li ha vull dir perque hi haura 
una petició de documentació i de compareixent;a- no ens ha 
semblat correcta -és un retret del qual esperam la seva recti
ficació el dia que voste comparegui-, l'aparició de contractes 
blindats dins aquesta area, no ens semblen bé, fins i tot el 
Govern central, ja ha ha vist, ha suprimit el tema deis con
tractes blindats. Vostes han inaugurat un nou model de ges
tió sanitaria alla on unes persones s'han volgut, i voste els 
ha donat el seu assentiment, el Govern en definitiva, garantir 
que en cas de ser acomiadades, de no continuar amb aquesta 
tasca, amb aquesta feina, tendrien una compensació econo
mica substancial, d'una serie de milions de pessetes. Aquest 
és un deIs elements que ens reforcen en la nostra reticencia 
davant la manera com s'ha iniciat aquest nou model de gestió 
sanitaria i que avalen que donem suport a l'esmena del Grup 
Parlamentari PSM i EEM, perque, entre al tres coses, aquest 
model no només és per a un hospital sinó que és un model 
que es vol projectar a tates les Illes Balears, que vol absorbir 
els centres del Consell Insular de Mallorca primerament i els 
centres de les altres illes després, i fins i tot, arribat el cas, 
quan la sanitat estigués en les seves mans, és un model que 
es vol generalitzar a tata la sanitat de les Illes Balears, són 
paraules majors, afectaria a molts de milers de milions de 
pessetes al final de procés i creim que aquest procés havia 
d'haver coment;at bé i amb tates les garanties. 

Per aixo, nosaltres compartim les reticencies en la 
manera com s'ha iniciat aquest model. Nosaltres, el basc, no 
l'entenem, i nosaltres no som del Partit Nacionalista Basc, 
nosaltres som el Grup Parlamentari Socialista de les Illes 
Balears, Sr. Cabrer, no cal que em mostri aqueixa publicació. 
Per tant, nosaltres creim que aquesta esmena esta fonamen
tada i hi donarem suporto Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Pons. Pel Grup PP-UM, té la pa
raula el Sr. Martínez de Dios. 

EL SR. MARTÍNEZ DE DIOS: 

Sr. Presidente, señoras y señores diputados. La 
postura del PP-UM en relación con la enmienda 3641, 
del Grupo PSM i EEM, enmienda de totalidad que se 
refiere al Servicio Balear de la Salud y que se motiva 
por la discrepancia con los objetivos marcados y asigna
ciones presupuestarias, debemos de rechazarla por la 
sencilla y única razón de que las previsiones presupues
tarias en relación con esta materia son consecuencia de 
los imperativos legales establecidos en la Ley general de 
sanidad, Ley 14/1986, y la Ley del Servicio Balear de la 
Salud de nuestra comunidad autónoma, que es la núme
ro 4/1992. En consecuencia, se marcan unos plazos, se 
establecen unos objetivos, unos sistemas de gestión, que 
ya en la memoria del presupuesto se ponen de manifies
to como metas en esta materia. 

Por lo tanto, las pretensiones del grupo enmen
daste podrán ser muy loables, pero no responden a unas 
exigencias legales, que son las que imprimen la acción 
del Gobierno de la Comunidad Autónoma y que se 
plasman, por lo tanto, en sus previsiones presupuesta
rias. No obstante, por parte de los servicios sanitarios 
dependientes del Gobierno balear, de la Conselleria de 
Sanidad, se está haciendo todo lo qu~ se puede para 
completar todas aquellas acciones que vengan a mejorar 
la acción sanitaria en esta comunidad autónoma, así 
cabe citar el ejemplo del hospital loan March, en donde, 
a pesar de no tener todavía transferidas las competen
cias correspondientes, se está haciendo un esfuerzo que 
asciendo al montante de 500 millones de pesetas con el 
loable objetivo de mejorar las prestaciones sanitarias 
dentro de esta comunidad. 

Por ello, nosotros, en atención a estas razones 
que hemos expuesto, consideramos que no puede ser 
atendida en los términos en que se presenta la enmienda 
del grupo proponente y, en consecuencia, no la apoyare
mos. Gracias. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Martínez de Dios. Passam a un 
altre grup d'esmenes. Les 4002, 4005, 4006, 3823, 4009, 
3819, 3828, 3829, 3830, 4007, 3699 i 3700 del Grup 
Parlamentari SOCIALISTA. Per defensar-les, té la pa
raula. 

EL SR. GÓMEZ 1 ARBONA: 

Sr. President, senyores i senyors diputats. Les 
esmenes que intentaré defensar són tot un seguit d'es
menes que m'han estat assignades. Comen<;aré per rallar 
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del tema de drogues, del qual ja s'ha rallat aquí, pero crec 
que n'hauríem de dir unes quantes coses. 

En primer lloc, he de reconeixer i felicitar el conse-
11er perque, per una vegada -reconeix els errors ( ... ) i, per 
a<;o, el felicit-, reconeguin que en aquesta comunitat no 
existeix un pla de drogues, així figura en el Diari de Sessions, 
voste va dir: 11 Estam elaborant el Pla regional de drogues ". 
Die a<;o perque hi ha hagut debats en aquest parlament -
voste els podra llegir- on jo he defensat que no hi havia un 
pla de drogues com a tal, hi havia accions puntuals, hi havia 
accions que feien en col'laboració, pero no hi existia un pla 
de drogues; per tant, nosaltres creim que a<;o esta bé. L'es
mena que hi havia referent a drogues anava encaminada 
principalment a aconseguir dos fets que la nostra comunitat 
té com a forats negres, quant al tractament i quant a l'aten
ció de les persones amb problemes de drogaaddicció. 

Certament, les estadístiques, qualque vegada, són 
enganoses, almenys poden induir a equivocacions i, des del 
punt de vista estadístic, el problema de la drogaaddieció a 
les nostres illes sembla que va molt bé i que esta molt acla
rit, pero voste i tot ja ha dit aquí abans que tenim un deIs 
problemes que sempre nosaltres hem presentat aquí, i, amb 
aquesta esmena de drogues, fer referencia que és crear una 
xarxa única i pública d'atenció primaria a drogo dependencia. 
Voste ha reconegut que una de les difieultats que tenim per 
comptar el nombre de drogaaddictes, apart que a<;o ve mar
cat en el Pla nacional de drogues amb uns indieadors norma
litzats per a totes les comunitats autonomes, és que, per la 
característica propia deIs drogaaddictes, fan un circuit, i per 
tant, l'única manera de poder atendre a<;o és crear una xarxa 
única i pública, que pot ser de propietat privada, en a<;o no 
vull entrar, pero creim que s'hauria de poder tenir una xarxa 
única perque, si no, és molt difícil que hi hagi una normalit
zació i una informació igual a cada centre, si no, tenim que 
hi ha centres de l' Ajuntament de Palma, de la conselleria, del 
Consell Insular de Mallorca, del Conse11 Insular d 'Eivissa, 
Projecte Home, hi ha diferents centres, jo crec que aquest 
seria un tema important. 

Un altre deIs temes que nosaltres a la compareixen<;a 
no vam veure i tampoc no esta prou clar, ni cap deIs projec
tes que tenen els toxicomans en granges el tenen clar, jo crec 
que és una altra de les assignatures pendents de la conselleria 
en el tema de la drogaaddicció, és el tema de reinserció. S'hi 
ha fet esfon;os molt importants, en tot el tema de deshabitu
ació, desintoxicació, granges, la conselleria impulsa el Projec
te Home, jo crec que hi fan una feina important, pero la 
pedra angular de tot el tractament de toxicomans és la rein
serció; podem haver-hi fet molta feina, podem haver-hi gas
tats molts de doblers, en totes aquestes etapes, si resulta que 
ens falla reinserció social en el món normal, en allo que 
nosaltres creim normal, haurem perdut molts de doblers i 
molt de temps. Nosaltres creim que hauríem de fer un es
for<; molt important en aquest tema si realment volem que 
hi hagi una eficacia en la nostra feina, si no, podem quedar 
coixos d'una banda. 

1 lligat amb el tema de la drogaaddicció hi ha el 
tema de la sida, el qual no voldria deixar de banda i del 
qual voldria dir dues coses. Coneixem l'esfor<; que ha 
iniciat la conse11eria ne el tema d'informació, principal
ment dirigida a escoles i a adolescents, hi esta m d'acord, 
creim que per primera vegada la conse11eria afronta 
valentament aquest tema pero, pero -sempre hi ha pe
ros-, hi ha un buit, el programa dirigit als grups d'alt 
risco L'anterior conse11er, la conselleria -no facem con
creció d'una persona- va tenir enfrontaments molt greus 
amb les entitats ciutadanes antisida, se'n recordaran 
vostes, que pels mitjans de comunieació tes missives 
grosses que hi havia, i actualment a<;o és uo buiL Resul
ta que els únics eol'lectiu o les úoiques associaciolls que 
poden arribar a Les persones malaltes o amb a1t rise de 
tenir aquesta malaltia són aquestes eotitats i, si no treba-
11am amb aquestes entitats, correm el perill de fer unes 
campanyes, de gastar molts de doblers, eampaoyes sem
blaots a les que s'han fet a altes palsos o a altres lioes, 
pero que no siguin efectives. Per tant jo cree que convé, 
per part de la conselleria no deixar de banda les entitats 
antisida, i jo Ji vul! anunciar, a mitjans de comunicació 
ja ho hem dit, que hi ha illes 00 les entitats ciutadanes 
antisida 00 rebeo cap tipus d'ajuda per part de la conse
lieria, jo cree que és un tema molt greu. 

Juntament amb ac;o hi ha una tercera cosa en el 
tema de la sida, que és l 'ajut o els greus problemes 
sociaJs que tenen els malalts terminals de sida, no sanita
ris, sinó problemes socials, 00 els programes d'ajut a 
domiclli a aquestes persooes haurien d'arribar a normali
tat, no com una excepció, perqué és una problematica, 
com que augmenta el nombre de malalts terminals de 
sida, ho veim més que no en uns anys eorera, a la mi
llor, el nou nombre de persones afectades de sida ha 
davallat certament, les xifres d'aquesta comuoitat han 
millorat, pero les persones viuen més anys i viuen en 
condicions social s pitjors, hi hem d'actuar, no ens hem 
de contentar amb un autobomobo de dir: Hem fe~ unes 
campanyes fantastiques, hi hem davallat i ara som de les 
penúltimes, en sida; sinó que han d 'atendre aquesta 
problematica social que tenen aquestes persones amb el 
tema de la sida. 

En el tema de tercera edat hi ha tot un seguit 
d'esmenes que hem presentat. Vam sentir dir al conse
ller, a la compareixenc;a, que deseovoluparien el Pla ge
rontologic, en comissió de presentació de pressllposts 00 

va ser capa<; de dir-ne la data de presentació, no la hi 
vull demanar aquí, úoicament en faig un comenta:ri, jo 
supos que, quan tengui elaborat aquest Pla gerontologic. 
el dura a aguest parlament, iguaJment que el Pla regio
nal de drogues perqlle, a l'oposició, ens agrada assaben
tar-nos de les coses en el Parlament, no peJs müjans de 
comunicació, i crec que és una mostra d'edllcació,. per 
part del Govern, donar-ho a coneixer i fer una com
pareixenc;a; ho die perque anteriorment no s'havia dut 
res aquí. 
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Voste deia en la compareixene;a que faria un esfore; 
per dotar la majoría deIs nostres municipis i barriades d'uns 
centres de día per a atenció a persones grans, són paraules 
seves, no són paraules meves. Les nostres esmenes van dirigi
des a cobrír els buits que durant aquests anys -no vull entrar
ne en els motius, que si polítics, geografics, que qui més 
demana, més se'n duu, el que sigui- han quedat, o centres de 
dia o residencies, totes aquestes coses. Realment, hi ha llocs, 
ciutats, que tenen greus problemes d'infraestructura social 
per a tercera edat, aquí hi ha un pla de residencies, un local 
de tercera edat a Formentera, el manteniment deIs clubs i 
centres de tercera edat a Menorca, un centre de dia per a 
Sant Lluís i un per a Migjorn; i una esmena classica ja que 
solem presentar cada any és la de la residencia d'ancians 
d'Alaior. 

Apart d'ac;o, els vull dir que aquestes esmenes no fan 
res més que plasmar el pla quadriennal que va aprovar 
aquest parlament, vull dir que no és que faci jo un gran 
esfore; mental per dur-hi aquestes esmenes, sinó que agaf el 
pla quadriennal, mir que va aprovar aquest parlament i veig 
que sobre Menorca s'ha actuat poc en aquest sentit i hi ha 
tot aquest seguit de deficiencies que nosaltres presentam a la 
cambra per a consideració. En el cas d'Alaior, en die que és 
una classiea perque l'hem presentada altres anys i cada any 
ha estat derrotada pel grup que dóna suport al Govern, ho 
die perque a la millor el Sr. Conseller no ho sap, no sé si ha 
llegit all0 de l'any passat, pero per a repetieió un poc, la 
població d' Alaior és una població amb un tant per cent de 
persones majors de 65 anys, de les més altes de Balears, el 
16'8%, i té una infraestructura per a tercera edat realment 
pobra, té un cIub de jubilats tercermundista i té una residen
cia d'ancians per a vuit places en unes condicions dolentes, 
que per res s'ajusten al decret de la consellería, la quall'hau
ria de fer complir en tots els sentits. És cIar, nosaltres el 
demanam cada any perque volem ser conseqüents amb les 
peticions que feim, que aquesta residencia d'ancians ho sigui 
per una vegada amb el suport del Govern, perque l'ajunta
ment no pot, que la tirin endavant. També li vull anunciar 
que el dia que dugui el Pla gerontologic, si el seu objectiu és 
la millora i atenció de la tercera edat, hi trobara 
co¡.¡aboració i consens, per part del Grup Socialista; per 
aixo, li demanem que el dugui aquí perque creim que, si no, 
a la millor hi trobara crítiques, perque del que no es coneix 
és més bo de fer rallar. 

Quant a les esmenes que fan referencia a consum, en 
presentam dues, una és la potenciació de les associacions de 
consumidors i l'altra de les "omies". Voste deia que "consi
derava imprescindible 11 , ho llegesc literalment de la seva 
presentació, "potenciar les relacions amb els municipis per 
coordinar i fer rendibles els mitjans de control deIs mercats", 
i únicament dedica a les oficines municipals d'informacio 
("omics") 2 milions. És cIar, si voste considera imprescin
dible potenciar les oficines municipals i només hi dedica 2 
milions, o no és tan imprescindible potenciar-les com voste 
diu o no sé que; per tant, nosaltres hi presentam una esme
na, el volem ajudar perque realment la paraula imprescindi-

ble tengui la consideració que posa el diccionari i que no 
la minvi tant com voste plasma dins el pressupost. 

Quant al tema de la potenciació d'associacions 
de consumidors, voste també en diu que són fonamen
tals, en el mateix sentit, creim que hi queda curt, per
que, ara que en tenim competencies, han de fomentar 
que hi hagi una consciencia ciutadana respecte d'aquest 
tema. Per tant, hem de potenciar que la gent sigui cons
cient que ha de consumir amb unes garanties, i ac;o 
només s'aconsegueix a base que totes aquestes entitats 
que hi ha més o manco estiguin ben formades. 

Quant a l'esmena que fa referencia al consum 
d'alcohol en edat juvenil, voste recordara que el porta
veu del nostre grup, el Sr. Pons, en comissió va fer 
referencia a aquesta problematíca, que actualment ens 
desborda, per dir-ho de qualque manera, que és el con
sum excessiu de l'alcohol entre els nostres joves. Jo crec 
que és un tema per al qual hem de prendre mesures, 
aquí, a Mallorca, el doctor Calafat, psicoleg, que esta 
treballant per al Consell Insular de Mallorca, ha fet una 
feina important, ha fet unes enquestes on s'ha demostrat 
clarament que el consum d'alcohol en edat juvenil aug
menta moltíssim, per tant, és hora d'afrontar amb va
lentía aquest problema. Sabem que no és un tema única
ment de la Conselleria de Sanitat i del servei social, pero 
creim que algú ha de donar-hi el primer impuls, i ens 
sembla que les accions haurien d'anar de cara a informar 
els joves sobre aquesta problematiea, a promoure la seva 
inserció social i laboral i a promoure i fQmentar !'associ
acionisme. 

Quant a les tres darreres esmenes, hi havia la 
creaClO d'una biblioteca medica, l'esmena referent a 
solucionar la problematiea de les ambulancies de ses 
Salines i l'esmena que feia referencia al veterinari de 
Formentera. 

Quant a aquesta darrera esmena, Sr. Conseller, 
permeti'm-ho, és una esmena que té molta historia, no 
és clélssica pero també té una historia dins aquest parla
ment. És una es mena que correspon a una antiga propo
sició no de llei que va aprovar aquest parlament en 
comissió per unanimitat i que es podria classificar dins 
allo que el Sr. Joan Huguet, no referit a aquesta esmena, 
pero a una altra, va cIassificar com a recados a la madre 
superiora, és a dir, proposicions no de llei que s'aproven 
pero que, el Govern, quan les aprova, diu: els farem un 
favor, que se'n vagin a ca seva contents, pero ja sabem 
que no els les aprovarem. D'ac;o fa quatre anys. És cIar, 
quan jo redactava i comentava amb els companys de 
Formentera aquest tema, sentía com un poc de vergonya 
en tornar a presentar aquesta esmena, pero sembla que 
el Govern no en té cap, de vergonya, en aprovar una 
cosa; jo crec que n'hauria de prendre bona nota, d'ac;o, 
mirar si aquest tema d'una vega da es pot resoldre, que, 
en haver-hi un nou canvi de conseller, a veure si hi 
podem fer qualque cosa. Per aixo és que nosaltres hem 



DIARI DE SESSIONS / Núm. 98/ Fascicle 4/ 20, 21 i 22 de desembre del 1993 

presentat aquesta esmena, per recordar al Govern aquest 
tema. 

En resum, amb aquest conjunt d'esmenes, el nostre 
grup vol míllorar el seu pressupost i fer front a problemati
ques que no creim que vénen suficientment contemplades en 
el seu projecte. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Gómez i Arbona. Grups que volen inter
venir per fixar posició? Pel Grup PP-UM, té la paraula el Sr. 
Martínez de Dios. 

EL SR. MARTÍNEZ DE DIOS: 

Sr. Presidente, señoras y señores diputados. Debo 
entender que en este momento estamos debatiendo las en
miendas al concepto sanidad y Servicio Balear de la Salud y 
que muchas de ellas, debe entenderse también, han sido 
defendidas en sus propios términos. Por eso me limitaré a ir 
enumerándolas haciendo referencia a su intención, previsión 
o pretensión y fijar la postura de este grupo parlamentado, 
PP-UM. 

Respecto a la 4002, se refiere a una dotación de 
plaza de veterinario en Formentera, se rechaza porque ya 
esta plaza está desempeñada por los profesionales que ejer
cen y desempeñan sus cometidos en la isla de Ibiza y que, en 
comisión de servicios, se desplazan a Formentera. 

La 4005, Plan de residencias de la tercera edad. La 
previsión en el capítulo séptimo, subprograma 411100, del 
presupuesto que está en tramitación, prevé una partida total 
de 201.944.000 pesetas con la finalidad de atender a las cons
trucciones de estos centros de tercera edad y su habilitación 
dentro de las limitaciones presupuestarias existentes. 

La enmienda 4006 se refiere a la creación de biblio
teca médica de las Islas Baleares, se rechaza también esta 
enmienda porque, existiendo en el Colegio Oficial de Médi
cos una biblioteca suficientemente dotada y actualizada, se 
considera innecesario este gasto al que os llevaría la acepta
ción de esta enmienda. 

La 3823 se refiere a la subvención al Ayuntamiento 
de Formentera para el alquiler de un local de la tercera edad; 
efectivamente, el Ayuntamiento de Formentera paga el 
arrendamiento de este local y la Conselleria de Sanidad está 
en previsión de subvencionar los costes del equipamiento del 
centro. Por tanto, en cuanto al abono del alquiler, rechaza
mos y no admitimos esta enmienda. 

La 4009, ayuda para comprar una ambulancia al 
Ayuntamiento de ses Salines. Este servicio está perfectamen
te cubierto por la Seguridad Social con los convenios que 
tiene establecidos con las empresas que se dedican a este tipo 
de actividades. 

Un centro de tercera edad en Menorca, bueno, 
también se rechaza la enmienda por considerar que ya 
está subvencionada o cubierta esta necesidad por otras 
vías. De todas formas, dentro del subconcepto 48000, 
existe una previsión presupuestaria de 290.850.000 pese
tas que en determinados supuestos podrían dar lugar a 
que se le diesen las asistencias, previa justificación, que 
se necesitasen. 

La 3828, centro de día Es Refugi. Bien, esta 
cuestión está en estos momentos en una situación de 
tramitación y su financiación ya aparece prevista en los 
presupuestos de esta comunidad autónoma, en el capí
tulo séptimo, subprograma 411100. 

Centro de día en Sant Lluís, Menorca. Bien, 
esta enmienda, que es la 3829, la debemos de rechazar 
porque el ayuntamiento ha iniciado obras en el año 1995 
y, por lo tanto, además la partida de la que se trata de 
dotar a esta enmienda es una baja de 10 millones de 
pesetas en la partida 44000 y no se considera admisible 
tal modificación. 

La enmienda 3830, residencia geriátrica de 
Alaior, también nos encontramos con una situación 
siinilar a las precedentes. Para este edificio ya existen 
unas previsiones porqué está iniciada o prevista la cons
trucción de una residencia geriátrica en un edificio que 
actualmente ocupa en esta localidad la Guardia Civil. 

La enmienda 4007, programa de prevención de 
alcoholismo juvenil, bueno, esfo está perfectamente 
encauzado mediante un programa de la Conselleria de 
Sanidad a través del Consell Insular de Mallorca, que se 
hecho extensivo a los ayuntamientos y que, bajo el lema 
de Tú decides, pretende limitar el uso del alcohol por 
parte de la juventud; es decir, que forma parte de los 
programas de la Conselleria de Sanidad, perfectamente 
previstos en este presupuesto. 

En cuanto a la enmienda de la creación de Omic 
en Baleares en convenio con los ayuntamientos, esta 
enmienda debemos de rechazarla porque su dotación, 
sin más, supone la disminución de 30 millones de pese
tas en las partidas de la Conselleria de la Función Públi
ca para los funcionarios o personal eventual que, desde 
luego entran en las previsiones de esta conselleria y, por 
lo tanto, no es atendible esta enmienda. 

La 3700, potenciar las asociaciones de consumi
dores. Bien, esta es una enmienda que significa trazar 
rayas en el agua porque la potenciación del asociacionis
mo no tiene que hacerse pura y exclusivamente por la 
Conselleria de Sanidad, procede de otras fuentes o de 
otros órganos de la Administración, no solamente de la 
de la Comunidad Autónoma, para fomentar dicho aso
ciacionismo. Por otra parte, la creación de asociaciones 
de consumidores responde a iniciativas privadas que 
consideramos que no deben ser tuteladas a priori, sin 
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más, salvo casos de justificación. Por tanto, la previsión 
presupuestaria específica para este fin no la consideramos 
necesaria de momento dadas las limitaciones presupuestarias 
atendibles. Gracias. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Martínez de Dios. Passam a debatre les 
esmenes de la secció 20-Conselleria de Comen,; i Indústria i 
l'esmena 3607, del PSM i EEM, a la secció 14-Conselleria 
d'Economia i Hisenda. A la secció 20, s'hi manten en dues 
esmenes a la totalitat, la 3541, del PSM i EEM, i la 4068, del 
Grup Parlamentari SOCIALISTA. Per defensar l'esmena 
3541, té la paraula el Sr. Orfila. 

EL SR. ORFILA 1 PONS: 

Gr:kies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. 
Dades com les que indiquen la tendencia a augmentar l'atur 
i concretament la perdua d'una mitjana de 14 Uocs de feina 
diaris a les nostre illes des del setembre del 92 fins avui són 
prou alarmants com perque la nostra comunitat auto noma 
es replantegi molt seriosament l'estrategia cap al futur i obri 
un ample debat amb la participació de tots els implicats 
(agents economics i socials i administracions) per tal de 
trobar sortides a una situació problematica, delicada; a sorti
des que exigiran el suport de tots per poder ser realment 
viables. 

Pero si la crisi és generalitzada també és cert que hi 
ha sectors que la pateixen d'una forma més virulenta, que en 
són molt més afectats, i el sector del comer~ i de la indústria 
són d'aquells que més dificultats pateixen el darrer temps. El 
fet que les Illes Balears es trobin entre les tres darreres co
munitats autonomes pel que fa al niveU d'industrialització, 
amb una perdua real de més de vuit milllocs de feina en els 
deu darrers anys, el fet que el 76% de la indústria del cal~at 
a Mallorca hagi tancat les portes en els darrers deu anys i 
hagin passat de 168 a 58 les empreses existents són dades 
demostratives de com les indústries a les Illes pateixen una 
situació especialment preocupant. SoIs es necessita fer una 
volta pels pobles de Mallorca i parlar amb al gent per detec
tar aquesta situació. A Inca, de 75 empreses de cal~at, en 
queden 25; a Lloseta, de 25, n'han desaparegut 14; a Palma, 
de 8, en queda 1; a Binissalem, de les 15 del 83, hem passat 
a 1 ara; i possiblement moltes de les que encara aguanten 
caiguin dins l'any que som a punt d'encetar. És evident que 
deIs problemes que pateixen les indústries vénen els proble
mes de les petites empreses auxiliars (subministradores, ar
rendadores de serveis a les primeres) que ha anat caient en 
picat arrossegades pel tancament de les primeres. 

La bijuteria passa els anys més terribles del darrer 
temps, a la competencia groga s'ha d'afegir el problema de 
la necessitat de nous clients i les dificultats creixents per 
poder comercialitzar a través de les fires tradicionals; és ben 
clar, Sebime, per exemple, obliga afer replantejaments en 
profunditat a tota la política comercial. 

Les indústries auxiliars de construcció paguen 
avui les conseqüencies d'un creixement desorbitat i la 
paralització d'aquelI sector, que ha passat de ser-ne el 
més dinamic a ser-ne el que més ha entrat en crisi, 
arrossega també les indústries auxiliars que l'assortien 
de material. Indústries agroalimentaries amb greus pro
blemes, amb tancaments d'un alt cost social i alguna 
d'elIes salvada in extremis no sabem fins quan. Fusta i 
moble pateixen també les conseqüencies de l'aturada de 
la construcció, especialment de la construcció d'aparta
ments. 

En resum, és una situació com per estar preocu
pats, si es té el convenciment de la necessitat de la con
veniencia de mantenir un teixit industrial ben viu a les 
nostres illes des de la perspectiva que al diversificació 
economica hauria de ser un element d'imprtancia estra
tegica de qualsevol política mínimament coherent. 
Defensar, senyores i senyors diputats, la necessitat de 
donar un fort impuls a un sector industrial que pateix 
greus problemes és tenir molt clar que el futur econo
mic d'aquest país nostre ha de comptar, si hi volem 
mantenir el nivell de benestar deIs ostres ciutadans, 
també amb un desplegament industrial que esgoti les 
possibilitats que les Illes tenim de comptar amb unes 
indústries competitives. Fan falta -i ho hem reclamat 
reiteradament- propostes serioses de desenvolupament 
d'un sector que massa temps ha estat oblidat o infravalo
rat, pro postes que possibilitin la creació d'una dinamica 
que permeti dur a terme el grau d'industrialització que 
permeten els recursos de que disposamj la seva optima 
utilització. 

Com deiem, amb motiu de la intervenció que 
férem quan es debatia el Pla de reindustrialització, es 
tracta en realitat de fer el cas que es mereixen les reco
manacions que, provinents de l'Europa comunitaria, 
indiquen que els propers anys poden resultar fatals o, 
ben al contrari, poden oferir optimes situacions per al 
desenvolupament industrial de les zones periferiques de 
l'Europa deis dotze, depenent de les actuacions, de les 
mesures, que es prenguin a partir d'aquest moment. 

L'aprovació del Pla de reindustrialització de les 
Illes Balears fa tot just un mes hauria d'haver represen
tat precisament el punt d'inflexió de la política referida 
a aquesta area, pero lamentablement no ha estat així. 
En primer lIoc, no s'ha estat capa~ d'aconseguir el clima 
de consens necessari entre les parts, entre els agents 
economics i socials i la propia Administració; i en segon 
lloc, les prioritats marcades pel pla no responen a una 
realitat en la qual pretenen incidir. No ens enganem, 
senyores i senyors diputats. 

Sr. Triay, els pressuposts de la seva area, als 
quals hem presentat una esmena a la totalitat, són el Pla 
de reindustrialització, el Pla de comen;, una tímida 
actuació en artesania, el desert del programa de medi 
ambient industrial i la partida anual dedicada al Pla de 
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residus solids, i punto No ha d'estranyar ningú, per tant, que 
el nostre grup, el qual va mostrar la disconformitat amb les 
prioritats, amb I'enfoc del Pla de reindustrialització i amb 
bona part del Pla de suport al comer), presenti avui una 
esmena a la totalitat a aquesta secció. Es més, I'afegitó que 
siguin rebutjats els pressuposts de la secció 20, per ser retor
nats al Govern i reelaborats, no és un afegitó casual o tradi
cional, proposam molt seriosament que els siguin retornats 
aquests pressuposts, en el procés de reelaboració poden 
comptar, senyors del Govern, amb el suport del nostre grup, 
i imagin que amb el de tota l'oposició parlamentaria, per 
cercar una més racional utilització deIs recursos que es dedi
quen a aquesta area i emprendre junts la recerca d'una con
venient plataforma de consens amb els agents economics i 
socials. 

Uns pressuposts, els nous, que inclourien no les 
actuacions horitzontals que vostes pro posen i que solen dur, 
com a conseqüencia, les corregudes de veure qui hi arriba 
primer. La política de la sobrassada que penja, Sr. Triay, és 
incompatible amb l'existencia de situacions i problemes 
perfectament diferenciats entre els diferents subsectors indus
trials. No tenen els mateixos problemes els bijuters que els 
sabaters, ni vénen ni comercialitzen de la mateixa manera, 
no té punt de comparació la situació deIs sectors industrials 
de la construcció amb la del sector agroalímentari; necessi
ten, per tant, actuacions verticals que incideixin en el que és 
específic i que moltes vegades constitueix el bessó deis seu s 
problemes. Uns pressuposts, els nous, que invertirien les 
prioritats que vostes marquen en la despesa i que posarien 
l'emfasi en qüestions com són innovacions tecnologiques 
destinades als subsectors que més les necessiten i eliminarien 
allo que consideram despeses superflues, les quals són per
fectament prescindibles, vostes saben prou bé a que m'estic 
referint i saben que en aquest extrem hem defensat el mateix 
respecte de les mesures de suport al comer~ i de les actuaci
ons en política de reindustrialítzació. 

Aturin-se de fer estudis, ja ho tenim tot prou estudiat 
en aquesta comunitat autonoma, aturin-se'n, perque ara ja 
són molts els qui riuen cada vegada que surt a la llum públi
ca un nou estudi del qual mai no arribam a saber perque 
serveix. S'aturin de fer publicitats que no persegueixen una 
altra cosa que dur a terme aquell exercici narcicista d'autoti
rar-se floretes, 40 milions de publicitat en el Pla de comer~, 
150 en tenien, de prevists, al Pla de reindustrialització, prou, 
per l'amor de Déu. Sr. Conseller, no hi ha res que comuni
qui tant com dir públicament -i els mitjans de comunicació 
sempre hi col, laboren- que hi ha disponibilitat economica per 
fer front als problemes reals que tenen les empreses. Aprofi
tin els censos comercials i industrials que tenen, a110 altre 
són flors i violes, Sr. Conseller, i ganes de gastar per no res. 

Revisin, Sr. Triay, d'una vegada per totes, la política 
firal, pero no, m'hi he equivocat, elaborin d'una vegada la 
política firal, defineixin guines prioritats, quins objectius han 
de tenir i obrin en conseqüencia. Ara tristament, la política 
firal es redueix a les se ves subvencions a industrials perque 
acudeixin a fires, a les fires que, sense cap planificació, sense 

cap reflexió previa, sol dur a terme una cosa que es diu 
Ficobalsa, que és una especie de reencarna ció d'aquella 
fantasmagorica Ifebal, al cel sia. 1, Sr. Conseller, agafi 
voste d'una vegada per totes la responsabilitat de la 
política firal, voste creu que té cap sentit que el conse
ller de Comer~ i Indústria no tengui la responsabilitat 
política de l'empresa que té com a principal funció la 
de promoure comercialment la venda deIs productes 
manufacturats a les Illes? Per cert, Sr. Conseller, i el 
projecte de construir un nou recinte firal, un projecte 
per al qual en el seu moment varem decidir dedicar 500 
milions de pessetes? Mai més no se n'ha sabut res. 1 no 
voldríem que, amb aquesta intervenció, tornéssim a 
deixondia un proposit que des del primer moment ens 
va sembla desbaratat. Ho veuen com van de desproposit 
en desproposit? 

Sr. Conseller, convindra amb mi que les actuaci
ons del Pla de comer~ no han estat massa brillants fins 
ara, hi ha cap rectificació dins els pressuposts per al 94? 
Ha d'acceptar, Sr. Triay, que l'estíl que s'ha imposat 
per a aquests plans, que posen l'emfasi en l'horitzontali
tat de les mesures i en la manca d'uns criteris estrictes 
per ser aplicats, acaba per convertir aquestes polítiques 
en un calaix de sastre, gue és cada línia d'actuació, i 
així succeeixen coses com la subvenció per adquirir el 
submarí, cosa que s'ha denunciat en el seu moment, o 
la pala excavadora amb carrec a les línies d'ajut esta
blerts en el Pla de comer~. Esta ciar que els diputats de 
l'oposició les aprofitam totes per tocar-li l'alarma, posar 
el crit al cel i demanar rectificacions. De fet, l'afer del 
submarí l'excavadora no té tanta importancia, no ho 
troba? Algú ho ha venut i algú ho ha comprat, no és 
així? Per tant, esta perfectament dins l'ambit del co
mer~, quin desastre. 

1 una darrera qüestió, Sr. Conseller, que els 
pressuposts nous, si finalment s'accepta la nostra pro
posta de reelaborar-los, incloguin una qüestió que no 
han tengut en compte que la nostra comunitat esta 
fonamentada no soIs sobre un govern fort, que el desple
gament estatutari ha de dur, com a conseqüencia, el 
refor~ament del paper deIs consells insulars; mai l'hem 
sentit parlar de com i quan pensa dur a terme la transfe
rencia de les competencies de comer~ i indústria als 
consells insulars, nosaltres tenim propostes concretes en 
aquest sentit i entenem que s'han de plasmar precisa
ment en els pressuposts. 

Avui, Sr. Conseller, ha arribat la notícia que el 
Raiguer podra ser inclos dins l'objectiu 2 de la Comuni
tat Europea. Ara fa uns moments, quan un representant 
d'un mitja de comunicació m'ha demanat l'opinió a 
aquest respecte, la meya res posta ha estat clara: Pot ser 
una gran notícia, pero pot ser també una gran ocasió 
perduda; dependra de vostes que succeeixi una cosa o 
I'altra. Si el Govern no és capac; d'actuar com a dina
mitzador, si el Govern no és capa<; de fer el paper de 
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catalitzador que provoqui la reacció de la societat civil, sera 
aquesta una nova oportunitat desaprofitada. 

Molta és la seva responsabilitat, sabran ser digna 
d'ella? del nostre grup rebran, Sr. conseller, tot el suport 
necessari a través de pro postes positives i constructives, 
propostes fruit d'una actitud lleial, d'aquella que ens duu a 
apostar inequÍvocament en favor deIs interessos d 'una zona, 
el Raiguer, el declivi de la qual és prou evident com per 
haver estat reconegut per qui podria decidir si tenia o no 
cabuda dins aquest important objectiu. Peró Sr. Conseller, el 
nostre suport té també una contrapartida, i el mateix rigor 
i la mateixa constancia que hem de posar en l'aportació 
d'alternatives i propostes, sera el mateix vigor i la mateixa 
constancia que posarem en el seguiment estricte de la seva 
actuació . Ara ja no valdran excuses per la manca de suport 
de Madrid o de Brussel'les, avui ja no és hora de plorar, és 
hora de batallar, de fer un gran esfor'5, de vos tes i de tots 
nosaltres, peró essencialment de vostes, que són els qui tenen 
la responsabilitat de governar, depen que s'aprofitin les 
potencialitats que avui se'ns obren. Servira, aquest fet, per 
deixondia la seva imaginació?, donaran la talla política que 
exigeix el moment? El nostre grup, Sr. Conseller, ha estat 
molt crític amb la seva gestió. Avui l'instam a donar un cop 
de timó, a impulsar un vertader canvi d'estil. L'espectació 
que s'haura despertat amb aquesta notÍcia no pot rebre, Sr. 
Conseller, com única resposta una nova decepció. És aquest 
un vertader desafiament, hi sabra respondre de forma positi
va? Gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Orfila. Per defensar l'esmena 4068. a la 
totalitat de la secció 20, té la paraula el Sr. Valenciano. 

EL SR. VALENCIANO 1 LÓPEZ: 

Gracies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. 
Jo crec que hem d'agrair als diputats que som presents aquí 
l'interes en temes industrials perque, realment, després de 
dos dies de debat i a aquestes hores és d'agrair que siguin 
aquí, tal vegada no podríem dir el mateix de bastants mem
bres del Govern i d'alguns que acaben d'anar-se'n, no en puc 
dir el mateix perque demostren un desintereso 

Senyors diputats, deia el Sr. Aznar López en la seva 
intervenció en el Congrés de Diputats el proppassat dia 20 
d'octubre que el que s'havia de discutir en el debat pressu
postari era si els pressuposts que presentava el Govern eren 
els adequats per superar la crisi económica d'aquest país, i 
aquest diputat subscriu totalment aquestes paraules, subscriu 
totalment aquest criteri, que avui el que hem de fer aquí és 
valorar si els pressuposts que ha presentat el Govern, si les 
accions que pensa dur a terme el Govern durant l'any 1994 
són les accions que necessita la nostra indústria i són les 
actuacions que necessita el nostre comer~. Sincerament, jo 
pens que ho hem de dir clarament, senyors diputats, les 
actuacions que proposa el govern en aquests pressuposts no 
promouran aquest canvi necessari per als nostres sectors 

económics, i no promouran aquest canvi necessari per
que no disposen de les disponibilitats económiques 
promeses per aquest govern als sectors, i, a més a més, 
senyors diputats, apart de no contenir aquestes disponi
bilitats económiques no contenen tampoc l'enfocament 
oportú que necessita la nostra indústria. Per tant, com 
poden veure, ens trobam davant uns pressuposts sense 
cap credibilitat. 

Deia el Sr. Aznar López en la seva interven ció 
que l'expressió de la crisi actual confirma que el princi
pal problema de I'economia espanyola és la falta de 
competitivitat del nostre sistema productiu, el qual se
gons eH encara continua intacte, com en temps anteriors. 
1 continuava explicant que la crisi económica esta sent 
especialment dura amb el sector industrial, especialment 
dura amb el sector industrial que hi ha una acusada 
caiguda de l'ocupació i un retrai'ment de la producció 
en aquest sector, i que és molt més acusada en aquest 
sector industrial que en la resta de sectors económÍcs. 

1 quines són les actuacions previstes pel Govern 
del Partit Popular en materia industrial?, en aquesta 
materia que tant preocupa el Sr. Aznar López, que, 
segons ell, és la que esta més castigada, mes copejada, 
per la crisi económica? Si vostes s'han pres la molestia 
d'estudiar detingudament aquests pressuposts, hi veuran 
que el que hi ha és molt poca cosa. Si analitzen, per 
exemple, el capítol d'inversions, menys de 300 milions 
de pessetes, entre capítol sis i set, de més de vint-i-dos 
mil del pressupost total, és a dir, menys.de l' l' 5% de les 
inversions, l' 1 ' 4; com poden veure, senyors diputats, no 
hi ha cap previsió d'actuació serios a en materia industri
al. Tal com els explicava abans, aquests pressuposts no 
tenen cap credibilitat, i no tenen cap credibilitat perque, 
amb 300 milions no poden preveure cap actuació d'enti
tat, cap actuació important en aquesta materia, que, 
segons el seu cap maxim de files era on primerament 
havien d'incidir, era a alló que primerament haurien de 
donar suport, i aquest fet ens reflecteix una situació que 
és greu. Que s'hauria d'esperar que fes un govern que 
fos responsable?, quines actuacions hi hauria de propo
sar un govern que fos serió s, en aquesta materia? En 
primer lloc, haurÍem d'esperar que el Govern tingués 
almenys el coratge de dir la veritat, primerament el 
coratge de dir la veritat, així de senzill, comen'5ar per 
dir la veritat. 

Encara no fa un mes es va aprovar el Pla de 
reindustrialització, en el qual es van proposar mesures 
per a l'any 1994, de les mesures que hi preveien per a 
l'any 1994, aquests pressuposts, senyors diputats, no en 
preveuen cap ni una, zero, i per que és que no les pre
veuen? Senzillament perque no tenen la intenció real de 
dur-les a terme, no hi ha cap intenció de posar en prac
tica a11ó que es va aprovar aquí. Per tant, senyors dipu
tats, senyors del Govern, Sr. Conseller, comenci per dir 
la veritat, no tenen la intenció real de dur endavant a 
tots els seus programes i a totes les disponibilitats eco no-
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miques el Pla de reindustrialització que va ser aprovat en 
aquest parlament, s'estimen més invertir l'any que ve en 
altres qüestions que, supos, els resultaran més rendibles 
electoralment. 

Com poden veure, aquests pressuposts, per tant, no 
tenen credibilitat, pero no és que no tenguin credibilitat per 
als diputats, és que tampoc no la tenen per als sectors econo
mics, per que?, perque veuen que no hi ha prevista ni una 
pesseta d'aquelles que aquest govern els va prometre quan 
van dir que desenvoluparien aquest pla. 

Jo, Sr. Conseller, voldria aprofitar que arriben aques
tes festes nadalenques per demanar-Ios que tenguessin una 
mica més de sinceritat, que donin la cara, no s'amaguin 
darrera plans que no pensen complir, perque aixo en el fons 
crea una desi¡'¡usió, un desanim entre els empresaris i entre 
els treballadors. Fets com aquest precisament són els que 
fomenten l'apatia deIs ciutadans, fets com aquest són els que 
fomenten la manca de credibilitat de les institucions, prome
tre coses i no fer-Ies. 

El nostre grup parlamentari, senyors diputats, creu 
que aquesta situació no és una situació irreversible, hi ha la 
possibilitat de dur endavant una política distinta a la que 
predica el Govern. pero aixo primerament passa per canviar 
maneres, pass a per canviar formes d'actuació i passa per 
treure vicis permanents radicats en aquesta conselleria, passa 
per tenir claredat en les actuacions i per tenir claredat a 
1 'hora de distribuir les subvencions, que no es produesquin 
imatges deplorables com les que hem vist darrerament, les 
quals han estat dites: Subvencionar submarins, subvencionar 
pales excavadores, subvencionar camions, a través del Pla de 
comer~, coses molt comercials. 

No tenen, per tant, senyors diputats, credibilitat els 
pressuposts i tampoc, si m'ho permeten, no té credibilitat 
l'equp dirigent d'aquesta conselleria, per que?, perque són 
massa errors fets en massa poc temps, són massa discrimina
cions les que hi ha hagut, són massa preguntes, Sr. Conseller, 
que encara estan sense respondre en aquest parlament, hi ha 
manca de claredat en l'explicaeió de quins són els barems, Sr. 
Conseller, que s'apliquen a l'hora de distribuir les subvenci
ons en el Pla de comer~ en aquest parlament, no han estat 
explieades mai, quins són els barems a l'hora de donar les 
subvencions al Pla de reindustrialització? Mai no s'han vol
gut explicar en aquest parlament, hi ha una manca de clare
dat total a l'hora de presentar comptes, per exemple, de 
l'empresa Tradición y Calzados Franee, una empresa a la 
qual el Govern esta vinculat, que el conseller sap perfecta
ment que reiteradament se n'han demanat els comptes en 
aquest parlament i reiteradament s'ha denegat aquesta infor
mació. 

Senyors diputats, perque una conselleria funcioni bé 
ha de tenir dues condicions: Ha de tenir uns pressuposts 
adequats i ha de tenir un equipo dirigent que sigui capa¡; 
d'executar-Ios. 1 en materia de comer~ i indústria, senyors 
diputats, el Grup Parlamentari Socialista demana la devolu-

ció total referent al primer punt, com he dit, i, del se
gon, en tenim seriosos arguments per demanar-Ia. Gra
cies. 

(El Sr. President repren la direcció del debat). 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Valenciano. Té la paraula el Sr. 
Conseller Triay i Humbert. 

EL SR. CONSELLER DE COMER<; I INDÚS
TRIA (CristOfol Triay i Humbert): 

Gracies, Sr. President. Senyores i senyors dipu
tats. Intentaré donar res posta als arguments que s'han 
donat per part del Grup PSM i EEM i Socialista, repre
sentats aquí, en aquesta cambra. 

En primer lloc, cree que és important dir que 
aquesta conselleria alllarg d'aquests tres darrers anys ha 
aeonseguit: El 91 tenia uns pressupostos de 1.351 mili
ons de pessetes i l'any 94, si juntam el que és la con se
lleria en si, l'Institut balear de Disseny, Foment Industri
al i el que es tendra a través de la secció 31 quant a 
foment i formació, estara sobre 4.300 milions de pesse
tes. Per tant, crec que l'esfor~ que ha fet el Govern al 
llarg d'aquests tres darrers anys, tenint en compte les 
dificultats per les quals passava el sector de la indústria 
i el comer~, ha estat important. 

Deia el Sr. Orfila que hiñavia greus problemes 
quant a l'atur, quant a la problematica de sectors basics, 
com és el cal~at, la bijuteria, etc., per a~o s'ha de recal
car i veure si per una vegada, perque és un debat que 
ha sortit diverses vegades, sabem discernir de qui és la 
culpa de cadascú en aquest tema. la vaig dir que qua n es 
va presentar el Pla de reindustrialització en aquesta 
cambra els diversos sectors consultats van delimitar 
quins eren els problemes que en aquells moments tenien 
i quines eren les solucions que creien que hi havien 
d'adoptar, i en el 90% deIs casos, si mal no record, els 
temes venien de problematica fiscal, problematica de 
seguretat social, problematica, en definitiva, que no 
corresponia a aquesta comunitat autonoma. Sense voler 
fugir que aquesta comunitat auto noma ha d'intentar, en 
la mesura del possible, col· laborar amb aqueixos sectors, 
jo crec també que és important dir que la corresponsa
bilitat és important. No puc acceptar en absolut, i ho 
han dit els dos grups que han presentat aquí una esme
na a la totalitat, que el Pla de comer¡; ha estat un fracas 
perque jo puc dir avui aquí que el mes de desembre ja 
no hi ha partida suficient per poder accedir a totes les 
mesures que al llarg de l'any 93 s'han anat desenvolu
pant tant a nivell sectorial com a nivell de tot allo que 
ha estat suport al petit comer~, rebaixa de punt d'inte
res, suport a tot allo que sigui mi llora del sector, etc. 



• 

DIARI DE SESSIONS / Núm. 98/ Fascicle 4/20,21 i 22 de desembre del 1993 4031 

Ens parlen del Pla de reindustrialització i ens diuen 
que no esta inclos en els pressupostos del 94. Bé, jo crec que 
aquí es va aprovar un pla amb el convenciment que el Go
vern el dura endavant, i, Sr. Valenciano, en primer lloc, 
tenim la satisfacció que avui Europa ha aprovat que el Rai
guer entra en objectiu 2; en segon lloc, esperam i desitjam, 
amb la seva col'laboració, les previstes accions conjuntes 
entre l'lcex i l'lmpi, que hi puguin col'laborar, i per suposat, 
nosaltres col-laborarem amb la resta perque el Pla de rein
dustrialització es dugui endavant en la seva integritat durant 
els tres anys que s'hi preveuen. 

Nosaltres entenem -i aquí no se n'ha parlat en abso
lut- que vostes no han presentat una proposta alternativa a 
allo que fins ara s'ha anat fent. Ens parlaven del tema d'arte
sania, per exemple, jo li puc dir -per dir-ne una- de la fira 
Baleart que va comen~ar, si mal no record, fa set o vuit anys 
amb vuit artesans i a la quall'assistencia va superar les sei
xanta mil persones, que el nivell de vendes, importantíssim; 
col-laboració de totes les Illes; per tant, nosaltres entenem 
que duim, tant en la Direcció General d'Indústria i en la de 
Comer~ com en el tema d'artesania, la política adequada a 
aquestes illes. Pero també voldria recalcar, perque crec que 
és important, que el Sr. Valenciano ens deia que subscrivia 
allo que deia el Sr. Azuar, nosaltres també ho subscrivim, 
pero en rallar de política macroeconomica i la política que 
hem de fer des de cada una de les comunitats autonomes. 
Efectivament, falta de competitivitat, som el 20% enfora de 
la mitjana europea, pero no per culpa d'aquesta comunitat 
autonoma, no per culpa d'aquesta comunitat autonoma, és 
culpa de i se n'han adonat ara, l'any 93, a finals del 93, que 
hi havia el doble deIs tipus d'interes, és ja la quarta o cin
quena vegada que li ho dic en aquesta cambra; s'han adonat 
ara, i no perque vostes ho hagin fet, els han obligat a devalu
ar tres vegades en vuit mesos, el nivell d'exportació ara es 
comen~a a aclarir. Per tant, que vol que li digui d'a~o? Han 
de subscriure totalment allo que voste deia del Sr. Azuar. 
Per tant, vostes no han presentat aquí una proposta alterna
tiva a allo que nosaltres presentam en aquests pressuposts. 

Jo entenc, senyores i senyors diputats, i cregui'm, Sr. 
Valenciano, que vostes han perdut el nord polític en aquesta 
comunitat autonoma; mentre vostes no sapiguen si han 
d'escoltar el Sr. Felip González, que duu una política ultra
liberal en aquest moment, el seu vice-secretari general Sr. 
Guerra, que esta intentant fer ressorgir el Sr. Marx, i el Sr. 
Solchaga, del qual ja no sabem si hi ve de franc o paga, a 
aquestes illes, difícilment podran venir aquí a donar-nos 
llit;ons per presentar uns altres pressupostos. Quan vostes 
tenguin uns pressupostos alternatius viables, jo li assegur una 
cosa, estam disposats a col, laborar amb tots vostes, i hi gua
nyaran vostes, hi guanyaran vostes perque, si no, recordi que 
quan vostes van presentar el Pla de reindustrialització, així 
com van saber acceptar propostes concretes del grup PSM i 
EEM, vostes van intentar presentar una proposta que no 
tenia ni cap ni peus, quan vos tes intentin ajudar en la mesura 
del possible que, aquesta societat, entre tots la sapiguem tirar 
endavant, nosaltres també estam disposats a fer una feina en 
comú. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIOENT: 

Gracies, Sr. Triay. Oins la qüestió incidental, té 
la paraula,en primer lloc, el Sr. Orfila. 

EL SR. ORFILA 1 PONS: 

Gracies, Sr. President. Senyores i senyors dipu
tats . Ens diu el Sr. Triay que de l'any 91, on el pressu
post de la conselleria era de 1.351, han passat, el 94, a 
un pressupost de 4.300 milions, i és cert, pero també ho 
és que no tot és una qüestió de quantitat. La qüestió és 
com es gasta, la qüestió esta en les prioritats a la despe
sa, i les prioritats a la despesa del seu grup, del seu 
govern, Sr. Triay, no són les nostres, i a posta hi hem 
presentat esmenes alternatives, i a posta, qua n s'ha dis
cutit el Pla de comer~, hi hem aportat iniciatives i tam
bé alternatives en forma d'esmena o proposta de resolu
ció, igualment que quan es va debatre el Pla de reindus
trialització. 

No és excusa, Sr. Triay, que el 90% de les opini
ons manifestad es per part deIs sectors amb motiu de 
l'elaboració del Pla de reindustrialització es referissin a 
problemes fiscals o a problemes laborals que, evi
dentment, defugen de les competencies de la nostra 
comunitat autonoma, perque no val escudar-se en els 
problemes, en les responsabilitats o en les irresponsabili
tats deIs altres per defugir de les pro pies. 

El Pla de comer~ ja no té partides, la pregunta 
per a nosaltres no és aquesta, la pregunta és com s'ha 
gastat, haura servit per salvar un sector que estava en 
declivi i que moria un poc cada dia? O'altra banda, Sr. 
Conseller, que no hi quedin determinades partides, que 
s'hagin esgotat, per exemple, partides destinad es a publi
citat ens deixa freds, que s'hagin esgotat partides desti
nades afer estudis ens deixa freds, i no ens digui, Sr. 
Triay, que no intentam presentar propostes alternatives, 
ho intentam amb totes les nostres forces. 

Baleart, Sr. Triay, continua sent 11 Mallorcart" ,es 
for~a amb cal~ador el Consell Insular de Menorca i el 
Consell Insular d 'Eivissa a empenyer perque hi vengui 
gent, que hi hagi una mínima representació, continua 
sent for~at. I ha parlat voste d'artesania, i les nous mer
cats artesans que havien d'impulsar a cada illa?, i I'esco
la d'artesania? L'artesania continua sent l'anecdota de 
la seva conselleria. 

I de medi ambient industrial, Sr. Conseller? No 
n'ha parlat ni una paraula, continua sent un desert, és 
més, els fa por la paraula; normalment els seus porta
veus fins i tot s'equivoquen en la paraula, quan parlen 
de medi ambient industrial diuen mig ambient industrial. 

1 finalment, Sr. Triay, voste no ha entes la pro
posta que hem fet. No volem oposar els nostres pressu
posts als seus, no hem de presentar avui una alternativa 
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a aquests pressuposts, no és aquesta la qüestió, li demanam 
que siguin retirats aquests pressuposts i que, en conseqüenci
a, voste cridi tots els grups i intentem aconseguir el consens 
per fer-ne uns de nous, per que?, perque la situació de crisi 
que viu el sector del comer<s i el sector de la indústria així 
ho exigeixen. 

Té tendencia, el Sr. Triay, a fugir del debat, no sol 
voler entrar en el fons deIs problemes, i jo li havia preparat 
una glossa que d'alguna forma demostra que és així: Increp 
el conseller d' Alaior i el rept a donar batallar, no és temps 
de dormir a la palla, aquest sector esta moridor, ell sap que 
té part de raó i al~a les celles, pero calla. Li dic que n'estic 
rodó, de Foment Industrial, que aquests o valen ni un ral, 
que no ho poden fer pitjor, que ho tanqui, com més prest, 
millor, i ell somriu i ho deixa igual. Quan li dic que a Fico
balsa seran més flacs que a Ifebal, ell em diu: Que anima!!, 
a<so és una idea falsa, i si més cara és la salsa que ho és es 
peix, és igual. Quan proposam que, en el Pla de reindustria
lització, per a un resultat millor, un altre ordre ha de primar, 
ellles celles torna a al<sar, pero no brata de tenor. Diuen que 
no pot posar la finestreta industrial, que la idea no esta mal, 
la proposta els va agradar, pero primer han d'encarregar un 
estudi fet com cal. 1 quan parl de reciclar els residus industri
als, olis, piles, orinals, diuen que no ho veuen clar i volen 
encarregar estudis més racionals, més estudis no, resang!, 
que no esta tot estudiat? Em volen dir que han gastat soIs 
per fer seu llibre blanc? 1 no els el podrien fer de franc tants 
assessors contractats? Si parlam de medi ambient, surten amb 
el peu al~at, quin ambient hi ha degradat? Qui diu que hi ha 
problemes, ment, per que molestar la gent amb un tema tan 
sagrat? No fa falta ser misser, quan de medi hem de parlar 
no ens podem equivocar dient si mig ha de ser, no és mig 
ambient, és sencer, hora és de deixar-ho clar. Qui contamina 
que pagui, diuen en to conven<sut, pero en arribar el rebut 
junt amb l'ordre que tanqui qui agafin in fraganti ja li sem
blara més fumut. 1 res més, he d'acabar, soIs dir-los, al del 
PP, que és segur que l'any que ve ens tornaran a trobar 
disposats a presentar esmenes a taquité, i enc que sembli una 
belluma i d'esperar estigui fart, sé que un dia, més prest que 
tard, veuran que no demanam la Huna, i aquest dia, una a 
una canviara tot o almenys part. Gracies. 

(Aplaudiments). 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Orfila. Té la paraula el Sr. Valenciano. 

EL SR. VALENCIANO 1 LÓPEZ: 

Sr. President, senyores i senyors diputats. Tornat a 
la intervenció del conseller, vos tes mateixos crec que ho han 
vist, quan no saben de que parlar, parlen de geografia, són 
coses de Madrid. Pero nosaltres, Sr. ConseHer, ens examinam 
aquí. El Sr. Aznar López, el Sr. Solbes Mira, dia 20 d'octu
bra ja el va deixar fet un col-lador; llegeixi's el Diari de Sessi
ons, amb els seus arguments. 

Diu que han passat de 1.350 milions de l'any 91 
a 3.000 l'any 94. L'any 92 havien passat de 1.350 a 2.000 
i busques de pressupost, i el conseller n'estava molt 
orgullós. Vostes se'n recorden, de Bon Sossec?, d'on van 
sortir els 425 milions? D'indústria, una gran acció indus
trial, d'indústria, 425 milions d'indústria, d 'aquest gran 
increment, dedicats a Bon Sossec, modificació de credit 
presentada en aquest parlament, per si hi ha qualque 
diputat, i si no és ver, m 'agradaria que ho desmentissin, 
perque seria molt greu. Aquí sabem de que parlam, 
senyors diputats. Se'n recorden, vostes, del recinte firal 
al qual s'havien de dedicar 500 milions de pessetes, l'atra 
gran inversió d'aquest gran increment d'indústria?, 
n'han sentít parlar?, l'han vist enlloc aquest recinte? 
Una gran feinada d'aquest conseller d'lndústria, aquests 
són eIs increments deIs quals el! estava tan orgul!ós. I 
ara ve aquí i diu que disposaran de 4.300 milions de 
pes se tes a gestionar. 

Aquesta conselleria 2.977 milions; Foment In
dustrial, 548 i l'lnstitut Balear de Disseny, 124. Pero 
voste, apart de sumar aixo, n'ha de deduir les partides 
que voste ingressa a Foment Industrial i que Foment 
Industrial, logicament, les compta com a ingressades i 
comptades com el doble, em permetra que les hi detre
gilí. En total, el que voste gestionara són 3.300 milions 
de pessetes, i resulta que tots els conseHers diuen no, el 
meu pressupost no és aquest perque he de ficar ma per 
la secció 31, i ara el conseller d'Indústria també, logica
ment, vol ficar ma a la secció 31, pero resulta que se la 
vol endur tota, i aixo, Sr. Conseller, nosaltres no ens ho 
creim. Per tant, aquests comptes que voste presenta 
aquí són els comptes deIs Gran Capita. 

Pla de comer<s. El Pla de comer<s esta resultant 
ser un fracas, pero aixo sí, com a repartidora és un 
exit, com a repartidora és un exit. Submarins, excavado
res, sap que n'hi ha, de coses, en aquest Pla de comer<s 
que encara no han estat explicad es, pero ja hi arribarem, 
no avui, ja hi arribarem en temps i en calma, no es 
preocupi per aixo, que ja hi arribarem, al Pla de co
mer~. El que ens sap greu d'aquest Pla de comer<s és 
que el camÍ que duu és el d'acabar com aquella novel ·la 
menorquina que segurament coneix, que és L'amo en 
Xet de l'ullastrar, la qual, al final de tot, després de 
parlar tant, vendra el conseller aquí i ens dira: L'opera
ció del Pla de comer<s ha anat molt bé. Pero ma dona, 
Sr. Conseller, sera morta. 

Pla de reindustrialització. Ni un duro per al Pla 
de reindustrialització, i volen que ens fiem de la seva 
paraula, jo em voldria fiar de la se va paraula, no hi ha 
cap problema; miri voste, dia 23 de man; de l'any 1993 
en el Parlament de les Illes Ba1ears aquest diputat va 
defensar una moció que deia que es presentara el Pla de 
reindustrialització, al qual destinaran 500 milions de 
pessetes per a l'exercici del 93. Resposta del Grup Parla
mentari PP-UM: No n'hi destinarem 500, enguany, l'any 
93, n'hi destinarem 650. Dia 23 de mar<s, Diari de Sessi-
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ons número 66, per si algú el volllegir. 1 on són aquests 650 
milions?, on és aquesta paraula avui, a punt d'acabar l'any? 
En lloc, no és en lloc, fum de formatjades. Quina credibilitat 
poden tenir?, quina credibilitat els puc donar jo si vostes, 
quan presenta aquí l'oposició una moció concreta i positiva, 
els diuen: No la podrem aprovar perque n'hi invertirem més, 
i després no hi inverteixen res? Com comprendra no tenen 
credibilitat, no ens ho podem creure de cap manera perque 
no compleixen la seva paraula, senzillament per aixo, perque 
no compleixen la seva paraula. 1 ara, és clar, com que no 
disposam de res en el Pla de reindustrialització i no hi ha cap 
intenció d'invertir-hi res, diuen: Bé, ara esperarem que ven
gui l'objectiu 2 del Raiguer, l'objectiu 2 del Raiguer dura 
una quantitat de milions de pessetes que ni d'aprop arribaran 
als 2.000 milions que vostes es van comprometre a invertir 
l'any 94, aquesta és la seva paraula, 2.000 milions, i si en 
vénen 400 de la Comunitat Europea, en manquen 1.600, i 
d'on sortiran? Aquest és el problema, pero no es preocupi, 
Sr. Conseller, que tenim esmenes per tractar-lo posterior
ment, pero aquí hi ha el mal, que vostes han presentat un 
Pla de reindustrialització i no tenen en absolut cap intenció 
ni una de complir la seva paraula, aquesta és la veritat. 

1 per acabar, diuen que no presenten alternatives. 
Primerament, i ja li ho han dit, és una esmena de devolució, 
no ens agraden aquests pressuposts, Sr. Conseller, ni els 
pressuposts ni més coses, ni l'equip dirigent, ja li hem dit 
que hi tenim arguments bastant solvents, i de cada vegada 
n 'hi tendrem més, no ens agraden; pero com pot dir que no 
es presenten alternatives si li vam presentar una alternativa 
total al Pla de reindustrialització amb la voluntat d'arribar a 
un consens?, amb la voluntat d'arribar a acords, el Grup 
Parlamentari Socialista va dir: Aixo és el que opinam, no 
obstant aixo, si hem d'arribar a acords, logicament, nosaltres 
no tenim el cent per cent de raó, ni vostes, s'hauran d'apro
ximar posicions. Pero nos al tres vam fixar la nostra posició, 
res de repartidores de comen; a través de temes comercials, 
no, no és la nostra posició, pero volem arribar a un acord, 
i quina va ser la seva resposta davant aquesta possibilitat 
d'arribar a un acord? Es va tancar en banda i no en va voler 
saber res. 

Per tant, senyores i senyors diputats, aquests pressu
posts no tenen cap credibilitat perque voste no té cap inten
ció de posar en marxa les paraules a que s'han compro mes 
aquí i, en aquest sentit, el nostre grup parlamentari de cap 
manera els pot avalar. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gnkies, Sr. Valenciano. Vol tancar la qüestió, Sr. 
ConselIer? Té la paraula. 

EL SR. CONSELLER DE COMER<; 1 INDÚSTRIA 
(CristOfol Triay i Humbert): 

Gracies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. 
Per tancar la meya intervenció sobre aquestes esmenes a la 
totalitat, al Grup PSM i EEM, dir-Ios, quant als estudis que 

es van fer en el seu dia, que crec que són importants, 
ens serveixen per saber el món del comen;, tal com esta; 
són estudis que practicament en aquest moment estan 
acabats, els presentarem el mes de gener, i que han de 
servir practicament de base per fer el Pla sectorial d'e
quipaments comercials. Ens dei a que era important fer 
feina amb el cens que hi havia, em perdoni, el cens que 
hi havia era de l'any 89, em digui voste, l'any 93, que té 
a veure l'any 89 amb l'any 93? Se'n sorprendran vostes, 
d'allo que ha passat en el món del comer~ turístic a les 
zones de l'interior. S 'han fet uns estudis per saber el 
fracas comercial, s'han fet uns estudis per saber la de
manda deIs visitants que vénen a les Illes, els quals han 
de servir de base per fer aquest Pla sectorial d'equipa
ments comercials. Nosaltres entenem sincerament que 
els diners que s'han gastat en els estudis no eren tan soIs 
necessaris sinó imprescindibles per fer seriosament alIo 
que es fa en el món del comer~. 

Quant al Sr. Valenciano, li voldria recordar, 
perque en política també es important la sinceritat, que 
voste sap que a una comissió, on es va parlar del famós 
submarí, en haver acabat li vaig dir: Perdoni'm, pero 
entenc que aixo ha estat una equivocació d'allo que se 
li ha oferto 1 els han remes, a vostes, al grup, una rectifi
cació on se'ls va fer lliurament de totes les subvencions 
que hi havia hagut, que anaven destinades al sector 
industrial i comercial. Que voste en vol fer tema de 
befa? M'és igual, perdoni'm, pero m'és igual. A mi, 
com a persona conseqüent i que esta en el Govern d'a
questa comunitat autonoma,poc m 'importen aquestes 
coses i sí en canvi intentar, lluitar i fer feina per als 
ciutadans d'aquestes illes. 

Em diu voste que el Pla de reindustrialització 
no ha estat conseqüent amb un pacte social, bé, ja em 
dira voste que li diré cap al dia 27 del mes de gener?, 
a veure quin sistema de pacte tenen vostes a nivell naci
onal? Aquest conseller per quatre vegades va intentar 
arribar a un acord entre els agents socials, centrals sindi
cals, empresaris, i la quarta vegada va ser conseqüent, 
com es creu que ho ha de ser la persona que esta en un 
govern, en aquest cas de la Comunitat Autonoma, i va 
decidir alIo que creu més convenient per a la seva co
munitat, així vam presentar un Pla de reindustrialitzaci
ó, el qual -em perdonara voste- és conseqüencia de la 
primera reunió, on va haver un pacte de repartiment, i 
que, com li he dit abans, intentarem complir en la seva 
integritat. 

Pero vos te ha fugit d'allo que li he dit abans, 
( ... ) d'aquest Pla de reindustrialització es parla de quina 
sera l'aportació de la Comunitat Autonoma i, si no, 
voste em digui a quina pagina. Jo el rept a voste al 
següent: Primer, objectiu 2, que ha estat aprovat avui a 
BrusseHes, per al Raiguer, jo no he dit en cap moment 
que íntegrament anira a parar al Pla de reindustrialitza
ció, pero, efectivament, servira per desenvolupar, en la 
mesura del possible, aquesta comarca. Segon, Icex, Impi, 
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que són dins el Ministeri d'lindústria, intentin fer vostes 
aquestes accions que no van fer a través del seu secretari 
general loan, telefonar-hi i tal; vostes hi col-laborin, i en 
comptes de dir que ho intentin, hi col'laborin, nosaltres hi 
col'laborarem amb les nostres quantitats. 1 la societat civil, 
que és molt important, perque no estam disposats a fer un 
Pla de reindustrialització de subvencions, sinó que bijuters, 
ca1¡;at, es mullin també perque entenem que així ha de ser. 

Per tant, aquests pressuposts són realistes, i no em 
digui voste, com em deia abans, que són uns pressuposts -no 
sé on ho vaig lIegir- fantasmals, perque nosaltres complirem 
la paraula que dins el 94 els 4.300 milions de pessetes ... , 
voste se n'ha oblidat un, de formació, ha dit que tota la 
secció 31 aniria per a ... , hi anirala partida que ens corres
pondra, pero entenc que, evidentment, la ConselIeria de 
Comer¡; i Indústria maí en aquesta comunítat autonoma no 
havia tingut l'interes que en aquest moment se li ha donat, 
com en el seu moment el van donar a turísme, en aquest 
moment el Govern és solidari amb la problematica per la 
qual passen els sectors productius d'aquesta comunitat auto
noma. 

Per tant -i ja acab-, una vegada més he de dir que 
aquesta esmena a la totalitat és totalment incoherent, no 
presenta alternativa a alIo que nosaltres presentam, i nosal
tres esperam i desítjam que amb aquests pressuposts ajuda
rem, si vostes des de Madrid estan intentant fer una política 
fins ara equivocada i que, no a traves de la seva política, 
sinó a través deIs fets, s'esta demostrant que han anat equi
vocats durant quatre, cinc i sis anys en la política monetaris
ta, totalment en contra deIs interessos productius de la indús
tria i el comer~, per tant, vostes són els culpables reals de la 
destrucció d'ocupació no en aquesta comunitat autonoma, 
perque vostes en mirin les dades, d'aquesta comunitat. Gra
cies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Triay. Passam al debat de globalitat de 
les esmenes corresponents a treball. Comen¡;arem per la 
3607 del Grup Parlamentarí PSM i EEM. Per fer-ne la de
fensa, té la paraula el diputat Sr. Orfila. 

Sí, és una esmena que va a la secció 14, pero, en 
aquest cas, metodologicament es veu en aquest apartat donat 
que pro posa crear una partida del Centre de Documentació 
Europea amb una destí finalista de promoure els contactes 
de les empreses de Balears amb empreses de l'ambit de l'Eu
ropa comunitaria. 

EL SR. ORFILA I PONS: 

Gracies, Sr. President. És una esmena que se m'havia 
oblidat, i és prou important, no els vull amagar que tenc 
I'esperan~a de veure-1a aprovada. bé, ja sé que d'esperan~a, 
d'allo que diuen esperan~a, n'hauria de tenir a totes les 
esmenes, pero els he de reconeixer que els anys d'experien
cia parlamentaria m'han fet perdre progressivament la fe i 

m'han redult l'esperan~a fins als límits necessaris per 
poder just sobreviure políticament· pero, com que em 
queda caritat, jntentaré ser breu i na contribuh' així a 
provocar-los maJdecap també seré Dlolt breu perque he 
renunciat també a l'intent que altres vegades he tingut 
de provocar-los el remordimellt, la mala consciencia, 
que pensava que els podia provocar. Tenc l'esperan~, 

deia, que sigui aprovada perque, quan en comissió I.a 
vaig defensar, mentre parlava, la diputada Sra. Salom 
aigava la celia dreta en un cIar símptoma ea ella d 'inte
res per la qüestjó em cregui que m 'hi vaíg abocar de 
pie, en la tasca de trobar els arguments més in
tel'ligibles, i, quall acabava vaig veure de coa d uH com 
la diputada es dirigía al pacient representant de la Con
selleria d H isenda, única persona que crec que ba escol
tat atentament tot el debat, fent-li una senya, com si 
tingués J'amo o madona, com deim els jugadors de truc, 
i vaig pensar: ja esta fet, alea jacta esto 

És una esmena que pretén que el govern dugui 
a terme una de les recomanacions de l'Europa deIs 
dotze. L'arma millor per assegurar la supervivencia de 
les petites i mitjanes empreses de la periferia, deien fa 
ben poc, és la de la internacionalització de les empreses, 
i que no se n'espanti ningú, ac;o no té a veure amb 
multinacionals ni coses per 1 estil, es tracta de fomentar 
la cooperació de les empreses de la periferia amb les 
d 'aquelles regions motor d'Europa i a través d acords 
de coHaboració poder entrar dins xarxes de comerciali,t
zació on difícilment podrien entrar per si mateixes. Es 
cIar que aquesta tasca de recerca de parlenaires no és la 
feina d 'una dia , com la que vol dur a terme Foment 
Industrial amb el festival que prepara, no, amb una festa 
no es fan aquests contactes, és la constancia, és el dego
tís constant del dia a dia que duu a aconseguir aquesta 
coincidencia d'interessos. Altres comunitats més fortes, 
més conven~udes del paper que volen jugar a Europa, 
han muntat oficines propies a Brussel'les on, entre altres 
feines, fomenten aquests contactes. El Centre de Docu
mentació Europea pot complir moltes més funcions que 
les que actualment té assignades, és cridat a substituir 
aquesta no presencia a Europa, pot ser I'oficina de 
Balears a Europa des de la distancia pero se ¡'ba de do
tar, no li hem de p.lanyer viatges, contactes o la dotació 
del personal suficient com per afrontar tates aquests 
funcions, i la nostra proposta va en aquest sentit. Graci
es, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Orfila. Passam al debat de les esme
nes 3693, 3696, 3692, 3695 i 3694 del Grup Parlamenta
ri SOCIALISTA. Té la paraula el Sr. Obrador. 

EL SR. OBRADOR 1 MORATINOS: 

Sr. President, senyores i senyors diputats. Quan 
llegíem la memoria deIs pressuposts, que és exactament 
coincident amb la memoria que es presenta dins aquest 
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programa de formació professional no reglada, ara dins la 
Conselleria de Comer'S i Indústria i l'any passat dins la Con
selleria de Treball i Transports, trobavem que practicament 
esta redactada exactament igual com la de l'any passat. S'hi 
fixen uns objectius molt ambiciosos, uns objectius molt im
portants per a aquesta comunitat, concretament els mateixos 
que fixava -insistesc- I'any passat el Fons Social Europeu, 
concretament l'interes d'aquest programa és donar formació 
professional ocupacional a nivell europeu a través de cursos 
eminentment practics, transnacionals i immergits en l'ambit 
empresarial, aconseguir que l'alumne passi de sr estudiant a 
treballador en el lloc de feina. Quan centrava els objectius, 
centrava principalment aquells co¡'¡ectius més desfavorits 
(aturats de llarga durada, joves que cerquen la primera ocu
pació) i donar un caracter prioritari a l'estabilitat de I'ocupa
ció . Insistesc que eren exactament els mateixos objectius que 
l'any passat duia la Conselleria de Treball. Hi ha hagut una 
petita variació, que a principi d'agost es va aprovar el nou 
reglament del Fons Social Europeu i, a aquests dos objectius, 
hi van fixar un tercer el qual, tal volta, per a aquesta comuni
tat, és en aquest moment molt important,que és, a d 'aquelles 
zones en declivi industrial, la reconversió, readaptació o 
reocupació deIs treballadors d'aquestes zones en especial. 
Cree que aquí hi ha hagut un lapsus a l'hora de redactar 
aquesta memoria i seria interessant fixar un objectiu prior ita
ri en aquest sentit. Pero aquests grans objectius, que ens 
sonen bé i amb els quals esta m totalment d'acord, que són 
objectius prioritaris per a aquesta comunitat, resulta que 
quan miram la lletra vertadera, la voluntat vertadera, que són 
els nombres, ens trobam que, a tot aixo, hi dediquen 65 
milions de pessetes exactament dins aquest programa, i deIs 
65, capítol 1 i capítol 2, n'hi ha SS, és a dir, que per a tots 
aquests grans objectius es fixen de manera indefinida o inde
terminada 10 milions de pessetes. 

Ens pareix certament que aquesta gran música acom
panyada de grans objectius, els quals podríem llegir un a un 
i els subscriurien tots els membres d'aquesta cambra, ens 
pareix que amb 10 milions de pessetes d'inversió poc es pot 
fer, poc objectius es poden aconseguir per a tots aquest ob
jectíus que marcaven. Per tant, dins aquest criteri d'aquesta 
nova secció a la Conselleria de Comer'S i Indústria, i en saber 
també que es pensa apel'lar a aquest caixó extraordinari deIs 
serveis comuns, concretament als 784 milions, que són inicia
tives comunitaries, nosaltres sí ja volíem marcar amb aques
tes esmenes, amb les quatre primeres esmenes, amb la 3693, 
amb la 3692, amb la 3695 i concretament amb la 3694, la 
xifra de 220 milions de pessetes, perque creim que aquest 
caixó de sastre s'hauria d'adjudicar ja a projectes concrets per 
aconseguir precisament aquests mateixos objectius que tan 
magníficament vénen escrits, encara que repetits cada any 
i poc aconseguits en aquesta comunitat. 

En aquest sentit, assenyalavem dins aquests mateixos 
criteris els dos objectius fonamentals: joves, com a protago
nistes, joves que cerquen la primera ocupació i aturats de 
llarga durada. Pero li volíem donar a través d'aquestes es
menes concretament el protagonisme a qui creim que poden 
tenir, per la seva proximitat als interessats, als afectats, i per 

tant per una major eficacia, que són concretament els 
protagonistes els ajuntaments, els sindicats i les patro
nals. Creim que aquests haurien de ser els protagonistes 
per desenvolupar més acuradament, més efica<;ment, 
aprofitant més els recursos per aconseguir els objectius 
prevists, que són aquests 220 milions. 

1 concretament els centra ve m el primer de tots 
amb 40 milions de pessetes, a través de l'esmena 3693, 
insistesc, totes elles a carrec d'aquests serveis comuns, 
concretament inicia ti ves comunitaries de promoció, hi 
fixavem 40 milions per a la contractació de majors de SO 
anys que han acabat els seus ajuts socials, i fer-ho a 
través deIs ajuntaments. Per experiencia propia i experi
encia d'altres ajuntaments, un deIs problemesmés greus 
que sol succeir, sobretot a pobles petits, a llogarets o a 
indrets no massa habitats, el problema que sorgeix és 
aquella persona que bé sigui que aprofitant la gran 
onada de creixement d'aquests cinc darrers anys a les 
nostres illes, varen aprofitar o bé sigui l'indemnització 
per acomiadament, o bé els dos anys de subsidi d'atur 
que tenien per muntar aquest petit negoci, i es trobaren 
al cap de dos anys sense renda ni benefici. En aquests 
moments, per tant, creim que aquests són uns sectors 
prioritaris, i que a través deIs ajuntaments, amb poques 
quantitats, amb programes molt concrets, precisament a 
través deIs ajuntaments, sense grans recursos -per aixo 
senyalam 40 milions de pessetes- es podrien iniciar pro
grames i actuacions eficaces per aconseguir donar sortida 
a aquests co¡'¡ectius de més de SO anys, que tenen prac
ticament impossibilitada la seva nova oCJ.lpació, i que per 
tant poden entrar dins l'ocupació d'una manera encerta
da. Insistesc que d'aixo hi ha hagut experiencies, sobre
tot amb contractes socials, sobretot perque aquests 
coHectius no poden entrar en contractació social, ja que 
han perdut tota possibilitat d'accedir-hi, per no tenir ni 
subsidis d'atur ni tenir ajudes socials. Per tant entenem 
que aixo podría ajudar a la incorporació de bastants de 
persones a través deIs ajuntaments a la incorporació al 
món del treball. Arreglam, per tant, problemes greus 
que a vegades s'aboquen a una marginació social molt 
greu a moments molt delicats. 

Una altra concreció d'aquest programa que 
volíem defensar era afavorir els joves per a la creació de 
noves empreses; crear un projecte, un programa que 
pretengués a través d'aquests 30 milions iniciar als joves 
a la creació d'empreses propies a l'autoocupació juvenil, 
perque precisament creim que s'aprofiten bé, aprofitant 
totes aquelles activitats de caracter social que avui poden 
interessar els joves, i ten en bastants portes obertes, po
dria ser un inici d 'uns projectes efica<;os per aconseguir 
aixo mateix que marcava a la memoria els objectius del 
mateix programa. 

La tercera esmena, la 3695, pretén amb una 
participació de SO milions la creació de plans municipals 
per la lluita contra l'atur i l'estacionalitat. El greu pro
blema que nosaltres tenim en aquests moments és l'esta-
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cionalitat. Aquests 63.000 aturats que els mesos de gener, 
febrer, mar~, per no dir a partir de novembre, fins a finals 
de mar',; tenim a la nostra comunitat, intentar iniciar a través 
d 'experiencies municipals donar sortides. I deim a través 
d'experiencies municipals perque, insistesc, els ajuntaments 
són aquells que tal voIta esta n més a prop del problema, i 
per tant més facilment poden elaborar aquests plans d 'inte
gració. 

La quarta esmena, la 3694, és de 100 milions de 
pessetes per elaborar. .. , que ho han fet altres comunitats. Jo 
Ji demanaria al Sr. Conseller que miras precisament altres 
comunitats autonomes que tenen aquest tipus de programa 
concret, que és de 100 milions de pessetes per a la integració 
de treballadors joves i aturats de llarga durada amb convenis 
amb sindicats i patronal per ocupacions concretes. Insistesc 
que aquests programes, que si bé són complementaris deis 
mateixos programes que l'lnem, o que l'administració cen
tral, o que altres programes de la Comunitat Europea fan; 
podrien completar o ajudar, amb les característiques especí
fiques de la nostra comunitat, a donar sortida a aquests ob
jectius, insistesc, almanco aquests 10 milions fossin aquests 
230 milions de pessetes que ja es fixassin com a objectiu dins 
aquesta conselleria de Comer~ i Indústria encara de cara a la 
formació no reglada, al manco perque no ens prenguessin un 
poc el xiste -perdó per l'expressió- a les memories d'aquest 
mateix programa, perque consideram que si la memoria 
parla d'aquests grans objectius, com a mínim hi hem de do
nar recursos mínimament imprescindibles perque es pugui 
prendre seriosament. 

Hi ha un cinquena esmena, que he deixat a part, que 
pro posa la creació d 'un nou organisme, que és l'Institut 
Balear de la Formació. Miri, hi han creat serveis tecnics de 
col-laboració entre les conselleries de cara a la formació, 
pero el que manca en aquesta comunitat, i aquest parlament 
n'és testimoni, varem veure com desfilaven per aquest parla
ment tots els sindicats i diferents patronals que ens explica
ven tots la necessitat de la creació d'aquest instituto La for
mació professional i la utilització de recursos de formació 
que pugui tenir en aquesta comunitat de cara a l'ocupació, 
són deis objectius que més consens requereixen, que més 
capacitat de programació i de participació requereixen si es 
vol fer efica~. No és possible donar formació, i ens deien els 
sindicats i ens deien les patronals, no és possible plantejar 
programes de formació si no hi ha abans una planificació 
d'objectius, de recursos, i jo diria de seguiment. 1 aquest 
seguiment ha de ser participat pels agents socials que més 
directament estan implicats: sindicats i patronal. 

Per tant, creim que d'una vegada per totes dins 
aquest any 1994 s'hauria d'abordar ja la creació d'aquest 
organisme que seria l'lnstitut Balear de la Formació. No 
basta tenir recursos, precisament perque hi ha recursos, 
estam parlant d'iniciatives comunitaries amb 784 milions, 
aquí proposam una serie de cents de milions de pessetes; hi 
ha recursos de les propies organitzacions que depenen d'elles 
mateixes a través o bé sigui via Inem, o bé sigui de convenis 
internacionals, o bé sigui de recursos pro pis de les empreses, 
que poden aportar a aquests programes a través de l'institut 

molts més recursos perque aquesta formació ocupado 
nal arribi al seu terme i aconsegueixi aquells objectiu 
ambiciosos que cree que tots volem tenir de cara ' 
aquest tema, que tal volta és el més preocupant per a 1. 
nostra comunitat. 

Per tant -i acab-, senyores i senyors diputats, le 
esmenes que el Grup Parlamentari SOCIALISTA aVl 
ha proposat a aquest programa de la Conselleria d 
Comer~ i Indústria, insistesc que era abans de la ConsE 
lleria de Treball, formació professional no reglada, entE 
nem que no poden sortir uns pressuposts marcant e 
una memoria aquests objectius tan importants i neceSSé 
ris, per no dir imprescindibles, per a la nostra comun 
tat, dient que hi pensam dedicar 10 milions de pessete 
Aixo, per molt que digui que hi haura col-laboració am 
la Comissió Tecnica de Formació i pegarem al caix 
deis serveis comuns, ens pareix que aguest prograrr 
hauria de tenir una definició concreta i clara, i per ai)! 
proposam en aquest parlament que se'ns aprovin aque: 
tes quatre pro postes per 220 milions, així com la ere; 
ció de l'institut que en el futur ha de regular, ha ( 
marcar els objectius i la planificació i el control i 
seguiment de la formació professional no reglada. Mo 
tes gracies. 

(Continua) 

Imp. Parlament de les IIles Balears. Pa 
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