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EL SR. PRESIDENT: 

Grades, Sr. Obrador. Per defensar la posició, pel 
Grup PP-UM té la paraula la Sra. Salom. 

LA SRA. SALOM 1 COLL: 

Gracies, Sr. President, sen yo res i senyors diputats. 
En primer Iloc farem referencia a I'esmena 3607, presentada 
pel Sr. Orfíla; i que com eH molt bé ha suposat, el nostre 
grup esta disposat a transaccionar. 1 jo li proposaria -i així 
ho he fet arribar ja a la Presidencia del Parlament- una tran
sacció en el sentít que a la seva esmena ens proposaven una 
aItra a la Conselleria d'Economia i Hisenda, secció 14, i la 
baixa a la secció 20 de comer~ i indústria per un import de 
15 mílions. Nosaltres els proposaríem una transacció, que en 
Iloc de 15 fossin 5 mílions, i que la alta i la baixa fossin a la 
vegada a la secció 31 , I'alta sigui al centre de cost 31200, del 
subprograma 126900, i al subconcepte 440; i la baixa sigui de 
la mateixa seccíó, centre de cost 31200, subprograma 126900, 
subconcepte 22609. Esper que les senyores i els senyors 
diputats acceptin aquesta esme : a transaccional. 

1 respecte al conjunt d 'esmenes presentad es pel Grup 
Parlamentari Socialista, totes elles fan referencia a temes de 
trebaH; totes elles suposen un increment a la Conselleria de 
Comen:; i Indústria i una baixa la secció 31. 1 jo eJs voldría 
dir que la finaIítat de la secció 31 és, entre al tres, desenvolu
par accions encaminades a generar 1I0cs de feina a la Comu
nítat Autonoma dins els corresponents objectius comunitaris. 
En canvi, dins el períc"!e 1994-99, i en relació a les mesures 
de suport a l'ocupació , i,a nova orientació de l'administració 
central gira al valtant de la consideració que la se va progra-

mació s'ha de fer des de I'ambit pluriregional, tenint en 
compte que I'administració central disposa d'una com
pleta normativa d'ajudes a la creació d'ocupació i d'au
toocupacíó, cofinan~ades pel Fons Social Europeu. 1 dit 
aixo m'agradaria que quedas ben clara una idea: totes 
les baixes d'aquest conjunt d'esmenes·que es presenten 
fan referencia al subconcepte inversions reals, iniciatives 
camunitaries, promoció foment ocupació, que esta dotat 
per dur a terme els programes europeus relatius al Fons 
Social Europeu; programes que per ser cofinan<;ats per 
la Comunitat Europea han d'estar dotats per l'import a 
transferir per la Comunitat Europea i pel compromís, 
evidentment, de finan~ament de la nostra comunitat 
autonoma. Per aixo no podem donar suport a aquest 
conjunt d 'esmenes que suposen una minva de la dotació 
pressupostaria de la secció 31. 

No obstant aixo, a tots i cadascun de Is punts 
que s'han mencionat, eb voldria fer una petita referen
cia sobre el que ha fet fíns ara la conseIJeria. Respecte 
de la contracta ció de majors de 50 anys, dins el pla de 
I'objectiu 3 per a Espanya, hi ha una serie de línies dins 
la creació d'ocupació del sector públic a I'economia 
social o a I'entoro local, i hi ha tot un conjunt d'actuaci
ons per afavorir la integració professional deis desocu
pats eI'edat madura, a través de programes d'ajuda a la 
contractació indefinida a temps complet, o bé sigui a 
temps parcial. 

Quant a creació de noves empreses per part deIs 
joves, la nostra comunitat autonoma té previst tot un 
conjunt d 'actuació per als joves que cerquen feina, adop
tant-se per a I'optimització de la seva eficacia, accions 
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d'orientació professional, cursos modulars, accions continua
des de seguiment i avaluació, actuacions de suport de la 
inserció professional i de la recerca d'ocupació, i tot un 
conjunt de beques per maquetes empresarials i projectes 
empresarials. 1 tot aixo es fa amb la intenció d'intentar els 
joves empresaris i per fomentar noves iniciatives. 

Quant a crear l'Institut Balear de Formació: un tema 
clar, la formació ocupacional és competencia de l'Estat 
central fins que se'ns transfereixi l'acció formativa, que avui 
per avui és titularitat de l'Inem. Tan soIs després de la trans
ferencia de la formació de l'Inem seria possible pensar 
aquesta idea. 

Quant als plans municipals de lluita contra l'atur i 
l'estacionalitat, s'efectua una labor d'assistencia a les corpo
racions locals, a través de facilitar Ínformació, orientació i 
cursos de suport a les Íniciatives de les entitats locals en 
materia d'ocupació i formació. En aquest sentit esta en mar
xa una serie de programes i de sistemes com podia ser el 
videotex, el programa Ledar, i fins Í tot un programa de 
formació d'una mancomunitat en el camp de l'agroturisme 
i del turisme rural per tal que s'estableixin petites i mitjanes 
empreses. 

1 per acabar, Sr. President, la nostra fixació de posi
CIO, quant a signar una serie de convenis amb sindicats i 
patronals per a la integració de joves i aturats de llarga dura
da, tan soIs voldrÍem dir que ja hi ha un control per partida 
triple en aquest sentit, i així els programes operatius són 
garantits en primer Uoc pel Comite Economic Social de la 
Unió Europea, en segon lloc pel Consell Economic i Sodal 
de l'Estat, i en tercer Uoc pel Consell de Formació, per totes 
les quals coses, Sr. President. crec que queda bastant clara la 
postura del Grup Parlamentari del PP-UM per la qual no 
donarem suport a aquest conjunt d'esmenes que fan referen
cia a temes de treball. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sra. Salomo Abans de continuar, m'agrada
ria demanar el posicionament, en primer lloc si tots els grups 
estan d'acord que s'admeti a tramit aquesta proposta de 
transacció; i en segon Uoc en cas que sigui així, si está dis
post a recollir-la el proposant, la qual cosa suposaria retirar 
la seva esmena 3607; és a dir, que quedaria substituIda per 
la 3607 transaccionada. Sí, Sr. Alfonso? 

EL SR. ALFONSO 1 VILLANUEV A: 

Sí, és que hem vist l' esmena transaccional aquesta, 
i no sabem si exactament el que pro posen és crear un nou 
capítol a aquest programa 1269. No existe ix el capítol 4 en 
aquest programa. Llavors, proposen la creació d 'un nou 
capítol, no d 'un nou concepte, sinó un nou capítol 4, un 
article 40 i un concepte 440. Si és... No, és a dir, és passar 
de capítol 2 a capítol 4, que no existeix en aquest programa. 

EL SR. PRESIDENT: 

Sí, Sra. Salom? 

LA SRA. SALOM 1 COLL: 

Gracies, Sr. President. Efectivament no existe ix 
aquí, en aquest programa el capítol 4, pero evi
dentment crearíem aqueixa partida i la traspassaríem al 
Centre de Documentació Eu ropea. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Sr. Orfila, accepta la transacció? 

EL SR. ORFILA 1 PONS: 

Sí, Sr. President, accept la transacció. 

EL SR. PRESIDENT: 

L'esmena 3607 queda substituida, ido, per la 
3607 transaccionada. I passam al debat de globalitat de 
la resta de les esmenes de la secció 20, conjuntament 
amb Foment Industrial i Ficobalsa. Per fer la defensa de 
les esmenes del Grup PSM 1 EEM a aquest apartat, té 
la paraula el diputat Sr. Orfila. 

EL SR. ORFILA I PONS: 

Gracies, Sr. President. Estic segur que a partir 
d'ara les celles de la Sra. Salorñ seran objecte d'una 
major atenció que no s'havia tingut fins ara. I els he de 
reconeixer que jo m 'hi devia fixar poc, perque just la 
devia al~ar una mica, atesa la transacció que han presen
tato Com deia fa uns moments: consumatum esto No 
insistirem, pero no puc estalviar de dir que s'ha perdut 
una magnífica ocasió de fer uns pressuposts diferents, 
quan s'han rebutjat les nostres propostes a la totalitat. 
lntentarem almanco a través d'algunes correccions pun
tuals esmenar defectes o excessos, oblits o infravaloraci
ons de la secció 21. El primer bloc d'esmenes són les 
referides a la política de medi ambient industrial, i 
proposam des d'actuacions per promoure l'assessora
ment a les petites i mitjanes empreses per a I'aplicació 
de les normatives comunitaries en materia de contami
nació produlda per l'activitat industrial, fins a les que 
pretenen impulsar una política de reciclatge de residus 
industrials. Senyores i senyors diputats, la nostra comu
nitat autonoma té un fet diferencial que ens condiciona 
profundament, i és el fet de ser un territori pluriinsular. 

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

EL SR. PRESIDENT: 

Senyores i senyors diputats, els prec silenci 
perque el debat sigui més agil. 
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EL SR. ORFILA 1 PONS: 

Gracies, Sr. President. Un fet que ens marca i que 
obliga que les solucions a problemes que semblen iguals i que 
són presents a cadascuna de les illes necessitin rebre un trac
tament específic diferent a cadascuna d 'elles. Hem de pro
moure el reciclatge com a política general respecte deis 
residus solids urbans o industrials. Fins aquí podem estar 
d'acord, amb matisos, amb intensitats, amb diferents fórmu
les específiques com es tracten aquests residus. És possible 
fer-ho a cada illa? Difícilment en el cas deis olis, de les piles, 
del paper, del vidre; i en canvi és possible que a Mallorca sí 
es puguin muntar empreses de recicIatge d 'aquests productes. 
S'anunciava fa pocs dies la possibilitat de crear una empresa 
per als olis, i em sembla una gran iniciativa. Pero mentre, a 
Eivissa i Formentera, a Menorca. hem de donar sortiela a 
l'emmagatzemament d'aquests procluctes, a la seva recollida, 
i al trasllat cap als centres on es puguin tractar, ja sigui de 
Mallorca o de la península; i en primer 1I0c conscienciar els 
ciutadans, que són els únics que poden fer efectiva la políti
ca d'aquesta recollida selectiva. Mirin, si els ciutadans desco
breixen que el paper o el vidre que elIs han separat de la 
resta de residus finalment es crema o s'aboca als femers, sed. 
difícil tornar aconseguir la se va coHaboració. Amb les nos
tres esmenes proposam dotar la creació d 'empreses dedicades 
al recíclatge i garantir la recollida i el transport d'aquests 
residus. 

Volem. senyores i senyors diputats, reforl$ar la parti
da destinada al Planer, és a dir, al Pla d'electrificació rural. 
Els 40 milions que pensa dedicar-hi el Govern ens semblen 
insuficients, i ho hem dit altres vegades: sense electricitat no 
es donara la transformacíó de les explotacions agraries en 
empreses. Saben que amb el ritme d'electrificació arríbarem 
a l'any 2025 i encara estarem dedicant els 40 milions anuals 
al Planer. Només és que possiblement llavors ja no hi haura 
pagesos al campo 

1 parlant d'energia, l'esmena 3524 proposa fomentar 
la diversificació energetica al món rural. Una de les dificul
tats per dotar d'electricitat '_'1'1 1I0cs de les Illes és de vegades 
la gran distancia que separa unes cases ele les altres. Aquesta 
distancia fa que les conduccions d 'energia per les vies traci.ci
onals resulti prohibitiva pel seu preu. No obstant aixo, l'ex
perimentació amb energies alternatives ha demostrat que és 
possible solucionar el problema, amb un cost molt menor a 
més. Concretament sembla que la combinació de les energies 
eolica i solar podría donar uns resultats optims; es tracta de 
comenl$ar per una finca ¡que serveixi com a demostració per 
a les altres. 

Pla de residus solids urbans de cadascuna de les illes 
ha de dur com a conseqüencia el tancament deIs abocadors 
de cadascun deIs municipis, alguns d 'ells en cIara situació 
d'il·legalitat. Ara cal fer un esforl$ de recuperació paisatgísti
ca per tal retornar aquests espais súper degradats a la seva 
situació de partida, o almenys a una situació on no represen
tin cap agressió paisatgística. He proposat dedicar 30 milions 
a aquesta actuació. 

L'esmena 3526 proposa augmentar la dotació 
del programa de foment de l'artesania, dedicant especí
ficament els 8 milions d 'augment que proposam a la 
creació de nous mercats artesanals i al foment deIs que 
ja existeixen. 

L,esmena 3523 persegueix un objectiu ambiciós: 
la creació real de la finestreta única industrial. En uns 
moments en que és cada dia més difícil la creació de 
noves empreses, qualsevol mesura que simplifiqui la 
tramitació burocratica que representa l'obertura d'una 
empresa, significa un nou al'licient per a la seva creació. 
L'experiencia d'altres palsos, com és ara Franc;a, és 
alli!;onadora. Es tracta que des d 'una sola oficina es 
puguin tramitar tots els permisos i autoritzacions fins al 
moment de l'obertura de I'empresa; aconseguir que tot 
el referít a indústria, sanitat, activitats cIassificades, 
urbanisme, hisenda i altres, sigui tramitat des d'una 
única finestreta, representa l'avanl$ més important que 
es pot donar a qualsevol nou empresario Mesos de trami
tació amb el "torni voste dema" corresponent desincen
tiven qualsevo , S'at t'eveixen, Sr. Conseller, a intentar
ho, encara que siguI com a experiencia?, o s'estimen 
encarregar un altre estudi? 

Sr. Conseller, em permeti una pregunta ofensi
va: poden tenir fills els fantasmes? És Ficobalsa la filIa 
biologica d'lfebal? Haura tingut descendencia aquelI 
engendre que va iniciar la vida com un projecte interes
sant, va arribar a l'adolescencia acumulant dures acusa
cions formulad es des de l'oposició parlamentaria, que ja 
comenl$ava a entreveure els seus trastorns psicopatolo
gics, va entrar a la majoría d'edat repudiat pels suposats 
beneficiaris de les seves actuacions, i ha acabat vilipendi
at pels seu s propis progenitors, als quals no els va restar 
altra alternativa que encarregar a un bon professíonal 
l'eutanasia activa a partir d'una liquidació l'élpida i indo
lora? Haura tingut alguna descendencia aquelI fantas
ma? Me'n record quan he de parlar de Ficobalsa d'una 
novel·la d'historia ficció que vaig Ilegir de jovenet, en la 
ql" ,1 un científic aconseguia crear, després de molts 
d'esfor~os, una maquina q111si perfecta. 1 quan la pre
sentava en societat, tot eren alabances, fins que a algú se 
li ocorria la pregunta del milió: 11 1 perque serveix?". 1 
aquesta és la pregunta que ens formulam, i formulam al 
Govern: Perque serveix Ficobalsa? 1 em creguin ja tenim 
prou dlficultats per discernir a qui ens hem de dirigir 
per a aquesta pregunta: al conseIler de Comerl$ i Indús
tria, que sempre es va negar a assumir el paper de pare 
de la morta, vull dir d'Ifebal? A la vicepresidenta, pot
ser?, no ho deu ser, perque és fora, i és prou responsa
ble com per ser aquí. Al violinista? Haurem de procedir 
a efectuar a la forc;a les proves de paternitat a cadascun 
deis membres del Govern? Seria la solució, probable
mento 

Mirin, senyores i senyors diputats, el nostre grup 
ha presentat una esmena a la totalitat d'aquesta empresa 
pública des de la racionalitat. Si ningú sap perque ser-
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veix Ficobalsa, té molt poc sentit manten ir una estructura, 
un maquinaria perfecta, com la del savi, que no sabem quina 
utilitat ha d'aconseguir. 126 milions de personal són real
ment molts de milions per aplicar una política que no exis
teix. 1 m'han de reconeixer, senyors del Govern -i cap senyo
ra- que no esta definida. I aquí és alla on la semblan<;a amb 
la morta, amb Ifebal, comen<;a a ser preocupant. No es pot 
tenir el tempteig com a única política. No es pot continuar 
amb la improvisació que ha mantingut mitja dotzena d'anys 
Ifebal. I voldria que quedés clara una qüestió: no posam en 
dubte la professionalitat del personal de Ficobalsa. Ja varem 
dir en el seu moment que el problema no radica a la maqui
na, sinó a la política que ha d'impulsar, i millor dit a l'ab
sencia de política. Des del Govern equivocadament s'ha 
continuat dient, a Ficobalsa el mateix que es va ordenar a 
Ifebal: "justificau la vostra existencia 11. I aquesta es comen<;a 
a moure. Pero com que no sap com ho ha de fer, simplement 
s'agita. 

Sen yo res i senyors diputats, el nostre grup no pot 
donar suport a la despesa que representa per a la Comunitat 
l'existencia i les activitats de Ficobalsa. EIs 180 milions que 
s'han d 'aportar des del Govern em semblen desproporcionats 
per les activitats projectades i, com he dit abans, per la man
ca d'una política clara. Potser quan el Govern hagi remes la 
comunicació -em pens que va ser ( ... ), Sr. Triay- sobre polí
tica firal, d'acord amb la resolució aprovada per unanimitat 
d'aquesta cambra, amb motiu del debat sobre el Pla de rein
dustrialització, potser canviem de parer. EIs ho recordarem, 
esperem que algú -tal vegada no voste, Sr. Triay-, el Govern, 
algú, el que en sigui responsable, son pare, el que reconegui 
11 és la meya filla, i jo responc d' ella ". La política d 'una co
munitat que vol -perque m'han de reconeixer que una em
presa que costa 180 és cara per ser "l'orfanet" de la nostra 
comunitat autonoma- mantenir viu el teixit industrial o arte
sanal esdevé vital. Tan important com produir de manera 
competitiva ho és saber vendre; i no hi ha dubte que les fires 
són una activitat que pot ser fonamental o, ben al contrari, 
una vertadera perdua de temps i de doblers, depenent com 
es faci. I d'exemples n'estan plens els cementeris, d'empreses 
firals. La inflació de fires, la profusió de recintes firals i la 
gran competencia fa que els compradors afinin molt a l'hora 
d'acudir o no a un certamen, i de la seva presencia i l'actitucl 

en depen l'hit o el fracaso 

El debat, Sr. Conseller, promet ser interessant. I 
lligarem la posició respecte de la possible -encara que no 
sabem si probable- construcció del recinte firal de la CAIB. 
Cercaran des del Govern el consens aquesta vegada? Des 
d'aquesta tribuna li oferim la col-laboració, si de ver esta 
disposat a cercar l'acord. D'hores perdudes, ja n'hem regala
des prou. Mentre, li ho tornam pregar, Sr. Conseller d'lndús
tria i Comer<;: agafi les regnes polítiques d'aquesta empresa 
abans que els fugi de les manso És voste qui ha de marcar la 
política firal d'aquesta comunitat, i no té cap sentit que una 
empresa amb una finalitat tan estretament lligada a l'area de 
comer<; i indústria depengui de Presidencia. No els interessa; 
no hi són, aquí. El president sí que hi és, pero no depen 
d 'el!. La vicepresidenta no hi és, no els interessa. Li hauria 

d'interessar a voste. Jo imagin que voste no va voler fer
se responsable de la morta, el'Ifebal, i aquest va ser un 
gran encert, aquest dia li va tocar la loteria. Pero ara no 
voler dirigir políticament Ficobalsa seria més tost una 
deixació de responsabilitat, i aixo és quasi tant com dir 
una irresponsabilitat. 

Respecte de Foment Industrial és d'aplicació 
allo que hem denunciat d'altres empreses públiques: són 
la tapadora per dur a terme les actuacions que el Govern 
no vol dur a terme com a tal, són l'altra cara del fanos 
bifronte d'aquest Govern, una imatge del'esquizofrenia 
política que pateix el Govern. Són liberal-conservadors, 
pero han el'intervenir en aspectes de l'economia, pero 
com que els repugna fer-ho, ho fan a través de les em
preses; i a nosaltres ja ens aniria bé que ho fessin , per, 
quines intervencions, Sr. Conseller, quines intervencions! 
Volen que parlem de les actuacions de foment de sol 
industrial duites a terme? Ho vol, Sr. Conseller? Volen 
que els recordem l'opinió que els empresaris industrials 
tenen d'aquestes actuacions? Saben que quan discutíem 
el Pla de reindustrialització els empresaris ens varem 
alertar en el sentit de demanar que les actuacions en 
materia d'infraestructura no incloguessin la creació de 
nous polígons suposadament industrials? Volen que 
parlem de Petra, de l'exit que ha representat i de la 
inversió que ha suposat? 

Miri, Sr. Conseller, voste frissa que se m'encen
gui el Hum. Les empreses públiques, Sr. Conseller, no 
poden ser el parc jurassic que serveixi de refugi als vells 
diplodocus, rebotats de conselleries o direccions gene
rals, si volem que siguin efectives. per cert, ha notat, Sr. 
Conseller, que aquesta empresa pública incrementa el 
capítol 1, contradient les consignes de Govern que a 
determinades conselleries semblen la vaca sagrada? Quin 
nom té, aixo? Doble llenguatge, doble personalitat, 
esquizofrenia mal entesa. Vol, Sr. Conseller, que parlem 
d'objectius estrategics d'aquesta empresa com és el de -
fan el programa en castella li hauré ele dir en castella
búsqueda de nuevas ideas y productos competitivos. Vol 
que en parlem avul, Sr. Conseller, i riurem una estona; 
o passam comptes d'aquí a un any, a veure quantes 
nuevas ideas han trobat en aquesta recerca, i cuántos 
produc/Os competitivos? Passam comptes d'aquí a un 
any? Fet. Vol, Sr. Conseller, que parlem de l'objectiu de 
difusión y mejora de nuestra cultura industrial? Que no 
veu que la boca del Sr. Valenciano se li esqueixa, de tant 
de riure? Vol que parlem de les actuacions en favor de 
la internacionalització del mercat que s'anuncia entre els 
objectius de l'empresa? Vol que parlem del festival que 
pretenen organitzar com a única activitat? 

Miri, Sr. Conseller, passarem a peu puntes sobre 
la resta de les que s'autoqualifiquen d'objectius estrate
gics d' aquesta empresa: aportació d 'inversions exteriors 
a la CAIB, i encara en volen parlar? Tornarem a parlar 
de japonesos i de bombetes, i de viatges a California? 
No podrien ser més prudents? Callin. No en parlin, 
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d'aquest objectiu, i si un dia aconsegueixen un exit, per petit 
que sigui, per petita que sigui l'empresa, la nova empresa que 
captin, encara que crel dos 110cs de feína, ho duguin aquí, 
i ja ho celebrarem tots junts. Mentre, ca11in í, Sr. Conseller, 
s'apliqui voste i apliqui al gerent d'aquesta empresa allo de 
liMare de l'amor hermós, conseller, o sou capa~ de fer callar 
en Borras, o sera mal per vos". 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Orfila. El Grup Parlamentari SOCIA
LISTA hi manté les esmenes 3806,4072, 3807, 3824, 4069, 
4071, 4083, 3888 i 4082. Per defensar les esmenes, té la 
paraula el Sr. Valenciano. 

EL SR. V ALENCIAl\;O 1 LÓPEZ: 

Sr. President, senyore~ i senyors diputats. Les eSll,e
nes que presenta el Grup Parlamentari Socialista a aquesta 
secció 20, Conselleria de Comer~ i Indústria, són poques i 
mesurades, al contrari d'aquest brollador d'esmenes i parau
les del Sr. Orfila. Tncideixen les nostres esmenes, o volen 
incidir, en la millora d'actuacions de distints aspectes d'a
questa conselleria, i el que pretenen és que es posin en mar
xa actuacions que s'han comprames i no han previsto 

En primer lloc volem que aquest govern doni com
pliment a la paraula del Parlamen' de dia 23 de novembre. 
És a dir, volem que d'aquests pressupost surtin dotats econo
micament els programes del Pla de reindustrialització. No 
són creibles els arguments que fins ara c:ns han dit allo que 
"déu proveira, de qualque banda trobarem qualque cosa". 
D'on vendran aquestes dotacions economiques?, d'on poden 
venir? Podrien venir de modificacions de credit. En aquest 
respecte jo, senyors diputats, els voldria fer la següent reflexi
ó. Si han de venir de modificacions de credit, vol dir que han 
de venir d'altres conselleries; i aquests pressuposts, com tots 
vos tes saben, són uns pressuposts restrictius. 1 si són uns 
pressuposts restrictius, logicament els diferents consellers 
intentaran incrementar l'eficiencia deis seus programes. Per 
tant, com que hi ha menys recursos, logicament s'esgotaran 
més, o sia que hi haura menys romanents. 1 si hi ha menys 
romanents, no es podra dotar economicament a rany 1994 
el Pla de reindustrialització per aquest canal. 1 si no, a mi 
m 'agradaria, Sr. Conseller, que parlassin clar. Sigui sincer, 
parli clar: de quina area detrauran, de quina secció detrau
ran, de quin programa detrauran aquests 2.000 milions que 
voste va donar la paraula que invertiria en el Pla de reindus
trialització? De quina area els detrauran? Ho diguin clara
ment, d'on? 

Logicament no en diran cap, déu ens en guard; per
que no trobaran cap conseIler que vulgui cedir 2.000 milions 
de pessetes al Sr. Triay; perque ell ni tan sois ho ha previst 
als pressuposts, i els altres consellers, com a mínim, en els 
seu s pressuposts han previst les seves actuacions. No en tra
baran cap que li vulgui cedir gratis el amare 2.000 milions, ni 
un. Per tant, aquests ingressos no podran venir de cap modi
ficació de credit. Si no vénen de modificacions de credit, 

d'on poden venir? Podrien venir d'un major increment 
d'ingressos; seria una altra possibilitat. Pero si han de 
venir d 'un major increment d 'ingressos, a una situació 
de crisi la tendencia actual precisament és el contrari, 
per tant tampoc no és de preveure que aquests 2.000 
milions puguin sortir d 'un major increment d 'ingressos 
de la Comunitat Autonoma. 1 d'on més poden sortir? Si 
no poden sortir de modificacions de credit d'altres con
selleries, si no poden sortir d'un major increment d'in
gressos, tal vegada trobarem qualque pagano que ens 
doni aquests 2.000 milions que ens varem comprometre 
a pagar. 1 ja tenim el conseller en peregrinacions, a 
veure si traba aquest pagano que li doni aquests 2.000 
milions per poder fer complir la seva paraula. 

1 esta molt bé, senyors diputats, que el conse11er 
intenti aconseguir subvencions per a la nostra indústria. 
Nosaltres hi estam d'acord, el que ens sembla molt mala
ment és que doni la paraula que invertiran 2.000 mili
ons, i vostes no en prevegin ni un. Aixo realment ens 
sembla molt malament. Políticament aixo és impresen
table; és enganar els ciutadans. 2.000 milions, deIs quals 
vostes no en comptabilitzen cap ni un. 1 és clar, el con
seller a vega des fa com aquells al·!nts petits, que tiren 
pedres tot d'una, i després s'amaguen darrera son pare; 
i intervenen i treuen arguments nous quan no se'ls pot 
replicar. Vénen aquí i diuen liNo, si nosaltres els dema
nam col·laboració per al Pla de reindustrialització". Pero 
amb quina barra pot demanar voste coHaboració, si el 
nostre grup parlamentari li va oferir, i voste es va negar 
en banda, i no va permetre arribar a _cap acord, ni tan 
soIs a asseure'ns a una taula? Amb quina cara ens pot 
demanar voste aquesta co¡'¡aboració a nosaltres? Si 
voste va ser precisament el que es va negar i es va tan
car en banda que el Grup Parlamentari Socialista arribas 
a cap acord a aquest respecte. El Grup Parlamentari 
Socialista, Sr. Conseller, no dóna cap suport ni un al seu 
pla de reindustrialització, perque nosaltres no estam 
d'acord amb una promoció comercial que és una repar
tidora deIs seus amics que coneixem, per aixo. 

Pero no som tancats. Tenim una esmena de 
2.000 milions de pessetes a aquest pla de reindustrialit
zació, i nosaltres creim que s'ha de dotar. 1 aquests 
pressuposts encara no estan votats. Si voste realment vol 
que el nostre grup li doni suport per tot, aquí i on faci 
falta, vengui voste aquí defora, arribarem a un acord 
amb aquesta esmena, dotem d 'una quantia important el 
Pla de reindustrialització, i voste tendra el suport del 
Grup Parlamentari Socialista. Si realment vol aquest 
suport, voste encara té l'oportunitat d'aconseguir-lo. 

Les altres esmenes del nostre grup fan referen
cia a aconseguir una major claredal a les actuacions per 
part eI'aquesta conselleria. Per aixo demanam que tots 
els contribuents tenguin l'oportunitat de coneixer quins 
són els b¡J ems, que mai no s'han explicat, a través deIs 
quals es reparteixen les subvencions al Pla de comer~ i 
s'han repartit al Pla de reindustrialització. 
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1 finalment,l'esmena 4069l'únic que demana és que 
es dugui a terme una actuació, només una, que des de I'any 
1987 aquesta conselleria la posa a la seva memoria i no la fa 
mai, i nosaltres creim que ja, com a mÍnim en set anys po
drÍem aconseguir només una cosa: que es cre! un mercat 
artesanal permanent. Si s'aprovas com a mÍnim en set anys, 
a part de la Llei d'artesania que es va aprovar l'any 1985, 
com a mÍnim haurÍem aconseguít fer una única cosa per 
J'artesanía. Per aixo, seria bastant positiu. Gracies. 

(El Sr. President repren la direcció del debat) 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Valenciano . Passam al torn de fixació de 
posicions. Pel Grup PP-UM la Sra. Salom té la paraula, 

LA SRA, SALOM 1 COLL: 

Gracies, Sr. President, senyores i senyors diputats. 
En primer \loc faré referencia a l'esmena número 3888, que 
fa referencia a dotar amb 2.000 mUions de pessetes el Pla de 
reindustrialització. Pens que evidentment a aquest govern li 
haguera agradat poder presentar aquí uns pressuposts amb 
una quantificada el dedicat al Pla de reindustrialització. Pero 
hem de ser conscients que quan es varen presentar els pres
suposts en aquest parlament encara no estava aprovat el Pla 
de reindustríalització. 1 quant a l'esmena presentada aquí pel 
Partit Socialista, hem de dir que les baixes evidentment s'han 
de mirar. D'on surten aquests 2.000 milions de pessetes que 
vostes ens proposen per al Pla de reindustrialització; i jo el 
comentaré una per una quines són aquestes partides de bai
xa, perque les senyores i els senyors diputats sapiguen per 
quins motius el nostre grup no pot donar suport a aquesta 
esmena en concreto 

Ens proposen reduir 50 milions de pessetes del Pla 
de comer~ per dedicar-ho al Pla de reíndustrialització. Pro
posen reduir uns 700 i poc de milions de pessetes de l'em
presa Foment Industrial que, d 'aprovar aquesta esmena, 
aquesta empresa pública podria tancar, i nosaltres conside
ram que du a terme una labor molt important. Per un altre 
lloc ens proposen emprar 400 milions de pessetes de fons 
europeus, és a dir de la sec:ió 31, de cursos i de programes 
destinats a formació ocupacional per dedicar-ho al Pla de 
reindustrialització. Com és evident aquests fons, que vénen 
de la Comunitat Economica Europea, que són fons cofinan
¡:;ats per dues admínístracions, ten en una actuació i uns pro
grames finalistes als quals s'han de dedicar, í no es poden 
desviar per dedicar-los a altres plans. 1 en darrer Iloc ens 
proposen dedicar 752 milions de pessetes de l'impost ecolo
gic, que encara no hem cobrat, al Pla de reindustrialització. 
Evídentment al nostre grup ens agradaria molt poder tenir 
i poder presentar aquÍ en aquests pressuposts 2.000 milions 
de pessetes per al Pla de reindustrialització. Pero hem de ser 
conscients que quan es varen presentar en aquesta cambra els 
pressuposts, no estava aprovat el Pla de reindustrialització, 
í que per una altra part en aquest sentít ja hí ha un prece
dent, que va ser el Pla de comer~, que quan es varen aprovar 

els pressuposts no ínclolen cap partida per a aquest pla, 
i que al Ilarg de l'exercici es varen anar habilitant les 
partides pertinents. 1 en aquest sentit sabem que per part 
de la Conselleria de Comer¡:; i Indústria s'és en certa 
manera imaginatiu, intentant cercar fons per cobrir els 
compromisos que té assumits, i així es negocien amb 
Europa, i en concret s'ha aconseguit l'Objectiu 2 del 
Raiguer, que en certa manera una part podra anar a 
cobrir els compromisos que havia assumit el conseller i 
el Govern amb el Pla de reindustrialització; i també es 
mantenen reunions molt serioses amb l'Icex i amb I'lnpi 
per poder col, laborar en distintes actuacions, i evi
dentment la Comunitat Autonoma també al Ilarg de 
l'exercici intentara aportar les partides que facin falta en 
aquest sentit. 

Respecte de les altres esmenes, hi ha un conjunt 
molt gros que el nostre grup no podra donar suport, 
degut al fet que la conselleria en certa manera ja du a 
terme una serie d 'actuacions, o esta en procés du dur-se 
a terme al llarg de I'exercici. I com que en mallorquÍ 
diuen que per mostra un botó, jo els contaré una serie 
d'actuacions. que no sera exhaustiva, pero que en certa 
manera volen demostrar que el Govern d'aquesta comu
nitat, i en concret la Conselleria de Comer<:; i Indústria 
fa comptes dur un conjunt d'actuacions que en certa 
manera ja vénen reflectídes a les seves esmenes. 1 en 
primer lloc hí ha el tema de la finestreta única. En se
gon lloc podríem dir el tema d'assessorament apetites 
i mitjanes empreses per a l'aplicació de les normatives 
de la Comunitat Europea en materia de contaminació, 
produida per l'activitat industriar. En tercer lloc podrí
em citar campanyes de conscienciació ciutadana per a 
l'estalví energetic. Es fa una feina molt seriosa i s'ha 
millorat bastant l'electrificació rural. Es donen ajudes 
per a l'eliminació deIs olis usats. Es fomenta d'una ma
nera bastant important mercats artesanals, i tot un con
junt d'actuacions que ha duit a terme el Govern en el 
Pla de residus solids urbans, tant de l'illa de Menorca 
com a Mallorca, i ara en concret també estam amb el 
tema d'Eivissa. 1 s'han fet estudis i diagnostics respecte 
a temes de moda del sector textil. Per tot aixo el nostre 
grup no donara suport a tot un conjunt d'esmenes pre
sentades en aquest sentít. 

Per una altra part n'hí ha unes altres, em pareix 
que són dues, que fan referencia a criteris de subvenci
ons, tant del Pla de comer~ com del Pla de reindustria
lització. Els criteris estan ben c1arament determinats a 
les ordres i decrets que desenvolupen aquests dos plans. 
L'atribució de les ajudes ve en funció de criteris tecnics, 
i prova s'aixo és que durant tot aquest temps que s'han 
anat concedint determinades ajudes, no s'ha produH 
una sola reclamació. 1 evidentment, si no s'han produH 
reclamacions, vol dir que no hi ha hagut queixa per part 
de persones que no s'ha conceclit I'ajuda o la subvenció. 

Quant a un conjunt d'esmenes que fan referen
cia a reciclatge, sobre piles i sobre deixalles, no els po-
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dem donar suport per, en certa manera, precipitació, a causa 
que estam a l'espera d'una legislació a nivell nacional que ha 
de limitar quina és la responsabilitat que té cadascuna de les 
administracions. 

1 quant a les dues empreses públiques, Foment In
dustrial i Ficobalsa, he de dir que no les donarem suport, 
perque consideram que aqueixes dues empreses duen a terme 
una tasca important, que millora i ajuda el sector industrial 
i comercial de les nostres illes. Gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies. Sra. Salom. Arribat aquest punt, se suspen
dra la sessió per anar a sopar. Recomenc,;ara a les 10 del 
vespre. 

1 passam a la secció 21, Conselleria de Governació, 
comenc,;ant per l 'esmena a la totalitat de la secció, que és la 
4081, del Grup Parlamentari SOCIALISTA. Per fer-ne la 
defensa té la paraula el diputat Sr. Tejero. 

EL SR. TEJERO 1 ISLA: 

Gracies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Por 
segunda vez, mejor dicho: por tercera vez, como diría el 
anterior conseller, Sr. Gilet, el Grupo Socialista plantea una 
enmienda a la totalidad de la sección 21, conselleria antes 
llamada adjunta a la Presidencia, y ahora llamada de t over
nació. Entendemos que esta enmienda va dirigida en primer 
lugar a la devolución del presupuesto, pero asimismo a ofre
cer sugerencias, si puede ser positivas, a debatir cuestiones 
relativas a la propia conselleria, llamar la atención sobre 
errores que a nuestro entender se han advertido en el presu
puesto . . : a acentuar los aspectos que consideramos importan
tes, finalmente proponiendo una reflexión sobre la funciona
lidad o la propia necesidad de dicha conselleria. 

Hemos analizado los cuatro últimos presupuestos, el 
último de 907 millones aproximadan-' ~nte, y nos encontramos 
con unas características comunes a nuestro entender en estos 
presupuestos. Son poco equilibrados, aportan poca variación, 
y mucho menos imaginación. Lo único que cambia es la 
memoria: las memorias anteriores, de 1991, 1992 Y 1993 
fueron exactamente iguales; la de 1994 es nueva, y de ello 
hablaremos después. Son programas abstractos y excesiva
mente generales, j nay una inconcreción de partidas presu
puestarias manifiesta. 

Ante esta situación nosotros nos hacíamos y nos 
hacemos una serie de preguntas: ¿Tiene relevancia el presu
puesto tal como se nos presenta? ¿Tiene adecuación a las 
necesidades de la Comunidad Autónoma? ¿Se corresponden 
las necesidades que plantea y las necesidades reales con los 
objetivos? ¿Tiene algo que ver con la publicidad? ¿Es un 
conjunto de programas sin nexo común ni relación adecua
da? ¿Es un cajón de sastre? Hasta aquí exactamente es el 
mismo fragmento, con muy pocas variaciones, de cómo este 
diputado empezó el año pasado la enmienda a la totalidad. 

y he querido empezar con las mismas palabras, salvo la 
cuestión de la memoria, porque realmente salvo la me
moria -que, como ya le dije en la comparecencia, tiene 
un carácter claramente naif- sería como un cuaderno 
de los niños pequeños, que se le ha cambiado la tapa, 
pero nada más. Sabemos que, como usted dijo en com
parecencia, la memoria la hizo usted -la hemos leído-, 
según sus propias palabras con dedicación y cariño. El 
problema es que, como le digo, no corresponde esa 
dedicación y ese cariño que planteó en la memoria con 
los diferentes programas. 

Mañana hará seis meses de lo que usted llamó 
su aterrizaje en la conselleria, y nos plantea unas nuevas 
preguntas, que serían en términos generales las siguien
tes: ¿Es responsable del proyecto de presupuestos? Di
ríamos que sí. ya que se supone que usted es la respon
sable del proyecto de presupuestos. ¿Es una conselleria 
de nueva creación? ¡\o, es una conselleria de nuevo 
nombre, pero no de nueva creación. ¿Es una conselleria 
de nueve cifras, como usted dijo? Sí y no, porque como 
después explicaré, si a los seis programas de los que 
consta su conselleria le añadimos los dos program<ls que 
pertenecían a la Conselleria adjunta a Presidencia, so
brepasaría los 1.000 millones de pesetas. ¿Tiene un 
margen de confianza? Ya se lo he dicho en comisión: 
fifty-fifty. ¿Ofrece eficacia y transparencia? Usted en 
comisión, en los dos debates que hemos tenido sí que la 
ha ofrecido; los presupuestos no nos parece que la ofrez
can. ¿Es un presupuesto equilibrado. imaginativo, con
creto? Tampoco nos lo parece. 

Ante esto, nosotros hemos planteadC' .3sta en
mienda a la totalidad, y unas enmiendas const:cuentes 
para no caer en lo que el año pasado nos decía el con
seller, que er:1 n inconsecuentes con la enmienda a la 
totalidad, y esperamos que en los debates posteriores se 
puedan discutir lo suficiente y puedan ser aprobadas. En 
términos generales vale la pena recordar que una conse
lIeria que pasa en 1991 con un presupuesto de 1.078 
millones a 1994 de 907 millones, que si sumamos los 119 
millones correspondientes a los dos programas que han 
pasado a la Vicepresidencia, como le he dicho, habría 
un montante de 1.026 millones. 

Los seis programas seguimos entendier jo que 
no tienen un nexo común, ya que desde actividades 
clasificadas nos parece que tienen bastante poco que ver 
con juventud, bastante poco que ver con Protección 
Civil, con corporaciones locales, vivienda rural, meno
res ... No entraremos en el desglose de todos ellos, pero 
sí que me gustaría comentar un tema que este diputado 
ha reiterado específicamente. Dos cuestiones o tres nada 
más le diré. El caso, que otro diputado ha dicho ya, es 
bastante paradójico, por no decir otra palabra, que un 
presupuesto en un área como el préstamo a viviendas 
rurales -y usted lo ha reconocido- tenga 5 millones de 
pesetas de gestión y un gasto de personal del doble de 
ese dinero. Es decir, que solamente el gerente -que es un 
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cargo de asesor de los tres que tiene usted- de vivienda rural 
percibe unos salarios mayores del dinero que tiene que ges
tionar. Evidentemente no creo que vayamos a muchos lados 
en esta comunidad, ni en ninguna parte. Por otra parte nos 
parece preocupante, y se lo dijimos en comisión, que está 
bien aquello de que no sepa la mano derecha lo que hace la 
izquierda, o algo así; pero que su conselleria no sepa y plan
tee como una actuación nueva en concreto unas actuaciones 
en Menorca, que fueron resultado de una moción del Grupo 
Parlamentario Socialista hace dos años y que no se han reali
zado, nos parece preocupante. 

En general, y para resumir, le volveríamos hacer de 
otra manera las preguntas. Nos gustaría que esa responsabili
dad que tiene del proyecto de presupuesto estableciera unas 
prioridades claras; que esta conselleria por usted llamada de 
nueva creación -que evidentemente tampoco tiene mucho 
que ver el título con los programas que tiene, pero esta es 
otra cuestión- si es posible, usted lo ha dicho en dos debates 
anteriores que hemos tenido, tuviera un carácter marcada
mente diferenciado no sólo en la portada del cuaderno, sino 
en las hojas del cuaderno, en la radiografía presupuestaria. 

En concreto, y por último, hay una cuestión sobre la 
mesa: dentro de pocos días la Comunidad Autónoma afortu
nadamente va a tener las transferencias en menores, transfe
rencias -como usted en comparecencia- que vendrían bien 
dotadas; efectivamente, la dotación es aproximadamente de 
700 millones de pesetas, con lo cual claramente está bien 
dotada, y resulta que hoy mismo ya ha habido ... , en setiem
bre hubo determinadas críticas de la Asociación de Juristas 
de Baleares, y hoy mismo la prensa dice "educadores sociales 
critican el primer acto del Govern en materia de menores. 
Vaya con cuidado con este tema, porque si todavía no tiene 
las transferencias, aunque las va a tener dentro de pocos 
días, y le dicen ya cosas como que les preocupan los méto
dos que se utilizando para renovar los mecanismos institucio
nales de la protección de menores después de la llegada de 
las transferencias, no creo que sea un buen comienzo ante 
unas transferencias de este tipo; por todo lo cual pedimos 
que tengan en cuenta una modificación total de este presu
puesto. Muchas gracias. 

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

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Tejero. Per part del Govern té la parau
la la Sra. Consellera de Governació, Sra. Cirer. 

LA SRA. CONSELLERA DE GOVERNACIÓ (Cata
lina Cirer i Adrover): 

Gracies, Sr. President, senyores i senyors diputats. 
Sr. Tejero, abans de res voldría fer una petita introducció: 
gracies al Grup Socialista per donar-me l'oportunitat d'al
menys acabar l'any i haver-me estrenat al Parlamento És una 
oportunitat; és una esmena als pressuposts, podria haver 

estat d'una altra manera pero s'ha d'agrair. Un altre 
detall: m'hagués agradat més hagués estat dema, per
que dema és una data molt important en la meva vida, 
peró anam accelerats i no ha estat dema. El canvi de 
decada, de 29 a 30 anys hagués estat una data important 
per senyalar i per recordar que m'havia estrenat a un 
Parlament, just entrats els trenta anys. Pero bé, així 
quan tengués ( ... ), Sr. Alfonso, ho podria recordar i 
contar als meus néts. 

Bé, Sr. Tejero, hi ha hagut una serie de pregun
tes que m'agradaria contestar, pero voste m'ha anat 
contestant a la vegada que me les feia. Supos que no 
importa que hi torni fer referencia, perque és responsa
ble del pressupost? Voste diu que sí. És conselleria de 
nova creació? Voste diu que no. És conselleria de nou 
xifres? Sí i no ... Voste ja les anava contestant, per tant 
les obviaré i no en faré caso Pero sí que hi ha altres 
coses de que m'agradaria parlar. En primer lloc, parlen 
que és un títol que no té res a veure amb els progra
mes. Són sis programes sense nexe comú, que no té a 
veure un tema amb els altres. Miri, jo li vull entendre 
que no hem inventat la pólvora amb aixo. A Andalusia 
la conselleria de governació té els mateixos temes que 
tenim nosaltres: a Catalunya la conselleria de governació 
té les mateixes competencies que tenim nosaltres; i a 
altres comunitats canvia de nom, el diu Consejería de 
Presidencia, o de Administraciones Públicas, Consejería 
de Interior, pero agrupen les mateixes competencies que 
tenim nosaltres. Algunes en ten en un parell més, cosa 
que també voldríem tenir d'aquí al'any que ve, o quan 
pogués ser, noves competencies que esperam assumir si 
els seus companys de Madrid ens deixen també. Aixo Ji 
volia dir, són temes inconnexos, pero també hem parlat 
en comissió, Sr. Tejero; són temes crec jo que ben es
tructurats, i així ha defensaré. 

Tenim dues direccions generals, una direcció 
general d'Interior. Voste troba que no són temes propis 
de la Direcció General d'Interior. Jo trob que sí, que 
esta ben justificat que hi sigui. Tenim una altra direcció 
general, amb uns temes totalment distints -té raó- de la 
Direcció General d'Interior, pero amb uns temes que 
crec que són prou importants, i ben relacionats, i amb 
un bon nexe d'unió. 

Que més ens dei a aquí? Ens parlava si té ade
quació a les necessitats de la Comunitat Autonoma. Jo 
només li diria una cosa: tres característiques crec que 
tenen els pressuposts d'aquesta conselleria de Governaci
ó. Un seria solidaritat, i l'altre que estan fets amb un 
principi d 'eficiencia i d 'eficacia. Per que solidaritat? 
Primer, li posaré un exemple d'una gran família, com 
pogués ser el Govern de la Comunitat Autonoma, amb 
una barra de pa, i ens l'hem repartida cadascú segons les 
seves necessitats alimentaries, o la necessitat d'actuació. 
A mi me n'ha tocat un tras, amb principi de solidaritat 
perque els altres també puguin actuar, i jo m'adequaré 
a aguest tras. Principi d'eficiencia, consisteix en I'obten-
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ció deIs milJors resultats possibles amb la utilització del me
nor número de recursos possibles, optimitzant la despesa. La 
meya finalitat ha de ser la d'arribar a aconseguir el maxim 
de benestar comunitari gastant el mÍnim possible i en el 
temps oportú. 1 principi c1 'eficacia, va més bé dirigit a una 
correcta selecció deis fins a aconseguir, i la seva consecució 
en el temps en el termini assenyalat. Crec que són tres prin
cipis que inspiren els nostres pressuposts, i n'estam també 
ben orgullosos que els inspirin. 

Ja hem parlat deIs programes sense nexe comú, ja lí 
he dit que estaven estructurats d 'aquella manera, en les direc
cions generals. Em parla també que és un caixó de sastre, ja 
no és la primera vegada que ho diuen; per a vostes quasi 
totes les conselleries són caixons de sastre: cultura, caixó de 
sastre; governació, caixó de sastre. Crec que som qualque 
cosa més que un caixó de sastre, i crec que els ho demostra
rem; i jo mai he entes, o em costava entendre -per ventura 
es la inexperiencia parlamentaria o la inexperiencia política; 
voste diu que dema fara mig any que estam aquí-, no ente
nia jo massa bé aixo de les esmenes a la totalitat, no entenia 
massa bé com podien anar, i la veritat és que em demostren 
que és per sortir aquí enmig per parlar una mica, per deba
tre quatre coses; i crec que aixo és una part que podríem dir 
de política facil. Té les seves dificultats, jo crec que la meva 
obligació i el meu deure és venir aquí i explicar-los el que 
ha de ser la meva conselleria, les actuacions que vull dur a 
terme. Pero arnés d'aquest deli;e, que el tenc, tenc una altra 
cosa, que és responsabilitat, i en deu minuts, un quart d'ho
ra, trenta minuts, el temps que sigui que jo surt aquí a expli
car-li el que són els pressuposts no és suficient. 

Crec que la me va responsabilitat passa per demostrar 
l'eficacia, l'adequació als pressuposts i la justificació d'actua
cions de la conselleria, passa per demostrar-ho els 365 dies 
de l 'any, des de primer de gener fins a 31 de desembre. 1 el 
seu deure també crec que és veure les nostres actuacions, 
jutjar les nostres actuacions, i cridar-nos a l'ordre sempre que 
ho creguin necessari, pero amb un principi molt cIar, que és 
que el que ha de regir aquesta responsabilitat, que és tenir 
cIar que les nostres actuacions i les seves crítiques o les seves 
observacions han d'anar sempre dirigides al servei, als habi
tants d'aquesta comunitat. 

Voste no vol desglossar els temes. Diu que són pres
suposts poc concrets, i diu que no vol entrar area per area 
a parlar deis diferents temes. Bé, a mi m'agradaria també 
poder-n 'hi parlar. Ja n 'hem parlat altres vegades, pero sí 
que m'agradaria concretar-li segons quins aspectes. Voste diu 
que no són concrets, que no hi ha programes concrets; bé, a 
Din :ció General d 'Interior hi ha un programa de protecció 
civil, ja li varem explicar en que consistia, ja li varem expli
car que consistia en l'actuació, en la planificació d'aquest 
departament; consistia . Jmbé en la impulsió del voluntariat, 
la impulsió de la formació i la impulsió d'una bona planifica
ció per actuar en aquest departament. Quant a policies 10-
cals, també Ji varem explicar en que consistia el programa. 
Consistía en continuar impulsant amb cursos de formació, en 

elaborar la normativa que pertoqui, tot el tema de poli
cies locals. 

Si vol que passi a la Direcció General de Joven
tut, si no és concreció la promoció d'activitats juvenils 
a ajuntaments, l'elaboració de guies d'ocupació juvenil, 
la borsa de treball i la se va informatització, promoció 
d'associacions, difusió, aplícació i utilització de la viatge
teca i biblioteca, radio jove per cursos de radiodifusió, 
potenciar oficines d 'informació juvenil, continuar amb 
les activitats d'educació de temps lliure, amb una filoso
fia clara d'educació al jove cap a la natura, continuar 
amb els campaments, camps de treball i intercanvis, 
mantenir convenis de col-laboració amb agrupaments i 
escoles de formació ( ... ) i temps lIiures ... Tot aixo són 
coses concretes, crec que són concretes. 

Quant a família, vull recordar-li que a més 
d'accions concretes en família, que cree que s'han de fer 
sempre, també I'any 1994 entram dins l'any internacio
nal de la familia, i hem de fer accions dirigides cap a 
aquest tema. M'ha parlat també del tema de menors, per 
que no el dúiem aquí, o per que no es contemplava la 
xifra, o m'ha parlat de la transferencia de menor:,. Jo li 
vaig dir, i aixo deu ser al diari de la sessió de la comissi
ó, que jo mateixa demanaria compareixen~a quan esti
gués publicat oficialment al butlletí, per demanar que 
pensavem fer en materia de menors. I estigui tranquil, 
he vist les crítiques del diari, pero no se'n preocupi, 
sabem cap a on anam, i sabem que volem fer amb 
aquest tema, i també estigui tranquil, que esta pensat 
que la nostra compareixen~a, tant jo com membres del 
meu equip, per venir a explicar-los la programació i tots 
els temes de menors. 

No sé si em deix qualque cosa, perque ja m'he 
fet un embull amb les fulles; pero, bé, com que Ilavors 
podré tornar intervenir, si deix qualc~ ue cosa, ara ho 
repassaré i ja ho afegiré. Pero la il'lusió de que voste 
parlava, que veig que li ha fet, o és el que més ha alabat 
de la memoria que sortia en aquests pressuposts, la 
iHusió de que parlava voste no la veu en els programes. 
Jo li puc dir que la il-lusió hi és ben igual, als progra
mes, és ben igual a totes les actuacions que farem, i no 
només a la memoria. Les ganes hi són, i no només per 
pan meya, sinó per part de tot un equip de persones 
que estan en marxa i tenen ganes també de fer coses 
dins una conselleria que vostes troben caixó de sastre, 
que troben amb temes inconnexos; pero que, ja li die, 
365 dies de l'any 1994 crec que seran suficients per 
demostrar-li que el pressupost s'ajusta a les necessitats, 
i que les actuacions que farem estaran d'acord amb una 
programació, amb unes idees j amb una il'lusió i ganes 
de tirar-ho endavant. Gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sra. Consellera. Pel tom de replica té 
la paraula el Sr. Tejero. 
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EL SR. TEJERO 1 ISLA: 

Gracies, Sr. President. Usted dice que la ilusión está 
en los programas. Yo lo que le he dicho es que del cuaderno 
lo único que ha cambiado es la portada. Y si quiere, como ya 
se lo dije en comisión, y tengo aquí el diario de sesiones de 
comisión, podemos hablar de que en actividades clasificadas 
hay una decaída presupuestaria, en menores hay exactamen
te igual el mismo presupuesto, que además venía del minis
terio de asuntos sociales: en juventud hay una caída presu
puestaria en pocos millones; en protección civil hay una 
subida presupuestaria, que es lo que usted dijo por activa y 
por pasiva, pero es una subida presupuestaria de 6-7 millones 
de pesetas, es decir nada, lo que vale un asesor o un poco 
más. A lo mejor este asesor que tiene, que gestiona tanto 
capital, le valdría la pena para ampliar en protección civil. 
En vivienda rural, como ya hemos dicho, de 25 millones ha 
pasado a 5 millones. En serveis generals la cantidad que se 
lleva el personal de la conselIeria es bastante importante, y 
evidentemente faltan, como también le dije, campañas de 
prevención personal para menores que hasta ahora, que se 
sepa, tiene tres; falta lo que el Sr. Gilet dijo el año pasado en 
debate de presupuestos que entraría una ley de protección 
civil a este parlamento, hace un año lo dijo aquí, y todavía 
la estamos esperando; faltan muchas cosas. 

Entonces, lo único que yo le he dicho en términos 
generales es: Primero, me parece muy bien que usted tenga 
una intención, que lo haya con mucho cariño y con mucha 
dedicación, con todo lo que usted quiera. Pero aquí venimos 
a hacer política, ni fácil ni difícil: política. Entonces usted 
hace una introducción, y luego lo de dentro yo no sé si lo 
hacen, pero evidentemente es igual, no hay una variación 
presupuestaria significativa, y lo cortés no quita lo valiente. 

El recurso que hace a otras comunidades autónomas: 
bueno, ¿qué quiere que le diga? Pues, mire, si quiere que 
hagamos un listado de otras comunidades autónomas, cómo 
se llama cómo no, o las salidas hacia delante que en unos 
determinados comenta; es un tema a estudiar el de la policía 
autónoma. No sé si es demasiado lo que tiene, como que 
para encima tenga que estudiar la cuestión de la policía 
autónoma, que es un tema posiblemente interesante, pero ... 
Hay cuestiones importantes que se han discutido también en 
este parlamento, como la transferencia de las actividades 
clasificadas a los consells, a los ayuntamientos. Hay una serie 
de cuestiones que evidentemente tienen importancia. Hay un 
Institut Balear de Serveis a la Joventut, que reiteradamente se 
ha visto la poca operatividad de las acciones que tiene, sobre 
todo las acciones que repercuten en los jóvenes uno a uno. 

Y, claro, usted habla de que el año 1994 será el año 
de la familia. No se concreta en ningún programa específico. 
Usted habla de la Dirección General de Protección de la 
Infancia y Familia, etcétera, etcétera, pero no hay ningún 
programa específico de familia . Con decir que el año 1994 
será el año de la familia, pues no sé si será el de la familia 
Ulises, o el de la familia Trapisonda, o de cuál será, pero 
evidentemente no se concreta. Es lo que le digo: lo que usted 

dice en su exposición de motivos no se corresponde con 
los presupuestos. 

Por otro lado, creo que cuando habla de las 
características de solidaridad, se referirá a solidaridad 
con otras conselIerias, no con la Comunidad Autónoma. 
Entendemos que la solidaridad se ha de entender para 
todos. Lo de eficacia y eficiencia lo iremos viendo . Este 
diputado por tercera vez le dice que tiene un margen de 
confianza, pero tampoco hay que abusar. 

(Rialles) 

Hay una última cuestión que le quería decir: 
mire, cuando yo empecé a fumar -esto se lo digo en 
tono jocoso, una especie de adivinanza- en mi tierra 
fumábamos Celtas cortos, que se llamaban, y ahora 
mismo hay un grupo de mi tierra, de la tierra en que yo 
nací, muy famoso con ese nombre; tiene en la actuali
dad un disco -yo soy muy aficionado a la música- y le 
recomendaría que se leyera el título de este disco. 
Muchas gracias. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Tejero. Pel torn de contrareplica té 
la paraula la Sra. Consellera de Governació. 

LA SRA. CONSELLERA DE GOVERNACIÓ 
(Catalina Cirer i Adrover): 

Gracies, Sr. President, sényores i senyors dipu
tats. Sr. Tejero, ja surt sense els papers perque ... (Ria
lles) diré el que em surti. Miri, Sr. Tejero, per no valer 
concretar a la primera intervenció, veig que ara anava 
concretant, i anava parlant de coses, i anava dient una 
serie de punts concrets, alguns d'eIls que són objecte 
d'esmenes parcials en els pressuposts; supos que després 
es tocaran. 1 tenen també una fixació, que és de 
remetre'm sempre a un antecessor, que no meu, que era 
el Sr. Gilet. Sempre ens remeten a aixo, pero no tenen 
memoria historica, perque el meu antecessor no va ser 
el Sr. Gilet, va ser la Sra. Vicepresidenta, la qual cosa 
m 'honora molt. 

M'ha parlat de transferencies d'activitats classifi
cades a consells insulars. Tenim, esta en marxa que es 
transfereixi als consells insulars. Pero quan parlava que 
no volia concretar, jo el que no volia és passar-Ii una 
!lista de temes que hem pogut debatre en comissió, i 
voste ha sap perque ens hem vist tots dos, amb molt de 
gust, també tenc moIt de gust de tornar-me'l trabar 
aquí. Estic content que continu"i mantenint el marge de 
confian<;a, pero sempre estam alla mateix: que és, que 
no hi veu cap actuació concreta? Supos que no hi veu 
cap actuació concreta ni que anam endavant. Jo li puc 
dir que sí, que en feim; tal vegada ens hauria de mirar 
una mica més, o fixar-se una miqueta més en nosaltres 
o en les actuacions que feim. 
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M'hauria de repetir el títol del disc ele Celtas Cortos, 
perque no sé quin és, i també m'agradaria que me'l repetís. 
1 una altra cosa, Sr. Tejero, i ara també en plan jocoso, com 
ha dit voste: la meya inexperiencia -ja Ji he dit- a no enten
dre massa bé el que eren esmenes a la totalitat, i perque es 
feien, aixo m'ha duit a pensar, i aquests dies ha ha vist, m'he 
assegut moltes hores aquí, escoltant que passava per veure 
la dinamica com anava, i per no sortir abans el'hora, ni reti
rar-me abans que hem tocas; pero he descobert una cosa, 
que és que amb les esmenes a la totalitat és qua n tenen 
vosú~s -jo també he agrai"t 1 'oportunitat que m 'han elonat ele 
sortir, els ho agraesc- una oportunitat de fer públiques les 
seves inquietuels, ele fer públícs els seus dubtes, i de fer pú
blics els seus qüestionaments a coses que nosaltres, del Go
vern o del panit que ens elóna suport, tenen. Miri, com que 
estam a Nadal, com que el Sr. Alfonso coneíx -i n 'hem parlat 
moltes de vegades- que tenc un esperit cristia molt recone
gut, ido, miri, ja estic contenta si he pogut fer la meya obra 
de Nadal; lí he donat l'oportunitat, Sr. Tejero, que fes públí
ques les seves inquietuds, els seus pensaments en aquest 
debat de pressuposts, i que donas pubJicítat a les seves idees. 
Adéu, bon Nadal i molts d'anys. Gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sra. Consellera. Altres grups que vulguin 
intervenir per fixar la seva posició? Grups que vulguin inter
venir per fixar la seva posició? Passam al debat de globalitat 
de la resta de les esmenes de la secció 21-Institut Balear de 
Serveis a la Joventut. Per part del Grup PSM I EEM es 
mantenen les esmenes 3530, 3531, 3571, 3570, 3572, 3569, 
3567 i 3634. 

EL SR. GOMILA 1 BARBER: 

Gracíes, Sr. President, senyores i senyors diputats. 
Una serie d'esmenes que presenta el nostre grup a aquesta 
secció 21 de la Conselleria de Governació. En primer lloc, 
molts d'anys, i que en pugui fer molts la Sra. Consellera -per 
dema, evidentment-. 

Una esmena que presenta m és la de potenciar l'acti
vitat inspectora en materia d'activitats classificades, com ja 
s'ha dit en el debat anterior aquest programa ha decaigut en 
la seva quantitat, i nosaltres l'incrementavem amb una esme
na d'addició de 10 milion::. de pessetes. 

Una altra esmena, que d'aquí la Sra. Consellera en 
el debat anterior no n'ha parlat gens, és -i se lí ha citat- al 
programa de serveis a les corporacions locals, i més concreta
ment el Servei de millora de l'habitatge rural annex a explo
tació agraria. Nosaltres creim que tenir un gerent d 'aquest 
servei que cobra 5,8 milíons de pessetes, un gerent nomenat 
a dit, que no és un funcionari de l'administració, és un C"lf

rec de confiano;;a, que cobra aquesta quantitat i que atoi ga 
subvencions per un total de 5 milions de pessetes, pens que 
és una demostració clara de l'eficacia ele 365 elies que ha de 
tenir la Conselleria ele Governació, i que abans ens esmenta
va la Sra. Consellera; i també és una mostra clara elel pro-

grama que ahir debatíem amb el Sr. Conseller ele Cultu
ra, de construir una administració agil i eficao;;. Nosaltres 
creim, i ahir ha varem dir, que ao;;o hauria de ser un 
lema per a totes les conselleries, i en aquest servei em fa 
l'efecte que el'agilitat i eficacia, gens ni mica. Amb el Sr. 
Orfila varem estar mirant i comptant les subvencions 
que es elonaven amb aquest servei, i varem quantificar 
que elonava una sub venció i mitja cada mes. Evi
dentment cobrar 5,8 milions per donar una subvenció i 
mitja caela mes ens semblava que el'agilitat i eficacia, res 
de res. Per tant en aquesta esmena nosaltres el que pro
posavem era traspassar aquest serveis als consells insu
lars; proposavem també traspassar-lí fins i tot el sou del 
gerent, i per tant la quantitat a repartir en subvencions 
seria més important, i donar-ho als consells insulars. 
Evidentment aquí obviavem el capítol 2, que suposam 
que també té aquest servei, que supos que els consells 
insulars estaran encantats ele posar-lí. 

Unes al tres esmenes que també presenta el 
nostre grup serien quant a incrementar les dotacions que 
es fan als ajuntaments per a les oficines i punts d'infor
mació juvenil, perque siguin L111S vertaders divulgadors 
de les activitats que fan els joves i per als joves, i la 
elocumentació que genera el Centre de Documentació i 
Informació Balear de la Joventut. Són els dos primers 
objectius que es marca la conselleria dins aquest progra
ma de joventut, esta dins aquests dos primers augmentar 
i millorar els ser veis que donen aquestes oficines, pero 
als convenis que signen amb els ajuntaments per obrir 
aquests oficines, la conselleria només _aporta una petita 
subvenció d'unes 250.000 pessetes, la documentació que 
aBa es repartei ':, i el retol que hi ha el'haver a la porta 
d'aquestes oficines. Evidentment el mateix conveni fa 
explícit que qui ha penjar el retol és l'ajuntament. 
Nosaltres creim que una dotació un poc més important 
per a aquestes oficines no hi vindria de més, i per aixo 
presentam aquesta esmena d 'incrementar la dotació en 
5 milions de pessetes, i concretament de dotar els ajunta
ments, que són els que sufraguen les des peses de mante
niment d'aquesta oficina, del local i ele la despesa ele 
personal. 

Així mateix, una altra esmena que té els nostre 
grup és, i també uns ajuts als ajuntaments per al funcío
nament deIs centres de joventut que en el seu moment 
es varen crear, i que un deIs objectius era incrementar la 
xarxa, que a cada poble hi pogués haver un centre de 
joventut, i nosaltres incrementam també aquesta partida 
en 20 milions de pessetes. 

Una altra, per tal de fomentar l'associacíonisme 
juvenil, i sobretot la seva diversificació, i fomentar i 
donar a coneixer les diferents activitats que es fan dins 
les associacions, proposavem una esmena d'afectació de 
4 milions de pessetes. 

luna aItra esmena, que seria ele col·laboració 
amb els consells insulars ele joventut, per tal de realitzar 
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unes campanyes de coneixement sobre el tema de l'objecció 
de consciencia, i sobretot sobre el tema de la prestació social 
que es pot fer a les Illes Balears, que els joves en general en 
tenen un desconeixement total, perque elllistat de centres on 
es pot fer aquesta prestació no els arriba fins que no s'han 
declarat objectors, i fins que no tenen l'obligació d'incorpo
rar-se. Per tant, nosaltres creim que seria una informació 
previa que es podria donar sobre aquests dos temes. 

1 una esmena ja reiterad ora, que sol ser a cada pres
supost, seria l'augment de dotació del Consell de Joventut de 
les Illes Balears, que és una partida que em fa l'efecte que 
deu fer com a mínim quatre anys que es manté amb la 
mateixa quantitat. Nosaltres creim que amb aquests darrers 
anys les diferents partides del pressupost han augmentat, i 
aquesta ha quedat congelada; i per tant nosaltres proposarí
em un augment de 3 milions de pessetes. 

Una altra esmena que presenta el nostre grup és a la 
totalitat de l'Institut Balear de Serveis a la Joventut, perque 
creim que aquest servei perfectament el podria fer la Direc
ció General de Joventut. Menors i Família, que és inneces
sari mantenir aquest institut, i sobretot si tenim en compte 
que l'Institut Balear de Serveis a la Joventut fa convenis per 
a la realització de les seves activitats amb entitats i associaci
ons de les Illes. Per tant, nosaltres creim que les activitats 
que realitza aquest institut, i sobretot si tenim en compte les 
activitats realitzades durant aquest estiu del 1993, que s'ha de 
dir que l'Institut Balear de la Joventut va suspendre més de 
la meitat de les activitats que s'han realitzat durant la campa
nya d 'estiu, a part deis errors que varem detectar al seu 
fulletó de propaganda, que també el Sr. Orfila ja els va clo
nar a coneixer amb una pregunta; que més de la meitat 
previstes per aquest estiu que havia de realitzar el propi 
Institut Balear de Serveis a la Joventut, han estat suspeses. 
Els camps d'aprenentatge que es preveien per a aquest estiu, 
que no sé si és una activitat que es realitza durant molts 
d'anys, pero em fa l'efecte que és una activitat innovadora, 
s'han hagut de suspendre tots els que s'havien de realitzar. 
Així mate ix les colonies urbanes, que també estaven previs
tes per a aquest estiu, no s'han realitzat; i l'únic que s'ha fet 
han estat les activitat per a menors de 14 anys. Pero quan 
parlavem de joves, de joventut, les úniques activitats que 
s'han realitzat han estat els camps de treball, i en el tema de 
camps de treball també s'ha de dir que s'ha suspes el des 
Torretó. Per tant aquesta esmena a la totalitat, per tal que 
aquestes activitats es realitzin des de la Direcció General de 
Joventut, i no cal mantenir aquest servei, que és !'Institut 
Balear de Serveis a la Joventut. Moltes gracies. 

(El Sr. President repren la direcció del debat) 

EL SR. PRESIDENT: 

Grades, Sr. Gomila. Per defensar les esmenes del 
Grup Parlamentari SOCIALISTA té la paraula la Sra. Maga
ña. 

LA SRA. MAGAÑA 1 ALAPONT: 

Sí, Sr. President. Ens dividirem el temps la Sra. 
Teresa Riera i jo, i jo defensaré les esmenes de la secció 
21 següents: 4066, 3839, 3838, 3836, 3837, 3832, 4039i 
3835. La resta de les esmenes, com ja he dit, ho fara la 
Sra. Teresa Riera. 

Les esmenes abans esmentades fan especial 
referencia al tema de menors i al de protecció civil, així 
C0111 a la millora d'infraestructura per a la policia local. 
Defensar-Ies una per una no seria adequat, per les hores 
que esta m i pel poc temps que tenc. Per tant només 
voldria dir que per als socialistes és mo11 important 
poder descentralitzar els serveis als quals fan referencia: 
protecció civil, millora de la infraestructura de les polici
es locals i del servei de menors, que precisament avui 
hem conegut pels mitjans de comunicació que la conse
llera s'ha compromes a fer una llei de menors, que 
esperam que dugui a aquest parlament quan tenguin les 
transferencies. És important i necessari que aquests 
serveis siguin igual de dignes a totes les illes, perque 
totes les poblacions són part d'aquesta comunitat auto
noma. 

Pel que fa referencia a les activitats classificades, 
hauria de dir-se el necessari i urgent d'un debat profund 
i polític sobre aquesta materia, perque l'actual infraes
tructura administrativa que donen els serveis clarament 
no és l'adequada. Hi ha retards importants i falta d'efi
cacia, i tot aixo repercute ix en una mala aten ció als 
ciutadans de les nostres illes. 

La darrera es mena de que faig defensa, fa refe
rencia a la creació d'una partida per tal de signar un 
conveni Comunitat Autonoma de les Illes Balears i 
Radio Televisió Espanyola per tal d'ampliar la progra
mació propia del Centre regional de nidio televisió en 
aquestes Illes. Els socialistes pensam que és necessari 
definir quina és la política en materia audiovisual en 
aquesta comunitat, no basta amb enviar videos, com fan, 
promocionals als canals de televisions locals, sinó que tal 
vegada s'hauria el'optar per tenir una entitat propia, i si 
no es vol fer una televisió autonomica com la gallega o 
com la catalana, dones s'hauria d 'optar per signar un 
conveni amb l'actual centre de radio televisió, amb la 
qual cosa podríem tenir una programació més digna i 
adequada per a les nostres illes. Gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sra. Magaña. La Sra. Riera té la parau-
la. 

LA SRA. RIERA 1 MADURELL: 

Moltes gracies, Sr. President, senyores diputa
des, senyors diputats. Sra. Consellera, mo!ts d'anys pe! 
canvi de decada, primer de tot. Seguint els consells que 
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ens ha donat sobre la responsabilitat que han de tenir totes 
les actuacions deIs grups de l'oposició, les esmenes que de
fensaré a continuació pretenen aportar millores a la distribu
ció del pressupost que fa el Govern d'aquells programes que 
afecten la joventut d'aquesta comunitat autonoma, sobretot 
en aspectes que el nostre grup considera fonamentals, com 
són l'educació per a la convivencia, per a la igualtat, pel a 
la pau -de que ahir ja vaig fer una petita referencia, encara 
que molt breu- la salut, el temps lliure, el voluntariat i la 
prevenció d 'accidents. 

El dret i el deure de gaudir d 'una societat no discri
minatoria demana des de la raó i la justícia uns programes 
que contemplin una orientació formativa i/o professional per 
él ia joventut, home o dona, perque opti pel que considera 
que fomentara. amb més autenticitat el seu desenvolupament 
integral com a persona. Aquesta decisió és la que perfilara 
el seu futur, el de la societat, i per tant el nostre. A les nos
tres escoles, com a conseqüencia de l'aplicació de la Logse, 
ja es duen a terme des deis departaments d'orientació, des de 
les tutories, i des deis equips socio-pedagogics autentics 
programes d'orientació no discriminatoria. Ara bé, un cop 
finalitzat el cicle obligatori els joves s'han d'enfrontar a un 
ventall d'opcions ja més de caracter professional o educatiu, 
i en qualsevol cas formatiu en un moment decisiu per al seu 
futuro La societat, sobretot a través de les institucions. té 
obligació d'oferir programes d'orientació que contemplin, a 
més de la realització personal, el sistema de valors, les acti
tuds, les noqnes i el conjunt d'idees i representacions que 
conformen el pluralisme de la nostra societat. D'aquí l'esme
na 3712, en la qual proposem programes d'orientació forma
tiva i professional que contemplin d'una banda la lliure elec
ció en funció d'jnteressos i aptituds, mai per raó de sexe, 
origen. o religió, i d'altra banda un suport d'aquesta opció 
lliure per part de la resta de la societat. 

Les desigualtats socials es fomenten amb pnlctiques 
discriminatories que es tradueixen en actituds d'intolera.ncia, 
que obviament originen una ideologia que les reprodueix i 
les legitima. Aquesta ideologia incideix en l'estructura pro
funda de les persones, condicionant le": seves conductes de 
manera subliminal pero amb eficacia. És obligació de les 
institucions públiques '. etllar per la qualitat de la convivencia 
de tots els ciutadans i ciutadanes, i aixo només s'aconsegueix 
amb una societat lliure de practiques intolerants. EIs joves 
d'avui són els que fixaran les normes de convivencia del 
futur, i d'aquí l'esmena , on es proposa una campanya entre 
els joves per fomentar no només la coexistencia d'individus, 
sinó la coexistencia de models culturals amb el mateix valor 
i amb tendencia a una societat plural. 

És molt important que els joves tenguin espais de 
debat i de convivencia propis. S'ha d'ajudar les administraci
ons locals a posar en funcionament i a ampliar les seves 
infraestructures dedicad es a la joventut. D'aquÍ una serie 
d'esmenes que presentem, i les del PSM 1 EEM, dues, la 
3567 i la 3571, a les quals el nostre grup donara suport. 

També el Consell de la Joventut té un paper 
fonamental, ja que és el reflex de la pluralitat de la 
població juvenil des d'un organisme no governamental 
que es vertebra des de l'associacionisme que cal fomen
tar i amb una política de subvencions que cal millorar. 
Per aixo presentem les esmenes 3714 i 3833, i donarem 
suport a les equivalents del PSM. 

Tot aixo fomenta també una cultura de Heure 
en la nostra joventut. S'ha d'organitzar al voltant deis 
seus somnis i les seves inquietuds. Cal fomentar la incor
poració, cada vegada més activa i patent, deis i les joves 
minusvalides en aquestes activitats. D'aquí l'esmena 
3716. Alguns d 'aquests joves, i desgraciadament cada cop 
més si no hi posem remei , la seva minusvalua és conse
qüencia d 'accidents, la majoria de circulació. La propos
ta de l' esmena 3717 va en aquest sentít. 

Només un concepte d'igualtat constrult des del 
reconeixement de la diferencia permetra el desenvolu
pament de les potencialitats i l'expressió de la riquesa 
propia deIs éssers humans sense limitació de cap mena. 
Aquesta diferencia ens permet abordar sense jerarquitza
ció de valors problemes que afecten de manera diferent 
els homes joves i les dones joves. Per aixo donarem 
suport a l'esmena 3570, del PSM r EEM, sobre l'objec
ció de consciencia i prestació social substitutoria, i el 
nostre grup presenta les esmenes 4014 i 4015, que volen 
ajudar a posar remei a la proliferació d'embarassos 110 

desitjats entre les joves. Ambdós problemes poden inci
dir fortamem en aquells que configura.ran la societat del 
futur o Totes aquestes esmenes el nostre grup les consi
dera fonamentals, ja que, sen yo res i senyors diputats, el 
que sembrem avui ho recollirem dema. Gracies, Sr. 
President. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sra. Riera. Fixació de poslclons: Pel 
Grup PP-UM la Sra. Salom té la paraula. 

LA SRA. SALOM r COLL: 

Gracies, Sr. President, senyores i senyors dipu
tats. Jo defensaré aquest conjunt de 29 esmenes -les 
darreres, pensam, per avui vespre- i les agruparé en cinc 
grans blocs: per activitats c1assificades, per plans insulars 
i municipals de protecció civil, amb els plans de preven
ció i atenció al menor, totes les esmenes que fan refe
rencia a joventut, i per acabar xerrarem un poc de l'lns
titut Balear de Serveis a la Joventut. 

Quant a activitats c1assificades, al nostre grup 
som conscients que fa falta millorar l'activitat inspecto
ra, j per aixo hi ha previst firmar un conveni amb el 
Col'legi Oficial d 'Enginyars Industrials per intentar 
millorar tot el referent a inspecció d'activitats classifica
des. I quant a transferencies pensam que el primer pas 
ha de ser transferir activitats classificacles als consells 
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insulars, i gue siguin aguests posteriorment gue decideixin si 
les han de passar als distints municipis. 

Les esmenes que fan referencia a plans insulars i 
municipals de protecció civil, hem de dir gue en aquests 
moments el servei de protecció civil col'labora amplament i 
dóna un complet assessorament als diferents ajuntaments que 
així ho sol, liciten per a l'elaboració deis plans d'emergecia 
corresponents. Creim que sempre es pot fer més, pero en 
aquest sentit creim gue l'ajuda és important i suficient. 1 
també hem de ser conscients que si acceptassim les dues 
esmenes que van en aquest sentit, si miram la partida de 
baixa, aixo suposaria la desaparició per complet de l'escola 
de policies municipals. 1 davant la conjuntura d'haver de 
triar, consideram que és millor per a la nostra comunitat 
mantenir 1 'escola de policies, i continuar amb I 'assessorament 
i ajuda permanent als municipis. Per aixo rebutjarem les dues 
esmenes que hi ha en aquest sentit. 

Quant a la confecció de plans de prevenció i atenció 
al menor, hem de ser conscients que encara no tenim compe
tencies plenes en aguest sentit, i els credits de que disposam, 
gue ens vénen via Ministeri d'Assumptes Socials, són per 
manten ir exc1usivament els centres propis de reformes, i en 
cap cas per a plans especial. Esperam en aquest cas l'any 
1994, en que ens vendran les competimcies, i esperam també 
comptar al pressupost amb partid es suficients per poder 
elaborar aguests plans especials tan importants. 

Quant a joventut, ens demanen un programa per a 
l'educació professional educativa no discriminatoria. Hem de 
tenir en compte gue iniciatives d'aquest caire es duen a ter
me per part de distintes conselleries del Govern en 
coHaboració en concret amb altres institucions. 

Quant a fomentar el voluntariat, hi ha moltes mane
res de fomentar el voluntariat que no siguin únicament mit
jan¡;ant aportacions economiques. EIs serveis de la Direcció 
General de Joventut esta n a l'abast de les entitats i persones 
joves per donar suport a les iniciatives que surtin en aquest 
sentit de la societat. 

Quant a les esmenes que fan referencia a campanyes 
contra les intolerancies, hem de dir que malgrat aguest és un 
problema preocupant entre els joves deis nostres dies, proble
mes com el racisme i la xenofobia cada dia són més impor
tants, i prova d'aixo és gue l'Injuve dedica la major del seu 
pressupost a aguest tema. 

Quant a fer una campanya de minusvalids perque 
puguin acudir a les activitats de Heure, hem de dir que la 
Direcció General de Joventut té un pla de integració de 
minusvalids per a les activitats de lleure, un pla que pretén 
aconseguir la major integració d 'aquests joves, tenint en 
compte criteris de caracter pedagogic i psicologic. 

Quant al fet que la ConseHeria de Governació el abo
ri una campanya per prevenir els accidents de circulació , 
hem de dir que en aquest sentit la Conselleria fa feina , i té 

previst realitzar una campanya en coHaboració amb 
distintes entitats i institucions. 

Quant a· incrementar les partides al Consell de 
la Joventut de les Illes Balears, hem de dir que a la 
Conselleria de Governació s'ha seguit el criteri d 'inten
tar -i de fet s'ha aconseguit- reduir la despesa corrent, 
reduir les despeses de funcionament. 1 si miram i com
param amb la quantitat que s'ha donat enguany al Con
seU de la Joventut, gue és la mateixa quantia que l'any 
passat, si comparam el muntant total del pressupost de 
Governació en tant en quant a la despesa corrent, el ' una 
manera percentual, ens trobam que s'ha incrementat la 
dotació al Consell de la Joventut. 

Quant a les campanyes d 'objecció de conscienci
a, no donarem suport a aquestes esmenes, ates que pen
sam que als joves de la nostra comunitat els preocupen 
moltes qüestions, arnés d'aquestes de l'objecció de 
consciencia i de la prestació social substitutoria. No 
obstant aixo la Conselleria de Governació ha tramitat 38 
places en aquest sentit. 

Quant a les esmenes del centre de planificacló 
familiar, hem de dir que han estat i han de ser les corpo
racions locals les encarregades de posar-les en funciona
ment, si així ho consideren oportú, i no correspon en 
cap cas a la Comunitat Autonoma aquesta iniciativa. 

1 per acabar, Sr. President, quant a l'Institut 
Balear de Serveis a la Joventut, hem de dir que any re re 
any es milloren els resultats i la gestió d'aguest institut, 
tant en l'organització de les activitats que lí són propies, 
com en la gestió i explotació de les instaHacions de 
joventut. Prova d'aixo és que cada any augmenta el 
nombre ele participants entre 6 i 26 anys que participen 
a les nostres activitats, joves de les tres iIIes, joves de la 
península i joves de l'estranger. A més, la majoria de 
les activitats es realitzen en coHaboració amb ajunta
ments i amb altres entitats. Hem de dir, per fer honor a 
la justícla, que els pressuposts per a l'any 1994 de 1'Ins
titut Balear de Serveis a la Joventut són fonamentalment 
inversors, dediquen quasi el 50% a inversions reals per 
adequar les diferents instaHacions juvenils a les necessi
tats actuals deis joves i les entitats juvenils. Aquestes 
inversions ens permetran d'ampliar les activitats, que es 
concentren només als mesos d'estiu, a tot l'any. Les 
activitats programades per l'IBSJ són moltes i variades, 
amb un esperit de protecció i coneixement del medi 
natural, activitats de conservació i repoblació del nostre 
patrimoni natural. S'organitzen campaments tem,hics, 
dissenyats en aquest cas pels propis monitors, de tal 
manera que s'aconsegueix així una major implicació 
d'aquests. i així s'augmenta la qualitat deIs campaments, 
dita la qual cosa, Sr. President, crec que queda prou 
justificat que el Grup parlamentari PP-UM no doni 
suport a aquest conjunt d'esmenes presentacles pel PSM 
i pel Partit Socialista. Gracies. 
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EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sra. Salom. Acabat el debat, passarem a les 
votacions del que s'ha vist avui horabaixa. Comen~arem per 
la votació ... 

LA SRA. SALOM 1 COLL: 

Sr. President, per una qüestió d'ordre. Hi ha l'es
mena 3492 del Grup Mixt, i volíem fer una transacció; 
abans de comen ~ar les votacions, crec que seria millor. 

EL SR. PRESIDENT: 

No entenc ql!e reglamentariament sigui massa comú. 
No obstant, si hi h ~, unanimitat per part de tots els grups 
d'aquesta cambra. En l ':.. .)ria hauríeI'l d'brir un debat sobre 
la transacció; és a dir, en definitiva, en aquests moments 
halL ¡em de reobrir un debat sobre aquesta qüestió, els grups 
haurien de tenir possibilitats de donar la seva postura en 
relació al tema. Si vost(~s creuen que s 'ha de reobrir un de
bat ... 

En qualsevol cas, a criteri de la Mesa, faci lectura, i 
si una vegada feta lectura per part deIs portaveus s'entén que 
es pot tramitar, es tramita. 

LA SRA. SALOM 1 COLL: 

Gracies, Sr. President. Faré lectura a la transacció 
que proposam. És l'esmena 3492. del Grup Mixt, afecta la 
secció 18, la motivació de l'esmena és "per tal d'augmentar 
les dotacions per als convenis amb els consells insulars". 
Proposaven una esmena de 40 milions de pessetes amb alta 
a la secció 18, i de baixa era la secció 11; j nosaltres proposa
ríem que l'alta fos de 10 milions de pessetes a la secció 18, 
al centre de cost 18300, subprograma 314100 i subcol1,-epte 
46101, una alta de 5 milions de pessetes. Secció 18, una altra 
alta al mate ix centre de cost, al mateix subprograma, i al 
subconcepte 46102 una alta de 2,5 milions de pessetes; i una 
altra alta de 2,5 milions de pessetes a la mateixa secció, cen
tre de cost, subprograma, i el subconcepte can viaria en 
aquest cas i seria el 46103. 1 la baixa seria de la secció 31, el 
centre de cost seria 126900, el subprograma seria el 22609, 
i el subconcepte no n 'hi hauria, en aquest cas, i seria una 
baixa per 10 milions de pessetes. 

EL SR. PRESIDENT: 

En qualsevol cas deman unanimitat per tramitar-la. 
Si no hi ha unanimitat no es tramitara aquesta esmena. Sí, 
Sr. Alfonso? 

EL SR. ALFONSO 1 VILLANUEVA: 

Sr. President, el nostre grup no donara suport a 
aquesta esmena, senzillament perque el Govern després 
d'aprovar l 'articulat té instruments més que de sobra per fer 
aquesta modificació de cn~dit. 

EL SR. PRESIDENT: 

D'acord, Sr. Alfonso. En conseqüencia no s'ad
met a tramit aquesta transacció. 

EL SR. VIDAL 1 JUAN: 

Per una qüestió d'ordre, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 

Sí, Sr. Vida!. 

EL SR. VIDAL 1 JUAN: 

Vull dir, a pesar que ja ho ha rebutjat un deIs 
grups, que s'hagués acceptat amb la distribució de que 
ha fet menció, que pareix que ha estranyat un poc, pero 
és que es refereix als tres consells insulars. Per tant 
aquest grup, que és el que presentava l'esmena, I'hagués 
acceptat. Que consti així al llibre de sessions. 

EL SR, PRESIDENT: 

Jo també vull fer l'observació que no era el 
moment oportú per fer una pro posta de transacció. La 
secció estava debatuda, esta cIar que no estava votada; 
el que passa és que jo vull mantenir les meves reserves 
quant al fet que fos el moment oportú per dur a terme 
aquesta proposta de transacció. 

EL SR. VIDAL 1 JUAN: 

No, no, si aixo no m'incumbeix. 

EL SR. PRESIDENT: 

D'acord. Passarem, ido, a la votació. 1 \")tarem 
en primer Uoc les esmenes a ports i litoral, a la secció 
17-Conselleria d'Obres Públiques i Ordenació del Terri
torio Votarem en primer lloc l'esmena 3646, del Grup 
Parlamentari PSM 1 EEM. 

Senyores i senyors diputats que voten a favor, es 
volen posar drets, per favor? 

Senyores i senyors diputats que voten en contra? 

Senyores i senyors diputats que s'abstenen? 

25 vots a favor, 31 en contra, 2 abstencions. 
Queda rebutjada aquesta esmena. 

Passam a la votació de les esmenes 3792, 3803, 
3804, 3805, 3844, 4030 i 4031, del Grup Parlamentari 
SOCIALISTA. Es poden votar conjuntament? 

Senyores i senyors diputats que voten a favor, es 
volen posar drets, per favor? 
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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 la secció 18, i votarem en primer lloc l'es
mena ele totalitat, que és la 4004, del Grup Parlamentari 
SOCIALISTA. 

Senyores i senyors diputats que voten a favor d'a
questa esmena? 

Vots en contra? 

Abstencions? 

25 vots a favor, 32 en contra, 1 abstenció. Queda 
rebutjada aquesta esmena. 

Passam a la votació de l'esmena 3492, del Grup 
Parlamentari MIXT. 

Senyores i senyors diputats que voten a favor, d'a
questa esmena, es volen posar drets, per favor? 

Senyores i senyors diputats que voten en contra? 

Senyores i senyors diputats que s'abstenen? 

27 vots a favor, 31 en contra, cap abstenció. Queda 
rebutjada aquesta esmena. 

Passarem ara a la votació de les esmenes 3647 i 3639, 
del Grup Parlamentari PSM I EEM 

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

Vots en contra? 

Abstencions? 

26 vots a favor, 31 en contra, una abstenció. Queden 
rebutjades aquestes esmenes. 

1 passam a la votació de les esmenes 3620, 3565, 
3628, 3573, i 3574, del Grup Parlamentari PSM I EEM. 

Senyores i senyors diputats que voten a favor, es 
volen posar drets, per favor? 

Vots en contra? 

Abstencions? 

26 vots a favor, 31 en contra, 1 abstenció. Queden 
rebutjades aquestes esmenes. 

.. 
Passam ara a la votació de les esmenes 394, 

3870, 3703, i 3702, del Grup Parlamentari SOCIALIS
T A. Es fara votació conjunta d 'aquestes esmenes. 

Vots a favor? 

Vots en contra? 

Abstencions? 

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

Passam a la votació de les esmenes a Sanitat i 
Servei Balear de Salut. Votarem en primer lloc l'esmena 
3641, del Grup Parlamentari PSM 1 EEM. 

Senyores i senyors diputats que voten a favor, es 
volen posar drets, per favor? 

Vots en contra? 

Abstencions? 

26 vots a favor, 31 en contra, 1 abstenció. Que
da rebutjada aquesta esmena. 

Passam a la votació de les esmenes 4002, 4005, 
4006, 3823, 3819, 3828, 3829, 3830, 4007, 3699 i 3700, 
del Grup Parlamentari SOCIALISTA. 

Senyores i senyors diputats que voten a favor, es 
volen posar drets, per favor? 

Vots en contra? 

Abstencions? 

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

Passam a la votació de l'esmena 4009. Vull fer 
l'observació que se m'ha fet arribar que hi ha petició de 
votació per separat per part deis distints grups parla
mentaris. 

Passam a la votació de l'esmena 4009, del Grup 
Parlamentari SOCIALISTA. 

Senyores i senyors diputats que voten a favor, es 
volen posar drets, per favor? 

Vots en contra? 

Abstencions? 

25 vots a favor, 32 en contra, 1 abstenció. Que
da rebutjada aquesta esmena. 
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Passam a la secció 20-Conselleria de Comer<; i In
dústria, i comenc;arem en primer lloc amb les esmenes a la 
totalitat de la secció, que són la 3541, del Grup PSM I EEM, 
i 4068, del Grup Parlamentari SOCIALISTA. Es fara votació 
conjunta d'aquestes esmenes. 

Vots a favor? 

Vots en contra? 

Abstencions? 

25 vots a favor , 31 en contra, 2 abstencions. Queden 
rebutjades aquestes esmenes. 

Passam a la votació de les esmenes 3696 i 3694, del 
Grup Parlamentari SOCIALISTA a l'afea de Treball de la 
Conselleria de Comerc; i Indústria. 

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

Vots en contra? 

Abstencion,> . 

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

1 passam a la votació de les esmenes 3693, 36q: 
3695, del mateix grupo 

Senyores i senyors diputats que voten a favor, es 
volen posar drets, per favor? 

Vots tn contra? 

Abstencions? 

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

Passam a la votació de les esmenes a la secció 20 
corresponents a Foment Industrial i Ficobalsa. Votarem en 
primer lloc les esmenes 3542, 3543 i 3544, del Grup Parla
mentari PSM 1 EEM. 

Senyores i senyors diputats que voten a favor, es 
volen posar drets, per favor? 

Vots en contra? 

Abstencions? 

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

1 passam a la votació de les esmenes 3518, 3522, 
3523, 3524, 3527, 3528, 3515, 3516, 3520, 3517, 3525, 
3526,3529,3521,3611, del Grup Parlamentari PSM 1 EEM. 

Senyores i senyors diputats que voten a favor 
d'aquestes esmenes, es volen posar drets, per favor? 

Vots en contra? 

Abstencions? 

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

1 passam a la votació de l'esmena 3632, del 
Grup Parlamentari PSM I EEM .. 

Sen yo res i senyors diputats que voten a favor 
d'aquesta esmena, es volen posar c1rets, per favor? 

Vots en contra? 

Abstencions? 

Tornam a repetir la votació de l'esmena 3632. 

Vots a favor? 

Vots en contra? 

Abstencions? 

6 vots a favor, 32 en contra, 20 abstencions. 
Queda rebutjada aquesta esmena. 

Passam a la votació de les esmenes 3806, 4072, 
3807, 3824, 4069,4071,4083 i 4082 del Grup Parlamen
tari SOCIALISTA. 

Senyores i senyors c1iputats que voten a favor 
d'aquestes esmenes, es volen posar c1rets, per favor? 

Vots en contra? 

Abstencions? 

26 vots a favor, 31 en contra, 1 abstenció. Que
den rebutjades aquestes esmenes. 

Passam a la votació de les esmenes 3806, 4072, 
3807,3824,4069,4071,4083 i 4082 del Grup Parlamen
tari SOCIALISTA. 

Senyores i senyors diputats que voten a favor, es 
volen posar drets, per favor? 

Senyores i senyors diputats que voten en contra? 

Abstencions? 
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26 vots a favor, 31 en contra, 1 abstenció. Queden 
rebutjades aquestes esmenes. 

Vull fer l'observació, en el sentit que en quedi cons
tancia en acta, que la pro posta d'esmena de transacció que 
proposava transaccionar l'esmena 3607, del Grup Parlamen
tari PSM i EEM, finalment no se sotmetra a votació donat 
que suposava modificar la quantia global assignada, després 
del debat de totalitat, al conjunt de les empreses públiques, 
aixo suposa alteració d'aquesta quantia global i, en conse
qüencia, no es pot admetre a tnlmit aquesta proposta de 
transacció, donat que aquesta quantia global esta fixada; en 
conseqüencia, no és sotmesa a votació. 

EL SR. ORFILA 1 PONS: 

Per una qüestió d'ordre, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 

S'? 1. 

EL SR. ORFILA 1 PONS: 

Supos empero que en aquest cas s'haura de votar 
l'esmena 3607 del nostre grupo Si no es podia transaccionar, 
és logic que es matengui viva l'esmena, si no, no té sentit, 
hauria estat una operació raríssima. 

EL SR. PRESIDENT: 

Efectivament, Sr. Orfila, té raó en aixo. 
Passam a la votació de les esmenes a la secció 21. Votarem, 
en primer lloc, la 4081 del Grup Parlamentari SOCIALISTA. 
S'? 1. 

EL SR. VALENCIANO 1 LÓPEZ: 

Sr. President, a la secció 20 falta l'esmena 3632, per 
a la qual el nostre grup havia demanat votació separada 
també. 

EL SR. PRESIDENT: 

Ha estat votada ja, la 3632. 

EL SR. VALENCIANO 1 LÓPEZ: 

Sr. President, jo he escoltat atentament la relació 
d'esmenes que deia i no I'he sentida. 

EL SR. PRESIDENT: 

Tenc total seguretat ... , l'únic és que he comes una 
equivocació, de la qual no se m'ha advertit, que ha estat 
incloure-hi la 3519, per a la qual m 'havien demanat votació 
separada, que la hi he inclosa, la 3519, dins el paquet d 'abans 
de la votació de la 3632. En conseqüencia ja s'ha produ"it la 
votació sobre la 3519, i la 3632 ha estat votada. 

_ ... -

Passam a la votació de la 4081 a la secció 21-
Conselleria de Governació, de totalitat a la secció. 

Senyores i senyors diputats que voten a favor, es 
volen posar drets, per favor? 

Vots en contra? 

Abstencions? 

25 vots a favor, 32 en contra, 1 abstenció. Que
da rebutjada aquesta esmena. 

Passam a la votació de les esmenes 3530 i 3570 
del Grup PSM i EEM. es menes parcials a la secció 21. 

Senyores i senyors diputats que voten a favor 
d'aquestes esmenes, es volen posar drets, per favor? 

Vots en contra? 

Abstencions? 

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

Passam a la votació de les esmenes 3531, 3571, 
3572,3569,3567 i 3534 del Grup PSM i EEM. 

Senyores i senyors diputats que voten a favor? 

Vots en contra? 

Abstencions? 

26 vots a favor, 31 en contra, 1 abstenció. Que
den rebutjades aquestes esmenes. 

Passam a la votació de les esmenes 4066, 3715, 
4076 i 4015 del Grup Parlamentari SOCIALISTA a 
aqueixa secció. 

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 ele les esmenes 3839, 3838, 
3836, 3837, 3832, 4039, 3835, 3712, 3714, 3716, 3717, 
3825,4003.3834, 3833,3997 i 4014 del Grup Parlamen
tari SOCIALISTA, a aqueixa secció. 

Senyores i senyors diputats que voten a favor, es 
volen posar drets, per favor? 
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Vots en contra? 

Abstencions? 

26 vots a favor, 31 en contra, 1 abstenció. En conse
qüencia, queden rebutjades aquestes esmenes. 

Arribat aquest punt, se suspen la sessió, que reco
men~ara dema al matÍ a les deu. Vull fer I'observació que 
estava previst, i així es va anunciar a pie, que la votació final 
es produiria en qualsevol cas dema a les sel ele I horabaixa, 
ti ca usa que es va avan~a r a efecte de elebat dins plenari, 
esta previst que la votació sigu i dema al maLÍ cap a les ome 
o les dotze. tan aviat hagi acabat e l deba l del que queda 
pendent; és a dir, que les votacions seran el matí en qualse
vol caso Gracies a tots. 

EL SR. PRESIDENT: 

Senyore» i senyors diputats. bon dia a tots . recomen
~a la sessió. Passam a la secció 31-Serveis comuns. des peses 
diverses, que té esmena de totalitat, la 3885, del Grup Parla
mentari SOCIALISTA. Per fer-ne la defensa, té la paraula el 
Sr. Alfonso. 

EL SR. ALFONSO I VILLANUEV A: 

Sr. President, senyores i senyors diputats -que avui 
han matinat-, defensam una esmena a la totalitat de la secció 
31-Serveis comuns, la qual no definirem com a caixó de 
sastre, perque ja s' ha dít, a més, en el caixó de sastre sol 
haver vets, fUs i botons, i aquí hi ha qualque cosa més, no 
hi ha fils, vetes i botons sinó 2.000 milions de pessetes, que, 
segurament, amb les bones notícies que hem tengut avui. 
s'incrementaran en quantitat molt considerable. 2.000 milions 
de pessetes que són a una secció del pressupost i que es 
distríbueixen en acciom que corres ponen a un caramull de 
conselleries. 

La nostra esmena a la totalitat, senyors diputats, no 
volelria obviament que aquells quasi 2.000 milions de pessetes 
se n 'anassin en orris, que desapareguessin, sinó que es distri
buissin en programes afectats a le conselLeries els quals, en 
defÍJlitiva després els afectaran, i en posarem un parell d'e
xemples. Pareix -ahír al debat ho varem veure- que la Conse
lIeria d lndústria amb els eus programes empresarials, de 
formació ocupacional i de quantitat ele co es. de les quals es 
parla a la memoria d 'aquesta secció no gestionara , no per
que no ho POdrfl fer, !,le rque no esta permes teoricament 
pels programes, e l responsable deis programes és la Conselle
ria el ECOl'lmia pero inclou dins les eve formes d actuació, 
obretot quan parla -no ho sabem quan maneja els doblers-, 

quantitats moll significatives d 'aquelles 1.900 mílions de 
pes etes. Bé, aquestes quantitats moLt significatives no estan 
a la Conselleria el lndústria , estan gestionades per la Conse
Heria d'Economia i Hisenda i, obviament, no poden 
inc1oure's dins Indústria, pero tampoc no és propi que les 
incloguin dins la Conselleria d 'Economia i Hisenda, i per 
tant, la cosa no queda clara. Aquest caixó de 2.000 milions de 

pessetes comen<;a atenir un parell de forats, deIs quals 
no sabem després com es manegen. 

També, a dins aquest programa, tenim sobre el 
paper el Centre de Documentació Europea, el qual 
apareix amb un programa de moltíssims de milions de 
pessetes, que després no són ver, com és logic, el qual 
pareix que maneja quantitat important ele doblers. El 
Centre de Documentació Europea, com tots els diputats 
saben, esta a instituts, a entitats i a empreses públiques, 
pero aquí, punt 1 del programa, 1269, es troba l'aporta
ció de la Caib al consorci Centre de Documentació 
Europea, i on és aquesta aportació? No la hi veim, i 
parla durant mitja horeta, un tros molt !larg, del Centre 
de Documentació Europea quan, on n'hauria de parlar, 
és en el tom d'empreses públiques. Aquell programa 
també parla, i ens ha paregut curiós, com a mínim, a 
tots, allo que diu que es tracta de la diversifícació, el 
foment de la innovació i la -una par:1Ula molt nova, 
senyors diputats, sobretot dita a un pariament- sofistica
ció de l'economia de les I1ks Balears; ara anirem _l Pa
rís, ( .. . ) als carrers que hi h ~¡ paral'lels a la gran VL-, que 
hi ha a París i anirem a veure Channel, Christian Dior, 
perque sofistiquin la nostra economia, perque ens en 
faci un disseny sofisticat, de la nostra economía. Són 
paraules maques pero, la veritat, no sabem que diuen. 

Pero deixant aquest tema, ironia apart, a nosal
tres sí que ens hagués agradat veure en aquest progra
ma de 2.000 milions de pessetes ( ... ) que, en lloc de dír 
altres iniciatives comunit<lries, i aíxo Sllma 800 milions 
de pessetes, en lloc de dir inversions reals, ser veis co
muns generals, que sumen 346 milions de pessetes, en 
Iloc de dir inversió nova i iniciatives comunitaries una 
altra vegada, despeses d 'inversió de caracter immaterial, 
Projecte Edi, és l'únic clar i l'únic que ~abem i altres 
programes associats, ens diguessin ql1ll1S són aquells 
programes, com es distribueixen, quina és la formació 
ocupacional de treba!ladors, la formació d'empresaris, 
etc. que preveuen aquests programes, no qUé ens els 
citin, sinó que diguin: Per a formació ocupacional de 
joves, tractarem tants de doblers i es fara el'aquesta 
manera. Que no ens ho digui el conseller de Comer~, el 
qual no és responsable d'aixo i que ens ha deía ahir, que 
no ens 110 c1igui el conseller d'Agricultura, el qual també 
ficara ma en aquest programa, que no ens ho diguin 
ells, que si ens ha han de dir ells, com ho diuen en els 
discursos, que estiguin en els seus pressuposts, si ens ha 
ha de dir el conseller d'Economina í Hisenda, que ens 
ha expliqui de la forma millar possible, perque la nostra 
intenció, i a mi em sap greu que la consellera de Gover
nació no hi sigui, ahir ens va donar els molts d'anys, 
com tots ha recorden, va actuar com a boy scout en 
declarar que feia l'acció bona, els boys seoues ho eren 
cada día, els escoltes no ho tenien així a Catalunya, no 
parlaven de bones accions, ajudar a una ve lleta a traves
sar una voravia cada dia, pero ella va fer la bona acció 
de I'any en intentar realitzar-se, pero, com que "110 és 
aquí, no li puc dir res. Nosaltres sí que volem fer no 
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una bona acció de boy scout, sinó una bona acció de dipu
tats. 

Senyors diputats de la dreta, nosaltres creim que 
aquel! programa se n'ha d 'anar altra vegada al Govern, que 
aquells 2.000 milions, 3.000 milions o 4.000 milions que al 
final sera, ha de tornar al Govern i el Govern, amb una 
actuació correcta, amb una actuació distribuida. Que el 
conseller pugui dir: Faré aixo perque tenc els doblers per 
fer-ho. lndústria; el d'Agricultura: Faré aquesta altra acció 
perque tenc els doblers per fer-Ia; el de Turisme -al qual no 
crec que toqui res d'aquesta loteria deIs 2.000 milions-: Faré 
aixo perque tene els doblers per fer-ho. Perque que no ven
gui des ele la Conselleria e1 'EconomÍa amb un maneig, així 
com li pareixi él aquell doblers i e ls ocupi eom ti doni la 
gana mentre eJs consellers en diuen unes al tres coses. A mi 
m'agradaria que refLexionassin obre que no pareix normal 
que una secció sense responsable . bé, hi ha re ponsable el'e
conomia, pero que no esta din la secció el economia, manegi 
un pressupost que és la meitat del de Cultura. manegi un 
pres upo que és el 70% de d'Agdcultura manegin tots e ls 
fons eUL'peus. 

Senyors diputats, vostes que comanden, vostes que 
en tenen la majoria, haurien de dir al govern al qual donen 
suport, i que nosaltres suportam, que sigui més racional en 
la distribució deIs fans públics, que els distribuesqui en fun
ció de les competencies que tenguin els consellers, perque 
em pareix molt malament, encara que no ens agradi, la feina 
del conseller, nosaltres no deim res deIs consellers, d'Indús
tria, per exemple, com ha quedat clarament posat de mani
fest en aquests debats, o no ens agradi la feina del conseller 
de Turisme, com ha quedat posat clarament de manifest en 
aquests debats, encara que el! no es va defensar i, per tant, 
no Ii ha varem poder dir a la cara que aquells conseLlers -en 
podria dir el mateix del conseller el 'Agricu ltura, pero no 
importa posar-ne més, el exemples- puguin actuar en funció 
elel fans que reaLment haurien d anal' destinats a la feina de 
la seva conselleria i que no sigui per decisió de la Con elJeria 
d 'Economia i Hisenda, la qual fa de distribuidor de joc, de 
mig cenHe com antigament en el flltbol, ara I~O sé gaire com 
Ji diuen, perque es jllga molt endavant i endarrera, el ordio:1.r
dor del joc ¡que ordeni o distribuesqlli el joc de quasi 4.000 
milions de pessetes. Nosaltres criem en la capacitat del con
seller d 'Economia i Hisenda, hi creim molt per manejar do
blers, pero 110 creim que ha de tenir el poder de controlar la 
gran majoria deis fons públics que vénen d'Europa quan les 
feines per a aqueix control les ha de fer un altre conseller. 

Senyors diputats, senyors del Govern, no és bona 
aquesta actuació. Si hi ha d'haver un gran programa d'actua
ció del Govern de la Comunitat Autonoma, que estigui dins 
la Conselleria d 'Economia, i que el conseller d 'Economia en 
sigui responsable absolut j que ens ha expliqui aquí. si hi ha 
el haver una distribució d 'aquells gran s fons, que estiguin a 
cada una ele les conseJleries. És dolent en principi que ningú 
no sapiga com es manegen uns doblers que als pressuposts 
els maneja un altre, no és bon principi que els distints conse
llers d'arees economiques diguin: Nosaltres farem aixo. Pero 

quan cerques els fans per fer aixo, resulta que són a la 
secció 31, la qual és manejada pel conseller d'Economia 
i Hísenda, aixo no és bo ni per a la claredat ni per a la 
transparencia del pressupost de la Comunítat Autono
ma. M'agraelaria que reflexionassin sobre aixo, m'agra
daría que, en reflexionar sobre aíxo, votassin aquesta 
esmena de totalitat. 

Per acabar, els he de dir que aquells fans, que 
s'incrementaran molt, haurien de demostrar uns resul
tats. Nosaltres no hem vist, senyors consellers de l'area 
economíca, que la utilització de 2.000, 1.900 o 3.000 
milions hagin demostrat resultats, ni han demostrat 
resultats en formació ocupacional d 'indústria, ni han 
demostrat resultats en la creació de 1I0cs o en l'ocupació 
dels joves, ni han elemostrat resultats en la reinserció de 
les persones majors, on en són els resultats?, on és I 'ac
tuació d'aquells 2.000 milions de pessetes? 1 també 
voldríem, com és logic des de l'oposició, saber. quan n0 
veim aquells resultats, a qui hem de fer-ne res¡ ~ onsable, 

perque, amb la creació de la secció 31, el més important 
de tot és que les responsabilitats es dilueixen, es perden, 
cadascú diu que té la se va i el conseller d 'Economia, 
que no gestiona, només distribueix, diu que no en vol 
saber res. Senyors diputats, ho pensin, perque la trans
parencia, la claredat, saber com es mouen aquests do
blers és, potser, el més important el'un debat de pressu
post. Per tant, aquesta esmena hauria de tornar al Go
vern de la Comunítat Autonoma perque J'aplicas precí
sament en funció de qui gestiona, no en funció de qui 
distribueix duros. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Alfonso. Sr. Matas, té la paraula. 

EL SR. CONSELLER D'ECONOMIA 1 HI
SENDA (Jau me Matas i Palou): 

Gracies, Sr. President. Senyores i senyors dipu
tats. Jo no entenc exactament, Sr. Alfonso, el sentit de 
l'esmena a la totalitat d'aquesta secció, jo cree que 
aquesta secció és una secció com a tal i que respon a 
una classificació estrictament organica, i sí el convit que 
sigui capa¡; de discutir-me i de fer-me pro postes aIterna
tives als quatre programes que conformen aquesta secci
ó, als objectius establerts en aquests quatre programes, 
a les activÍtats establertes en aquests quatre programes i 
a allo que s'intenta aconseguir i assolir amb l'actuació 
d 'aquests quatre programes pressu posta is. Podem discu
tir els programes un per un, voste em digui amb que no 
esta d'acord i amb que hi esta, que canviaria i quina és 
la seva proposta, i aixo tendra qualque sentit per poder 
presentar una es mena a la totaJitat en aquesta secció. 

Aquesta secció, com voste ha dit perfectament, 
inclou el l)fograma 1269, un programa de serveis co
muns generals, en el qual, efectivament, si voste no el 
veu, jo l'hi ensenyaré, pero si és tan amable d'anar al 
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programa, no qui és e[ responsable organic d'una classifica
ció concreta d'aquesta secció pressupostaria i sí em discutes
qui, d 'aquest programa, que és un programa conjunt del 
Govern, en que el pot alterar i gue en canviaria. Jo cree que 
si voste es queda únicament i exclusivament, com a tota 
motivació fonamental de rebuig a una secció pressupostaria 
amb quatre programes, els quals cree que estan molt ben 
instrumentats i interessants per a la societat d'aquestes illes, 
amb l'anecdota d'una paraula que voste diu, sofisticació, que 
si els carrers de París; en definitiva, si aixo és ['únic que 
voste hi pot aportar, cree que fa una feina molt fluixa, que 
no aporta res al debat parlamentari. Moltes gracies, Sr. Al
fonso. 

(El. Sr. Vicepresident primer substitueLt: el Sr. Presi
dem en la direcció del debat)o 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Conseller. En torn de replica, té la 
paraula el Sr. Alfonso. 

EL SR. ALFONSO I VILLANUEV A: 

Sr. President, senyores i senyors diputats. Jo cree que 
valla pena comen~ar pel darrer, Sr. Conseller, i el darrer és 
la discussió del que és una esmena a la totalitat o el que és 
una discussió pressupostaria; la veritat, Sr. Conseller, pens 
que no ho ha entes. Una discussió pressupostaria pot discutir 
dues coses, diverses, pero dues fonamentals: Una, els progra
mes que ens presenta el Govern, perque no esta m d'acord 
amb aquells programes, o l'organització pressupostaria d'a
quell govern perque no estam d'acord amb aquesta organit
zació. 1 és obvi que voste no ha entes quin era el sentit, i 
l'he intentat explicar, a la millor és que l'he explicat moIt 
malament possiblement, de la nostra esmena a la totalitat. 
NosaItres no hem discutit ni el centre de televisió ni el con
trol de televisió, no els hem discutit, ni hem discutit la utilit
zació deIs quasi 2.000 milions de pessetes deIs fons comu
nitaris, no els hem discutit, i per que no els hem discutit?, 
perque voste no hi era Sr. Conseller, i no és responsable de 
no haver-hi estat, pero jo tampoc no som responsable que 
voste ahir no fos aquí, no hi ha responsabilitat, pero a la 
millor ho havia d'haver sabut. EIs distints consellers, quan 
explicaven la seva conselleria, assumien perfectament tots 
aquests programes comunitaris per justificar la feina de la 
seva conselleria, i el que nosaltres li proposam, encara que 
aixo ja havia passat a les compareixences, clarament és que, 
all0 que els consellers diuen que és, ho sigui; que l'organitza
ció pressupostaria es correspongui exactament o amb [a 
major exactitud amb aquesta funció, com diuen els conse
llers, que tendra. 

Quan deim a[ conseIler d'Indústria: Voste no ha 
previst dobles per a[ Pla de reindustrialització, ens surt que 
vendran fons europeus per a[ PIa del Raiguer, avui ho ha 
repetit. a mes, dins la secció 31, com és logic, que tendra a 
veure ,perar que pIogui del cel, deIs fons europeus, per al 
Pla del Raiguer amb la previsió del Pla de reindustrialitzaci-

ó?, pero també diu que agafara dobIers d'aqueixa secció 
31. Si és així, e[ que nosaltres demanam en aquesta 
esmena a la totalitat, 1 'hi hem dit i ['hi tornarem a repe
tir, és que la distribució del que sigui vagi a les conselle
ries que han de gestionar aquesta distribució, perque no 
han donat cap expIicació perque aixo no sigui així, ni 
una, esper que ara me la doni. No vull discutir, vull 
entrar en un parentesi, si li faig una broma sobre la 
paraula sofisticació és perque no és habitual, no és 
habitual, no l'havien dita mai, no és habitual que aqueix 
tipus d · expressió estigui dins una memoria pressuposta
ria i a mi m'ha fet gracia, res més, no és cap crítica, 
m 'ha fet gracia, que anem a una sofisticació tecnologica 
m'ha fet gracia, i li ho he volgut dir perque no és habi
tual, voste sap que no és habitual, cree que són [es 
noves formes de la nova gent d'aquest govern, ens pareix 
bé, amb aixo tanc el parentesi, no té [a més mínima 
importancia. 

Pero hi ha una cosa en que no havia entrat, 
perque ja estic cansat de parlar-ne, pero voste l'hil cita
da, i voste ha dit que si nosaltres estavem en contra de 
l'acció que feia a Isba, de la qual no hem dit res ni hi 
hem fet cap esmena, quant a la promoció industrial i 
comercial d'aqeuta comunitat autonoma. Si nosaltres 
estavem en desacord amb aquesta adquisició d'accions 
per mantenir una majoria qualificada. Amb Isba, no hi 
estam en desacord, de moment, pero sí que estam en 
desacord amb dues partides, no molt important, així 
mateix 65 milions de pessetes, no molt importants, 50 i 
15, que són adquisició d'accions d'empreses. Quin és el 
programa que té el Govern darreta aixo?, quines accions 
comprara el Govern amb aquests 50 i 15 milions? A la 
millor és la creació de l'empresa de telem;ltica, a la 
millor; amb quins?, amb els 15 o amb els 50?, són dos 
programes diferents, sera amb els 15. Amb els 50 mili
ons, on es vol comprar?, perque estam molt escamnats, 
Sr. Conseller, de la compra d'accions, i, voste, supos que 
també, que ha fet la Comunitat Autonoma, amb les 
actuacions amb capital d'empreses que ha fet [a Comu
nitat Autonoma, n'estam molt escamnats. No hi hem 
vist transferencia mai, és impossible que n'hi hagi, ex
cepte que sigui a una empresa pública amb més del 
50%, perque no ens han admes l'esmena, que seria 
normal, de donar comptes a[ Parlament quan el capital 
púb[ic que hi hagi a una empresa sigui del 20% per 
amunt, no ens l'han admesa. Per tant, ens escama molt 
aixo i no hi havÍem volgut entrar, pero ens escama molt 
la compra, la utilització de 50 milions de pessetes en 
adquisició d 'accions d 'empreses; ens agradaria saber 
quins projectes, són, a quin es empreses han d'actuar, 
perque si és continuar amb el tema de la Societat Balear 
de Capital Risc, la veritat, aixo tot sol ja justificava que 
aguest pressupost o aquesta secció se'n tornas al Govern 
i quedas aparcada, perque ni 50, ni 10, ni 15, ni 2 mili
ons, en aqueix tipus d'actuacions. Nosaltres no estarem 
mai d'acord com duen aquest tema d'aquesta societat, 
aixÍ com duen el tema, no amb la Societat Balear de 
Capital Risc, no és un debat que hagim de fer ara, ja 
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l'hem pet, peró, si ha esmentat alIó d'Isba, hem d'esmentar 
aquells 50 milions perduts. 

En definitiva, Sr. Conseller -i acab, Sr. President-, 
nosaltres en demanam la devolució, perqué ho entengui, 
perque trobam que no és racional que programes que execu
taran la Conselleria de Comen;, la Conselleria de Turisme, 
segons diuen elIs, que un programa totalment assignat -que 
és el nou Parc Tecnológic, el Bit, etc.- a la ConselIeria d'E
conomia es posi dins una secció només gestionada per Eco
nomía i a la qual no pot exigir-se control i responsabilitat 
d'aquesta secció. Com podem fer compareixer, per exemple, 
el conseller responsable de la secció 31? ens n'hauran de 
venir cinc perque tots actuen sobre aquesta secció. És una 
caixa forta d 'un banc amb 2.000 milions de pessetes on de 
forma controlada, per dir que anoten el que se'n duen, 
aquests consellers de la zona económica poden posar ma. 
Coordinats? Perque hem de dir d'aixl\ que no o que sí, pero 
no és aixó. L'esmena a la totalitat és que tomi al Govern, i 
el Govern, amb el" mateixos programes, amb els mateixos 
doblers, amb les illateixes actuacions la distribuesqui com 
diuen els consellers que esta distribuida. Si no ho havia 
entes tot d'una és que m'havia explicat molt malament, 
esper que ara ho hagi entes. 

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

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Alfonso. Vol tancar la qüestió. '-.r. Ma
tas? Té la paraula. 

EL SR. CONSELLER D'ECONOMIA I HISENDA 
(Jaume Matas i Palou ): 

Si, moltes gracies, Sr. President. Senyores i senyors 
diputats. Jo comprenc que voste es quedi sen se arguments i 
vulgui dur la qüestió cap on li interessa, peró jo el consider 
més intel·ligent que tot aixo i sé que si voste veu que els 50 
milions de pessetes estan destinats al subconcepte 85000, i 
voste ho sap perque ha llegit la classificació orgal1ica i eco
nómica d'aquests pressuposts. '<lp que el 85000 és adquisició 
d 'accions d 'empreses públiques. per tant, sap voste perfecta
ment que es una empresa pública, que és una empresa parti
cipada i la diferencia que hi ha; eVlclentment són accions 
d'lsba, són accions d'Isba pel motiu de l'ampliació del volum 
de negoci que fa Isba, la qual ha de menester l'ampliació de 
les accions de la Comunitat Autónoma. Estic molt content 
perque veig que esta totalment d 'acord amb els nostres pro
grames d'aquesta secció i que l'únic que voste defensa per 
mantenir una esmena a la totalitat és que no li agrada la 
classificació. Voste va deu anys enrera i diu que la classifica
ció organica és preponderant a un pressupost, jo Ii dic que, 
per a nosaltres, la classificació i la presentació d'aquest pres
supost és per programes, per tant, nosaltres defensam la 
classificació per programes sobre altre tipus de c1assificació 
perque creim que és tecnologia moderna financera i és amb 
la que estam d 'acord i a la qual donam suporto 

Si l 'tinie argument que té voste és dir que no 
esta d'acord que aquesta organica estigui només a la 
secció 31 i que hauria d'estar repartida en altres, nosal
tres li deim a aixo que no, nosaltres creim en la filosofia 
d'un programa pressupostari, creim en la filosofia d'un 
pressupost per programes i estic encantat que doni abso
lut suport al contingut deIs nostres programes, l'hi agra
esc. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Matas. Fixació de posició? Pel Grup 
PP-UM, el Sr. Jaén té la paraula. 

EL SR. JAÉN J PALACIOS: 

Gracias, Sr. Presidente. Muy brevemente. En 
primer lugar, le doy la razón al portavoz del Grupo 
Socialista en que la sección 31 es heterogénea, pero 
claro, deducir de ah; que sea una sección de cajón de 
sastre, me parece que ese calificativo es exagerado, ya 
también se dijo por parte de otro portavoz en el debate 
de ayer, por el Sr. Obrador concretamente. Yo creo que 
hay dos cuestiones muy claras, una cosa es la adscrip
ción orgánica y otra es la adscripción funcional. Esta
mos hartos de ver que en cualquier organigrama existe 
una línea de jerarquía y una línea de actuaciones, y 
que, por tanto, son cosas muy distintas, tal es así que en 
esta Conselleria de Hacienda, que tiene a su cargo la 
actuación, como muy bien usted decía, ninguno de los 
cuatro programas que hay aqu l. el del ~entro de Docu
mentación Europea, el Consejo Asesor de Radio y Tele
visión, el Parque de Innovación Balear y programas 
comunitarios se van directamente de gestión de la conse
Heria. Pero yo creo además que es importante que haya 
una unidad de acción, y esa unidad de acción solamente 
se puede dar si existe esa adscripción orgánica que antes 
comentaba. 

Respecto a los objetivos de los programas euro
peos, todos son bien conocidos; hay una serie de progra
mas que instruyen una serie de proyectos, que van desde 
el programa Now, por ejemplo, hemos tenido experien
cias recientes este año, en concreto en Menorc<1 y aquí, 
en Mallorca, con el programa Artedona, hemos tenido 
programas europeos de actuación como el programa 
Tempus, el programa Force, Lingua, Petra, para jóvenes, 
etc. que han tenido también su evaluación cOífespon
diente, una evaluación desde la conselleria para ver si 
los objetivos contenidos en esos proyectos y en esos 
programas se iban cumpliendo. A nuestro juicio, sin 
perjuicio de que deba ser mejorada la actuación de estos 
proyectos, porque siempre ha dificultades, y repito que 
puede ser mejorada, me parece que nos podemos dar 
por satisfechos con esas actuaciones. Eso es todo, Sr. 
Presidente. Muchas gracias. 
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EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Jaén. Sí, Sr. Alfonso, tom de contradic
ció, tres minuts. 

EL SR. ALFONSO 1 VILLANUEV A: 

Seré molt breu perque el Sr. Jaén només ha dit una 
cosa, ha reafirmat que el! defensava aquesta formulació per 
programes; Sr. Jaén, nosaltres també. Pero no és en absolut 
contradictoria una cosa amb l'altra, es pot ser racional en la 
classificació organica o irracional i mantenir, obviament, la 
classificació per programes. 1 el que creim que és irracional 
és que cada conseller, quan surti aquí, digui que té tots 
aquells doblers d'un programa que ell no gestiona, aixo és 
irracional i lleva transparencia als pressuposts, mantenint, 
obviament, els programes. Per cert -i acab, Sr. Jaén, un 
parentesi només-, aquells programes queden tan clars en la 
memoria que han de citar només el nom deIs programes 
europeus perque ningú no els ha explicats encara. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Alfonso. Passam a la secció 72-0rga
nisme autonom Junta d'Aigües de Balears i Institut Balear de 
Sanejament (Ibasan). A la totalitat de la secció 72 i a l'em
presa pública Ibasan es mantenen les esmenes 3636 i 3633 
del PSM i EEM, que seran les primeres que es veuran. Té la 
paraula per l'esmentat grup la diputada Sra. Vadel!. 

LA SRA. V ADELL 1 FERRER: 

Gracies, Sr. President. La Junta d'Aigües, entitat 
auto noma creada per gestionar totes les competencies que la 
Comunitat Autonoma de les Illes Balears tengui assumides 
en materia d'aigües, té com a funció la contemplació racio
nal deIs recursos hídrics, l'equilibri i harmonització deIs 
distints usos de l'aigua, la defensa de la qualitat natural d'a
questa i la lluita contra la seva contaminació, la depuració i 
la reutilització d'aigües residuals per a fins de reguius o 
altres, i, en definitiva, l'aplicació de programes d'acció, tec
niques i criteris encaminats a ampliar tant com sigui possible 
el marc útil d'aquest be escaso 

La Junta d'Aigües comen<;a les seves actuacions dia 
primer de gener de l'any 1992 amb dos programes: Infraes
tructures hidrauliques i sanejament. Ara bé, el tema del 
proveiment s'ha deixat en mans fins enguany de companyies 
subministradores l'objectiu de les quals era, per garantir el 
subministrament, realitzar noves captacions sen se cap tipus 
d'estudi ni de prudencia, la qual cosa ha dut a la salinització 
progressiva deis pous. 

El pressupost de la Junta d'Aigües que presenta per 
al 94 no contempla, des d'una visió global, tot el cicle de 
1 'aigua per a la seva utilització i reaprofitament. A la nostra 
comunitat pot ser sigui l'aigua una de les coses més delicades 
i més amena<;ades per una ampla divergencia entre actuacj j 
política i la realitat científica. Sent com és un element natu-

ral imprescindible per viure i per gaudir d'un mínim de 
qualitat, i que, com a recurs, el seu lÍmit ja s'acosta 
perillosament a l'esgotament, la qual fa que sigui un 
factor limitant a segons quin tipus de desenvolupament 
economic i tengui, per tant, una incidencia directa sobre 
l'ordenació del territori, necessita d'una cura i maneig 
seriosament científics per no sucar l'il!a i evitar que 
irresponsables mesures polítiques puguin desheretar 
d'aigua les imminents proximes generacions. No hi ha 
dubte que l'aigua és un bé públic i no un bé lliure, la 
qual cosa fa necessaria molta cura i control sobre la 
distribució i ús, segons les prioritats jenhquiques que 
marca la llei. No és just que mentre ciutadans han de 
pagar les conseqüencies ele males gestions polítiques 
consumades, es malgasti l'aigua en altres usos aliens a la 
població necessitada i a l'agricultura, no es just dxugar 
unes zones necessitaeles per proveir-ne unes altres que 
en gran part la malgasten o prendre-Ia als usos agraris 
per incrementar l 'urbanisme turÍstico 

Davant un excessiu consum que sobrepassa els 
escassos recursos no basta fer campanyes que fomentin 
l'estalvi en els ciutadans si no són efectives i reals, tan
mateix, la societat en general es comporta segons les 
actituds deIs polítics govemants, quina credibilitat pot 
aferir aquest tipus de propaganda si es pot destinar tanta 
d'aigua a camps de golf o a noves urbanitzacions?, el 
poble interpreta que mentre uns en fan un sacrifici, els 
altres en fan negocio És de consciencia que la població 
de Palma begui aigua salada i que en el mateix entorn se 
n'utilitzi de primera qualitat per regar camps de golf, 
per que no un intercanvi d'aigl1a bona per depurada? 
Fan falta urgentment uns plans hidrologics amb estudis 
rigorosos per illes, que facin efectiva la propietat pública 
de l'aigua, i evitar que la política del deixar fer i el 
silenci administratiu siguin copats per usos especulatius. 
És moralment iHegal copar aigua per vendre-la i fer-ne 
negoci, sent com és un bé públic i no un bé particular, 
i molt manco un bé lliure. 

En els pressuposts del 94 hi ha la novetat de la 
incorporació d'un nou programa, el de proveiment. Si 
aquestes mesures no van acompanyades d'altres de fo
ment de l'estalvi, ens aconduiran al fracas absolut i a 
l'esgotament deIs recursos, cada vegada més escassos. És 
urgent l'elaboració i aprovació d'un pla hidrologic que 
contempli amb estudis rigorosos la globalitat de les 
actuacions de l' Administració pública en materia d'ai
gües. s'ha d'actuar de manera organitzada i amb una 
visió a llarg termini per evitar tenir momentaniament 
aigua per avui i miseria per dema. 

Hem presentat una serie d'esmenes parcials, les 
quals defensarem en el segon debat, que acompanyen 
aquestes línies generals que hem dit fins ara, són mesu
res concretes que nosaltres creim molt interessants. 

Passam ara a Ibasan. Ibasan, una empresa creada 
amb la finalitat expressa de promoure, construir i explo-
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tar estacions depuradores d'aigües residuals, finalitat molt 
positiva i necess,lria per aconseguir l'objectiu que totes les 
aigües que es produesquin a la nostra comunitat siguin degu
dament depurad es, pero el que no concorda amb la filosofia 
o amb l'objectiu de l'Ibasan és que, si bé el sanejament de 
les aigües esta ben encaminat, no ho esta en absolut el sane
jament economic de l'empresa. Hem vist amb esglai el pres
supost del 94, un pressupost de 5.115 milions, deis qual 1.785 
corresponen a pagament d 'interessos. El deute d 'Ibasan fa 
calfreds, 16.795 milions, que es veuran incrementats amb un 
nou préstec de 2.750 milions l'any 94. Si sumam els 1. 785 
milions c\'interessos als més de 200 c\'amortització ens tro
bam que es mengen el 40% del pressupost total. Aquestes 
xifres poden ajudar a comprendre les c\ificultats que té el 
Govern per afrontar via pressuposts una crisi economica que 
demana més inversió pública. Si a més de la poca inversió 
no segueixen criteris de planificació, s'arribara a cotes molt 
greus que no tendran cura possible. 

La nostra esmena a la totalitat té com a motivació la 
necessitat d'extirpar un cancer maligne, expressió dura pero 
expressiva del problema greu que tenim. Ara. aC!l1t'st dincer 
afecta un membre, pero, si no és extirpat a temps, arribara 
a afectar tot el coso El Sr. ConseIler digué en la seva compa
reixen¡;a que 1 'Ibasan quasi havia de fer magia, no és magia 
que, amb 3.300 milions de recaptació en concepte de canon 
d'aigües, es pugui, a més c\'invertir, amortitzar un préstec de 
19 milions de pessetes? Sr. Conseller, voste també va dir que 
l'lbasan li llevava la son, jo ho crec. ara bé, com no prengui 
mesures i no faci passar I'Ibasan pel quirófan, i voste conti
nua sense poder dormir, em tem que acabara psíquicament 
molt malament. Molts gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gracies, Sra. Vadel!. Pel Grup SOCIALISTA, 
per a l'esmena 3777, té la parauhl la Sra. Barceló. 

LA SRA. BARCELÓ 1 MARTÍ: 

Sr. President, senyores conselleres, senyors conse
llers. Potser quan els senyors del Govern van definir els 
objectius de la creació i el funcionament de la Junta d'Ai
gües, com ha citat la diputada que m'ha precedit, eren inici
alment els de l'explotació racional deis recursos hídrics, pero 
els senyors del Govem s'oblidaren inconseientment o no de 
posar-hi "mitjans;ant la utilització racional deis recursos 
economics". Perque aquest oblit teoric i practic de raeiona
lització deis recursos economics que s'hi destinen, del conse
ller d'abans pero també de I'actual, ha provocat la més abso
luta ruIna financera de la Junta d'Aigües; eom es traelueix 
as;o? Es tradueix en un fet ben clar, per a 1994, augmenta el 
pressupost 200 milions i disminueix la inversió. 

Dos programes que volem comentar: A infraestructu
ra hidraulica, la maxima prioritat del conseller, i ho ha dit 
més d 'una vegada, les inversions han baixat 76 milions ele 
pessetes. a la maxima prioritat del conseller d'Obres Públi
ques i Ordenació del Territori, infraestructures hidnlulica, 

baixa l'aportació. El programa de sanejament, aquest és 
el que se'n duu l'augment pressupostari, augmenta 262 
milions de pessetes, pero aquí el problema és com es 
reparteix, que se'n fa, d'aquest augment que va al pro
grama de sanejament? Evidentment es reparteix de la 
següent manera: Augmenta la participació de la Junta 
d'Aigües en Ibasan 437 milions més i baixen les previsi
ons d 'aportacions economiques als ajuntaments, hi bai
xen les inversions. Ibasan qüestiona per as;o tota la 
política inversora de la Junta d'Aigües, evidentment per 
as;o posa en qüestió els objectius inicialment establerts 
i que han estat citats; concretament, depuració terciaria, 
a la qual ja renunciam, mol tes grans depuradores ja han 
traspassat la responsabilitat i, evidentment, es qüestiona 
la capacitat de tota la Junta d' Aigües. Com és possible 
que augmentin les aportacions economiques 437 milions 
de pessetes?, com és possible que augmentin autoritzaci
ons d 'endeutament, que augmenti el deute?, les quanties 
d 'interessos a pagar augmenten les amortitzacions deis 
préstecs i, a més a més, disminueixen les inversions. 
Quin és aquest forat negre que engoleix tot augment 
pressupostari?, quin és aquest forat negre que genera 
augment de deute i, alhora, es earacteritza per la més 
absoluta incapacitat inversora a llarg termini? As;o és 
Ibasan, i el responsable de l'Ibasan és el Govern, govem 
al qual voste pertany. 

Pero li hem de comentar, perque, d'as;o, se'n va 
parlar fa poe temps, les solucions que voste va avans;ar 
aquí, i assenyalar-li que les solucions aportades només 
demostren, i ja és molt a ·fer per part gel Govern, l'alt 
grau de mala gestió economica del seu antecessor, cosa 
que voste assumeix i continua, perque continuen les 
contractacions a dit, i a un grup de personal qualificat, 
i esta demostrat amb les rec1uccions de les aportacions 
als ajuntaments, li ho record, tom a esmentar que es 
redueixen les aportacions als ajuntaments, que aquestes 
institucions locals són capaces de construir i realitzar 
manteniment de depuradores amb molt menys recursos 
economics, perque, si no, per que redueixen les aporta
cions als ajuntaments? Sera que, als ajuntaments, els és 
bastant més barat construir i més barat mantenir depu
radores que a vostes. Aquest any, ho repetesc, aquestes 
aportacions als ajuntaments han baixat. Pero, a més a 
més, quan el conseller és capag ele dir que estalviara 
200 milions de pessetes amb la redacció de plecs de 
condicions per al manteniment de depuradores reconeix 
que s'ha pagat molt més que valia el manteniment, 
reconeix, per tant, que s'han perdut molts de doblers per 
no ajustar el valor del manteniment a allo que es feia, 
que passa, que fin s ara els han estafat aquests 200 mili
ons que voste pot reconduir?, els els estafen, aquesta és 
la conclusió principal que en treu el conseller, els els 
estafen, a dins el manteniment ele depuradores. Pero 
haura de reconeixer, continuant amb el mate ix raona
ment, que no només és dins el manteniment de depura
dores, perque segur que també s'ha pagat molt més per 
la construcció, per les direccions d'obres a dit, etc., i, 
per tant, una de les maneres que tendria aquí per dir 
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que s'ha avan'Sat o que s'ha canviat aquesta imatge política 
del Govern seria anunciar per que no a partir d'ara totes les 
contractacions es fan amb concursos públics?, per que no es 
diu i per que no ha comenc;at a dir i a fer que s'han acabat 
les contractacions de direcció d'obres a dit i les construccions 
per adjudicació directa? El problema de l'Ibasan és aquest, 
el problema de l'Ibasan és que li han fuit els doblers o ha 
deixat perdre els doblers per manca de control públic sobre 
tots els serveis que s'han pagat en construccions, manteni
ments i direccions d'obres que mai no s'han justificat amb 
papers; aquest és el problema d'Ibasan, aquest és el proble
ma i la causa de la manca de possibilitats inversores de la 
Junta d'Aigües i, evidentment, voste, amb les seves solucions, 
Cj .• e l'Estat pagui o el més senzill i que també fa, pujar els 
impostos als ciutadans, vertaderament aquesta és una magia 
bastant ridícula i sobretot bastant cara per als ciutadans. 
Estalvi'i i gestioni bé els recursos economics perque, evi
dentment, no són patrimoni del govern, són patrimoni de 
tots els ciutadans i voste és el responsable de com aquests es 
gestionen. Si voste és capa'S de dir aquí que s'han estalviat 
milions per deficiencies o per manca d'ajustament de plecs 
de condicions de manteniment en depuradores, imaginin que 
pot haver darrera de direccions d 'obres i construccions. Res 
més. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sra. Barceló. Fixació de posicions? Pel 
Grup PP-UM, Sr. González i Ortea, té la paraula. 

EL SR. GONZÁLEZ 1 ORTEA: 

Gracias, Sr. Presidente. Señoras y señores diputados. 
El Grupo Parlamentario PP-Um no va a apoyar estas en
miendas a la totalidad presentadas a la Junta de Aguas y al 
Ibasan, y no lo va a hacer porque tiene el convencimiento de 
que la Junta de Aguas y el Ibasan están haciendo una gran 
labor, que concretaríamos en algunas notas que quizá el 
presupuesto de este año las hace mucho más características 
i singularizadas, otros portavoces antes se han referido a 
ellas, y cuando discutíamos el presupuesto de la Conselleria 
de Obras Pública, sección 17, también hicimos alusión. La 
mayor novedad, probablemente, es el nuevo planteamiento, 
el hincapié que hace la ConselIeria de Obras Públicas, en 
concreto, a través de la Junta de Aguas, en la búsqueda de 
nuevas fuentes de abastecimiento o de soluciones para ese 
abastecimiento, estudio de acuíferos, posibilidad de desala
doras, aprovechamiento de aguas depuradas mediante depu
ración terciaria, éste es un camino que yo creo que se ha 
iniciado con buen pie y que en el futuro garantizará que en 
el nuevo siglo no tenga Mallorca, igualmente que el resto de 
las islas de la Comunidad, los problemas de agua, los graves 
problemas de agua que nos aquejan. 

En ese sentido también está un progresivo avance en 
la mejora y racionalización de los recursos existentes. Es 
verdad que no hay plan hidrológico, es cierto también que 
correspondía al Estado hacerlo, parece que finalmente está 
a punto de concluirse el Plan hidrológico nacional y ya se ha 

firmado y está en plena vigencia un acuerdo entre la 
Administración del Estado y la de la comunidad con 
objeto de estudiar los criterios que deben regir los estu
dios del plan hidrológico de las Baleares. Estamos, pues, 
en el buen camino, en un camino que se ha acelerado 
recientemente con motivo de las graves carencias que se 
han detectado en materia de aguas, fundamentalmente 
debido a la sequía que en los últimos años ha venido 
asolando la Comunidad. No solamente hay medidas 
técnicas y medidas económicas, sino también medidas 
administrativas y de gestión como, por ejemplo, hace 
poco nos decía el conseller que están a punto, ya prepa
rados, unos decretos que consagran por un lado el Con
sejo Regulador de Aguas, con la participación de los 
usuarios, tema del que ya se ha hablado en esta cámara 
algunas veces y que va también en este sentido de la 
mejora y racionalización de los recursos existentes, y 
otro decreto también para la búsqueda o la gestión 
concreta de todas estas nuevas posibilidades de abasteci
miento con la concreción de otro organismo autónomo, 
que es el Ibagua. 

En cuanto al tema de Ibasan, otras cosas tam
bién, otros programas tiene la Junta de Aguas que ten
dríamos que destacar aquí, como son la limpieza de 
torrentes y las obras de encauzamiento en previsión de 
riadas y desbordamientos, obras que, como siempre, la 
Comunidad ha debido de financiar a base de imagina
ción y de sus propias posibilidades, pero que aquí está 
recogidas. Cosas también como la inspección y control 
de los aprovechamientos hidráulicos existentes que, en 
épocas de escasez, se hace más ñecesaria que nunca. 

Del Ibasan hemos discutido en este mismo pleno 
hace muy poco tiempo, apenas hace un mes creo recor
dar O algunas semanas, y ya se habló entonces de los 
problemas financieros, ya nos expuso el conseller sus 
nuevos planteamientos, plasmados perfectamente en 
estos presupuestos, se puede hacer frente a los gastos 
necesarios para concluir una obra magna, como es la 
que ha venido haciendo el Ibasan con la depuración de 
prácticamente el cien por cien de las aguas residuales de 
esta comunidad, puntera y a muchos kilómetros de 
distancia en esta materia de otras comunidades o del 
resto de comunidades del Mediterráneo, como decíamos 
entonces. Problemas, como digo, que se afrontan desde 
el realismo y con las posibilidades claras de poder con
cluir las obras que, cada vez menos, quedan, porque 
quedan ahora pocas y más baratas lógicamente que las 
que han venido haciéndose, y soluciones que se buscan 
mediante cuestiones o financiaciones que permiten abor
darlas sin incrementar los déficits e ir corrigiendo los 
que se habían producido por, como digo, esa magna 
obra de saneamiento sobre la que creo que todos los 
señores y señoras diputados de esta cámara están de 
acuerdo . 
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Por consiguiente, no vamos a apoyar esta enmienda 
de supresión o de totalidad de la Junta de Aguas y del Iba
san. Nada más, muchas gracias, Sr. Presidente. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. González i Ortea. Passam al debat de les 
esmenes 3630, 3638, 3601. 3602, 3603 i 3631 del Grup PSM 
i EEM. Per fer-ne la defensa, té la paraula la Sra. Vadell. 

LA SRA. V ADELL 1 FERRER: 

Gracies. Sr. President. Hem presentat un bloc d'es
menes que cumplementen la nostra filosofia del que hauría 
de ser i del que pensam que na de ser la gestió de la Junta 
d' Aigües, que no només s'ha de dedicar a la captació i depu
ració, sinó que hi ha d'ahver un control efectiu deIs recursos. 
Hem dit abans que l'element fonamental de la Llei d'aigües 
són els plans hidrologics, sense ells, la Llei d'aigües és un 
paper banyat. 1 la primera passa per elaborar el pla hidrolo
gic és l'inventari de recursos hidnlulics. L'esmena que pre
sentam en aquest sentit és comen~ar la casa pels fonaments, 
iniciar urgentment els estudis reals deIs recursos. 

Una altra esmena que presenta m també és per a 
l'estudi i foment de la reutilització d'aigües. Les aigües depu
rades i tractades per un procés terciari poden ser un impor
tant recurs ja sigui per a alguns usos, com reguius, agrícoles, 
parcs i jardins o per a recarrega també d'aqüífers salinitzats. 
El cost, com a recurs efectiu, és relativament economic ja 
que tanmateix la depuració ja és una despesa obligatoria. Les 
inversions necess:hies per utilitzar les aigües són més efici
ents aBa on el recurs és més escaso Con; a mitjana de de
manda per a proveYment urba i indu<ilrial, més del 10% 
podria ser utilitzada de forma directa; precisament, a la nos
tra comunitat, el pes fmt de l'increment de la demanda de 
recurs d'aigua ve marcat per turisme i sobretot en temporada 
alta, a l'estiu. La utilització directa podria ser de gran impor
tancia per regar els enjardinaments hotelers i totes les grans 
extensions turístiques residencials. Altres mesures que hauri
en d'acompanyar les campanyes d'estalvi d 'aigua són actuaci
ons concretes i efectives de l'aprofitament optim d'aigua. En 
primer lloc, s'haurien de solucionar urgentment les fugues 
d'aigua de les xarxes de proveYment -sabem que Palma perel 
el 25% cld seu proveiment-, impulsar ajudes als ajuntaments 
perque envestesquin aquestes obres de recondicionament i 
e1'aelob d'aquestes xarxes. 

Una altra esmena que seria molt positiva, ja ho hem 
dit en altres ocasions, sempre que hem parlat d'aigües, és 
incentivar la substitució de comptadors d'aigua co¡'¡ectius per 
individuals. Pensam que si cada domicili paga el que real
ment gasta segurament s'hi mirarien un poc, a hora ele con
sumir-la. També varem parlar en una "itra ocasió, no en fa 
massa, d 'incentivar la introducció de noves tecnologies en el 
reguiu de baix consum d'aigua, realment fa mal al cor veure 
com, a les dotze del migdia, a I'estiu -ja ho havíem dit en 
una altra ocasió- es reguen amb aspersors grans extensions ele 
fora vila, el Govern té uns programes que no són suficients 

i. fins i tot, els pagesos estan molt interessats en aquests 
sistemes, pensam que se'ls hauria d'impulsar. 

Aquest bloc d'esmenes senzilles creim que aju
darien en certa mesura que la utilització d 'aigua sigui 
molt més racional. 

(El Sr. Vice-president primer substitueix el Sr. 
Presidem en la direcció del debat). 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sra. Vadell. Es mantenen també les 
esmenes4008,4016,4022,3809,3811,3812,3840,3841, 
4067,3996,4023, 4026,4027 i 3808 del Grup Parlamen
tari SOCIALISTA. Per defensar-les, té la paraula la Sra. 
Barceló. 

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ: 

Sr. Presielent, senyores diputades, senyors dipu
tats. Les esmenes principals que presentam en aquest 
capítol de la Junta d'Aigües i Ibasan suposen la 
sol, licitud de desaparició de l'Ibasan, la desaparíció de 
l'Ibasan i que es passi la gestió que realitza aL¡uest als 
ens que han estat capa<;os de gestionar amb moit menys 
recursos; per tant, que es gestioni des deis ajuntaments 
tal el que faci referencia a lél c1epuració d'aigües residu
als, ells són capa~os, i la conselleria així ho reconeix, de 
fer-ho amb molt menys cost, perque redueixen la partí
cipació als ajuntaments; per tant, dem¡mam que ho fa
cin. Més aportació per als ajuntaments i que sigui n ells 
qui ho facin, segur que ho faran amb molt més bona 
gestió política, perque, si no procedim a la desaparició 
de l'Ibasan, l'altra sortida que hi ha no és, d'entrada, la 
millor, és la pujada d'impostos, pujada d'impostos anun
ciada d'una manera velada per part del conseller en la 
seva darrera intervenció en aquest plenari, en la inter
pel'lació sobre la situació financera de la Junta d'Aigües; 
evidentment, d'en;'ad:t. amb la gestió que vostes duen 
deIs recursos economics, és inadmissible que demanin 
pujades d'impostos. Si no són capa~os de gestionar els 
recursos economics que tenen amb transparencia i do
nar-ne comptes, no tenen cap autoritat moral per pujar 
impostos en aquest campo 

Per tant, a partir d'aquí, donat que el conseller 
d'Obres Públiques és el primer que reconeix la mala 
gestió economica ele l'empresa, repetim que aquesta 
mala gestió, encara que la denuncil, no la continul, 
voste opta per la continui'tat i, per tant, Ji hem de e1e
manar que faci desapareixer Ibasan abans que sigui 
massa tarc!o Juntament amb aqueste' esmenes de 
soI-1icitud de desaparició per incapacitat ~I :; gestió del 
Govern, assenyalam altres esmenes puntuals de compro
misos el 'actuacions, per si encara som a temps abans de 
la fallida. Gracies. 
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EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sra. Barceló. Grups que volen intervenir 
per fixar posició? Pel Grup PP-UM, té la paraula el Sr. José 
María González i Ortea. 

EL SR. GONZÁLEZ 1 ORTEA: 

Gracias, Sr. Presidente. Muy brevemente. De todo 
este grupo de enmiendas, destacaríamos básicamente tres 
apartados, obras, en concreto, obras en que se piden actua
ciones en depuradoras, construcciones o ampliaciones de 
depuradoras, limpiezas de torrentes, etc. Ya veníamos di
ciendo a lo largo de toda la sección 17 que la adscripción de 
obras concretas es compleja puesto que loas obras lo son y se 
corre el riesgo, al pormenorizar en un presupuesto todas las 
obras en concreto, de complicar extraordinariamente el posi
ble trasvase de los créditos de que se dispone de unas obras 
a otras en función de las agilizaciones o de las características 
administrativas que tenga. No podemos, pues, estar de acuer
do con esta pormenorización, por más que tanto las limpie
zas que se piden como algunas de las depuradoras están 
planeadas, ya decía antes que en el tema de depuradoras ya 
queda muy poco, y, por consiguiente, muy pocas serán las 
que no se puedan hacer si no en este año próximo, en el 
siguiente . 

Después hay otro apartado de las enmiendas en que 
se trata del traspaso de recursos, fundamentalmente ele la 
Junta de Aguas, y fundamentalmente los correspondientes o 
los que corresponden al Ibasan, a los municipios, a los ayun
tamientos, para su gestión. No estamos de acuerdo con el 
planteamiento que se hace, nosotros creemos que esos recur
sos están previstos, los de traspaso de la Junta de Aguas al 
Ibasan, el Ibasan es el órgano gestor, cuya finalidad es hacer 
obras de satisfacción inmediata municipal puesto que resuel
ven problemas en cada uno de los municipios y, por consi
guiente, ése es el criterio del Gobien"') y es el que nosotros 
también tenemos. 

Finalmente, hay otro grupo también de enmiendas 
importantes, que tratan de cuestiones de fomento de ahorro 
de agua, pero creemos que tienen un cariz claramente muni
cipal. Hay, por ejemplo, la cuestión de la sustitución de los 
contadores de tipo general por los individuales, creemos que 
es una competencia netamente municipal, no de la Comuni
dad Autónoma; igualmente pasa con la reparación de las 
redes de distribución de agua, de las pérdidas en las redes, y 
de alguna de las medidas de reducción de consumo que se 
proponen. 

En cuanto a las enmiendas sobre reutilización de 
aguas depuradas o potabilizadoras, creemos que es un tema 
en el que felizmente la Comunidad Autónoma está avanzan
do muchísimo de la mano, en este caso y por una vez, de la 
Administración central. 

De manera que, por consiguiente, no vamos a apoyar 
este grupo de enmiendas. Gracias, Sr. Presidente. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. González i Ortea. Passam al debat 
de totalitat de les empreses públiques Semilla S.A. i 
Sea masa. Per part del PSM i EEM s'hi mantenen les 
esmenes 3609 i 3610 i per part del Grup SOCIALISTA 
s'hi mantenen les 3846 i 3847. Per defensar les esmenes 
del PSM i EEM, té la paraula el Sr. Ramon Orfila. 

EL SR. ORFILA 1 PONS: 

Gracies, Sr. President. Seamasa és una empresa 
que en teoria havia de servir per pro maure l'aqüícultu
ra a les Illes. La veritat és que, si se'n descuida, acaba 
amb tates les empreses d'aqüícultura. Quines empreses 
de cultius marins sobreviuen en aquest moment a les 
Illes? Cap, llevat ele les de marisc, i, de fet, aquestes es 
basten i se sobren amb els seus pro pis mitjans per sobre
viure. De fet, em comentava un mariscador no fa massa, 
parlant precisament de les possibilitats d'actuació, de les 
ajudes que Seamasa els brindava, que ells havien pensat 
sincerament allo de no me apoyes tanto que me hundes, 
no em donis tant de suport, que em pots enfonsar del 
tot. Res fa Seamasa en aquest moment que no pugui ser 
assumit perfectament per la Direcció General de Pesca 
de la Conselleria d'Agricultura. La Conselleria d'Agri
cultura té un bon director general de Pesca, i aquesta és 
una qüestió que no ens hem estalviat de dir crec que tots 
els portaveus de l'oposició. En aquest sentit, podríem 
perfectament assumir les funcions que fins ara no ha 
exercit aquesta empresa pública, que, realment, al princ' 
pi semblava que havia de tenir ún gran contingut. 

Respecte de Semilla, podríem dir-ne que és una 
empresa destinada a dur a terme aquelles funcions, 
aquelles actuacions que la conselleria no té mes remei 
que dur a terme empero que no s'atreveixen a posar-les 
en practica. El tema d' Agama; ha solucionat un proble
ma seriós, era preocupant per al conse\ler, amb una 
actuació no massa brillant precisament d'aquesta empre
sa pública i que, al final, no ha tingut més remei que 
optar per contractar "superforqui ", a veure si així podia 
donar sortida a un problema del qual no sabem si té 
solució real. 

Sen yo res i senyors diputats, Semilla no és sino
nim de llavor certificada de qualitat. Hem arribat a 
pensar que més que una llavor productiva, Semilla era 
una mala \lavar. Saben allo de sembrar zitzinia? Ido 
mirin, jo crec que Semilla ha actuat en qualque moment 
sembrant zitzinia dins el sector. Han parlat vostes algu
na vegada amb les cooperatives i els han demanat que 
pensen de les actuacions d'aquesta empresa? No és cert 
-si hi han parlat, ho sabran- que aquesta empresa ha 
intentat usurpar, suplir, les funcions de les cooperatives 
de segon grau, en alguna qüestió almanco?, pensen 
sincerament que estan satisfetes les organitzacions agra.
ries, les cooperatives agraries, com ha actuat Semilla en 
materia d 'organització de cursos de formació per a la 
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pagesia?, i la satisfacció deIs pagesos quan han descobert com 
s'introduia, a través de la gestió d 'aquesta empresa, un nou 
estil per a la distribució deIs productes subvencionats? Mai 
no s'havien cobrat els productes subvencionats abans de ser 
repartits, i no és un invent nostre ni és una exageració, jo 
remetré ara mateix al conseller d'Agricultura un anunci 
pagat per Semilla, depenent de la seva conselleria, Serveis de 
Millora Agraria, on queda ben dar que perque els pagesos 
puguin accedir als productes fitosanitaris subvencionats per 
la Conselleria d'Agricultura s'ha de fer el pagament total 
després d'haver-ne fet les comandes i aban s de retirar el 
producte, no fos cosa que els pagesos no paguessin, perque, 
realment no se'n fien: mai no s'havien cobrat els productes 
subvencionats abans de ser repartits, i aquesta és una practi
ca innovadora d'aquesta empresa el nom de la qual és Semi
lla i que nosaltres en dei m que és sinonim de mala llavor. 
Mai no s'havien distribults els productes subvencionats soIs 
des d'unes poques empreses que s'han convertit en concessio
naries d'aquesta empresa pública que és Semilla, els n'expli
caré un exemple practic: A Menorca, per exemple, per distri
buir els productes fitosanitaris destinats essencialment als 
fruiters es va donar la concessió -per fer aquesta distribució
a una cooperativa de Ciutadella, on pnicticament no hi ha 
fruiters, i a una empresa privada de Maó, on hi ha poquís
sims fruiters; simptomaticament, la cooperativa d' Alaior, que 
és la que engloba tots els fruiters de Menorca, va quedar fora 
d'aquesta concessió, i les "atrias" , les associacions de defensa 
vegetal que van voler accedír a aquests productes fitosanita
ris, la condició primera va ser: m'envi"in el taló i després ja 
els enviarem el producte. A<;o ha introdu"it un element de 
desconfian<;a entre la pagesia, aquesta no és una actuació 
brillant, aquesta no és una actuació de bona llavor. 

Senyores i senyors diputats, nosaltres pensam que 
I 'actuació més imaginativa de Semilla deu haver estat I 'in
vent gloriós d'aquell nom per a la comercialització de la 
patata primerenea, aquell Mallorca potatoes destinat a passar 
a la historia i que", a deixar estupefactes propis i estranys. 
Espantats estam en pensar que el mateix poden intentar ara 
quan s'intenti ressurar una empresa lletera, de la qual hem 
parlat abans, la qual té també serill'-OS problemes, tremolam 
en imaginar el seu possible MallorclI good milk. 1 em creguin, 
senyores i senyors diputats, que els ho die sense bad milk. 

(El Sr. Preside m repren la direcGÍó del debat). 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Orfila. Pel Grup Parlamentari SOCIA
LISTA, Sr. Rus, té la paraula. 

EL SR. RUS 1 JAUME: 

Sr. President, sen yo res i senyors diputats. Pareix que 
és la danera tongada d'aquests pressuposts ha coincidit amb 
I'esmena a la totalitat presentada pel Grup Parlamentari PSM 
i EEM i també amb les presentades amb els números .. . 

EL SR. PRESIDENT: 

3846 i 3847. 

EL SR. RUS 1 JAUME: 

... 3846 i 3847 del Grup Parlamentari Socialista. 
És cIar, esmenes a la totalitat que nosaltres ja, a la com
pareixen~a en comissió del conseller i deIs alts canees, 
li varem anunciar, i les hi varem anunciar perque, indis
tintament de les responsabilitats que tenen aquestes 
societats, nosaltres, ja per endavant, li deim, i ja li ho 
hem dit, que Semilla podria ser una conselleria en petit 
i que actua paraHelament a la Conselleria d' Agricultura, 
a pesar que el conseller repeteix ( ... ) que no és ver, pero 
sí que és ver, i que, si la integrassin dins els serveis de 
la eonselleria, ja només en costos a priori ja podríem 
estalviar-ne molts i, per tant, podria redistribuir millor 
aquests recursos, pero no es vol fer. no es vol fer, pa
reix que hi ha un interes especial, es va arribar a dir (jc;;;'

si Semilla no existís, no hi hauría llet, no hi hauf¡a 
vaques, no hi hauria producció, pero escolti, Sr. Conse
ller, si em permet l'expressió, és una barbaritat, perque, 
fins i tot abans que existís Semilla, ja n'hi havia, i voste 
em contestara: Pero malament, no estaven organitzats. iIi 
cree, Sr. Conseller. seriosament que aquests 700 milions, 
que és el que puja més o manco -que en aquest cas ho 
esmenam- entre les empreses Seamasa i Semilla, crec 
que es podrien eliminar aquestes societats, podríem 
integrar-les dins els serveis de la conselleria i tendrien 
més bon rendiment. 

Dins la documentació presentada per vostes, 
activitats o informe de gestió de Semilla, posen, com a 
grans trets, Agama i Cap. Agama, em supos que es refe
reix a la qüestió de venda d'aquesta empresa lletera, 
venda a granges Brau, de la qual tots reeordarem la 
fallida impressionant, fallida impressionat a la millor per 
la mala aetuació administrativa de granges Braut, pero 
voste tenia l'obligacíó de fer-ne el seguiment, i així ho 
deia el contracte de compravenda; per tant, hí ha una 
responsabilitat de la qual no ha volgut saber res i han 
passat de puntetes per damunt. No s'hagués produ"it 
aquella angoixa a tots els lleters que varen estar mesos 
i mesos sense cobrar, crec que aixo ja no era només 
responsabilitat de granges Braut, jo cree que era respon
sabílitat de la eonselleria i del Govern seneer, perque 
teoricament voste ho hauria d'haver traslladat al Consell 
de Govern, i el president, Sr. Gabriel Cañellas, també 
ho devia coneixer, si li ho havien traslladat evidentment, 
i si no li ho havien traslladat, piyor encara, perque hi ha 
ocultació d 'informació greu . Es ciar, davant aquesta 
situació, i dic que Semilla la presenta com a aceió prin
cipal, després allo de la Cap , és clar, Cap, Agama, eom 
a grans estrelles de feina feta per Semilla, després diuen 
que han participat en tota una serie de societats, a Ma
llorca Cítrics, etc., pero és que ni tan soIs coneixem els 
resultat d'aquesta societat, i quan vénen a la comparei
xen<;a i els deim que aquestes empreses, tant Semilla 
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com Seamasa, produeixen perdues, ens contesta exactament 
el gerent que sí, no produeixen perdues, produeixen una 
miqueta de guany, pero, és clar, és per les transferencies de 
credit de sub venció que el Govern els fa, caraH!, així ja va 
bé tenir empreses, sabent que al final tendrem un padrí que 
ellS donara els recursos perque tenguem uns resultats més o 
manco acceptables, no ho dic jo, ho va dir el responsable de 
Semilla en la compareixen($a. 

Hem demanat tota una serie de documentació, algu
na ens ha arribat, altra no, per fer un estudi seriós, perque 
entenem que, ni tan sois els objectius que voste ha marcat en 
els pressuposts es compleixen des d'aquesta societat, Semilla. 
Recordava fa una esto na un diputat que és una Havor que no 
esta certificada, jo no sé si esta certificada o no, del que sí 
estic conven<;;ut és que seria molt més rendible per als page
sos d 'aquesta comunitat autonoma que les activitats que 
Semilla desenvolupa es realÍtzassin directament des de la 
conselleria, més bon seguiment, voste en tendria un coneixe
ment molt més directe i, a la vegada, crec que els resultats en 
serien molt més seriosos perque, en l'actuació que s'hi fa, hi 
trobam determinada nebulosa en tots els resultats, el desxi
frament deIs quals encara no hem aconseguit pero hi esta re m 
al damunt, a veure si amb el temps els podem saber. 

Nosaltres, respecte de Seamasa, 1i volem dir que, 
darrerament sobretot, és una empresa innecessaria absoluta
ment, fins i tot el propi pressupost ja demostra que tampoc 
no estaria de més que aquestes actuacions es poguessin dur 
des de la Direcció General de Pesca i Cultius Marins, tots 
tenim molt clar que la majoria de funcions que tenia assigna
des ja no li corresponen, i el que no es pot fer és, quan pre
senten els documents, estar a 1 'espera de carnatges, aug
ments, prod uccions, per que?, perque fins i tot aquestes 
activitats de futur que programen, de les quals nosaltres 
esta m conven($uts que ni dins I'any 94 tendran comen¡;a
ment, es podrien realitzar ben bé -repetesc- des d'aquesta 
direcció general esmentada. Ja no només en nom d'estudiar 
una pesseta en els doblers públics d'aquesta comunitat, jo 
estic conven($ut que si hi hagués voluntat de veritat per 
estudiar, com així ho ha manifestat qualque vegada el propi 
president, i que hi ha una voluntat de fer un seguiment deis 
doblers públics, si aquestes societats -repetesc- desaparegues
sin i s'integrassin dins els serveis normals de la conselleria, 
tots en sortiríem guanyant, si no, d'aquesta Havor, el que en 
pot sortir és una planta borda. Gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Rus. Fixació de posicions? Sr. Guasch, 
té la paraula. 

EL SR. GUASCH 1 RIBAS: 

Gracies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. 
Procuraré amb la meya intervenció donar compliment a a110 
que dilluns el president d'aquest parlament ens recomanava, 
no entrar en contradiccions. Per no entrar en contradiccions, 
Sr. Orfila, votarem en contra de les seves esmenes i també, 

Sr. Rus, votarem en contra de les esmenes presentades 
pel Partít Socialista. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gracies, Sr. Guasch. Acabats els debats, 
passarem a la votació. Secció 31-serveis comuns, des
peses di verses, esmena 3885 del Grup Parlamentari 
SOCIALISTA. 

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

Vots en contra? 

Abstencions? 

25 vots a favor, 33 en contra, 1 abstenció. Que
da rebutjada aquesta esmena. 

A la secció 72, de les esmenes 3636 i 3633 del 
Grup PSM i EEM pot fer-se votació conjunta? 

Vots a favor d'aquestes esmenes? 

Vots en contra? 

Abstencions? 

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

Esmena 3777 del Grup Parlamentari SOCIALIS-
TA. 

Vots a favor? 

Vots en contra? 

Abstencions? 

25 vots a favor, 33 en contra, 1 abstenció. Que
da rebutjada aquesta esmena. 

Passam a la votació de les esmenes 3630, 3638, 
3601,3602 i 3603 del Grup PSM i EEM. 

Sí, Sr. Vidal? 

EL SR. VIDAL 1 JUAN: 

Havia demanat votació separada de la 3630, la 
hi havia demanada per escrit. 

EL SR. PRESIDENT: 

Votarem, ido, en primer 1I0c, I'esmena 3630 del 
Grup PSM i EEM. 
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Vots a favor? 

Vots en contra? 

Abstencions? 

25 vots a favor, 32 en contra, 2 abstencions , Queda 
rebutjada l'esmena 3630. 

Passam ara a la votació de les esmenes 3638, 3601, 
3602 i 3603, 

Vots a favor" 

Vots en contra? 

Abstencíons? 

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

Passam a la votació de l'esmena 3631 del Grup PSM 
iEEM. 

Vots a favor? 

Vots en contra? 

Abstencíons? 

6 vots a favor, 32 en contra, 21 abstencíons. Queda 
rebutjada aquesta esmena. 

Passam ara a la votació de les esmenes 4008, 4016, 
3840. 3R41 i 4067 del Grup Parlamentari SOCIALISTA. 

Vots a favor? 

Vots en contra? 

Abstencions? 

25 vots a favor, 33 en contra, 1 abstenció. Queden 
rebutjades aquestes esmenes. 

Passam a les esmenes 4022, 3809, 3811, 3812, 3996, 
4023, 4026, 4027 i 3808 del Grup Parlamentari SOCIALIS
TA. 

Vots a favor? 

Vots en contra? 

Abstencions? 

26 vots a favor, 33 en contra, cap abstenció. Queden 
rebutjades aquestes esmenes. 

Passam ara a la votació de les esmenes 3609 i 
3610 del Grup PSM i EEM. 

Vots a favor? 

Vots en contra? 

Abstencions? 

25 vots a favor, 31 en contra, 3 abstencions . 
Queden rebutjades aquestes esmenes. 

Passam a la votació de les esmenes 3846 i 3847 
del Grup Parlamentari SOCIALISTA. 

Vots a favor? 

Vots en contra? 

Abstencions? 

25 vots a favor, 33 en contra, 1 abstenció. Que
den rebutjades aquestes esmenes. 

Finalment, procedirem ara a la votació de totes 
i cadascuna de les seccions del Projecte de L1ei de Pres
suposts Generals de la Comunitat per al 94 i també a la 
vO:Hció de les seccions de les empreses públiques. Co
mengarem en primer lloc per les seccions pressupostari
es. Comengam per la secció 02-Parlament de les Illes 
Balears. 

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? 

54 vots a favor, cap en contra, 5 abstencions. 
Queden aprovats els pressuposts de la secció 02-Parla
ment de les Illes Balears. 

Passam a la secció 03-Sindicatura de Comptes. 

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? 

33 vots a favor, 25 en contra, 1 abstenció. Que
den aprovats els pressuposts de la secció 03-Sindicatura 
de Comptes. 

Secció 04-Consell Economic i Social de les IIles 
Balears . 
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Vots a favor? Vots en contra? 

Vots en contra? 

Abstencions? 

33 vots a favor, 25 en contra, 1 abstenció. Queden 
aprovats els pressuposts del Consell Economic i Social de les 
Illes Balears. 

Secció ll-Presidencia del Govern balear. 

Vots a favor? 

Vots en contra? 

Abstencions? 

33 vots a favor, 25 en contra, 1 abstenció. Queden 
aprovats els pressuposts de la Presidencia del Govern balear. 

Secció 12-Conselleria de Turisme. 

Vots a favor? 

Vots en contra? 

Abstencions? 

33 vots a favor, 25 en contra, 1 abstenció. Queden 
aprovats els pressuposts de la Conselleria de Turisme. 

Secció 13-Conselleria de Cultura, Educació i Esports. 

Vots a favor? 

Vots en contra? 

Abstencions? 

33 vots a favor, 25 en contra, 1 abstenció. Queden 
aprovats els pressuposts de la Conselleria de Cultura, Educa
ció i Esports. 

Secció 14-Conselleria d'Economia i Hisenda. 

Vots a favor? 

Vots en contra? 

Abstencions? 

33 vots a favor, 20 en contra, 6 abstencions. Queden 
aprovats els pressuposts de la Conselleria d'Economia i Hi
senda. 

Secció 15-Conselleria d' Agricultura i Pesca. 

Vots a favor? 

Abstencions? 

33 vots a favor, 25 en contra, 1 abstenció. Que
den aprovats els pressuposts de la Conselleria d'Agricul
tura i Pesca. 

Secció 16-Conselleria de la Funció Pública. 

Vots a favor? 

Vots en contra? 

Abstencions? 

33 vots a favor, 25 en contra, 1 abstenció. Que
den aprovats els pressuposts de la Conselleria de la 
Funció Pública. 

Secció 17-Conselleria d'Obres Públiques i Orde
nació del Territori. 

Vots a favor? 

Vots en contra? 

Abstencions? 

32 vots a favor, 25 en contra, 2 abstencions. 
Queden aprovats els pressuposts de la Conselleria d'O
bres Públiques i Ordenació del Territori. 

Secció 18-Conselleria de Sanitat Seguretat 
Social. 

Vots a favor? 

Vots en contra? 

Abstencions? 

33 vots a favor, 25 en contra, 1 abstenció. Que
den aprovats els pressuposts de la Conselleria de Sanitat 
i Seguretat Social. 

Secció 20-Conselleria de Comer~ i Indústria. 

Vots a favor? 

Vots en contra? 

Abstencions? 

33 vots a favor, 25 en contra, 1 abstenciÓ. Que
den aprovats els pressuposts de la Conselleria de Co
mer<; i Indústria . 

Secció 21-Conselleria de Governació. 
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Vots a favor? 

Vots en contra? 

Abstencions? 

33 vots a favor , 25 en contra, 1 abstenció. Queden 
aprovats els pressuposts de la Conselleria de Governació. 

Secció 31- Serveis comuns, despeses diverses. 

Vots a favor? 

Vots en contra? 

Abstencions? 

33 vots a favor, 25 en contra, 1 abstenció. Queden 
aprovats els pressuposts ele la secció 31. 

Secció 32-Ens territorials. 

Vots a favor? 

Vots en contra? 

Abstencions? 

33 vots a favor, 25 en contra, 1 abstenció. Queden 
aprovats els pressuposts de la secció 32-Ens territorials. 

Secció 34-Deute público 

Vots a favor? 

Vots en contra? 

Abstencions? 

33 vots a favor, 25 en contra, abstenció. Queden 
aprovats els pressuposts de la secció 34. 

Secció 36-Serveis comuns, despeses de personal. 

Vots a favor? 

Vots en contra? 

Abstencions? 

33 vots a favor, 25 en contra, 1 abstenció. Queden 
aprovats els pressuposts de la secció 36. 

Secció 40-Consell Consultiu ele les IlIes Balears. 

Vots a favor? 

Vots en contra? 

Abstencions? 

33 vots a favor, 25 en contra, 1 abstenció. Que
den aprovats els pressuposts ele la secció 40. 

Secció 71-0rganisme autonom Institut d 'Estudis 
Balearics. 

Vots a favor? 

Vots en contra? 

Abstencions? 

33 vots a favor, 20 en contra, 6 abstenció. Que
den aprovats els pressuposts de la secció 71-Institut 
d 'Estudis Balearics. 

Secció n-Organisme autonom Junta d' Aigües. 

Vots a favor? 

Vots en contra? 

Abstencions? 

33 vots a favor, 25 en contra, 1 abstenció. Que
den aprovats els pressuposts ele la secció n-Junta d'Ai
gües. 

Secció 74-0rganisme autonom_Servei Balear de 
Salut. 

Vots a favor? 

Vots en contra? 

Abstencions? 

33 vots a favor, 25 en contra, 1 abstenció. Que
den aprovats els pressuposts de la secció 74-Servei Bale
ar de Salut. 

Passam ara a la votació del pressupost de les 
empreses públiques. 

Fires i Congressos ele Balears. 

Vots a favor? 

Vots en contra? 

Abstencions? 

33 vots a favor. 25 en contra, 1 abstenció. Que
den aprovats els pressuposts. 

Institut Balear de Promoció del Turisme. 
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Vots a favor? Vots a favor? 

Vots en contra? 

Abstencions? 

33 vots a favor, 25 en contra, 1 abstenció. Queden 
aprovats els pressuposts de l'Imtitut Balear de Promoció del 
Turisme. 

Consorci Centre de Documentació Europea. 

Vots a favor? 

Vots en contra? 

Abstencions? 

33 vots a favor, 20 en contra, 6 abstencions. Queden 
aprovats els pressuposts del consorci Centre de Documenta
ció Europea. 

Isba-Societat de Garantía Recíproca. 

Vots a favor? 

Vots en contra? 

Abstencions? 

33 vots a favor, 25 en contra, 1 abstenció . Queden 
aprovats els pressuposts eI'Isba-Societat de Garantía Recípro
ca. 

Isba-Serveis. 

Vots a favor? 

Vots en contra? 

Abstencions? 

33 vots a favor, 25 en contra, 1 abstenció. Queden 
aprovats els pressuposts d'Isba-Serveis. 

Institut ele Biologia Animal de Balears. 

Vots a favor? 

Vots en contra? 

Abstencions? 

32 va ts a favor, 25 en contra, 2 abstencions. Queden 
aprovats els pressuposts de l'Institut de Biologia Animal de 
Balears. 

Serveis Forestals de Balears S.A. 

Vots en contra? 

Abstencions? 

33 vots a favor, 25 en contra, 1 abstenció. Que
den aprovats els pressuposts de Serveis Forestals de 
Balears. 

Serveis d' Aqüícultura Marina S.A. 

Vots a favor? 

Vots en contra? 

Abstencions? 

32 vots a favor, 26 en contra, 1 abstenció. Que
den aprovats els pressuposts del Servei d'Aqüicultura 
Marina. 

Servei de Millora Agraria S.A. 

Vots a fa"or? 

Vots en contra? 

Abstencions? 

32 vots a favor, 25 en contra, 2 abstencions. 
Queden aprovats els pressuposts del Servei de Míllora 
Agraria S.A. 

Institut Balear de la Vivenda. 

Vots a favor? 

Vots en contra? 

Abstencions? 

33 vots a favor, 25 en contra, 1 abstenció. Que
den aprovats els pressuposts de I'Institut Balear de la 
Vivenda. 

Institut Balear de Disseny. 

Vots a favor? 

Vots en contra? 

Abstencions? 

33 vots a favor, 25 en contra, 1 abstenció. Que
den aprovats els pressuposts de I'Institut Balear de Dis
seny. 

Foment Industrial. 
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Vots a favor? 

Vots en contra? 

Abstencions? 

33 vots a favor, 25 en contra, 1 abstenció. Queden 
aprovats els pressuposts de Foment Industrial. 

Institut Balear de Serveis a la Joventut. 

Vots a favor? 

Vots en contra? 

Abstencions? 

33 vots a fa\'or. 25 en contra, 1 abstenció. Queden 
aprovats els pressuposts de I 'Institut Balear de Servei ::. L\ la 
Joventut. 

Institut Balear de Sanejament. 

Vots a favor? 

Vots en contra? 

Abstencions? 

32 vots a favor, 25 en contra, 2 abstencions. Queden 
aprovats els pressuposts de l'Institut Balear de Sanejamen~. 

Passarem ara, en aplicació de l'article 24.6 de l'statut 
i del 134.4 del Reglament, a la votació computada ele forma 
separada per parlamentaris elegits per illes. Pass:: 'i a votar 
els pressuposts generals per a les JIles Balears per un import 
total en estat d 'ingressos i de des peses de 45.910.288.531 
pessetes i, així mateix, sotmetrem a votació el pressupost per 
a l'exercici de 1994 de les empreses públiques de la Comuni
tat Autonoma, l'estat de despeses i ingressos del qua1 s'eleven 
a 10.814.573.000 pessetes. 

Passarem, per tant, a la votació separada per illes. 
Comen¡;am pels diputats elegits per l'illa de Menorca. 

Diputats de l'illa de Menorca que voten a favor, es 
volen posar drets, per favor? Gnicies, poden seure. 

Diputats de l'illa de Menorca que voten en contra, es 
vo1en posar drets, per favor? Gnicies, poden seure. 

Abstencions? No és possible. 

7 vots a favor, 6 en contra. 

Passam ara a la votació deIs diputats e1egits per les 
illes d 'Eivissa i de F ormentera. 

Diputats de les illes d'Eivissa i de Formentera 
que voten a favor, es volen posar drets, per favor? 

Diputats de les illes d'Eivissa i de Formentera 
que voten en contra, es volen posar drets, per favor? . 

Diputats de les illes d'Eivissa i de Formentera 
que s'abstenen? Gnicies, pot seure. 

El resultat de la vota ció deIs diputats de les illes 
d'Eivissa i de Formentera ha estat: 7 a favor, 5 en con
tra, 1 abstenció. 

Passarem ara a la votació deIs diputats de l'illa 
de Mallorca. 

Vots a favor? Gracies, poden seure. 

Vots en contra? gracies, poden seure. 

Abstencions? 

El resultat de la votació deIs diputats de l'illa de 
Mallorca ha estat: 19 vots a favor, 14 en contra, cap 
abstenció. 

En conseqüencia, entenc que s'ha complit la 
majoria necessaria que marca l'Estatut d'Autonomia i, 
per tant, queda aprovada la Llei de pressuposts generals 
de la Comunitat Autonoma per a l'any 1994. 

Abans d'aixecar la sessió, vull aprofitar per 
donar els molts d'anys, bones fes tes i bon comen¡;ament 
d'any a tots els diputats i membres del govern present, 
i al mateix temps, en nom de la Mesa, convidar-los a 
passar a la sala d'actes on els oferirem una copa de cava. 
Se suspen la sessió i moltes gracies a tots. 
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