
DIARI DE SESSIONS DEL 
PLE 

DEL PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS 

D.L.P.M.770,1987 Fq.Con.núm.33/27 III Legislatura Any 1994 Número 134. Fascicle S 

Presidencia 
del Molí Honorable Sr. Cristófol Soler i Cladera. 

Sessió celebrada els dies 28 i 29 de navembre del 1994. 

Llac de celebració: Seu del Parlament 

SUMARI 

" 

1" DEBA T DEL DICTAMEN DE LA COMISSIÓ D 'HISENDA 1 PRESSUPOSTS del Projecte de llei RGE 3265/94, 
relalÍu a PressuposlS generals de la Comunitat Autonoma de les llles Balears per al 1995, 

Il.' DEBAT DEL DICTAMEN DE LA COMISSIÓ D'HISENDA 1 PRESSUPOSTS del Projecte de llei RGE 
3266/94, relatiu a mesures pel que fa a diverses figures tributariesde la CAIB, 5576 



5558 DIARI DE SESSIONS / Núm. 134/ Fascicle 5 / 28 i 29 de novembre del 1994 

EL SR PRESIDENT: 

Senyores i senyors diputats, recomen9a la sessió. Passam 
al debat núm. 30 de globalitat a la resta d'esmenes de la 
secció 21-Conselleria de Governació i a l 'empresa pública 
Institut Balear de Serveis a la Joventut. Per defensar les 
esmenes del Grup Parlamentari MIXT, té la paraula el Sr. 
Vidal. 

EL SR. VID AL 1 Jl)AN: 

Graci es, Sr. President. Senyores i senyors diputats, ei em 
permet un moment per situar-me ... 

EL SR. PRESIDENT: 

Esmena 4408, Sr. Vida!. 

EL SR. VIDAL 1 JUAN: 

Gracies. Aquesta esmena, com que ningú no és profeta 
a la seva terra, esper que comptara amb el suport unanime 
de la Cambra, i més quan es voti, que hi haura més diputats. 
És una esmena, i per aixo dic que ningú no és profeta a la 
seva terra, perque va referida a Maó, i jo, amb molt de gust 
la defens , per demanar que s'aprovi aquesta partida de 4 
milions de pessetes, per poder adquirir un vehicle de protec
ció ci vil per a la zona de Maó. M'agradaria que fos aq'uí la 
Sra. Consellera de Governació i el senyor portaveu del grup 
majoritari i segur que els sensibilitzaria per a aquesta millora 
per a ['illa de Menorca, concretament per al municipi de 
Maó . Repetesc, per si volen agafar nota , es tracta de I'esmena 
4408, referida a aquesta millora per a protecció civil. Molt,es 
gracies. 

EL SR PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Vida!. 

Passam al debat de les esmenes del Grup PSM i EEM . ... 
té la paraula el Sr. Gomila . 

E L SR GOMILA J BARBER: 

Gracies, Sr. President. Unes esmenes parcials en aquesta 
secció, molt en consonancia amb el debat a la totalitat que 
hem tengut abans. En primer lIoc, una per incrementar. les 
ajudes als municipis que tenen oficines d'informació juvenil, 
perque ja hem dit que aixo era una xarxa que havia impulsat 
des de la Conselleria de Governació, pero els ajuts que arri
ben als ajuntaments són molt insuficients. 

-
.. . , Una. altra, per dir que despré& de -tre-s ,(H:¡uatr-e anys; ,se.li 

ha incrementat I'ajut al Consell de la Joventut de les Illes 
Balears passant de 6 milions a pessetes a 6.200.000, nosaltres, 
any rera any, venim soHicitant que s'incrementi aquesta 
partida a les entitats juvenils que estan agrupades al Consell 
de Joventut i any rera any se'ns ha denegat. Aquest any, amb 
satisfacció, malgrat sigui una pujada molt minvada, només de 

200.000 pessetes, nosaltres creim que hauria de ser, com 
a mínim, d 'un milió de pessetes. 

Una altra iniciativa de la Conselleria de Governació 
va ser l'obertura de centres de joventut als diferents 
municipis i hem vist com les ajudes a aquests municipis 
han quedat paralitzades, no hi ha pressupost ni per 
ajudar al manteniment d 'aquests centres ni per crear-n e 
de nous a d'altres municipis on no han estat creats fins 
ara. 

Una altra esmena, de 3 milions de pessetes és per 
col, laborar juntament amb el Consell de la Joventut de 
les llles Balears per fer una campanya d'informació 
sobre les possibilitats que tenien els joves de les llles per 
fer I'objecció de consciencia. Veim que les administraci
ons informen adequadament d 'així com s'ha de fer i 
s 'han d'inscriure per realitzar el servei militar, pero no 
hi ha ningú que ajudi o que informi , no hi ha adminis
tracions que informin sobre 1 'objecció de consciencia. 

Una esmena de 25 milions, també en consonancia 
amb el debat anterior, d 'a ugmentar la col'laboració amb 
els ajuntaments en temes de protecció civil, i també en 
consonancia amb I 'anterior debat, una esmena perque 
Es Torretó no sigui una de les instal'lacions de Joventut, 
sigui marginada en la millora de les instal'lacions que té 
la Conselleria de Governació i que s~gui inclosa en les 
reformes que es fan a les altres instal ·lacions . 1 com que 
és una finca molt deteriorada, que fa molts d 'anys que 
el Govern de les llles Balears va comprar, i fa molts 
d'anys que no s'hi ha fet cap tipus d'inversió, nosaltres 
proposavem que s'hi destinessin 25 milions per a la 
millora de l'habitatge o de l'edifici que hi ha a aquesta 
finca d 'Es Torretó. 

Una altra qüestió, la darrera, em sembla, és el tema 
de col'laborar amb els consells insulars en materia d'a
juts al menor. A l'anterior debat s' han fet una serie de 
comentaris sobre la gestió que s'ha fet deIs centres que 
estaven dependents deIs consells insulars, en materia de 
menors, jo no hi entraré, pero sí que crec que s'han 
d'impulsar i que s'ha d'ajudar molts més els consells 
insulars amb les competencies que tenen en materia de 
menors i, per a<,;o aquesta es mena de 25 milions. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies , Sr. Gomila. 

Grup Parlamentari SOCIALISTA, Sr. PlanelIs, té la 
paraula. 

EL SR. PLANELLS 1 COSTA: 

Gracies, Sr. President. Senyores i senyors diputats . El 
Grup Socialista ha presentat un conjunt d'esmenes, i 
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seguiré un poquet aquest ordre per explicar-les amb el temps 
que tengui. 

En primer Iloc, es presenten quatre esmenes referents a 
policies locals, i hem de dir que hem deixar de costat, en 
principi, parlar de policía autonomica per atendre princi
palment un conjunt d'inversions en béns o mitjans materials 
per a les policies municipals de I'illa d'Eivissa. No cree que 
es pugui dubtar que I'administració que tenen més propera 
els nostres velns i ciut~dans és aquella que esta formada pels 
nostres ajuntaments i pels seus cossos administratius i són, 
Sra. Consellera, són els verns els que ens demanen actuaI
ment que la policia local, la policia dependent deis nostres 
ajuntaments sigui una policia més propia, més efica¡;; i més 
atenta en la resolució deis problemes quotidians que cada dia 
passen en aquests municipis. Si a aixo hi afegim, que supos 
que en un any o tal vegada abans, que aquestes policies mu
nicipals adquiriran unes competencies que actualment té la 
policia judicial, realment fa que aquestes policies municipals 
o locals, com se'ls vulgui dir, necessitin el'una inversió im
portant amb aquests béns materials. Són, per tant, aquestes 
quatre esmenes, esmenes el 'equipament que permetran, en tot 
cas, a les policies una majar racionalització i planificació de 
les seves competencies. 

També presentam una esmena, la 4081 on es demanen 
cursos per a les policies locals . per al seu reciclatge. Avui 
matí he quedat sorpres amb una notícia que ha aparegut al 
Diario de Ibiza referent a un curs de reciclatge que ahir es va 
inaugurar a Eivissa i que al cap el'una estoneta es va haver de 
suspendre; realment, la nostra esmena va encaminada a dos 
fets: un, al reciclatge de les policies locals, amb el benentes 
que hi ha un conjunt de materies que de cada vegada estan 
tocant més les policies dependents deis Ilostres ajuntaments, 
com són principalment la reelacció i confecció el'atestats, dret 
penal, inspeccions, el que es diu la inspecció ocular de Iloc 
de I 'accident o fins i tot del Iloc elel delicte, alcoholemia, que 
fa que de vegades quedin endarrerides, sobretot en relació 
amb al tres policies. 1 li he de dir, Sra. Consellera, en relació 
amb tot aquest conjunt d'esmenes que presentam referent a 
les policies locals que professionalment, i cree que és una 
dada a tenir bastant en compte, m'he trobat amb un cas 
d'una policia local d'Eivissa, exactament de la policia local de 
I'ajuntament de Sant Antoni, que en una interven ció que 
varen haver de practicar arel d 'un accident de circulació, es 
varen trobar que no tenien -la policia local aquesta- cap 
apareIl mesurador de l 'Índex de I'aIcoholemica, i una hora 
o mitja hora després es va haver de traslladar la víctima i el 
causant a una altra policia, a la d'Eivissa. Realment, s'espera 
un poquet més en aquest sentit quant a les policies i, sobre
tot, que estiguin ben dotades amb els equipaments necessaris. 

Planificar j prevenir els riscs tan soIs sera possible quan 
amb bona voluntat es redactin uns plans insulars de protec
ció civil, mentre es repeteixin, any rera any, espectacles que 
res tenen a veure amb una comunitat autonoma que se supo
sa rica, totes les actuacions, mentre no hi hagi una interven
ció positiva per part de la seva conseIleria, seran insuficients. 
Coneixer i combatre riscs de la Comunitat i les seves causes, 

ha de ser objecte d'aquesta planificació a través d'a
quests plans. 

En menors -i m'agradaria saber-ho explicar bastant 
bé- hem presentat una esmena, la 4079, que en principi 
cal dir, pero tal vegada I'objectivisme ja ens ha dut una 
mica massa envant, que hi ha un error en la transcripció 
de I'edat, realment s'ha fet constar fins als 18 anys, pero 
no ens ha d'estranyar que un dia la minoria d'edat si
guin els 18 anys, i si Déu ha vol, esperam veure-ho 
aviat. Es demanen 3 milions per iniciar i crear un centre 
especialitzat de menors a I'illa d 'Eivissa, on aquests 
menors que han estat, diguem, en certa manera con
demnats, puguin complir aqueIles mesures d'interna
ment que preveu la legislació per als menors infractors; 
centre que, per la quantitat és més destinat a iniciar els 
estuclis i, si és possible, en el seu cas, si s'ha d'adquirir 
un terreny, adquirir-lo, que ha d'estar ben dotat amb 
mitjans personals i en equipament i que permetra, sem
pre que el menor illenc, i d'illenc parl d'Eivissa i For
mentera, pugui complir molt poc del seu lloc de naixe
ment o d'habitatge, aquestes mesures d'internament. Si 
les penes i les mesures, segons la Constitució, tenen una 
finalitat, que és la rehabilitació i la reinserció, aquestes 
sempr_e es duran millar o tendran un millar fi quan el 
menor que hi és recios estigui més prop de la seva 
família i de casa seva; quan parlam de crear s'ha d'en-
tendre bé que no demanam una construcció immediata, 
perque de vegades construccions n 'h i ha i es poelen 
aprofitar rehabilitant-les. 

En Joventut es presenten cinc esmenes, de la 4100 a 
la 4102, tates referents al campament de Cala Jondal a 
Eivissa; la 4259, que parla d'una cosa de la qual ja s'ha 
parlar en aquests dos dies, d'Es Torretó a Menorca; i la 
4129 que parla de I'alberg a Formentera. Realment, si la 
voluntat popular s'expressa a través de les eleccions, el 
poble de Formentera té ja reiteradament dit, tant per 
part del seu ajuntament com per part del seu diputat, 
present a aquest parlament, com per les associacions de 
velns, que sí que volen un alberg juvenil a Formentera, 
pero no valen que sigui on allí pensa instal'lar-lo el 
Govern balear. Per aixo es demana una dotació de 15 
milions de pessetes. 

Vos te ha dit, Sra. Consellera. a la se va compareixen
~a, que hem de potenciar i millorar les instal'lacions 
juvenils, bé, millora i manteniment del campament de 
Cala Jondal, millora del servei d'energia electrica per
que no passi com sol passar quan esta en pie rendiment, 
que queden zones fosques,- i milIora, també, del campa
ment de Cala Jondal, comprant uns terrenys propers o 
adjunts a aquest campament perque es pugui crear una 
pista poliesportiva perque els al'lots no es passin l'estada 
que són aIla jugant en un camp de pedres, i no tan sois 
tenguin el recurs d 'anar a la platja. MiUora també d 'Es 
Torretó, que deixa molt a desitjar; comprovar la ins
tal'lació al centre de la joventut com vénen reclamant 
els meus companys de Menorca i d 'altres. 



5560 DIARI DE SESSIONS / Núm. 134/ Fascicle 5 / 28 i 29 de novembre del 1994 

Voste, Sra. ConseIlera, ja té reconegut que no hi ha llum, 
no hi ha aigua, no hi ha banys, no hi ha dutxes, vaja, que no 
hi ha res, i que s'ha de millorar, en termes generals, la casa, 
pero em sembla que d 'aquest tema ja se'n va parlar l'any 
passat, i encara avui no s'ha reconegut i no s'ha dut a terme 
cap obra allí. 

Moltes gracies. 

(El Sr. Vice-president primer substirueix el Sr. President en 
la direcció del debat) 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Planells. Per al torn de fixació de posicions, 
té la paraula en nom del PP-UM, la Sra. Salom. 

LA SRA. SALOM 1 COLL: 

Moltes gracies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. 
El primer bloc d 'esmenes fa referencia al programa de coo
peració i relació amb les corporacions locals. Aquí hi ha tot 
un conjunt d'esmenes del Grup Parlamentari Socialista que 
són molt detallades, molt puntuals i que fan referencia a tot 
un conjunt de municipis, com el de Santa Eulalia, Sant Jo
sep, Sant Antoni de Portmany i Eivissa, on volen que s'hi 
dediquin una serie de partides per intentar millorar la infra
estructura i les dotacions de policies municipals. Al nostre 
mode d 'entendre, les coses no es fan així, sinó que primer 
de tot, i és el que fa la Conselleria de Governació, es fa una 
visita permenoritzada a cadascun deis municipis per veure in 
sÍlu quines són les necessitats que ten en aquests municipis 
quant a infraestructura i quant a dotació municipal; de la 
mateixa manera, també s'ha passat a cadascun deis municipis 
un qüestionari on hi ha tota una serie de preguntes, s'ha de 
fer un inventari deis béns materials, deis recursos humans i 
del sistema d'organització que ten en cadascun d'aquests 
municipis. Quan tenguem tates aquestes dades podrem saber 
quines són les necessitats i quines són les partides que ha de 
dedicar aquest govern a cadascun d 'aquests municipis. Per 
tant, el nostre grup no donara suport a aquestes esmenes, 
pero volem dir que hi ha una partida al pressupost de 10 
milions de pessetes, destinada a tals efectes i que creim que 
a poc a poc podre m anar donant suport a les distintes poli
cies municipals. lla darrera esmena d'aquest grup, que és la 
4081, que és fer una serie de cursos als municipis per reci
clar la policia, de 3 milions de pessetes, anunciar a les senyo
res i als senyors diputats, que el nostre grup sí que hi dona
ra suporto 

Quant al segon bloc d'esmenes, de coordinació deIs ser
veis de protecció civil, volem dir que a la primera esmena, 
que és la 3924 del Grup Parlamentari PSM i EEM, ens de
manen 25 milions de pessetes---per coHaboració amb els ajun
taments en temes de protecció civil. Al nostre mode d 'en
tendre és millor ... Bé, la baixa d'aquesta partida fa referen
cia als costos generals per a l'equipament d'inversions del 
servei de protecció civil que actuaen les tasques de rescat, 
salvament i ajuda en situacions d 'emergencia a tots els muni-

cipis, aixo vol dir que si acceptassim aquesta esmena de 
25 milions de pessetes, la ConseIleria de Governació no 
podria ten ir un cos de protecció civil adequat en infraes
tructura, amb tots els equipaments modern de que avui 
per avui ha de disposar, i si aixo fos així, si no tengués
sim un cos centralitzat i complet, quan hi ha una emer
gencia a un municipi en concret, aquest servei de pro
tecció civil no hi podria anar a donar la seva ajuda. 
Nosaltres creim que és molt millor que la conselleria 
tengui un cos de protecció civil ben muntat, amb una 
bona dotació, amb tot el material modern que fa falta i 
quan, per exemple, hi ha una emergencia o un sinistre 
a Escorca, que és un municipi que, en teoria, té un 
pressupost petit i que té molts pocs habitants, i que si 
s 'havien de fer uns criteris per repartir unes ajudes, 
rebria molt pocs doblers, quan a Escarea hi ha una 
emergencia o un sinistre, hi pugui anar una dotació de 
la Conselleria de Governació de protecció civil per aten
dre la necessitat i les emergencies que alla hi pugui 
haver. 

Tal11bé hi ha una esmena del Grup Socialista, que és 
la 4080 on ens demanen 6 milions de pessetes per fer els 
plans insulars de protecció civil. 6 milions de pessetes 
són totall11ent insuficients per fer un pla insular. Al 
mode d'entendre del nostre grup, del Grup Parlamentari 
Popular, p¡:imer s'han de fer els plans d'emergencia 
especial de la COI11 unitat Autonoina, els plans d 'emer
gencia que afecten tota la Comunitat, una vegada que 
els tenguem, podrem posar en marxa els plans insulars 
i posteriorment els distints plans municipals, pero pri
mer ha de ser una cosa que són els plans especials d'e
mergencia, i després seran els distints plans insulars. 

l a l'esmena 4408 que ha defensat el Sr. Vidal, 1i 
donarem suporto 

Quant al programa de protecció de menors, hem de 
dir que les esmenes que fan referencia a Cala Jondal, 
n 'hi ha tres, em sembla que el Grup Socialista, les tres 
són seves, s'ha gronxat a base de bé, s'ha equivocat. A 
la primera ens demanen 5 milions de pessetes per fer 
una serie de millores i manteniment al campament de 
Cala Jondal, i resulta que segons les dades que ens ha 
donat la conselleria, I'any 94 ja es varen fer tota una 
serie d 'obres per valor de 15,5 milions en aquest cam
pament i es varen complir dos obj~ctius que considera
ven prioritaris: primer, acondicionar les instaHacions per 
poder realitzar activitats durant l'hiverni segon adequar 
els serveis a la capacitat de la instaHació, amb la qual 
cosa nosaltres consideram que aquest servei de millora 
i de manteniment ja s'ha dut a terme. 

1 la segona, 00 ens demanen que s'hi destinin 7 mili
ons de pessetes per a I'electrificació d'aquest campa
ment, hem de dir que el Govern, en el pressupost d'en
guany, ja hi ha una partida que ho contempla, vostes 
demanen 7 milioos de pessetes, i nosaltres els deim que 
aquests diners no basten, que són insuficients, que la 
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conselleria ha demanat un pressupost, i arreglar i electrificar 
Cala londal, costa 11.355.014 pessetes, i per aixo ja hi ha una 
partida pressupostaria a tal efecte a un capítol de la conse
lIeria per poder dur a terme aquestes inversions. 

1 la tercera esmena de Cala londal demana dedicar 7 
milions de pessetes per comprar els terrenys per poder fer un 
poliesportiu, ido bé, la conselleria s'ha interessat a comprar 
aquests terrenys, pero hi ha un problema, i és que els amos 
no el volen vendre, i a·nosaltres ens agradaria, pero aprovar 
aquesta esmenes té molt poc sentit, en tant que els amos del 
solar no tenen cap intenció de vendre. 

1, per acabar, perque el Sr. President m 'encén ja el Ilumet 
vermell , respecte de l'Institut Balear de Serveis a la loventut, 
hi ha una esmena a la globalitat. dir-Ios que és la Direcció 
General de Joventut la que marc" 1" política juvenil, s'han 
marcat una serie d'objectius a seguir. una serie d'actuacions 
o activitats a realitzar per part ele la Direcció General de la 
loventut , i hi ha dues possibilitats. una, que les faci direc
tament la Direcció General ele Joventut, i I'a ltra. que els 
encarregui a través de l' lnstitut Balear ele Serveis a la ]oven
tul. Aquest institut és un instrulTIent per executar la política 
juvenil de la Conselleria de Govem8ció e1el Govem balear i, 
a la vegada també és un instrulllent per gestionar les ins
tal'lacions juvenils que té el Govern balear. Nosaltres creim 
que la tasca que fa aquest institut és una tasca positiva, és 
una tasca necessaria i qlie redunda en benefici deis joves de 
la nostra comunitat. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sra. Salom o 

Passam al debat de les esmenes a la secció 72 i. per part 
del Grup Parlamentari MIXT. s'hi mantenen les esmenes 
4422, 4428, 4426, 4427. Per defensar-Ies, té la paraula el Sr. 
Pascual. 

EL SR. PASCUAL I AMORÓS: 

Sr. President, senyores i senyors diputats. Em toca defen
sar quatre esmenes que ha presentat UM a través del Grup 
Mixt, referides als problemes d 'aigua. Segurament, dins la 
historia d'Espanya no hi deu haver encara cap govern, no hi 
ha hagut cap govern en el passat que hagi gastat doblers 
comprant aigua, i die bé, no die fent inversions en infraes
tructura hidraulica, que en aixo, evidentment, els governs, els 
ajuntaments, els consells, les diputacions hi han gastat do
blers, die gastar doblers per comprar aigua, no invertir, sinó 
gastar. En els pressuposts que aprovarem avui, hi ha una 
partida de 230 milions de pessetes de la secció 72 destinada 
a comprar aigua de l'Ebre, d'aquesta que han de dur amb 
vaixell i que ha de costar 300 pessetes el m3, ido bé, l'esme
na és molt senzilla, l'esmena diu que no es compri aquesta 
aigua procedent de I 'Ebre, perque el Govern no ha de com
prar aigua, que entrara dins la historia per ser el primer 

govern que haura. comprat aigua, almanco jo no sé de 
cap govern que n 'hagi comprat anteriorment, i en lloc 
de fer aixo, gastar aquests 230 milions de pessetes en uns 
plans a través deis consells insulars, és a dir transferir 
els doblers als consells insulars perque cada consel! 
insular els gasti en un pla de reducció de perdues d'ai
gua potable a les xarxes municipals; perque, no ens 
costara 300 pessetes, ens en costara 400, aproximada
ment, 400 pessetes, perque de les 300 pessetes, com que 
hi ha el 75% que s'aprofita i el 25% que es perd, seran 
400 pessetes, i és molt més logic gastar els doblers in
tentant millorar les perdues, que no comprar aigua. 

A part d'aixo, vull recordar el que els vaig dir al 
debat sobre política hidraulica, que, ciar, aquí es diu 
que hi ha 20 o 21 o 22 hm3 de deficit a Palma, i, bé, 
aixo concorda amb el pla hidrologic, amb I'avan¡; de pl a 
hidrologic que se'ns ha presentat, efectivament, hi ha 
aproximadament, o sigui, UDS anys secs, com són els 
anys anteriors, des ele Font de la Vila, s' Aumadra, les 
Ufanes, I'Extremera , Gorg Blau i Cúber, es poden ex
treure 21,5 hm3, pero a un any mitja, en posa 64, jo n 
o cree que 64, pero evidentment bastants més, si han de 
dur 7 hm3, jo pens que aquests 7 hm3 elesprés del que 
ha plogut i després del que possiblement pugui ploure , 
no ho sabem a aixo, encara. pensal11 que no és necessario 
1 a posta, nosaltres hem sol'licitat que l'any que ve ne> es
compri aigua. 

Pero clar , com que aquí, en el tema d'aigua, hem 
comen¡;at la casa per la teulada, hem comen¡;at per 
comprar aigua de l'Ebre, hem comen¡;at per fer una 
planta potabilitzadora. i aixo és el darrer que s'ha de 
fe;', ja ho vaig dir l'altra vegada, duil11 tres esmenes més 
per comen¡;ar a fer coses, que és el que s'hauria de fer 
abans de comprar aigua afora. 

La primera és una partida ele 100 milions de pessetes 
des!inada a la construcció de conduccions d'aigües resi
duals depurades des de les depuradores fins a zones on 
es rega amb aigua potable, per després fer I'intercanvi 
als pagesos, no hem d'oblidar que encara hi ha prop de 
150 hm3 en I'any d'aigua que s'usa per regar, les neces
sitats d'aigua potable per a la població són 75 076 hm3, 
parl de I 'illa de Mallorca, i després s 'ha de fer la pro
porció corresponent a les illes de Menorca, Eivissa i 
Formentera. Evidentment. si d'aquests que usa la pobla
ció, d 'aquest 70 i busques, es depuren com es depuren 
ja quasi tots, altra cosa és que no s'hagi de millorar la 
depuració, que cree que s'ha de millorar, pero es poden 
dur als pagesos que usen aigua bona o als camps de golf 
que usen aigua bona i es pot fer un intereanvi, els page
sos hi guanyaran en no haver de treure aigua de baix, 
perque la factura de Gesa és molt feixuga per als page
sos i és una de les causes per les quals els productes 
d 'aquí no són competitius respecte de la península, que 
alla no han de treure aigua del subsol i aquí sí. 100 
milions de pessetes, per tant, per fer aquesta primera 
passa, que no basta ni de molt, aixo només és per entrar 
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amb olivetes i, evidentment, ens hem limitat al que hem 
pogut treure del pressupost llevant partides del subconcepte 
64 que són inversions immaterials. 

Una altra esmena tracta de comen~ar el pla d'embassa
ments de les Illes Balears i sobretot de Mallorca, que és on 
es perd més aigua, es perden 120 hm3, se n'aprofiten 10, en 
queden 110, segons dades del Pla hidrologic, ido bé, repetim 
una vegada més, d'aquests 110, si es fessin embassaments, 
petits embassaments o grossos, els que es puguin fer, deposits 
de regulació al costat deIs torrents per quan plou omplir-los, 
es podria tenir aigua bona a un cost petit, s'ha de fer una 
inversió, s'ha de fer un pla d'embassaments, i a posta dema-
11am 150 milions de pessetes. Aixo és una inversió que que
da, no es compra aigua, no é-s una despesa, és una inversió. 
Igual que I 'anterior. 

I la quarta esmena consisteix a anar cap a la terciarització 
de la depuració d'aigües, vaig explicar l'altre día que si es té 
aigua depurada terciariament i s'infiltra al subsol, al cap de 
90 dies, aquesta aigua és bona. I després es pot emprar con
juntament amb l'altra per al prove·iment. Doncs bé, es pro
posa que es faci una experiencia pilot d'una depuració terci
aria per reinfiltrar al subsol, als aqüífers, a llocs evi
dentment acotats, i després perque pugui ser reutilitzada 
amb posterioritat per al prove"iment de la població. 

Aquestes quatre esmenes formen part d'un conjunt que és 
la política hidraulica que hauria de dur el Govern de la 
Comunitat Autonoma per evitar el desbarat de, en Iloc de fer 
inversio11s per millorar l'aigua aprofitable de les Illes Balears, 
haver de comprar aigua a l'Ebre, a un preu de canari jove. 
Gracies. 

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

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Pascual. 

Pel PSM i EEM, Sr. Sampol, té la paraula. 

EL SR. SAMPOL 1 MAS: 

Sr. President, sen yo res i senyors diputats . Defensarem en 
aquest darrer debat les esmenes a la totalitat a la Junta d'Ai
gües, a I 'Ibasan ··i unes quantes esmenes parcials que fan 
referencia a temes d'aigua. 

El Reial Decret 475/1985, de 6 de mar~, traspassava les 
funcions i els serveis de l' Administració de I'Estat a la Co
munitat Autonoma de les IIles Balears en materia d'obres 
hidrauliques, i es firmava un conveni entre el ministeri i el 
Govern de les IIIes Balears. Goncretament les funcions tras
passades eren "El Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo 
y la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares colaborarán 
en la elaboración de la planificación hidrológica. La Comu
nidad Autónoma de las Islas Baleares colaborará con el Mi
nisterio de Obras Públicas y Urbanismo en el otorgamiento de 

concesiones de recursos y aprovechamientos hidráulicos, 
autorizaciones, concesiones y demás actividades que afec
ten al dominio público hidráulico y autorizaciones de 
alumbramiento y de explotación de agua subterráneas, 
etc. A la vegada es traspassava tot el personal que estava 
adscrit al servei hidraulic. Des d'aleshores, aixo es pu
blica al Boletín Oficial de Estado dia 12 d 'abril del 
1985, no s'ha redactat el pla hidrologic, uns han donat 
les culpes als altres, no s'ha fet cap labor de vigilancia, 
de control en materia hidraulica, el desordre més abso
lut ha campat a les IIles Balears. N'hem parlat altres 
vegades, el Govern s'ha justificat dient que no s'havien 
traspassat mitjans, recursos economics suficients, l' Ad
ministració de I'estat diu que no té personal per exercir 
aquestes funcions, i mentrestant no s'ha planificat, no 
s'han fet inversions, no s'ha efectuat cap control. La 
política hidraulica I'han dictada les empreses subminis
tradores, més amb uns criteris de rendibilitat economica 
a curt termini, una rendibilitat immediata, que no se
guint criteris de defensa d ' interessos generals i ele previ
sió de futur en un tema tan important com és la manca 
ele recursos naturals. en aquest cas el recurs ele I'aigua. 

No només aixo, sinó que amb el tema de prove'i
ment cl'aigua a les poblacions, s'ha permes l'especulació 
més impune. L' 1 de gener del 1986 entrava en vigor la 
Llei d'aigües , una Ilei que va determinar que l'aigua 
passava a ser un bé de domini públic, no ha estat així, 
a les Illes Balears, i més concretament a Mallorca, els 
especuladors han fet negoci amb el tema de I'aigua. 
Resultat: la destrucció de les reserves, un darrera I'altre, 
els aqüífers s'han anat salinitzant. comenr;a a la zona 
de Campos i continua al Pla de Sant Jordi. Política, 
noves captacions i mai no s'ha atacat de rel el problema. 
EIs volem posar un exemple que il'lustri aixo, s'imagine
n per un moment que no hi hagués hagut una mobilit
zació popular en contra del transvasament de I'aigua de 
Sa Marineta?, les previsions, millor dit, les intencions 
cl'extracció d'aigua d'aquest aqüífer eren, per part d'E
maya, 7 hm3 anuals deis pous de Llubí, 6 hm3 d'uns 
pous privats de Sencelles, de 24 pous privats; a més 
d'altres projectes. Si hagués comenr;at aquesta extracció 
massiva en pIe estiu, sense el control que posteriorment 
es va exercir fruit de la pressió popular, fruit de les 
denúncies efectuad es fins i tot des d'aquesta mateixa 
tribuna, possiblement avui I'aigua que s'extreu de Sa 
Marineta i que gracies a ella, els ciutadans comen ce n a 
beure aigua en condicions, aquesta aigua seria salada. Si 
no s'hagués exercit un control sobre els pous, I'extracció 
deIs pous de Llubí i s'hagués permes que Emaya ha
gués tret aigua sense cap control del comportament 
d'aquell aqüífer, l'estiu passat, un any que havia estat 
particularment sec fins fa dos mesos, s'hagués salinitzat 
l'aqüífer de 5a Marineta, el més important que quedava 
a Mallorca. Que hagués passat?, que fins i tot s'hagués 
hipotecat el futur, I'aigua que avui arriba amb boníssi
mes condicions, també seria aigua salada. Per aixo és 
tan important, era tan important que la Junta d'Aigües 
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complís les seves funcions i que per aixo se li va transferir 
personal: la vigilancia. 

Senyores i senyors diputats, un servidor ha intentat loca
litzat pous mitjan<;ant la informació, mitjan<;ant els expedi
ents que estan depositats a la Junta d'Aigües, és impossible, 
facin la prova, és impossible exercir el més mÍnim control, 
és impossible, gracies a la informació de la Junta d'Aigües, 
situar damunt el terreny qualsevol pou en aquest cas, de I'illa 
de Mallorca. Naturalment, aquesta política havia de culminar 
amb el que ha qualificat el Sr. Pascual de desbarat, amb el 
transvasament de I'aigua de l'Ebre, haver de comprar aigua 
fora de les Illes Balears, haver de transportar aquesta aigua 
en vaixells. 

Ha estat, I 'operació barco, com se la coneix popularment, 
ha estat el compendi, l'epÍleg, el resum eI'una política irra
cional , si hi ha hagut política en materia d'aigua. S'han 
abordat els problemes de fon s: , ele cap manera . S'ha deter
minat quin és el sostre de creixement quantitatiu que tenen 
les llles Balears, fins quan podem continuar urbanitzant?, es 
continuen autoritzant noves urbanitzac ions sense acreditar 
que tenguin suficiencia d 'aigu a potable. no salaela, em refe
resc, perque a Mallorca o a lec, Balears, mai no s'acabara 
I'aigua, simplement es tracta ele perforar un poquet més 
endins i aigua sempre en sortir~, pero de caela vegada més 
salada. I quan es presenta un projecte e le nova urbanització, 
que ha d'acreditar la suficiencia eI'aigua, naturalment que 
s'aporta una certificació de I'empresa, amb una empresa 
subministradora que diu que hi ha aigua per proveir la po
blació, evidentment, aigua salada. Igualment es continua, ara 
ja no tant perque afortunadélment a la Comissió Insular 
d'Urbanisme hi han entrat mel11bres de l'oposició, pero fins 
no fa molt, es continuaven autoritza nt eleclaracions d'interes 
social de camps de gols que, d'acorel amb la Llei de camps de 
golf havien de regar amb aigua depurada, i, oh! sorpresa, a 
municipis on no hi havia ni depuradora, que dic, ni depura
dora?, no hi havia ni xarxa recollidora de les aigües residuals, 
encara la setmana passada, afortunadament es va introduir 
racionalitat dins la Comissió Insular d'Urbanisme i es va 
denegar la declaració d'interes social a un municipi costaner 
perque no tenia aigua depurada per regar, no tenia ni depu
radora. Són temes externs a la Junta d'Aigües?, evidentment 
no, la labor de la Junta d'Aigües era exercir aquest control, 
tutelar per als nostres recursos naturals, en aquest cas tema 
aigua, que és un recurs natural escaso 

'. 

1 passaria al tema d 'Ibasan, Com 1 'any passat, hem justifi
cat la nostra esmena a la totaJitat, com la necessitat d 'extirpar 
del cos de la Comunitat Autonoma de les Bies Balears un 
mal dolent que Ji ha pegat, un cancer maligne que necessita 
del bisturí, de I'extirpació total. Ibasan ha de desapareixer 
perque any rera any augmenta 1 'endeutament d 'Ibasan, ja 
són més de 18.000 milions de pessetes de deute, són més del 
50% del deute de les empreses públiques, i realment no li 
veim sortida. Ens diran, és que no s'havien de fer les depu
radores?, i naturalment que s'havien de fer, pero sen se la 
burocracia d 'lbasan, sense aquesta burocracia que practica
ment I'únic que ha fet ha estat d'intermediaria entre la Co-

munitat Autonoma, entre l' Administarció i les empreses 
que s'han adjudicat la construcció de depuradores o el 
seu manteniment. Unes depuradores que resulten extra
ordinariament cares, i quines serien les alternatives?, 
evidentment es concreten' en esmenes parcial s que tam
bé figuren a aquest bloc que he de defensar ja amb el 
poc temps que queda, 

Quines són?, evidentment, en aquest moment, a 
Mallorca, a les Illes Balears el prioritari és fabricar ai
gua, fabricar aigua a partir de I 'aigua que ja consumim, 
comen<;ar d'una manera decidida la depuració terciaria, 
la reutilització de les aigües depurades, I'estalvi de I'ai
gua, el foment de tecniques substitutories de reguiu que 
utilitzen massa consum d'aigua, la restauració de xarxes 
que perden aquesta aigua, pensin que possiblement d'un 
25 a un 30% de 1 'aigua que comprarem a Tarragona es 
perdra per les xarxes de distribució, aquestes entenem 
que serien polítiques molt més racionals, prioritats i 
sobretat quan han desaparegut . i temporalment, no 
creim que d ' una manera definitiva, les raons que podri
en justificar, raons que eren d'extrema urgencia i neces
sitat, que podrien justificar el transvasament de l'aigua 
de I'Ebre, és quan amb aquest respir que ens han donat 
les darreres pluges, es podrien comenc;ar aquestes obres 
que serien inversions definitives i que suposarien que 
definitivament, o com a mÍnim a llarg termini, el pro
blema de I'aigua oo. 

EL SR. PRESIDENT: 

Vagi acabant, Sr. Sampol, per favor. 

EL SR. SAMPOL 1 MAS: 

... es comenc;aria a solucionar. 

Moltes de gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Sampol. 

G rup Parlamentari SOCIALISTA, Sra. Barceló, té la 
paraula, 

LA SRA. BARCELÓ 1 MARTÍ: 

Sr. President, senyores diputades, senyors diputats. 
Presentam esmena a la totalitat a la Junta d' Aigües i 
esmenes parcials per tal de millorar , en el possible, la 
nefasta gestió economica i d'objectius d'aquest organis
me. Amb un increment total de pressupost de la Junta 
de I'Aigües d'un 19% que su posa augmentar les despe
ses corrents en un 17%, suposa augmentar els costos de 
personal en un 9% i una baixada de les inversions en un 
12%. Aquestes dades, augment de personal, augment de 
despesa corrent, baixada de les inversions, quan hi ha un 
augment del pressupost, només per aquestes dades ja 
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valdria la pena, ja es justifica la presentació d'una esmena a 
la totalitat, perque les necessitats d'aquesta comunitat, quan 
parlam de recursos hídrics, són les inversions, no és la des
pesa corrent. 

Passam revista als tres programes rapidament, programa 
d 'infraestructura hidraulica, s 'han ampliat les intervencions 
deIs companys anteriors, continua la baixada inversora d'una 
manera immensa, 94 milions manco que l'any passat. Per 
tant, queden pendents totes les actuacions que podria fer el 
Govern per tal de millorar les xarxes de provei'ment i evitar 
perdues d 'aigua innecessaries. Programes de prove'iment, el 
programa de prove'iment, inversions reals del Govern, zero 
pessetes, a~o sí, cream una nova empresa pública amb un 
cost del programa de 500 milions de pessetes, tan just ens 
serveix per invertir-ne 5, tota la resta, despesa corrent. Pero 
evidentment alla on hi ha el forat negre de la Junta d 'Aigües 
no pot ser un a un altre que a Ibasan. [basan se ' n dur quasi 
el pressupost de la Junta d'Aigües, deIs 6.500 milions del 
total, quasi 5.000 se'n va amb el programa de sanejament, i 
aquí va molt Iligat les perdues financeres, les perdues eco
nomiques, la mala gestió de 1 ']basan . 

Enguany se'ns han anunciat que s' han fet avanc;os , que 
s 'ha renegociat el deute i que, per tant, ens trobam en una 
situació financera que és la següent: despeses financeres per 
a enguany, l.441 milions de pessetes, el valor deIs préstecs 
del deute, 17.600 milions de pessetes. Hem rentat la cara al 
deute existent, pero evidentment per solucionar el problema 
del forat ele l'Ibasan, són necessaris i indispensables altres 
nivells d 'actuacions, per garantir el control de la despesa dins 
I'lbasan i que aquest control de la despesa no es realitzi amb 
deteniment del nivell, cíe la qualitat i del control analític. Per 
tant, creim necessaris tres nivells d 'actuació: el primer, el 
control de les contractacions i el control del cost de cons
trucció de depuradores, hem de saber que segons dades faci
Iitades per la mateixa conselleria, per construir 31 depurado
res per part de I'lbasan, que tenien un pressupost de cons
trucció de 9.800 milions de pessetes, aquest pressupost s'ha 
vist incrementat en 4.300 milions de pessetes en obres com
plementaries. És a dir, que els pressuposts que valien 9.000 
milions construir 31 depuradores, ens n'han costat 13.000. 
E n casos incre'ibles de duplicar pressuposts, Muro-Santa 
Margalida, pressupost inicial, 404 milions, obres complemen
taries per valor de 603 milions; pero hi ha casos més greus, 
Cala Llonga, 45 milions de pressupost, a més obres comple
mentaries per valor de 111 milions, duplica, tenim un cost 
final de 156 milions. És a dir que les complementaries, una 
vegada feta la contractació a I'empresa constructora que és 
la mateixa que fa el projecte, les obres complementaries 
s'incrementes, es dupliquen i es tripliquen, en segons quins 
casos. Només a una depuradora, no_més a una entre tates, el 
pressupost coincideix amb el cost final, a una de trenta-una. 
Que passa? , que hem arribat-a la degeneració total del siste
ma de contractació en aquesta comunitat, pensem que el 
contracte, projecte i construcció de la depuradora, es tria 
segurament I'empresa que va a la baixa, i tothom va a la 
baixa, a<;o sí, han de saber que després se'ls permetra conti
nuar construint les obres complementaries al respecte de 

cadascuna, i és així, senyors, tenim tot el IIistat de qui
nes són, una per una les obres complementaries de totes 
aquestes depuradores, i evidentment totes haguessin 
pogut ser previstes, totes, perque són projectes comple
mentaris, així ho vesteixen, ara, I'empresa té clar que 
tendra l'absoluta benedicció del Govern de continuar 
augmentant pressupost. Així, per tant, a<;o no té el més 
mínim sentit. 

Pero no només és a~o, no només són les obres 
complementaries quan parlam de construcció de depu
radores, és que a la vega da si comparam depuradores 
per la capacitat de m3 que són capaces de depurar i a la 
vegada lligat amb el nombre d'habitants a que han de 
servir, els nombres tampoc no quadren en absolut, i 
depuradores que serveixen per al mateix nombre d'habi
tants i depuren els mateixos m3, es multipliquen en el 
preu per tres. I ac;o són exemples concrets del que pas
sao Una depuradora per a 730 m3 pot passat de valer de 
300 milions de pessetes a 900 milions. I són així les 
xifres que fa l'Ibasan. i evidentment amb aquestes xifres 
poques coses poden resultar si no és un forat financer 
de magnitud considerable. 

Pero no només és el control de la construcció de les 
depuradores-;- sinó a més hi ha tot el que és el control de 
la qualitat de la depuració de les aigües, tenim i ens 
venen que tenim unes depuradores molt bones que fan 
una aigua depurada de molt bona qualitat, qui du el 
control de les analítiques de les depuradores?, han de 
saber que el control de les depuradores de l'Ibasan no el 
fa el laboratori de medi ambient de la conseJleria, surt 
a la dan'era memoria de la Comissió balear de medi 
ambient que s'ha permes, perque tenen molta feina al 
laboratori i no tenen disponibilitat de personal, es per
met al personal de l 'Ibasan que ell mateix realitzi els 
seus propis control. Per tant, l'lbasan no és controlat 
absolutament per ningú, ell fa els seu s propis controls i 
a la vegada contracta el manteniment i les analítiques de 
manteniment de les depuradores a terceres empreses, 
pero en el fons tot, absolutament tot queda en casa. Tot 
queda en casa, i tornam a trabar la famosa família, 
Huguet Rotger , dos llinatges que ens sanen , Huguet 
Rotger encarregat, no és el president del Consell Insular 
de Mallorca, pero sí és el seu germa. Ac;o són noms 
que trobam a aquestes empres~s contractades per 1'1ba
san per fer els controls de les depuradores que a la ve
gada ells realitzen mitjanc;ant el laboratori de la conse
lIeria. Tot queda en caso El control no el sabem ni el 
sabrem a aquest nivel\. Per tant, és important que per 
saber d'una vegada quin és el nivell d'eficiencia de les 
nostres depuradores, s'arbitri una manera imparcial de 
control analític i que no sigui la propia empresa titular 
de la depuradora qui mitjan<;ant empreses contractades 
amb membres de total i absoluta confian~a, duguin el 
control analític. 

Per tan!. creim que és important el fet que es millo
rin aquests controls analítics, es controli la despesa en 
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la construcció de les depuradores i, en darrer terme, i per 
acabar, és necessari per avan<;ar en el sanejament del forat 
negre de I'Ibasan, quadrar tot el que fa referencia a la recap
tació del canon de sanejament que també ha estat objecte 
aquí de debat i que, també, evidentment hem de dubtar 
d'una manera clara que siguin capa<;os, aquesta vegada, de 
recaptar el que vostes s'han compromes a fer . Les recaptaci
ons teóriques no les sabrem mai, perque, de fet, en no saber 
recaptar cada any el que li correspon, sempre la mesura ha 
estat rebaixar el que és pensa recaptar, les previsions. espe
rem a veure si enguany ja sera d 'aquesta, que seran capa<;os 
de fer-ho i, si no, esperarem l'any que ve, no, I 'any que ve ja 
no, peró vaja, els dona m la darrera oportunitat. 

Gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gn'tcies , Sra . Barceló. E n agu est cas, procedeix aquí fer 
toro en contra, i té la paraula el Sr . Jaén i Palaci os. 

EL SR. JAÉN 1 PALACIOS : 

Grac ias, Sr. Presidente . Sellaras y señores diputados. 
Decía Aristóteles -hay que remitirse a veces a la historia de 
la filosofÍa- que una de las primeras preocupaciones de un 
gobierno era asegurar en cantid ad y calidad el agua de las 
poblaciones. Y esto lo entendieron bie n los romanos que a 
través de sus obras públicas, todos sabemos que alguna de 
ellas todavía están en pie, acueductos. viaductos y puentes, 
que nos han legada a la posterioridad, por esa concepción del 
interés general y de la obra pública , de la cual España es 
pionera en el siglo XIX, o segur,lI11ente antes -si me corrigen 
otros que saben más que yo- en estos menesteres. 

Este Gobierno ha tenido una especial preocupación en 
todo 10 que han sido temas de infraestructura , porque Aristó
teles. sin saber cosas que despu és se han descubierto en el 
siglo XX, de necesidades fisiológicas, sabía, o sabemos ahora, 
que lo primero es asegurar eso. el agua, en condiciones de 
cantidad y calidad. Y este Gobierno, que empezó una políti
ca de depuración de aguas hace 3I'ios, no ahora, ya es conoci
do aquí, en nuestra Comunidad, pero fuera de ella, por ese 
empeño especial puesto en depuración, y poder decir que, en 
fechas muy próximas, prácticamente todos los municipios 
tendrán su estación depuradora y no solamente eso, sino que 
ya hay experiencias iniciadas en depuración terciaria. 

Se critica al Ibasan, se critica a la Junta de Aguas, pero no 
se puede negar que hay un esfuerzo, por la vía legislativa, 
del canon de saneamiento, por la vía de infraestructuras 
hidráulicas en colaboración, bien es verdad, con la adminis
tración del Estado, que mucho tiene que decir en estas cues
tiones, y por la vía, como digo, de colaboración con munici
pios por la constitución de los consorcios y de una empresa 
pública que empieza, que es el Ibagua. 

Quiero referirme a las enmiendas que ustedes presentan, 
y quiero hacer antes un inciso en las obras complementarias 

que aquÍ se denuncian. Bueno, hay dos conceptos en 
contratación: uno son obras adicionales, y otro son obras 
complementarias, yeso está en la ley de contratos del 
Estado y en su reglamento, y son cosas muy distintas, 
que no se han de confundir, porque hasta la opinión 
pública, cuando se sale aquí, si no se distinguen estos 
dos conceptos, la cosa puede no quedar clara. 

¿ Qué demuestra obras complementarias? Sencilla
mente, obras que son otro proyecto , es decir, en pala
bras sencillas, en lenguaje moliente y corriente, es el que 
se hace una casa, y en vez de poner un suelo de gres 
normal quiere mármol. Claro , evidentemente, eso sería 
un adicional, pero cuando en el proyecto no se contem
pla un ( ... ) de ajardinamiento u otras cuestiones, son 
complementarias y no adicionales. ¿Qué significa eso en 
voluntad de gobierno? Pues significa un gasto más en 
capítulo de in versiones, en capítulo 6 normalmente, o 
por transferencias de capítulo 7, para mejorar toda la 
infraestructura en materia de aguas. 

Sra. Barceló, no ponga usted aquí ejemplos de con
tratación de bajas, que no tienen nada que ver, porque 
esto se adjudica por el procedimiento de subasta , con 
admisión previa en algunos casos y, por tanto, se adjudi
can, como es natural, como dice la ley de contratos_de 
estado, a la empresa que presenta un mejor precIo. 

Entrando en las enmiendas, hay algunas que hablan 
de traspaso a los Consejos Insulares. Yo no quiero ser 
aquí más autonomista que ninguno de ustedes. Tampo
co quiero ser el menor. Quiero que me dejen en el justo 
término de ser tanto como el que puede haber aquÍ de 
autonomista . Pero les digo por tercera vez ya, creo, en 
los debates de presupuesto, o cuarta vez -perdí la cues
tión del orden, pongan 11 n 11 ésima vez que digo lo mis
mo-, no es la vía del procedimiento que toca, no es la 
vía . Atribuir competencias a los Consejos Insulares por 
la vía de presupuestos no es así. Todos desearíamos 
que los Consejos Insulares fueran otra cosa, son lo que 
son, hay voluntad de que sean lo que deben ser en el 
espíritu de nuestro programa electoral, pero no atribu
yan ustedes competencias por la vía de presupuesto, 
porque eso es completamente ir en contra de lo que 
establece el Estatuto, y lo que establece la ley de Conse
jos Insulares. Es ir en contra de eso . 

Precisión. La Junta de Aguas destina 300 millones de 
pesetas a los Consejos Insulares para colaboración del 
plan de obras y servicios que ustedes conocen -200 mi
llones a Mallorca, 50 a Menorca y 50 a Ibiza y Formen
tera- para obras de infraestructura de carácter hidráuli
ca. 

El tema del agua no es un tema que afecte a una sola 
administración. Corporaciones locales, Consejos Insula
res, Comunidad Autónoma y Estado. todos han de estar 
a una, porque tenemos abastecimiento en alta y abasteci
miento en baja, y los servicios mínimos de las corpora-
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ciones locales, de los ayuntamientos, delimitan cuales son las 
atribuciones de cada órgano en su ámbito territorial. El 
decreto que el Sr. Sampol citó, el 8/93, que afecta eviden
temente a la Comunidad Autónoma, pero también al Estado, 
hay una vía de colaboración. Ustedes saben que el Conseller 
ha manifestado aquí, en varias ocasiones, dos compromisos: 
uno la voluntad medio ambiental, ser más verde que ningu
no, sin ponerse colorado -esto sería una expresión para que 
ustedes lo entiendan bien-, lo ha dicho el Conseller en mate
ria de medio ambiente y de agua: un compromiso en materia 
de depuración y de abastecimiento. Y esto se va a conseguir 
si, en definitiva, se consigue con Madrid -repito- ese compro
miso de colaboración que ya se ha iniciado, para abasteci
miento en algunos municipios en alta. 

Todas las enmiendas que hacen referencia a distribución 
en baja, cambio de contadores, pérdidas -que las hay y muy 
importantes- en el suministro, en los municipios -es cierto- , 
no compete a la Comunidad Autónoma, compete a los muni
cipios que hacen el suministro en baja y no a la Comunidad . 

Se hace un esfuerzo importante en los consorcios. Ya se 
han iniciado consorcios aquí, en concreto, en Mallorca , y 
próxim amente en otras islas. Luego, por último, uno de los 
motivos que obligan a votar en contra de sus enmiendas, 
como siempre, suele ser el tema de las bajas. Las bajas que 
ustedes presentan afectan en algunas ocasiones a convenios 
con la compañía telefónica, que están en marcha; afectan, 
en otras cuestiones, al objetivo 2. Se ha luchado mucho por 
el objetivo 2, se ha luchado muchísimo. Hemos conseguido , 
y esperamos que pronto esté en marcha, todo lo que afecta 
al objetivo 2. Hay bajas que afectan al objetivo 2, los fondos 
que vienen de Europa tienen carácter finalista, no pueden 
sufrir bajas. En cuanto al tema de bajas, señalar también que 
hay campañas en la Conselleria de Sanidad, en el tema de la 
hepatitis , creo recordar, cuya baja también afectaría a esta 
campaña. 

Torrentes, siempre volvemos a lo mismo: la Comunidad 
ya destina 100 millones de pesetas en sus presupuestos. Me 
dirán : no es suficiente. Ustedes tienen toda la razón , pero 
hay previsto un convenio con el Estado por importe de 3.000 
millones, desde el año 95 al año 97, y vamos a esperar que 
eso se cumpla en beneficio de todos. Gracias, Sr. Presidente. 

EL SR. PRE;:SIDENT: 

Gracies, Sr. Jaén. Abans de donar la paraula per al tom 
de replica, em correspon assenyalar que, evidentment, la 
votació no es podra fer, tal com esta va previst, a les 5.30. Es 
fara, en qualsevol cas, tan prest hagi acabat el tom de con
trareplica i, en conseqü€mcia, els d~bats. 

Intervencions en torn de- replica. Sí, Sr. Pascual, té la 
paraula. 

EL SR. PASCUAL 1 AMORÓS: 

Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Poques coses ens 
ha dit el Sr. Jaén Palacios respecte de les esmenes pre
sentades. Considera m que encertem quan demanam que 
els 230 milions que vol destinar el Govem a la compra 
d'aigua, no a cap inversió, s'haurien de substituir per 
inversions, i nasal tres proposam que aquestes inversions 
siguin un programa de reducció de perdues a les xarxes. 
Evidentment, en aixo sí que coincidim amb el Sr. Jaén 
Palacios; nosaltres deim que s'han de passar al Consell 
Insular. S 'ha de fer la transferencia de credit correspo
nent cap als Consells Insulars, i que ha facin els Consells 
Insulars. 

Tampoc no ens ha donat cap argument pel qual se'ns 
hagi dit que fer una xarxa d 'embassaments no sigui molt 
més important que comprar aigua, o segons quines 
altres inversions. Tampoc no veim cap justificació que es 
deixin anar 110 hectometres cúbics a I' illa de Mallorca 
a la mar sense que es faci res i, per tant, pensam que no 
es fa el suficient i que s'hauria d'admetre I'es men a. 
Igualment amb les altres dues que hem presentat. Per 
tant ens reafirmam en la necessitat de l 'aprovació d 'a
questes esmenes, i pensam que el Goyern vol dur la 
política que ha duit fins ara, que és la de comenc;ar la 
casa per la teulada, en materia d'aigües, amb indepen
dencia que hi hagi hagut alguns temes que han ( .. . ) els 
diputats del Partit Socialista al PSM respecte de funcio
nament de l'Ibasan o a encariment de projectes, etc. etc., 
en els quals no entrarem, pero sí que estam d 'acord que 
no s'han fet les coses així com tocava. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Pascual. Sr. Sampol, té la paraula. 

EL SR. SAMPOL 1 MAS: 

Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. La darrera inter
venció d'aquest debat de pressuposts, encara que el tema 
sigui tan dramatic com el funcionament de la Junta 
d' Aigües i I'Ibasan, ens permet una petita lJicencia i 
intentar unes petites dosis d'humor per contestar la 
intervenció del lletraferit portaveu del Partit Popular, 
Sr. Jaén Palacios, que és tan lletraferit que, a estones, 
resulta embafador i tot. Avui ens ha citat el filosof Aris
totil, en una cita que, modestament, hem de reconeixer 
que desconeixíem, on diu que la preocupació maxima 
de tot govern es el derecho al agua de las poblaciones. 
Sense valer emular tan il ' lustre filosof, també valdría 
aportar una sentencia -tal vegada d'aquí a mil anys algú 
la recordi, no ho creim- pero per ventura d'aquí a mil 
anys diran: Sampol dixil que la maxima preocupació del 
Govern Balear és mantenir el dret de cobrar l 'aigua a 
les poblacions, i aquesta ha estat la maxima preocupació 
de la política hidraulica d'empreses subministradores, 
de Junta d'Aigües, del Partit Popular. L'especulació que 
es tolera en l'aigua no és, eles de cap punt de vista, 
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justificable, des que dia 1 de gener de l'any 1986 l'aigua és 
un bé de do mini público 

Ens ha parlat Ilavors de la bondat del canon de saneja
ment. Evidentment, si no és bo, ara discutirem, d'aquí a una 
estona, unes esmenes al canon de sanejament, i gustosament 
els acceptarem una transacció per suprimir el canon. Veuran 
com proposam suprimir la quota fixa, mantenim la quota 
variable, pero ens ho podem carregar tot d'una tirada, ja que 
hi somo Evidentment, per no tancar el debat i deixar un mal 
gust de boca, no recordarem la picaresca que ha acompanyat 
tot el tema del canon. 

Pero sí que voldríem recordar que, precisament, Palma, 
que és el primer contribuent -evielentment no només per 
nombre ele població, sinó per moltes altres qüestions-, en 
aquest moment, és el Illunicipi que. proporcionallllent, veu 
més poques inversions per pan e1el Govern. l <tixo és un 
tema al qual també s'hauria ele posar solució . 

En el tema ele competencies elel Govern, a partir ele les 
transferencies ele eleterminades competencies. i del conveni 
mitjant;ant el qual es va cedir tot el personal del servei hi
draulic. Tenia unes competencies claríssimes, el Govern 
Balear i, posteriorment. la J unta el' Aigües. exerci r el control, 
la disciplina hidraulica a I'ambit fle Ie-s IlIes Balears. l I'admi
nistració central únicament es va reservar el dret ele flrmar 
finalment els expedients. 

Sres. i Srs. Diputats, Sr. Presielent. tancarem aquest debat, 
i no sabem si ha estat la ironia elel Sr. Jaén Palacios -i tam
poc no hem entes a qui es referia. si al Conseller d'Obres 
Públiques o a tot el Govern del Partit Popular- quan ens han 
elit que així com mesuren, ele cada vegaela, són más verdes 
que ninguno, que el Conseller el'Obres Públiques és más 
verde que ninguno. Deu ser perque aquesta fama I'haura 
guanyada contant acudits picants, perque la seva erotica li 
deu ser més verela que ningú, pero per la política medi 
ambiental li assegur que no. Sres. i Srs. Diputats, ni el Go
vern ni el Conseller d'Obres Públiques són els ecologistes 
radicals, com se'ns volen presentar, ni són els més verels 
d 'aquesta Cambra. 

Sres. i Srs. Diputats, aquest elebat ele pressuposts no ha 
aportat tates les coses que nosaltres volelríem. S'han acceptat 
poquíssimes esmenes, pero així i tot crec que ha estat un 
elebat positiu, i esperelll que rany que ve s'inverteixi'il els 
termes. Mol tes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Sampo!. Sra. Barceló, el seu torn de replica. 

LA SRA BARCELÓ 1 MARTÍ: 

Sr. President, Sres. Diputades, Srs. Diputats. La veritat és 
que poques coses ha aportat el portaveu del Partit Popular, 
cap. Recursos híelrics, si és la maxima preocupació el'aquest 
Govern, quan augmenta -poelríelll elir d'entraela que és pos-

sible que sigui així quan veim que augmenta la Junta 
el' Aigües a un pressupost, augmenta el pressupost en un 
19%- podríem dir que ha augmentat la seva preocupa
ció respecte d 'aquests recursos hídrics. Pero Ilavors 
miram les inversions i hem de recordar que han baixat 
un 12% i que la despesa corrent augmenta. És l'únic que 
sembla que els preocupa. Augmenta la despesa corrent, 
augmenta el personal, baixen les inversions. Aixo és la 
gran preocupació d'aquest Govern per als recursos hí
drics. 1 aixo, evidentment, no es pot desdir perque els 
nombres canten i són c1ars. Igual que és clara la defici
ent gestió de l'Ibasan. L'Ibasan, recordem, se'n duu (oo.) 
tot el pressupost, la major part del pressupost d'aquesta 
Junta d'Aigües, i fins que l'Ibasan desapareixi o es liqui
di, poca cosa podrem fer respecte del tema d 'aigües. 

Perque, evidentment, poca cosa poelem fer quan 
aquí, ningú, mai no podra garantir quin és el grau 
el'acompliment ele quaJitat eI'aigües respecte eI'analíti
queso I és així que el Conseller de Sanitat, per exemple, 
sap perfectament la importancia que té la presa de 
mostres i I'analítica en qualsevol tipus ele procés per al 
control de garanties ele qualitat. Sap perfectament que la 
presa ele mostres és una part fonamental, i que I'analíti
ca ha de ser feta de manera imparcial. Alllb la Junta 
d'Aigües, amb l'Ibasan és tot al contrario Tot queda en 
família. L'Ibasan fa els seus controls analítics en la 
laboratori de la Conselleria. És el mateix titular de les 
empreses, de les depuradores, i a la vegada subcontracta 
aquestes analítiques, on també les mostres són preses 
per les mateixes persones, ion, veritablement, el con
trol poca cosa poden dir perque de membres familiars 
no es pot deeluir que, veritablement, existeixi molta 
contradicció. 

I les coses són així. Mai no sabrem el resultat, la 
rendibilitat de les depuradores que tenim. 1 en aixo hi 
haurem gastat 15.000 Illilions de pessetes, i tenim un 
deute de 17.600 milions de pessetes. Aixo sí, en unes 
obres que, d'entrada, amb 31 depuradores havien de 
valer 9.000 miJions, i ens en van costar 4.000 més. 1 són 
obres aixo complementaries, obres complementaries que 
suposen -repetesc- la prostitució deis contractes. Per 
que? Perque quan es fa la subhasta de contractes en 
materia de depuradores, es fa la subhasta del projecte i 
de la construcció, i evidentment, aquí tothom va a la 
baixa. Presenten que una depuradora tendra un pressu
posts de 404 milions, se li adjudica, se li diu per quin 
nombre d'habitants, per quins metres cúbics de capaci
tat, fan una oferta, 404 milions, adjudicada, baratíssima. 
Pero ciar, després ve una complementaria de 603 mili
ons. Evidentment la mateixa empresa se la'n dura. o hi 
hem de posar una altra empresa? Així funciona, senyor. 

Una n 'hi ha que acompleix el pressupost, una, i posa 
específicament quan és ampliació i quan és obra com
plementaria. 1 és així que tenim una a una les depura
dores. Ha costat recollir la informació ( ... ) que la tenim, 
i aixo és claríssim. EIs pressuposts inicials se superen i 
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es multipliquen per tres vegades en alguns casos. CIar, així 
és com funciona el tema de les subhastes d'obres. Podem 
presentar el nombre que vulguem, tanmateix tenim la garan
tia, per part del Govern, que se'ns acceptaran tates les com
plementaries. Perque sempre s'accepten, sigui el nombre que 
sigui, multipliquin per dos el pressupost. 1 així estam. Aixo 
són els números de I'Ibasan. Per tant, jo no sé si la seva 
preocupació és exactament el control de la qualitat de les 
aigües residuals o és el control i, veritablement, vostes pen
sen que el medi ambient és el principal. D'entrada, els nom
bres en construcció no estan absolutament c\ars, no hi estan 
gens, i evidentment, quant a control esta tot, absolutament 
tot, per fer. 

Srs . del Partit Popular, hauran de demostrar a aquest 
Parlament i a aquesta Comunitat que la feina que han fet a 
l'Ibasan ha estat una feina correcta. Facin auditories de cons
trucc;ó, estan disposats a donar la contractació de les analít;
ques a empreses independents? Estan disposats afer-ha? 
Presentarem pro postes en aquest sentil. Vegem si d 'una 
vegada sabem quin és el nivell de qualitat de les nostres 
aigües depurades abans de brindar-les als usuaris de les terres 
per regar. Veurem si aixo passa. Farem aquestes pro postes i 
esperam, si no hi ha cap tipus de problema. comptar amb el 
seu estaló. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sra. Barceló. Pel torn de contrareplica, el Sr. 
Jaén té la paraula. 

E L SR. JAÉN 1 PALACIOS: 

Gracias, Sr. Presidente. Sras. y Sres. Diputados. Sr. Pas
cual, lleva usted mucha razón . Es una pena que se pierdan 
110 hectómetros cúbicos al año en Baleares. En concreto en 
Mallorca, prácticamente, por ceñirnos al caso. Pero no atri
buya usted esa responsabilidad al Gobierno. Es una pena, 
pero en vías de solución, de tiempo, se va a resolver. Hay 
soluciones de emergencia que requieren eso, medidas de 
emergencia. Aquí ya se ha explicado, más de una vez, por 
el Conseller. Comparto hoy la preocupación con usted, pero 
no se preocupe, que la obra de Sa Costera, todas las desala
doras que hay, se van a poner en marcha, y el abastecimiento 
será aristotélico. No se preocupe usted que eso será así. 

Sr. Sampol, yo, a veces, creo que estas cosas no son dra
máticas, como usted dice, sino cómicas. Aquí discrepo con 
usted, porque a veces aquí se hace más el aspecto cómico 
que el dramático. Y no se preocupe usted porque esa preocu
pación renacentista de pasar a la posteridad por la fama, que 
ya Jorge Manrique lo decía en sus_coplas, la muerte de su 
padre, no se preocupa usted, que no creo que nos lean, y si 
nos leen lo harán en CD Rom porque ya en los diarios de 
sesiones, seguramente, las futuras generaciones no la harán. 

Explotación racional , esto es lo que se hace en la Junta de 
Aguas. Se intenta hacer como objetivo, un objetivo ideal, al 
que se van aproximando, y no es cierto -como usted dice, 

Sra. Barceló- que el gasto en personal se incremente y 
las inversiones disminuyan. No es cierto, lo tengo que 
desmentir absolutamente. 

En cuanto a la analítica, es competencia de Sanidad, 
fundamentalmente, y usted confunde las cosas, porque 
su concepción, seguramente de carácter más inclinado 
a la concepción estatalista que a la que nosotros partici
pamos, todo lo contrario, porque ustedes defienden una 
concepción muy especial. No hace falta que un servicio 
público sea prestado por el Estado , sus organismos, o 
sus instituciones. Los servicios públicos pueden prestar
los personas privadas, empresas privadas, no importa 
que sea la Comunidad ni empresas públicas las que lo 
hagan. Yo creo que ustedes todavía no han asimilado 
eso. 

Sra. Barceló, usted no dice nada nuevo. Es posible 
que la intención de un debate intente introducir algunas 
ideas de debate, pero usted me recuerda mucho a la 
señorita Pepis 

(Remor de ve lls i 

que era una muñeca -no usted, como persona, sino 
en cuall-to a-su mensaje- de Famosa, muy anunciada en 
la televisión que siempre decía lo mismo. Era un disco 
pequeño, aún no había posibilidad técnica de otras 
cosas, y siempre decía lo mismo. Por eso tengo que 
decirle que su mensaje -usted no, porque usted es más 
alta , las muñecas eran más pequeñas- me recuerda a la 
señorita Pepis. Disculpe, no hay ningún ánimo de críti
ca, simplemente era su mensaje. 

y por último, tengo que decirle que me duele pro
fundamente que una Comunidad que es pionera en 
tratamiento de aguas, que es ejemplar fuera de esta 
Comunidad, aquí la queramos hundir. Gracias, Sr. Pre
sidente. 

(Aldarull a la sala) . 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Jaén. Prec silenci als diputats. En 
aquests moments, dones, dOll?m per acabat el debat, i 
passarem a les votacions. 

Votarem en primer 1I0c les esmenes corresponents al 
debat número 30, que és el debat de la resta d'esmenes 
de la Conselleria de Governació i Institut Balear de 
Serveis a la Joventut. Votarem, en primer \loe, la 4408, 
del Grup Parlamentari MIXT. 

Vots a favor? Queda aprovada per unanimitat l'esme
na 408 del Grup Parlamentari MIXT. 

Passam ara a la votació de les esmenes 3924, 25, 26, 
22, 21 j 20, del Grup PSM 1 EEM. 
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Senyores i senyors diputats que voten a favor, es volen 
posar drets, per favor? Gracies, poden seu re. 

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

Senyores i senyors diputats que s'abstenen? 

27 vots a favor. .. Tornarem a procedir a la votació, per
que em consta que hi lia hagut diputat que no han emes el 
vot. 

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

Senyores i senyors diputats que voten en contra, es volen 
posar drets, per favor? Gracies. poden seu re . 

Senyores i senyors cliputats que s'abstenen? 

29 vots a favor, 29 en cOlltrJ. 1 :¡bstenció. Elllpat en 
primera ·vo tació. Passam a segonil votilció. 

Senyores i senyors diputats que voten a favor, es valen 
posar drets, per favor? Gracies. poden seu re. 

Senyores i senyor!> diputats que voten en contra, es valen 
posar drets, per favor? Grades. poden seu re. 

Senyores i senyors diputats que s'abstenen? 

29 vots a favor, 29 en contril. 1 abstenció. Empat en 
segona votació. Se suspen la sessió . 

Recomen<;:a la sessió. Passalll a tercera votació. 

Sen yo res i senyors diputats que voten a favor, es volen 
posar drets, per favor? Gracies. poden seu re . 

Senyores i senyors diputats que voten en contra. es valen 
posar drets, per favor? Gracies, poden seure. 

Senyores i senyors diputats que s'abstenen? 

29 vots a favor, 29 en contra, 1 abstenció. Empat en 
tercera votació . En conseqüencia queden rebutjades aquestes 
esmenes. 

Passam a la votació de les esmenes 3923 -prec silenci als 
diputats- i 3930 del Grup PSM 1 EEM. 

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

Senyores i senyors diputats que voten en contra, es volen 
posar drets, per favor? Gracies, poden seu re. 

Senyores i senyors diputats que s'abstenen? 

25 vots a favor, 29 en contra, 5 abstencions. Queden 
rebutjades aquestes esmenes. 

Passam a la votació de I'esmena 4081, del Grup 
Parlamentari SOCIALISTA. 

Vots a favor? Queda aprovada per unanimitat. 

(Remor de veus) 

Pree silenci als diputats. 

Passam a la votaeió de les esmenes 4080, 4079, 4100, 
4101,4102,4129 i 4259, del Grup Parlamentari SOCIA
LISTA. 

Senyores i senyors diputats que voten a favor , es 
valen posar drets, per fa vor') Graeies, poden seure. 

Sen yo res i senyors diputats que voten en contra, es 
valen posar drets, per favor? Gracies, poden seure. 

Senyores i senyors diputats que s 'abstenen'J 

29 vots a favor , 30 en contra, cap abstenciÓ. Queden 
- rebutjades aquestes es menes. 

Passam ara a la votació de les esmenes 4096, 4097, 
4098 i 4099 del Grup Parlamentari SOCIALISTA. 

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

Senyores i senyors diputats que voten en contra, es 
valen posar drets, per favor? Gracies, poden seure. 

Senyores i senyors diputats que s'abstenen') 

25 vots a favor, 29 en contra, 5 abstencions. Queden 
rebutjades aquestes esmenes. 

Passam a la votació de les esmenes corresponents al 
debat 31, que és la secció 72, organisme autonom Junta 
d'Aigües de Balears i lbasan. En primer 110c. les esme
nes del Grup Parlamentari MIXT, 4422, 4428, 4426 i 
427, del Grup Parlamentari MIXT. 

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

Senyores i senyors diputats que voten en contra, es 
valen posar drets, per favor? Gracies, poden seure. 

Senyores i senyors diputats que s'abstenen? 

29 vots a favor, 29 en contra, 1 abstenció. Empat en 
primera votació. Passam a segona votació. 
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Senyores i senyors diputats que voten a favor, es valen 
posar drets, per favor? Gnlcies, poden seure. 

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

Senyores i senyors diputats que s'abstenen? 

29 vots a favor, 29 en contra, 1 abstenció. Empat en 
segona votació. Se suspen la sessió. 

Recomenc;a la sessió. Passam a tercera votació. 

Senyores i senyors dipu~ats que voten a favor, es valen 
posar drets, per favor? Gracies, poden seure. 

Senyores i senyors diputats que voten en contra, es valen 
posar drets, per favor? Gracies, poden seure. 

Senyores i senyors diputats que s'abstenen? 

29 vots a favor, 29 en contra, I abstenció. Em pat en 
tercera votació. E n conseqüencia queden rebutjades aquestes 
es menes. 

Passam ara a la votació de les esmenes del Grup PSM 1 
EEM, i votarem en primer \Ioc, separadament, la 3908, 3904 
i 3906. 

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

Sen yo res i senyors diputats que voten en contra, es valen 
posar drets, per favor? Gracies, poden seu re. 

Senyores i senyors diputats que s'abstenen? 

29 vots a favor, 29 en contra, 1 abstenció . Empat en 
primera votació. Passam a segona votació. 

29 vots a favor, 29 en contra, 1 abstenció. Empat en 
segona votació. Se suspen la sessió. 

Recomenc;a la sessió. Passam a tercera votació. 

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

Senyores i senyors diputats que voten en contra, es valen 
posar drets, per favor? Gracies, poden seure. 

Senyores i senyors diputats que s'abstenen? 

29 vots a favor, 29 en -contra, 1 abstenció. Empat en 
tercera votació. En conseqüencia queden rebutjades aquestes 
esmenes. 

Passam ara a la votació de les -esmenes 3953, 905, 909 i 
3931 , del Grup PSM 1 EEM. 

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

Senyores i senyors diputats que voten en contra, es 
valen posar drets, per favor? Gracies, poden seu re. 

Senyores i senyors diputats que s'abstenen? 

25 vots a favor, 29 en contra, 5 abstencions. Queden 
rebutjades aquestes esmenes. 

Passam ara a la votació de les esmenes del Grup 
Parlamentari SOCIALISTA 4095, 4130, 4192, 193, 194 

189. 

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

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

Senyores i senyors diputats que s'abstenen? 

29 vots a favor. 30 en contra, cap abstenció. Queden 
rebutjades aquestes esmenes. 

Passam a la votació de les esmenes 4188, 4187, 4190, 
4266,4191, 4388bis, 4188, 4388, 4285 i 4286 del Grup 
parlamentari SOCIALISTA. 

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

Senyores i senyors diputats que voten en contra, es 
volen posar drets, per favor? Gracies, poden seu re. 

Senyores i senyors diputats que s'abstenen? 

25 vots a favor, 29 en contra, 5 abstencions. Queden 
rebutjades aquestes esmenes. 

Procedirem ara a la votació de totes i cadascuna de 
les seccions del projecte de llei de pressuposts de la 
Comunitat Autonoma per al 95 així com de les empre
ses públiques. Comenc;arem, en primer Iloc, per la sec
ció 02, Parlament de les IIIes Balears. 

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

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

Senyores i senyors diputats que s'abstenen? 

54 vots a favor, cap en contra, 5 abstencions. Queda 
aprovat el pressupost de la secció 02 Parlament de les 
IlIes Balears. 
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Secció 03, Sindicatura de Comptes. 

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

Senyores i senyors diputats que voten en contra, es valen 
posar drets, per favor? Gnkies, poden seure. 

Senyores i senyors diputats que s'abstenen? 

30 vots a favor, 28 en contra, I abstenció. Queden apro
vats els pressuposts de la secció 03 Sindicatura de Comptes. 

• Secció 04. Consell Economic i Social de les llles Balears. 

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

Senyores i senyors diputats que voten en contra. es valen 
posar drets, per favor? Gracies. poden seure. 

Senyores i senyors diputats que s'<lbstenen'l 

30 vots a favor, 28 en conU':l, I abstenció. Queelen apl'O
vats els pressuposts de la secció 0-1- Consell Económic i Social 
ele les Illes Balears. 

Secció 11. Presidencia elel Govern Balear. 

Senyores i senyors diputats que voten a favor, es valen 
posar drets, per favor? Gracies, poden seu re. 

Sen yo res i senyors diputats que voten en contra, es valen 
posar el rets, per favor? Gracies, poden seure. 

Senyores i senyors diputats que s'abstenen'l 

30 vots a favor, 28 en contr<l, I <lbstenció. Queden apro
vats els pressuposts de la secció 11, Presidencia del Govern 
Balear. 

Secció 12. Conselleria de Turisme, 

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

Senyores i senyors diputats que voten en contra, e~ valen 
posar drets, per favor? Gracies, poden seure. 

Senyores i senyors diputats que s'abstenen? 

30 vots a favor, 28 en contra, 1 abstenció. Queden apro
vats els pressuposts de la secció 12, Conselleria de TUI iSllle. 

Secció 13, Conselleria de Cultura, Educació i Esports . 

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

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

Sen yo res i senyors diputats que s'abstenen? 

30 vots a favor, 28 en contra, 1 abstenció. Queden 
aprovats els pressuposts de la secció 13, Conselleria de 
Cultura, Educació i Esports. 

Secció 14. Conselleria d'Economia i Hisenda. 

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

Senyores i senyors diputats que voten en contra, es 
volen posar drets, per favor') Gracies, poden seure. 

Senyores i senyors diputats que s'abstenen'l 

30 vots a favor, 28 en contra, 1 abstenció. Queden 
aprovats els pressuposts de la secció 14 Conselleria d'E
conomia i Hisenda. 

Secció 15, Conselleria eI'Agricultura i Pesca. 

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

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

Senyores i senyors diputats que s'abstenen'l 

30 vots a favor, 28 en contra, l abstenció. Queden 
aprovats els pressuposts de la secció 15, Conselleria 
eI'Agricultura i Pesca. 

Secció 16, Conselleria de Funció Pública. 

Senyores i senyors diputats que voten a favor, es 
valen posar drets, per favor? Gracies, poden seu re. 

Senyores i senyors diputats que voten en contra, es 
valen posar drets, per favor? Gracies, poden seure. 

Senyores i senyors diputats que s'abstenen? 

30 vots a favor, 28 en contra, l abstenció. Queden 
aprovats els pressuposts de la secció 16, Conselleria de 
Funció Pública. 

Secció 17, Conselleria d 'Obres Públiques i Ordenació 
del TeffitorL 

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

Senyores i senyors diputats que voten en contra, es 
valen posar drets, ]Jer favor? Gracies, poden seure. 
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Senyores i senyors diputats que s'abstenen? 

30 vots a favor, 28 en contra, 1 abstenció. Queden apro
vats els pressuposts de la secció 17, Conselleria d'Obres 
Públiques i Ordenació del Territori. 

Secció 18, Conselleria de Sanitat i Seguretat Social. 

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

Senyores i senyors diputats que voten en contra, es valen 
posar drets, per favor? Gracies, poden seure. 

Senyores i senyors diputats que s'abstenen? 

30 vots a favor, 28 en contra, 1 abstenció. Queden apro
vats els pressuposts de la secció 18, Conselleria de Sanitat i 
Seguretat Social. 

Secció 20, Conselleria de Comer<; i lndústria. 

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

Senyores i senyors diputats que voten en contra, es valen 
posa¡' drets, per favor? Gracies, poden seure. 

Senyores i senyors diputats que s'abstenen? 

30 vots a favor, 28 en contra, 1 abstenció. Queden apro
vats els pressuposts de la secció 20, Conselleria de Comer<; 

Ind ústria. 

Secció 21, Conselleria de Governació . 

Sen yo res i senyors diputats que voten a favor, es valen 
posar drets, per favor? Gracies, poden seu re. 

Senyores i senyors diputats que voten en contra , es valen 
posar drets, per favor? Gracies, poden seu re. 

Senyores i senyors diputats que s'abstenen? 

30 vots a favor, 28 en contra, 1 abstenció. Queden apro
va ts els pressu posts de la secció 21, Conselleria de Governa
ció. 

Secció 31, Serveis Comuns Despeses Diverses. 

Senyores i senyors diputats que voten a favor, es volen 
posar drets, per favor? Gracies, p9den seu re. 

Senyores i senyors diputats que voten en contra, es volen 
posar drets, per favor? Gracies, poden seu re. 

Senyores i senyors diputats que s'abstenen? 

30 vots a favor, 28 en contra, 1 abstenció. Queden 
aprovats els pressuposts de la secció 31, Ser veis Comuns 
Despeses Diverses. 

Secció 32, Ens Territorials. 

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

Senyores i senyors diputats que voten en contra, es 
valen posar drets, per favor? Gracies, poden seure. 

Senyores i senyors diputats que s'abstenen? 

30 vots a favor, 28 en contra, 1 abstenció. Queden 
aprovats els pressuposts de la secció 32, Ens Territorials. 

Secció 34, Deute Público 

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

Sen yo res i senyors diputats que voten en contra, es 
valen posar drets, per favor? Gracies, poden seure. 

SenyOres i senyors dip~tats que s'abstenen? 

30 vots a favor, 28 en contra, 1 abstenció. Queden 
aprovats els pressuposts de la secció 34, Deute Público 

Secció 36, Serveis Comuns, Despeses de Personal. 

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

Senyores i senyors diputats que voten en contra, es 
valen posar drets, per favor? Gracies, poden seure. 

Senyores i senyors diputats que s'abstenen? 

30 vots a favor, 28 en contra, 1 abstenció. Queden 
aprovats els pressuposts de la secció 36, Serveis Comuns, 
Despeses de Personal. 

Secció 40. Consell Consultiu de les Illes Balears. 

' . 

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

Senyores i senyors diputats que voten en contra, es 
valen posar drets, per favor? Gracies, poden seure. 

Senyores i senyors diputats que s'abstenen? 

30 vots a favor, 28 en contra, 1 abstenció. Queden 
aprovats els pressuposts de la secció 40, Consell Consul
tiu de les Illes Balears. 
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Secció 71 -prec silenci als diputats, per favor-, organisme 
autonom Institut d'Estudis Balearics. 

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

Sen yo res i senyors diputats que voten en contra, es volen 
posar drets, per favor? Gracies, poden seure. 

Senyores i senyors diputats que s'abstenen? 

30 vots a favor, 28 en contra, 1 abstenció. Queden apro
vats els pressuposts de la secció 71, organisme autonom 

• Institut d 'Estudis Balearics. 

... 

~. 

. 
L 

Secció 72, organisme autonom Junta el'Aigües de Balears. 

Senyores j senyors eliputats que voten a f'lVor. es volen 
posar drets, per favor? Gracies. poden seure. 

Senyores i senyors diputats qu e voten en con tra . es volen 
posar drets, per favor? Gracies. poden seure. 

Senyores j senyors diputats que s'abstenen~ 

30 vots a favor, 28 en contra. I abstenció. Queden aproo' 
vats els pressuposts de la secció 72. Junta eI'Aigües ele Bale
ars. 

Secció 734, organisme autonom Servei Balear ele Salul. 

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

Senyores i senyors diputats que voten en contra, es volen 
posar drets, per favor? Gracies. poelen seu re. 

Senyores i senyors eliputats que s'abstenen? 

30 vots a favor, 28 en contra , I abstenció. Queden apro
vats els pressuposts de la secció 74, organisme autonom 
Servei Balear de Salul. 

Passam ara a la votació de les empreses públiques. Em
presa Fires i Congressos de BaJears. Ficobalsa. 

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

Senyores i senyors diputats que voten en contra, es valen 
posar drets, per favor? Gracies, poden seu re. 

Senyores i senyors diputats que s'abstenen? 

30 vots a favor, 28 en contra, 1 abstenció. Queden apro
vats eJs pressuposts de I'empresa Fires i Congressos de Bale
ars S.A Ficobalsa. 

Empresa Institut Balear ele Promoció del Turisme, Ibatur . 

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

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

Senyores i senyors diputats que s'abstenen? 

30 vots a favor, 28 en contra, 1 abstenció. Queden 
aprovats els pressuposts de l'empresa Institut Balear de 
Promoció del Turisme Ibatur. 

Votació ara del pressupost ele l'empresa Innovació 
Telematica S.A. Bite!. 

(Remor de veus) 

Prec silenci als diputats , per favor, perque va mala
ment poder seguir les votacions si s·interrompen. 

Senyores i senyors diputats que vo ten a favor, es 
volen posar elrets , per favor? Grñcies, poden seure. 

Senyores i senyors eliputats que voten en contra, es 
va len posar drets, per favor" Gracies, poelen seu re . 

Sen yo res i senyors eliputats que s'absteneIT? 

30 vots a favor, 28 en contra, 1 abstenc ió . Queden 
aprovats els pressuposts de I'empresa lnnovació Telema, 
tica S.A. Bite!. 

Passam a la votació de l pressupost ele I'empresa Cen
tre Balears a Europa. 

Senyores i senyors c1iputats que voten a favor, es 
volen posar elrets, per favor? Gracies, poden seure. 

Senyores i senyors diputats que voten en contra, es 
volen posar drets, per favor? Gracies, poden seu re. 

Senyores i senyors diputats que s'abstenen? 

30 vots a favor, 28 en contra, 1 abstenció. Queden 
aprovats els pressuposts de I'empresa Centre Balears a 
Europa. 

Empresa Isba, Societat de Garantía Recíproca. 

Senyores i senyors diputats que voten a favor, es 
valen posar drets, per favo," Gracies, poden seure. 

Sefiyorcs i senyGr~ diput3tS q~e '/ater! e!1 contra, es 
volen posar drets, per favor? Gracies, poden seu re. 

Senyores i senyors diputats que s'abstenen? 



5574 DIARI DE SESSIONS / Núm. 134/ Fascicle 5 / 28 i 29 de novembre del 1994 

30 vots a favor, 28 en contra, 1 abstenció. Queden apro
vats els pressuposts de l'empresa Isba, Societat de Garantia 
Recíproca. 

Empresa Isba Serveis. 

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

Senyores i seriyors diputats que voten en contra, es valen 
posar drets, per favor? Gracies, poden seure. 

Senyores i senyors diputats que s'abstenen? 

30 vots a favor, 28 en contra, 1 abstenció. Queden apro
vats els pressuposts de 1 'empresa Isba Serveis . 

Passam ara a la votació del pressupost de l' Associació 
General Agraria Mallorquina S.A. Agama. 

Senyores i senyors diputats que voten a favor, es valen 
posar d rets, per favor? Gracies, poden seure. 

Senyores i senyors diputats que voten en contra, es valen 
posar drets, per favor? Gracies, poden seure. 

Senyores j senyors diputats que s'abstenen: 

30 vots a favor, 28 en contra 1 abstenció. Queden apro
vats els pressuposts d 'Associació General Agraria Mallorqui
na S.A. Agama. 

Votació ara deIs pressuposts de l'Institut de Biologia 
Animal S.A. Ibabsa. 

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

Senyores j senyors diputats que voten en contra, es valen 
posar drets, per favor? Gracies, poden seure. 

Senyores i senyors diputats que s'abstenen? 

30 vots a favor, 28 en contra, 1 abstenció. Queden apro
vats els pressuposts de l'empresa Institut de Biologia Animal 
S.A. Ibabsa. 

Serveis d'Aqüicultura Marina S.A. Seamasa. 

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

Senyores i senyors diputats que voten en contra, es valen 
posar drets, per favor? Graeies, poden seure. 

Senyores i senyors diputats que s'abstenen? 

30 vots a favor, 28 en contra, 1 abstenció. Queden 
aprovats els pressuposts de l'empresa Serveis d'Aqüicul
tura Marina S.A. Seamasa. 

Servei Forestal de Balears, Sefobasa. 

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

Senyores i senyors diputats que voten en contra, es 
valen posar drets, per favor? Gracies, poden seure. 

Senyores j senyors diputats que s'abstenen? 

30 vots a favor, 28 en contra, 1 abstenció. Queden 
aprovats els pressuposts de Servei Forestal de Balears 
S.A. Sea masa. 

Serveis de Millora Agraria S.A. Semilla. 

Senyores i senyors diputats que voten a favor, es 
valen posar drets, per favor') Gracies, poden seu re. 

Senyores i senyors diputats que voten en contra. es 
valen posar drets, per favor? Gra(;ies, poden seure. 

Senyores i senyors diputats que s'abstenen? 

30 vots a favor, 28 en contra, I abstenció. Queden 
aprovats els pressuposts de 1 'empresa Serveis de Millora 
Agraria S.A. Semilla. 

Pressupost de I'Institut Balear 'de Vivenda, Ibavi. 

Senyores i senyors diputats que voten a favor, es 
valen posar drets, per favor? Gracies, poden seu re . 

. Senyores i senyors diputats que voten en contra, es 
valen posar drets, per favor? Grckies, poden seure. 

Senyores i senyors diputats que s'abstenen? 

30 vots a favor, 28 en contra, 1 abstenció. Queden 
aprovats els pressuposts de Institut Balear de Vivenda, 
Ibavi. 

Votació deIs pressuposts de I'empresa Ferrocarrils de 
Mallorca. 

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

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

Senyores i senyors diputats que s'abstenen? 



.. 

'" 

~. 

1 

DIARI DE SESSIONS I Núm. 134 I Fascicle 5 I 28 i 29 de novembre del 1994 5575 

30 vots a favor, 28 en contra, 1 abstenció. Queden apro
vats els pressuposts de I'empresa Ferrocarrils de Mallorca. 

Passam ara a la votació de I'empresa Serveis Ferroviaris 
de Mallorca SFM. 

5enyores i senyors diputats que voten a favor, es valen 
posar drets, per favor? Gracies, poden seure. 

Senyores i senybrs diputats que voten en contra , es valen 
posar drets, per favor? Gracies, poden seure. 

Senyores i senyors diputats que s'abstenen? 

30 vots a favor, 28 en contra , 1 abstenció. Queden apro
vats els pressuposts de I'empresa Serveis Ferraviaris de Ma
llorca SFM. 

Foment Industrial S.A. 

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

Senyores i senyors eliputats que voten en contra, es valen 
posar drets, per favor? Grácies, poden seure. 

Senyores i senyors diputats qu e s'abstenen'l 

30 vots a favor, 28 en contri]. l abstenció. Queden apro
vats els pressuposts de l 'empres:l Foment Industrial S.A. 

Institut Balear de Disseny . 

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

Senyores i senyors diputats que voten en contra, es valen 
posar drets, per favor? Gracies. poelen seure. 

Senyores i senyors diputats que s'abstenen? 

30 vots a favor, 28 en contra, 1 abstenció. Queden apro
vats els pressuposts ele Institut Balear ele Disseny. 

Institut Balear de Serveis a la Joventut IBSJ. 

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

Senyores i senyors diputats que voten en contra, es valen 
posar drets, per favor? Gracies, poden seure. 

Senyores i senyors diputats que s'abstenen? 

30 vots a favor, 28 en contra, 1 abstenció. Queden apro
vats els pressuposts de l'empresa Institut Balear de Serveis a 
la Joventut. 

Institut Balear de l' Aigua. 

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

Senyores i senyors diputats que voten en contra, es 
valen posar drets, per favor? Gracies, poden seure. 

Senyores i senyors diputats que s'abstenen? 

30 vots a favor, 28 en contra, 1 abstenció. Queden 
aprovats els pressuposts de Institut Balear de l' Aigua. 

Votació del pressupost de l'Institut Balear de Saneja
ment Ibasan . 

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

Senyores i senyors diputats que voten en contra, es 
valen posar drets, per favor') Gracies, poden seure. 

Senyores i senyors diputats que s'abstenen'l 

30 vats a favor, 28 en contra, I abstenció. Oueden 
aprovats els pressuposts ele Institut Balear ele Sanejament 
Ibasan. 

Votació deis pressuposts de I'empresa Gestió Sanita
ria de Mallorca. 

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

Senyores i senyors diputats que voten en contra , es 
volen posar drets, per favor') Gracies, poden seure. 

Senyores i senyors diputats que s'abstenen? 

30 vats a favor, 28 en contra, 1 abstenció. Oueden 
aprovats els pressuposts de I'empresa Gestió Sanitaria 
de Mallorca. 

Passarem ara, en ap!ic(lció de l'article 24.6, de l'Esta
tut d'Autonomia, i de I'article 134.4 del Reglament 
d'aquesta Cambra, a la votació computada de forma 
separada deis parlamentaris elegits per illes. Passam a 
votar els pressuposts generals per a les Illes Balears per 
a rany 95, per un impon total en estat d'ingressos i de 
despeses de 53.893.047.580 pessetes, i aixÍ mateix sot
meten a votació el pressupost per a l'exercici del 95 de 
les empreses públiques de !a Com unitat Autónoma, 
I'estat de despeses i ingressos de la qual s 'eleven a 
16.453.773.000 pessetes. Per tant, passarem a la votació 
separada per illes. Votaran, en primer lioc, els diputats 
de l'illa de Menorca. 

Senyores i senyors diputats que voten a favor, es 
valen posar drets, per favor') Gracies, poden seure. 
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Senyores i senyors diputats que voten en contra, es volen 
posar drets, per favor? Gracies, poden seure. 

Sen yo res i senyors diputats que s'abstenen? 

La votació deIs diputats de l'iHa de Menorca ha estat 7 
vots a favor, 6 en contra, cap abstenció. 

Passarem ara a la votació deis diputats de les i!les d 'Eivis
sa i Formentera. 

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

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

Senyores i senyors diputats que s'abstenen? 

El resultat ha estat 7 vots a favor, 5 en contra, 1 abstenció 
pel que fa als diputats de les iHes d'Eivissa i Formentera. 

Votació ara deIs diputats de I 'illa de Mallorca. 

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

(Remor de veus) 

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

Senyores i senyors diputats que s'abstenen? 

El resultat de la vota'ció deIs diputats de 1 'illa de Mallorca 
ha estat 16 vots a favor, 17 en contra, cap abstenció. 

Aquesta presidencia, en conseqüencia, entén que s'acom
pIe ix la majaria necessaria i, per tant, queda aprovada la Ilei 
de pressuposts generals de la Comunitat Auto noma de les 
Illes Balears per a 1 'any 1995. Moltes gracies a tots. 

11.- Debat del dictamen de la Comissió d'Hisenda i Pres
suposts del Projecte de llei RGE 3266/94, relatiu a mesures 
pel que fa a diverses figures tributaries de la CAIB. 

Passam al següent punt de 1 'ordre del dia, que correspon 
al debat del dictamen del projecte de Ilei 3266 -prec silenci, 
per favor-, 3266/94, de mesures en relació amb di verses 
figures tributaries de la Comunitat Autonoma de les Illes 
Balears. En els articles primer, segon, tercer i quart no s'hi 
mantenen esmenes. Procedeix, do !}cs, sotmetre-los a votació 
directament. 

Votació deIs articles primer, segon, tercer i quart del text 
del dictamen. 

Vots a favor? 

Vots en contra? 

Abstencions? 

34 vots a favor, cap en contra, 25 abstencions. Que
den aprovats els articles primer, segon, tercer i quart del 
dictamen. 

El Grup Parlamentari PSM 1 EEM manté quatre 
esmenes d'adicció de nous articles, que són les esmenes 
3584, 3585, 3586, i 3588. Per fer la defensa conjunta 
d'aquestes esmenes, té la paraula el diputat Sr. Sampol 
i Mas. 

EL SR. SAMPOL 1 MAS: 

Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. Mante
nem quatre esmenes, que es poden defensar conjunta
ment, perque expressen la mateixa filosofia. Quan es va 
discutir la Ilei de creació del canon de sanejament d'ai
gua, recordin, sobretot els diputats que eren a la ponen
cia i comissió, es va mantenir un debat sobre la bondat 
de la quota fixa en relació a la quota variable. La Ilei de 
creació del canon de sanejament fixava un quota fixa de 
320 pessetes mensual, més una quota variable de 24,5 
pet;.. tOl13 consumida. 

EL SR. PRESIDENT: 

Miri. Sr. Sampo!. Suspendrem la sessió per un temps 
de deu minuts i recomen<;arem després, perque entenc 
que no hi ha la suficient atenció en el debato En conse
qüencia crec que el millor és suspendre la sessió per 
deu minuts. 

Prec silenci als diputats, per favor. 

EL SR. SAMPOL 1 MAS: 

Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. Deiem 
que la Ilei de creació del canon de sanejament d'aigües 
esta constitult per una quota fixa de 320 pessetes men
suals, més una quota variable de 24,5 pessetes per tona 
consumida. Durant la tramitació d'aquesta llei, en po
nencia i en comissió, el nostre grup ja va posar de mani
fest el que consideravem IJna injustícia, que era la quota 
fixa. La quota fixa, en definitiva, el que fa és gravar per 
un igual els grans i els petits consumidors. Mitjan<;ant 
aquesta quota mensual una família molt modesta o, fin s 
i tot, una casa abandona, paga aquesta quantitat mensu
alment que, en definitiva, es detreu de les quantitats que 
haurien de pagar els grans consumidors. En definitiva 
suposa una subvenció als grans consums d'aigua. 

Tots els ponents varen estar un poc d'acord amb 
aquesta filosofia, si bé amb matisos, i fruit d 'aixo es va 
introduir, durant la tramitació, la disposició transitoria 
segona, mitjan<;ant la qual s'instava el Govern que, en 
un període de tres anys, s'havia de substituir aquesta 
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quota fixa per una quota proporcional al valor cad astral deIs 
habitatges. 

Evidentment, aixo és un criteri molt discutible pero, com 
a mínim, convendran que el valor cadastral introdueix un 
factor que, en certa manera, pot ser paral'lel al consumo En 
teoria, com més valor té un habitatge, més poder adquisitiu 
tendran els seus habitants, en teoria més consum d'aigua. ]a 
sé que aixo no es pot generalitzar pero, com a mínim, va
rem veure els ponents .que era un criteri molt més just que 
el de la quota fixa, que gravava tots els ciutadans per igual. 
S'instava, per tant, el Govem que, abans de tres anys, d'a
cord amb el centre de gestió cadastral, dugués al Parlament 
un projecte de modificació de la lIei d~1 canon per introduir 
aquesta substitució de la quota fixa en funció del valor cadas
tral deIs habitatges. 

Evidentment, es veu que aixo no ha estat possible, perque 
el Govern ha duit aquest projecte ele moelificació de la lIei 
elel canon que, en poques paraules, ve a e1ir que no esta en 
condicions ele tramitar una Ilei cI'acmcl amb el manelat que li 
donava la llei e1el canon, pels motius que sigui -segurament 
és perque el centre de gestió cadastral no ha pogut facilitar 
les e1ades necessaries a la Conselleria el'Economia i Hisenda
i, en definitiva, ens demana que. amb aquest projecte de lIei, 
retirem aquell mandat i que. el di;¡ que es pugui, ja es faria 
aquesta modificació de la Ilei e1el canon en funció e1el valor 
cadastral. 

El nostre grup parlamentari ha volgut recuperar aquell 
vell debat, aquella filosofia. Vol tornar a plantejar la injustí
cia de la quota fixa, i creim que, per aquest motiu, perque, 
a la vegada, la quota fixa ha creal unes dificultats de cobra
ment a la Conselleria d'Economia i Hisenda -de fet, a tots els 
municipis on no hi ha empreses subministradores, en defini
tiva, xarxa de distribució, i I'abastiment es fa mitjan<;ant 
camions cisterna no es cobra la quota fixa. 

A la vegaela, incrementant la quota variable aconseguirí
em un altre efecte secundari, pero no manco important, que 
seria penalitzar els grans consul11idors, En definitiva, es deia 
que aquesta quota fíxa també servía perque les segones resi
dencies, principalment de turistes, que només esta n 15 dies 
o un mes a la nostra terra, aixÍ contribueixen més, pero, en 
definitiva, nosaltres creim que, en aquest moment, que ens 
adonam que I'aigua és un recurs de cada dia més escas, és 
prioritari incentivar I'estalvi d'aigua, i no hi ha millar mane
ra d'incentivar I'estalvi d'aigua que penalitzant el consumo 

Per tant la pro posta és suprimir la quota fixa i que el 
muntant de la quota fixa -evidentment amb els estudis que 
haura de realitzar la Conselleria d 'Economia i Hisenda
repercuteixi íniegrarnerJi sobre la guota variable. Que aques
ta quota variable, de 24,50 pessetes peT tona, s'incrementi 
amb I'equivalent de suprimir aquesta quota fixa. 

Repetesc, a efectes, primer, contribuir a incentivar I'estal
vi d'aigua; segon una justícia distributiva, No és just que els 
petits consumielors subvencionin els grans consumidors. 

Aquesta és la gran filosofia d'aquestes quatre esmenes 
que es mantenen a aquesta lIei. Pretenen recuperar 
aquell vell debat. Sabem que és moIt difícil que algun 
dia la Conselleria d'Economia i Hisenela pugui redactar 
una moelificació de la llei elel canon que introdueixi que 
la quota fixa es fixa proporcionalment al valor caelastral 
deis habitatges. Aixo mai no sera un sistema tan just 
com, únicament, el de la quota variable i, en definitiva, 
entenem que si s'aproven aquestes esmenes la llei del 
canon ele sanejament el 'aigua, com a mínim, sera manco 
injusta del que és en I'actualitat. Gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Sampol. Obrirem un tom ele fixació de 
posicions per part elels altres grups parlamentaris. Pel 
Grup Parlal11entari MIXT, té la paraula el Sr. Pascual. 

EL SR. PASCUAL 1 AMORÓS : 

Sr. Presielent, senyores i senyors diputats. Per anunci
ar un vot favorable a aquestes quatre esmenes del Grup 
Parlamentari PSM i EEM, per les raons següents: en 
primer 1I0c, ja vaig elir fa elos anys, I'any 91, quan discu
tírem el canon de sanejament, que era el més car d'Es
panya, i possiblement ha continu'; essent, encara: en 
segon lloc, dir-Ios que votarem a favor pefque en la 
filosofia estam el 'acord, i posare m alguns exem pies. La 
quota de servei e1el canon són 320 pessetes el mes, 
aquestes 320 pessetes el mes superen en alguns casos en 
molt les quotes ele servei de I'aigua, per exemple, co
men<;ant per Palma, a Palma un habitatge particular 
paga 95 pessetes cada mes, i 320 ele canon; n'hi ha al
guns que són més cars, per exemple a Santa Eulalia del 
Riu, 359, és un deis cars; pero, per exemple, Son Cerve
ra, 180; Alcúelia, 270; Puig eI'en Valls, Can Rafalet, 
Eivissa, 70 pessetes/mes; Bunyola, 238: aquí hi ha tates 
les tarifes el 'aigua de les IJles Balears i estic conven<;ut 
que la gran majoria ele guates ele servei estan per davall 
ele les 320 pessetes caela mes, per tant estam davant la 
incongruencia que un impost és superior al consum 
d 'aigua. Si ha de ser tot o no, jo crec que s 'hauria de 
discutir una mica, pero vaja, la filosofia que s'ha de 
penalitzar el consul11 i s'ha d'incentivar restalvi, és 
clara, i a posta votam a favor; tal vegaela si nosaltres 
haguéssim de fer un text, el faríem una mica diferent 
del que farien vostes, pero la filosofia és la mateixa; 
perque després si es vol incentivar I'estalvi i penalitzar 
el consum, també es pot fer progressiva, la tarifa; és a 
dir, les 24 pessetes, les 40 o les 50, les que sortissin de 
substituir la quota fixa per la variable, no tenen per que 
ser igual al llarg de tot el tram de consum, i si nosaltres 
aquí hcm dcfcilsat que: s ~huüric!": de fer oblig3.tcrie$ !e~ 
tarifes progressives, crec que també seria congruent que 
les tarifes, les quotes de consum del canon de saneja
ment també haurien ele ser progressives, i a partir, per 
exemple, de 20 1113 cada mes per família, s'hauria de 
penalitzar. 1 a posta votarem a favor, encara que hi hagi 
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alguns matisos amb que tal vegada no hi esta m d'acord, peró 
creim que la filosofia és aquesta que diu voste. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Pascual. Pel Grup Parlamentari SOCIALIS
T A, Sr. Alfonso, té la paraula. 

EL SR. ALFONSO I VILLANUEV A: 

Sr. President, senyores i senyors diputats. Les primeres 
paraules practicament que es pronunciaren quan es va co
men<;ar a debatre aquest projecte de llei a la ponencia varen 
ser que la regulació del canon d'aigua era una regulació 
inadequada a la situació actúal; es varen detectar immediata
ment els problemes que venien del canon i fonamentalment 
temes de quota fixa, temes de comptadors comunitaris que 
impossibiJitaven una aplicació rigorosa del canon, la incapa
citat financera d'aquest impost tant per la Comunitat Autó
noma com pels mateixos ajuntaments, la mancan<;a d'un 
autentic sistema recaptatori que obligui a tots, les desigual
tats en el pagament del canon entre distints consumidors i 
les disfuncions que s'introduiren a través de 1 'amortització 
de les depuradores en aquells ajuntaments que havien fet la 
inversió pel seu compte. Tot aquest cúmul de problemes va 
fer que la ponencia i posteriorment la comissió acordas 
demanar" a la Mesa del Parlament la creació d'una pon~ncia 
precisament per estudiar, modificar i, en el seu cas, pro posar 
o fer una proposició de llei per debatre els problemes del 
canon d'aigua i regular d'una manera distinta la percepció 
d'aquest imposto És obvi que introduir aquí, avui, una dis
cussió sobre el canon d'aigua, és avan<;ar els esdeveniments 
que s'han de produir ja immediatament, perque la Mesa del 
Parlament ja ha acordat la creació d'aquesta ponencia, dins 
ponencia i després, óbviament, dins comissió i pie, per arre
glar un deis problemes grossos que es produ'iren quan es va 
aprovar la Llei de canon, que era el funcionament d'aquest 
canon d'aigua. Se'ns va avisar, als socialistes i als altres par
tits, que havien fet autentiques campanyes en contra del 
canon, etc., jo cree que avui s'ha de reconeixer per part de 
la majoria que aquella crítica dura que varen fer els partits 
de l'oposició a aquest canon, s'ha comprovat en molts d'as
pectes i, per tant, jo no hi vull entrar, i per tant la Llei del 
canon ha de ser modificada per poder complir, si és necessa
ri, els objectius que tenia aquella llei: ajudar al finan<;ament 
d'un dels,problemes greus d'aigua, del problema més greu de 
la Comuriitat Autónoma, que és el problema d'aigua, ajudar 
al finan<;ament -difícil sera- de la depuració d'aigua en 
aquesta comunitat autónoma, desincentivar el consum d'ai
gua, etc.; cosa que avui el canon no fa. 

Per tant, nosaltres respecte d'ªquestes esmenes, senyors 
del. PSMj. ens .abstendrem, perque precisament, grac~es a 
aquestes esmenes i a la disc\:lSsió en ponencia, es va acordar 
crear una ponencia; nosaltres tenim confian<;a que aquesta 
ponencia, amb la participació i amb totes les dades que pro
porcioni el Govern deis anys de funcionament del canon, 
pugui elaborar un projecte de llei que, en definitiva, sigui just 
i serveixi per al que tots creim que ha de servir aquest canon 

d'aigua, i és perque el consum d'aigua de la nostra 
comunitat autónoma sigui menor, perque els ciutadans 
d'aquesta comunitat autónoma puguin tenir aigua doi<;a 
a les seves cases i, en tercer lloc, perque tota 1 'aigua 
d'aquesta comunitat autónoma es pugui depurar en les 
condicions de depuració que siguin necessaries. Per 
aixó, senyors diputats, el nostre grup s'abstendra si el 
Grup del PSM manté aquestes esmenes. Pensam que la 
feina ha de ser la de constituir, discutir i fer feina en la 
ponencia, i a posta no és hora ara, pensam, de mantenir 
aquest tipus d 'esmenes. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Alfonso. Per fixar la posició del Grup 
PP-UM, el Sr. Jaén té la paraula. 

EL SR. JAÉN I PALACIOS: 

Gracias, Sr. Presidente. Señoras y señores diputados, 
salgo a la tribuna con el ánimo de convencer al propo
nente de las cuatro enmiendas del PSM i EEM, de que 
las retire. Y a continuación diré por qué. El Gobierno 
presenta este proyecto de ley por varios motivos, el 
primero era, como se ha hecho referencia, que no había 
tiempo material de aplicación de la disposición transito
ria segu nda de la Ley 9/91, y se presenta u na redacción 
que posibilite su cumplimiento, en función de que los 
valores catastrales no había seguridad de que todos los 
municipios los tuviesen adaptados y que, por tanto, la 
aplicación de lo que estaba dispuesto pudiera resultar 
discriminatorio en unos municipios respecto de otros. 

Yo no quiero entrar aquí en el debate de la Ley del 
canon del agua, porque no es el momento; manifestamos 
nuestra voluntad, en el trámite de ponencia, no de mo
dificar la ley, y ya vienen anunciando modificaciones, 
sino de analizar, análisis y valoración de la aplicación 
del canon de saneamiento, y estudio de su aplicación, ya 
veremos a ver qué se deriva de ese estudio y de eses 
análisis. 

Quiero agradecer también que en el trámite de po
nencia la voluntad de cuando hay asuntos que sobrepa
san la dimensión del partido y de los grupos parlamenta
rios, se lleguen a acuerdos, y se nos permitió introducir 
enmiendas de agricultura que por otra vía no hubiese 
sido posible, y pudimos modificar todas aquéllas que 
afectaban a materia de caza y de cotos, al efecto de que 
no se produjesen discriminaciones entre ciudadanos de 
la Comunidad Autónoma o españoles en general y ciu
dadanos de la Comunidad Económica Europea. 

No es, por tanto, como decía, el momento de discu
tir el canon de saneamiento, si uno tiene más razón que 
otro y si la cuota fija tiene que eliminarse o no, porque 
la verdad es que hacer esas aventuras sin tener estudios, 
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yo creo que es un poco arriesgado, no entraré en temas de 
inspección ni en temas de si unos pagan o no pagan el ca
non, que eso es una cuestión administrativa, y que el Gobier
no, por la vía administrativa hará lo que tenga que hacer 
con los expedientes abiertos que tenga que resolver. 

Por tanto, en aras de la voluntad política del Gobierno, 
del espíritu que animaba el proyecto, que era modificar unas 
tasas de sanidad, modificar la disposición transitoria del 
canon de agua, modificar, como hemos hecho, unas tasas 
relativas a agricultura, quede el proyecto de ley tal cual vo
luntad del Gobierno. Y nuestro grupo se suma, como ya lo 
hizo, a esa petición y estudiaremos, analizaremos y valorare
mos la aplicación y veremos qué mecjidas para el futuro se 
han de tomar. 

En vista de esto, Sr. Sampol, yo le ruego que en aras del 
consenso que aquí hemos manifestado, y dejado al lado cada 
uno nuestra voluntad política, nuestro sentimiento al respec
to, retire las enmiendas. Gracias, Sr. Presidente. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Jaén. Acabat el (Iellat, ... Si vol fer ús del 
tom ... , és que hem fet tom de fixació de posicions, no ha 
obert torn a favor o en contra . Acabat el debat, passarem, 
ido, a la votació, que crec qlle es pot fer conjunta de les 
esmenes 3584, 3585, 3586 i .35~8 elel Grup Parlalllentari PSM 
i EEM. 

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

Sen yo res i senyors diputats que voten en contra, es volen 
posar drets, per favor? Gracies, poden seure. 

Senyores i senyors diputats que s'abstenen? 

8 vots a favor, 29 en contra, 20 abstencions. Queden 
rebutjades aquestes eSlllenes. 

1 ates que ja no queden esmenes, procedeix en conse
qüencia la votació conjunta de la disposició derogatoria, de 
les disposicions finals primera i segona i de I'exposició de 
motius. Perdó, vull fer I 'observació que a I'anterior votació 
el resultat ha estat: 8 vots a favor, 28 en contra i 20 abstenci
ons. 

Passam ara a la votació conjunta d 'aquestes disposicions 
derogatoria, final primera, final segana i exposició de motius. 

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

Tornarem procedir a la votació. 

Senyores i senyors diputats que voten a favor, es volen 
posar drets, per favor: Gd.cies, poden seure. 

Sen yo res i senyors diputats que voten en contra, es 
valen posar drets, per favor? Gracies, poden seure. 

Senyores i senyors diputats que s'abstenen? 

51 vots a favor, cap en contra, 5 abstencions. En 
conseqüencia, queda aprovada la Llei de mesures en 
relació amb diverses figures tributaries de la Comunitat 
Autonoma de les Illes Balears. 

Arribar en aquest punt, dir que conclou la sessió i 
que la sessió plenaria ordinaria de dema, comen¡;:ara a 
les 10, 30 hores del matí, repetesc, a les 10,.30 hores del 
matí. Gracies a tots. 
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