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(Presideix el Sr. Vicepresident)

EL SR. PRESIDENT:

Bon dia, senyores i senyors diputats. Començam, idò,
aquesta sessió de la Comissió d'Hisenda i Pressuposts; i en
primer lloc demanaria si hi ha substitucions.

No n'hi ha.

I.1) Pregunta RGE núm. 5478/97, presentada per l'Hble Sr.
Diputat Pere Sampol i Mas, del Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM, relativa a repercussions sobre el
finançament autonòmic de l'increment del cens de població.

Idò passam al primer punt de l'ordre del dia, que és la
pregunta 5478/97, del Sr. Sampol, relativa a les repercussions
sobre el finançament autonòmic de l'increment del cens de
població. S'informa a la Comissió que el Govern en data 26 de
febrer de 1998, Registre d'entrada 1289/98 ha procedit a
contestar per escrit aquesta pregunta.

En conseqüència pertoca, per tant, passar al segon punt de
l'ordre del dia.

Vol la paraula, Sr. Sampol?

EL SR. SAMPOL I MAS:

Una qüestió d'ordre, Sr. President. Aquesta pregunta va ser
formulada a l'anterior període de sessions i va decaure, i a
continuació vàrem presentar novament la pregunta amb
sol•licitud de resposta oral davant comissió. El fet que ara el
Govern hagi contestat per escrit -que aprofit per dir que només
ha contestat parcialment la pregunta-, no hauria d'invalidar la
tramitació que aquest diputat ha sol•licitat, que és pregunta oral
davant comissió, que dóna peu a un debat, a un torn de resposta
amb el conseller. Per tant, jo mantenc que s'ha fet una
interpretació errònia del Reglament, i sol•licit que comparegui
el conseller a davant comissió per respondre de manera verbal
a aquesta pregunta.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, Sr. Diputat. Com comprendrà, en aquest moment
la informació que té aquesta presidència és aquesta, i per tant
no estava previst a l'ordre del dia tractar aquesta pregunta, i
entre altres coses no hi ha en aquests moments el conseller.
Però, davant aquesta situació, el més correcte és que reiteri de
nou la pregunta i que vagi a una pròxima sessió.

II.1) Proposició no de llei RGE núm. 1554/97,
presentada pel Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les
Illes Balears, relativa a costs d'insularitat.

Idò passam al punt número 2 de l'ordre del dia,
Proposició no de llei presentada pel Grup Parlamentari
d'Esquerra Unida, i relativa als costos d'insularitat. Té la
paraula per defensar aquesta proposició no de llei el seu
portaveu Sr. Grosske.

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Gràcies, Sr. President. La veritat és que aquesta
proposició no de llei l'hem presentada davant comissió no
perquè considerem que no tengui la importància suficient
com per ser debatuda en plenari, sinó perquè pensam que hi
ha una qüestió de temps, una qüestió de terminis que és
fonamental en aquest cas. Tots coneixem la història del
règim econòmic i fiscal especial d'ençà que fou aprovat per
aquest parlament a principis de l'any 1995, una història
atzarosa, que va començar amb una aprovació molt
majoritària per part d'aquesta cambra, d'un projecte
extraordinàriament ambiciós; des del nostre particular punt
de vista desmesurat en alguns aspectes, i positiu en d'altres
aspectes; i crec que amb l'abstenció, o el vot en contra, no
me'n record, del grup majoritari de l'oposició en aquesta
cambra. De llavors ençà passà molt de temps amb aquest
projecte dormit en el Congrés dels Diputats. Aquest projecte
ha finalment reviscolat, i aquest projecte ha estat objecte
d'esmenes per part dels grups parlamentaris presents en el
Congrés dels Diputats. Fruit d'aquestes esmenes es dibuixa
en l'horitzó un projecte de llei radicalment distint del
projecte inicial. Les esmenes, en concret, que ha presentat
el Grup Parlamentari Popular de fet lleven tota la part fiscal
del REFE, és a dir que alteren fins i tot la denominació del
projecte, i minven de manera extraordinàriament substancial
qüestions relatives a la compensació dels costos d'insularitat
i a la part econòmica del REFE.

El Grup Parlamentari Socialista ha presentat també
esmenes, una mica més ambicioses quant a contingut, però
bastant semblants a les que presenta el Partit Popular, i
després també ha presentat esmenes el Grup Parlamentari
d'Esquerra Unida, que manté en una molt petita mesura
mesures de caràcter fiscal, i també planteja mesures de
caràcter econòmic, probablement amb més calat que els dos
grups anteriors. Ho dic per rigor expositiu, i sense cap ànim
d'encetar polèmica, això és la situació real; i per tant la
situació real és que abans de l'estiu probablement s'aprovarà
una llei al Congrés dels Diputats, que no satisfà i que no
satisfarà cap dels grups de la Cambra, de la Cambra
autonòmica. Això és la realitat.
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Jo estic convençut que el Grup Parlamentari Popular, de les
Balears, i el Partit Popular de les Illes Balears no està d'acord
amb el resultat final d'aquest REFE, malgrat que hagi estat obvi
ja aquests darrers mesos que tampoc no està disposat, ni el
Partit Popular ni el president de la Comunitat Autònoma, a
entrar en una confrontació política amb el seu propi partit i amb
el Grup Parlamentari homònim de l'Estat espanyol.

Tot això és sabut. Insistesc que ho dic estrictament per situar
expositivament la qüestió; i ha estat objecte de polèmica, i no
continuarà sent, perquè lògicament això té moltes connotacions
i té molta importància per a la nostra comunitat, i per tant és
absolutament normal que formi part del debat i de la
confrontació política a les Illes Balears, i fins i tot a nivell
d'Estat.

Però jo crec que més enllà de la polèmica, i més enllà de la
lògica, natural i sana confrontació política al voltant d'això, hi
cap una posició constructiva per tots aquells que en definitiva
som conscients que no ens agradarà el resultat final d'aquest
procés legislatiu. En aquest sentit aquí es fa una proposta, que
és intentar reconstruir el consens entre les forces polítiques de
les Illes Balears, ja partint no del moment inicial de la redacció
de la carta a Papà Noel, sinó a partir de la realitat actual de les
coses, intentar reconstruir el consens, i fer-ho en la solemne seu
parlamentària de la representació política dels ciutadans i
ciutadanes de les Illes Balears. Jo crec que això té dues virtuts:
Una, no deixar marginades forces polítiques de les Illes
Balears, en concret estic pensant en forces com el PSM o forces
com UM, que no tenen representació directa al Congrés dels
Diputats, que varen donar el seu suport al REFE en el seu
moment, i que jo crec que no és bo que estiguin marginades
d'un procés de negociació política com el que han intentat amb
poc èxit els dos partits majoritaris a les darreries de l'any 1997.
Jo crec que és bo que totes les forces polítiques participin
d'aquest intent, que hi hagi una posició evidentment possibilista
per part de tots, en el sentit que el fruit d'aquest consens no serà
el projecte de ningú, però que de qualque manera ens intentem
posar d'acord per incidir en el procés legislatiu que es du a
terme a nivell d'Estat, i perquè el corregim de la millor manera
possible. Això és en definitiva l'esperit de la proposta.

Jo crec que una posició conjunta de totes les forces
polítiques de les Illes Balears, adoptada en el marc del
Parlament de les Illes Balears, pot tenir incidència real en la
tramitació legislativa del règim econòmic i fiscal especial de les
Illes Balears. Si no es fa això, això s'abandona a la dialèctica
entre els grups parlamentaris a nivell d'Estat, i el resultat final,
ja se sap, serà l'adopció sense correccions substancials de les
esmenes presentades pel grup parlamentari majoritari, la qual
cosa -insistesc- no satisfà ningú, ni satisfà, òbviament, tan sols
al Partit Popular de les Illes Balears.

És per tant una proposta feta des de la màxima
responsabilitat, d'intentar que el resultat final d'aquest
procés sigui el millor possible, i feta també sense renunciar
de cap de les maneres a la confrontació política. És a dir, no
és entrar de cap manera en una espècie de pasteleo en el
qual les posicions que històricament i en el moment present
té cadascú siguin desdibuixades; Esquerra Unida no entra ni
té voluntat d'entrar en una situació d'aquestes
característiques, però sí que és un intent, jo crec que bastant
raonable i positiu, d'incidir favorablement en un procés en
el qual jo crec que hi ha un marge per a l'acord entre tots,
des del moment en què tots estam en desacord amb el que
previsiblement succeirà al final. Això és en definitiva la
intencionalitat de la proposta plantejada per Esquerra Unida.
Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Passam al torn de fixació de
posicions. Pel Grup Mixt no hi ha ningú present. Per tant,
pel Grup Nacionalista-PSM té la paraula el seu portaveu, el
diputat Sr. Sampol.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Gràcies, Sr. President. Ens trobam amb una proposta
carregada de bones intencions. Jo crec que sempre la crida
al consens és positiva. El que passa és que nosaltres tenim
uns dubtes quant al procediment. Hem de recordar que
actualment la proposició de llei que va sortir del Parlament
de les Illes Balears es troba en tramitació al Congrés dels
Diputats, això sí, greument mutilada, del règim fiscal només
en queda el rèquiem fiscal, perquè pràcticament han caigut
tots els aspectes fiscals; però quant als aspectes formals, la
tramitació continua el seu curs, a pesar que s'ha reobert un
període extraordinari de presentació d'esmenes, després de
la modificació substancial del text original.

Per tant, el que se'ns proposa ara -i feim una reserva de
vot, esperant la intervenció de tots els grups i les rèpliques-,
el dubte que se'ns planteja ara és sobre el procediment.
Entenem que aquesta proposta per adequar-se als
reglaments, implicaria la sol•licitud de retirada de la
proposta que s'està tramitant al Congrés dels Diputats i la
presentació d'un text nou, això sí, consensuat si es podia
entre tots els grups parlamentaris; perquè del contrari, els
acords a què poguéssem arribam en el Parlament de les Illes
Balears en ponència haurien de ser unes recomanacions als
grups parlamentaris del Congrés i del Senat. Naturalment,
un acord d'aquestes característiques jo crec que és un poc
inusual, i tal vegada podria ser positiu. Aquest són dubtes
quant als aspectes formals.
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Quant al tema de fons, encara som més escèptics, perquè la
realitat ens ha demostrat que per part del Grup Parlamentari
Popular no s'ha tengut gens en compte l'aprovat pel Parlament
de les Illes Balears. Aleshores, per què en el Congrés dels
Diputats s'ha de tenir en compte una nova iniciativa del
Parlament de les Illes Balears, quan històricament -i ens podem
referir a la reforma de l'Estatut de l'any 1991, o a la tramitació
del règim econòmic i fiscal- tant pel Grup Parlamentari Popular
com pel Grup Parlamentari Socialista, s'ha tengut molt poc
respecte a la voluntat emanada del Parlament de les Illes
Balears.

Per tant, deixam passar aquest torn, i si un cas ja anunciarem
el vot en el segon torn. Moltes de gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Pel Grup Parlamentari Socialista té la
paraula el Sr. Quetglas.

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Gràcies, Sr. President. El nostre grup parlamentari donarà
suport a aquesta proposició, i això perquè és ben sabut que el
nostre grup des del principi va estar en contra de la tramitació
de l'antiga proposició de llei de règim econòmic i fiscal de les
Balears, actualment llei de règim especial de les Balears,
probablement en el futur només llei de règim; perquè realment
de tots aquells projectes no queda res; l'únic que queda a la
vista de les esmenes del Partit Popular és un increment de la
reducció de les tarifes de passatgers entre les Illes i la península
del 25 al 33%. Això és l'únic, això i una petita rebaixa a les
tarifes portuàries de mercaderies, que té un difícil trasllat als
preus, és a dir que els ciutadans no notaran; això és l'únic que
queda de la proposició de llei que va sortir del Parlament
després d'haver estat passada per la trituradora del Grup
Parlamentari Popular del Congrés dels Diputats. Per tant, tal
com nosaltres anunciàvem, aquesta proposició de llei era una
proposició de llei sense altre sentit més que el propagandístic,
l'electoral, el victimista, agredir les postures del Govern de
Madrid en aquell moment; i no tenia cap finalitat objectivament
sensata en relació amb la compensació de costos d'insularitat.
La nostra predicció, lamentablement, s'ha complert fil per
randa.

Per tant partir de noves bases, que òbviament implicarien la
retirada del desgraciat projecte; intentar un consens a base del
reconeixement de costos d'insularitat, que ha estat sempre la
nostra postura, és una iniciativa que nosaltres creim saludable
i positiva, que creim que podria significar un nou enfocament
dels problemes de la insularitat, de desenvolupament de l'article
138 de la Constitució, i de donar una visió distinta del que fins
ara hem vengut donant sobre les iniciatives d'aquest parlament
davant el Congrés de Diputats.

Sobre l'actual projecte no hi ha acord, des que el Partit
Popular, jo no diria que hagi canviat d'opinió, perquè crec
que el seu punt de vista sempre ha estat el mateix, el que
passa és que hi ha hagut un repartiment de jocs i un
repartiment d'interessos i un repartiment de papers a l'hora
d'explotar electoralment i davant els mitjans de
comunicació, un instrument que només tenia aquesta utilitat,
fer el servei propagandístic. Des de llavors no s'ha concitat
el mínim acord. El Grup Parlamentari Popular al Congrés
dels Diputats no ha convocat els grups parlamentaris, ni el
Grup Socialista ni els altres grups amb representació a
Madrid per arribar a un acord per veure quin és l'espai comú
sobre el qual es pugui dissenyar una llei que desenvolupa
l'article 138 de la Constitució.

Per tant, estam davant una iniciativa que acumula sobre
ella desgràcia darrere desgràcia. La iniciativa de retirar-la,
i la iniciativa des de bases consensuades en aquest
parlament perquè s'iniciï una nova tramitació, trobam que és
un enfocament afortunat. Està bé començar de bell nou, està
bé començar a partir de bases consensuades, està bé
començar a partir del reconeixement de la insularitat, i no
d'altres objectius impossibles i incompatibles amb l'objectiu
de la Unió Europea; i per tant nosaltres donarem suport a
aquesta iniciativa amb un absolut escepticisme sobre les
possibilitats que finalment prosperi. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat, per la seva intervenció. Per fixar
posició pel Grup Parlamentari Popular té la paraula el Sr.
Juaneda.

EL SR. JUANEDA I CABRISAS:

Gràcies, Sr. President. El portaveu del grup proposant ha
fet un breu repàs al que ha estat l'evolució, la història
d'aquest projecte de llei, i ha quedat clar, i tots ho coneixem,
que durant aquesta tramitació, tant del propi projecte com
després d'altres iniciatives parlamentàries que s'han tractat
aquí, hi ha hagut ocasions suficients per discutir, per
debatre, per analitzar el que és aquest projecte de règim
especial per a les Illes. Per tant, nosaltres creim que en
aquest moment el debat en aquest parlament està esgotat, ja
s'ha produït, ja s'han manifestat per part de tots els grups les
diferents postures. No han faltat les ocasions en què el Grup
Popular ha fet ofertes de diàleg, ofertes d'acord i de consens,
i la resta de grups han tingut l'actitud que han volgut tenir,
en funció dels seus plantejaments i de la seva estratègia en
aquest cas; i per tant cadascú haurà d'assumir la seva
responsabilitat. Nosaltres tenim clar que continuarem amb
la nostra proposta. Els pròxims mesos quedarà resolta
aquesta qüestió amb l'aprovació per part del Congrés dels
Diputats d'aquesta llei, aquesta llei que per primera vegada
en la història reconeixerà per a aquestes illes un
reconeixement del fet insular, i açò nosaltres ho trobam
positiu, i per tant creim no és el moment ni de demanar el
projecte de llei, ni de reiniciar ni de reobrir el debat en
aquest parlament sobre la valoració dels costos d'insularitat.
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Per tant, com es pot entendre de la meva intervenció,
nosaltres no donarem suport a aquesta iniciativa, que creim fora
de temps i fora de lloc, atès que ja hem tingut durant aquests
anys, durant aquests darrers mesos, ocasions suficients per
acordar i consensuar els aspectes que ha de contenir aquesta
llei. No ha estat possible, i en aquest sentit nosaltres assumirem
la nostra responsabilitat i continuarem endavant amb aquesta
iniciativa que prest veurà la llum. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Juaneda. Vol fer ús del torn de rèplica, Sr.
Grosske? Té la paraula.

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Gràcies, Sr. President. Vull agrair d'entrada el suport del
Grup Parlamentari Socialista a aquesta iniciativa. Respecte dels
dubtes plantejats pel Grup Parlamentari Nacionalista, vull dir
el següent: Els problemes de caràcter formal em semblen
clarament secundaris, és a dir, és una proposta que té una
voluntat política d'intentar corregir el rumb legislatiu del REFE
en el seu tram final, i lògicament si hi hagués voluntat -que
sembla que no n'hi ha massa- per part de tots els grups d'incidir
en aquest rumb, es podria estudiar quina seria la millor de les
maneres, si efectivament s'hauria de retirar el projecte com està,
o si simplement, reconstituït el consens i replantejada una
correcció d'aquest rumb, i acceptada pels grups parlamentaris
amb presència al Congrés dels Diputats, això es podria
considerar suficient.

Insistesc: les qüestions de caràcter procedimental em
semblen simplement instrumentals. De fet, per exemple, a la
mateixa tramitació del REFE és obvi que tots els grups, tant el
Popular com Esquerra Unida com el PSOE, lògicament des del
punt de vista de la tramitació parlamentària, haguessin hagut de
presentar una esmena a la totalitat al REFE. Només ho va fer
Esquerra Unida. I tampoc no passa res; però al final els
objectius polítics ja s'aconsegueixen per altres vies, en aquest
cas les esmenes parcials.

L'escepticisme del Sr. Sampol, miri si es pot compartir, que
ja veu que això no sortirà ni d'aquí, segons sembla, és a dir que
fixa't tu si es podia ser escèptic. Però en qualsevol cas nosaltres
pensàvem que això s'havia d'intentar, per sentit de la
responsabilitat, i sense renunciar, insistesc, a la confrontació
política natural entre les diferents forces.

Per acabar vull dir el següent: Jo li he fet el favor al Grup
Parlamentari Popular, de suposar que estava en desacord amb
el projecte que ha dibuixat el seu propi grup parlamentari a
nivell d'Estat; però realment la seva argumentació i les seves
conclusions són absolutament tancades. És absolutament
incongruent dir que el debat està fet, quan el que s'està en
aquest moment plantejant a Madrid no té res a veure amb el que
va sortir d'aquesta cambra, amb el que es va debatre en aquesta
cambra, i amb el que va impulsar el Partit Popular en aquesta
cambra. Aquesta cambra no ha acabat el debat, en absolut; va
iniciar un procés i ara hi ha una situació absolutament nova, a
la qual aquesta cambra és absolutament aliena. Per tant, jo crec
que per simple rigor, per simple dignitat de cambra
parlamentària representativa dels interessos de les Illes Balears
és necessari instrumentar els mecanismes perquè reprenguem
aquest debat, perquè els elements nous són molts i són molt
substantius, em sembla indigne que es condemni aquesta
cambra a perdre de vista un assumpte d'aquesta importància
després dels canvis que han succeït. Em sembla políticament
indigne, i és el replegament més absolut, més tancat, més
indigne que he vist mai a les consignes centralistes d'un partit.
És a dir, és una cosa tancada. Jo crec que difícilment trobaríem
exemples d'aquestes característiques, de la manera com es pot
fer deixament dels principis, del discurs, d'això, de la dignitat

institucional per plegar-se a les directrius que vénen en
aquest cas del Partit Popular a nivell estatal. 

Jo estic realment decebut amb la posició del Partit
Popular. Jo he fet una exposició d'aquesta proposició, i els
termes d'aquesta proposició són absolutament constructius,
inicialment; però jo crec que la posició del Partit Popular és
insostenible, i en la mesura de les nostres escasses forces
procurarem desemmascarar-la davant l'opinió pública de les
Illes Balears. Gràcies.

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

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. En torn de contrarèplica el diputat
Sr. Pere Sampol té la paraula.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Gràcies, Sr. President. Encara que sigui inútil el nostre
posicionament favorable, perquè el Partit Popular ja ha
anunciat el seu vot contrari; jo vull sortir a camí a aquesta
generalització que s'ha fet per part del Partit Popular que els
altres grups no havien volgut cercar el consens, perquè he
de recordar que el Grup Parlamentari Nacionalista-PSM va
votar a favor en el Parlament de les Illes Balears, tot i que
hi havia aspectes importants de la proposició de llei que no
ens agradaven; i jo mateix vaig ser un dels ponents que al
Congrés dels Diputats vaig defensar aquesta iniciativa
legislativa tan vehementment com vaig ser capaç. Per tant,
hem de rebutjar aquesta generalització; i en favor del
consens, crec que també, a pesar de tots els dubtes que hem
manifestat al principi, hem de votar a favor d'aquesta nova
crida a la recerca d'un consens, encara que el resultat final
només fos una resolució del Parlament de les Illes Balears
que explicàs el posicionament respecte del text actual que
està en tramitació, perquè evidentment no té res a veure amb
el que vàrem aprovar a principis de l'any 1995 en aquest
parlament.

Per tant, donarem el nostre vot favorable, tot i que ja s'ha
anunciat que no prosperarà aquesta iniciativa, i també fer
constar al Diari de sessions la nostra decepció per la
tramitació tal com s'ha duit en el fons i en la forma. Gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. No havent-hi més intervencions,
procedirem a la votació del text de la Proposició no de Llei
número 1554/97, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de
les Illes Balears.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Resultat?

EL SR. LLETRAT:

Resultat de la votació: vots a favor 7; en contra 9;
abstencions cap.

EL SR. PRESIDENT:

Queda, per tant, rebutjada la proposició no de llei que
s'acaba de debatre.

Abans de passar al punt número III vull excusar la meva
arribada tardana a aquesta comissió, deguda a problemes de
boira a l'aeroport de Palma, i a una mica d'embotellament a la
carretera de l'aeroport.

III.1) Compareixença RGE núm. 5634/97, de l'Hble Sr.
Conseller de Treball i Formació per tal d'informar sobre el
compliment de les previsions i anuncis d'inversió fetes a
Menorca amb càrrec al pressupost de 1997.

Bon dia, Sr. Conseller. Començarem amb el punt número
III, que es tracta de l'escrit amb número de registre 5634/97,
presentada per quatre diputats membres de la Comissió
d'Hisenda i Pressupostos, adscrits al Grup Parlamentari
Socialista, mitjançant el qual sol•liciten la compareixença del
conseller de Treball per tal d'informar sobre el compliment de
les previsions i anuncis d'inversió a Menorca l'any 1997.

Per informar sobre el tema té la paraula l'Hble Conseller de
Treball i Formació, Sr. Guillem Camps i Coll.

EL SR. CONSELLER DE TREBALL I FORMACIÓ
(Guillem Camps i Coll):

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.
Comparesc avui davant aquesta comissió per tal com diu
l'escrit: Informar sobre el compliment de les previsions i
anuncis d'inversió  a Menorca en el 97.

Lògicament, les actuacions fetes pel Govern durant el 97.

Lògicament, les actuacions fetes pel Govern durant el 97
a Menorca comprenen la materialització dels projectes
inicialment prevists als pressupostos de la Comunitat
Autònoma aprovats pel Parlament, resultats d'actuacions
amb dotació econòmica plurianual, accions executades via
modificació de crèdit en resposta a necessitats
pressupostàries puntuals sorgides durant l'exercici, d'altres,
finançades amb la generació de crèdit de les aportacions
externes que incrementen la qualitat, la quantitat inicialment
pressupostada.

Quan el Govern elaborà els pressupostos del 97, el
Govern també va anunciar a Menorca que preveia una
inversió important emmarcada dins la iniciativa del Pla
Mestral. Ara hi ha projectes aprovats a tots i cada un dels
vuit municipis de l'illa, que demostren que la primera
aportació pressupostària ha generat una gran activitat
inversora de les diferents administracions, que es traduirà en
una inversió global de 4.058 milions per al trienni 97-98-99
en rehabilitació de patrimoni històric, neteja i enjardinament
de l'entorn viari i embelliment dels nuclis urbans. A més a
més, Ciutadella és un dels tres projectes seleccionats a les
Illes juntament amb Manacor i la vila d'Eivissa per rebre el
finançament corresponent a la línia del Pla Mestral de
modernització d'estructures comercials de caràcter
col•lectiu.

Respecte dels ajuts previstos per la Conselleria
d'Agricultura, Comerç i Indústria, les partides inicialment
pressupostàries s'han adaptat a la demanda i a les necessitats
dels diferents sectors de l'illa de Menorca durant el 97 de la
manera següent: Gràcies a les aportacions del Govern
mitjançant els plans Procomerç i Proindústria s'ha generat
durant el 97 una inversió en el sector privat de 3.328
milions, i a Menorca es van concedir subvencions per valor
de 450 milions, després d'analitzar 272 expedients de
sol•licitud. Concretament, el Pla Proindústria, mitjançant la
concessió d'ajuts per import de 250 milions a empresaris
menorquins, ha induït una inversió de 2.018 milions,
després d'estudiar 171 sol•licituds presentades per al
desenvolupament dels projectes d'indústria de calçat,
alimentació, bijuteria, fusta i moble, confecció tèxtil, el
metall, construcció, entre d'altres. A la relació del sector de
comerç,  el Pla Procomerç del Govern ha generat a Menorca
una inversió de 1.300 milions a través de 109 expedients
tramitats de les subvencions concedides per valor de 190
milions de pessetes. A més a més, el pla de xoc del sector
lleter, sector molt important per a l'economia menorquina,
com vostès saben, s'ha posat en marxa amb la finalitat de
donar ajuts als ramaders perquè facin inversions i adaptin
les explotacions a les condicions que estableixen les
normatives comunitàries i, d'altra banda, estimular l'entrada
dels animals dins el control lleter oficial.
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A Menorca, la inversió induïda en el trienni 97-99 puja
2.940 milions de pessetes, que es destinen a la millora de les
explotacions de l'illa. D'aquesta xifra, 575 milions s'invertiran
en l'homologació d'instal•lacions, 93 en actuacions de
sanejament, 1.661  milions en actuacions de millora de la
qualitat de la llet i 529 milions per a actuacions relacionades
amb el medi ambient. El nombre de beneficiaris dels ajuts a
Menorca durant el 97 és de 344 explotacions, amb un cens de
12.000 vaques, i durant l'any passat s'atorgaren ajuts per import
de 242 milions, amb una mitjana d'unes 700.000 pessetes per
cada explotació.

Amb açò, l'aplicació d'aquest pla a Menorca a aconseguit
augmentar el nombre d'explotacions sota control lleter en un
47%, ja que abans de la posada en marxa d'aquest programa era
de 204 i, una vegada conclòs, només el primer exercici del pla,
que és triennal, s'ha situat en les 300 explotacions.

Pel que fa a camins rurals, s'ha admès totes les peticions
presentades que s'ajustaven a les condicions de la normativa,
mentre que el Consorci 5B,  que administra els ajuts per al
desenvolupament d'àrees rurals, ha tramitat 30 expedients, que
han induït una inversió de 131 milions de pessetes.

Pel que fa a les inversions planificades per a les carreteres
de Menorca, durant el 97 s'ha executat el Projecte d'accés al
Migjorn, que ha suposat una inversió global de 148 milions de
pessetes. Amb tot, vostès saben que en aquest tipus d'obres és
normal que es desenvolupin al llarg de més d'un exercici i que
es financin a càrrec de més d'una anualitat, així, resta pendent
només una part de l'execució, que és una capa asfàltica, per
acabar aquest tram.

També, aquesta gestió de tipus d'obres públiques exigeix
molts estudis per avaluar la proposta que es consideri més
adequada i definir de forma més adient el projecte, i més en el
cas de Menorca, on s'ha d'analitzar amb molt de compte i detall
que les obres tenguin el menor impacte mediambiental possible.
Açò justament és el que ha motivat que el projecte de (...) Maó-
Fornells s'hagi estudiat amb molt més detall i que actualment
estigui en fase última de concreció, que finalitzarà en un parell
de mesos com a màxim.

Els altres dos projectes previstos, la ronda de Ferreries i la
via nord de Ciutadella, tenen la seva dotació inclosa en el
Conveni de carreteres, que, com tots vostès saben, ja s'ha signat
amb l'Administració central. En el cas de la via nord de
Ciutadella, el projecte ja està definitivament aprovat, i el
projecte de la ronda de Ferreries està pendent de la redacció
d'uns estudis alternatius, perquè l'ajuntament i el poble de
Ferreries decideixi quina opció vol i desitja.

Com les carreteres, les inversions en obres d'instal•lacions
de depuració d'aigües també són plurianuals. A Menorca, vam
anunciar l'any passat l'inici de la depuració d'estació Maó-Es
Castell per un valor plurianual de 800 milions de pessetes, i
s'executa a mesura que es materialitzen les diferents fases de
construcció, la planta de sanejament d'aigües.

De la mateixa manera, s'ha complert la transferència per
obres i serveis relatives a la xarxa de proveïment d'aigües,
l'expedient de pagament dels quals ja es va aprovar a finals de
l'any passat.

En relació a la compra de patrimoni natural, cal recordar
que l'any passat el conseller de Medi Ambient ja va
anunciar que el consell d'administració de l'Institut Balear
de Naturalesa (Ibanat) elaborava les bases del concurs
públic per a la compra de patrimoni natural a l'illa de
Menorca, que properament es farà públic.

Dins les actuacions previstes de la Conselleria de
Treball, vam anunciar la posada en marxa del tema de
videoconferència de diferents seccions formatives del Pla
Mestral, i durant el 97 es va instal•lar a la conselleria el
servidor per a la formació presencial a distància mitjançant
el sistema de videoconferència, que permet la participació
dels alumnes de Menorca a les activitats organitzades per a
totes les Illes.

En el marc del Pla Mestral, s'han aprovat 89 cursos de
formació ocupacional, als quals han assistit 1.495 alumnes,
amb un pressupost global per al 97 de 14(...) tancat, emperò,
com vostès saben, tenen una repercussió més, anual, de 324,
que, juntament amb les cinc accions d'iniciativa
comunitària, pressupostades per 220 milions de pessetes,
han donat..., s'han beneficiat 1.939 persones.

A l'àrea de treball, s'hi ha fet promoció de l'aplicació de
la Llei de prevenció de risc professional. En tot el que fa
referència a cursos de prevenció de risc laboral i salut
laboral, les portes obertes amb tot un finançament juntament
la Unió Europea de promoció d'aquesta important acció
formativa.

Així mateix, també des de la Conselleria de Treball, s'ha
tramitat la subvenció per al centre especial d'ocupació (...)
de Menorca, subvencions per a la promoció d'ocupació
d'autònoms a l'illa per valor de més de tres milions de
pessetes, i subvencions a cooperatives menorquines per
import de  4'5 milions.

La Direcció General d'Acció Social ha realitzat
inversions per valor de més de tres milions per a adquisició
i millora d'instal•lacions de les escoletes Magdalena
Humbert i Francesc de Borja Moll, les aportacions anuals de
la CAIB als projectes següents: obres i equipaments d'un
centre d'atenció a persones majors a municipi del Migjorn
Gran, obres de reforma i ampliació de la residència Gent
Gran de Maó, el conveni de Consell i les obres
d'equipament d'un centre d'atenció a les persones majors al
municipi d'Alaior.

Sobre l'assistència a discapacitats, s'ha fet l'aportació
corresponent a l'exercici 97 dels projectes de reforma i
ampliació del centre de disminuïts de Trepucó. Així, les
actuacions de col•laboració per al finançament
d'infraestructures per a la prestació d'assistència a
discapacitats i gent gran previstes per al 97 s'han acomplert
totes, excepte la de Bintaufa, que és en vies de solució.
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Així, durant l'any passat, s'invertiren més de 30 milions de
pessetes adscrites als plans de finançament dels diferents
projectes, que, lògicament, es financen a càrrec dels
pressupostos de diversos exercicis econòmics.

A més a més, es varen fer diferents transferències per valor
de 45 milions de pessetes a entitats següents: Associació de
pares de Sant Joan de Ciutadella, Es Puriol, centre d'educació
infantil de Sant Josep, Patronat municipal d'escoles infantils,
centre d'educació infantil Joguines, escola infantil Sant
Climent.

El consell insular ha rebut les quantitats promeses pel
Govern en el marc del Pla concertat al Suport transitori
comunitari i primera infància.

La Direcció General de Relacions Exteriors ha fet les
transferències corresponents a aportacions destinades al Fons
menorquí de cooperació i solidaritat amb Amèrica llatina,
Odontologia solidària, la Casa d'Andalusia a Menorca, Coral
Sant Antoni de Maó, etc.

En matèria de menors, s'han aportat més de nou milions de
pessetes en virtut del conveni signat amb el consell per a la
Casa de la infància. S'han donat 3'5 milions en concepte de
beques per a escoletes, menjadors i ajuts econòmics puntuals
per a famílies, que se sumen als 4'5 milions dels acolliments
familiars remunerats.

La Direcció General de Joventut i Família ha dedicat més de
quatre milions a reforma de Torre den Ganxo i la Conselleria de
Sanitat ha satisfet les aportacions anuals relatives a finançament
de la construcció de centres de salut de Ferreries, Fornells i
Sant Lluís per un import global d'uns deu milions de pessetes.

La Conselleria de Turisme ha fet les aportacions en resposta
al pagament de les despeses emmarcades en els projectes de
promoció turística promoguts pel Consell Insulars i el Foment
del Turisme. En virtut d'aquest conveni, s'han finançat diferents
actuacions per import de 60 milions de pessetes, entre les quals
es troba la campanya de difusió de l'illa al mercat alemany. A
més, ha executat els darrers pagaments corresponents a les
actuacions emmarcades en el II Pla d'embelliment i una altra
actuació e'esponjament a Ciutadella, que se sumen al
finançament dels projectes de pavimentació i voravies a
Ciutadella.

També, durant el 97 s'ha avançat en la posada en marxa de
l'extensió de l'Escola d'hostaleria. Els serveis tècnics de la
Conselleria de Turisme han estudiat les diferents ofertes i han
acordat la conveniència d'ubicar les instal•lacions a Ciutadella,
però mentre es fan les obres d'habilitació, s'organitza l'inici de
les classe a Cala Galdana el pròxim mes de maig; d'aquesta
manera es començarà l'activitat fins i tot abans que estiguin
reformades les instal•lacions.

A l'àmbit cultural, el Museu de Menorca, gestionat per
la Conselleria d'Educació, sumats els més de 40 milions de
despeses de funcionament als 10 milions d'inversió, més
acabar de preparar les instal•lacions per a la reobertura,
prevista el pròxim mes; durant el 97, s'ha invertit en
adquisició de noves obres i s'han organitzat exposicions
temporals i s'han editat tres publicacions.

L'Arxiu-biblioteca pública de Maó ha gastat 36 milions
de despeses corrents i ha fet una inversió de 2'5 milions. A
més, fruit de la col•laboració del Govern amb el consell i el
ministeri, s'ha elaborat l'inventari de béns eclesiàstics de
l'església Santa Maria de Maó,  s'han elaborat les propostes
de candidatura de béns culturals per a la seva declaració de
Patrimoni de la humanitat, entre d'altres actuacions que se
sumen a les iniciatives dutes a terme per Sa Nostra.

La Direcció General d'Esports ha concretat les seves
aportacions als convenis per a l'esport escolar, l'organització
d'esdeveniments esportius i la construcció del pavelló
esportiu d'es Mercadal, que suposarà una inversió total de
77 milions, que se suma a la inversió feta a la construcció de
la piscina de Ciutadella, que ha costat 35 milions.

Respecte de la primera anualitat inclosa en el conveni
per a la construcció de la nova seu del Consell Insular de
Menorca, cal destacar que durant el 97 es reajustaren les
anualitats, de manera que les condicions del conveni queden
tal com estaven formulades anteriorment.

Totes aquestes actuacions, cal dir, se sumen a d'altres
empreses per les diferents conselleries del Govern i a les
despeses de funcionament que genera la gestió dels
diferents projectes que el Govern desenvolupa de forma
conjunta per a totes les Illes Balears.

En tots aquests casos, no resulta possible fer la
territorialització de les despeses que es produeixen i una
adscripció concreta a cada illa de l'arxipèlag. Amb açò, amb
l'execució del pressupost del 97, el Govern balear ha
avançat en el desenvolupament dels projectes prevists per a
l'exercici passat i ha donat resposta a les necessitats
puntuals que han sorgit durant l'any. Moltes gràcies, Sr.
President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller, per les seves explicacions.

Arribat aquest punt, jo deman als diferents portaveus
dels grups parlamentaris si podem continuar, si volen fer un
descans i, en cas que en vulguin fer, per quin temps.

Podem continuar?

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Podem continuar, Sr. President.
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EL SR. PRESIDENT:

Recomença la sessió, idò.

Procedirem al torn de formulació de preguntes o
observacions per part dels grups parlamentaris. En primer lloc,
té la paraula el representant del Grup Parlamentari Socialista,
que és qui ha presentat la petició de compareixença, la Sra.
Joana Maria Barceló.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Camps, per aquesta
compareixença que el Partit Socialista havia demanat, que
s'havia posposat, s'havia de celebrar dina 27 de novembre, i en
aquest moment s'està presentant.

D'entrada, no és necessari fer cap descans, perquè la veritat
és que els números són bons de fer, les inversions fetes
directament pel Govern de la Comunitat Autònoma, deduïdes
de la intervenció del Sr. Camps, llevat, evidentment de les
beques als escolars i llevat de la inversió induïda que correspon
a la part privada, la suma de les quantitats que ens assenyala no
supera els 1.235 milions de pessetes; és una xifra confirmada
pel conseller d'Indústria, el conseller de Foment, que ve avui en
representació del Govern a comparèixer en aquesta sol•licitud
de compliment pressupostari.

Per què hem demanat, el Grup Socialista, aquesta
compareixença? Dia 21 d'octubre, el conseller, el Sr. Camps, en
nom del Govern, explica als ciutadans de Menorca a través dels
mitjans de comunicació les inversions que el Govern de les
Illes Balears preveu realitzar a Menorca el 1997. El sr. Camps,
en aquesta compareixença, assumeix un compromís i una
responsabilitat en nom del Govern, i, en nom d'aquest Govern,
avui li demanam aquest compliment.

Fem balanç avui, li fem balanç, a vostè, que ve a Menorca
en representació del Govern si vostè, des d'aquesta participació,
ha complert amb aquest any de feina i ha complert amb les
previsions i les promeses que en el seu diu va fer. És
responsabilitat dels grups de l'oposició fer el seguiment de les
promeses que es fan, i és més, ho deim clarament en la
sol•licitud de compareixença, compliment de previsions i
anuncis d'inversió que es fan a Menorca.

La base documental de què partim el Partit Socialista és
clara, la roda de premsa que va fer el propi conseller, on els
titulars són claríssims: "Els pressupostos del Govern preveuen
invertir 4.000 milions el proper any a Menorca", "El volum
inversor dels pressupostos autonòmics del 97 per a Menorca
preveuen un volum global superior als 4.000 milions de
pessetes". Al cap de dos dies, el Grup Socialista va dir que
compte, que en els pressupostos territorialitzats la xifra no era
4.000 milions, sinó que la xifra era de 2.440 milions, se'ns va
tatxar, evidentment, de catastrofistes, de demagògics o, amb
totes les qualificacions, com fa el Partit Popular, respecte de la
feina de l'oposició.

Avui, per tant, passam comptes, i no hi anàvem tan
desencaminats, perquè ni tan sols el Govern ha complert
amb les previsions, no dels 4.000 milions, és que no hem
arribat als 2.440 milions dels pressupostos territorialitzats.
Per tant, això com ha fet el conseller, facem balanç punt per
punt o àrea per àrea sobre les diferents qüestions que es
preveuen.

Comencem fent balanç respecte de promeses fetes i
respecte de qüestions, l'execució de les quals avui s'ha dit
que s'ha fet, de cada una de les àrees.

Comencem per l'àrea de serveis socials, centres socials.
Respecte de les actuacions a centres socials, a l'entrevista
feta pel conseller de Foment, repetesc, Diari Menorca de 22
d'octubre de l'any 1996, se'ns hi assenyala que a l'àrea
d'acció social el govern hi aporta un total de 198 milions de
pessetes a diferents convenis de col•laboració signats amb
institucions i associacions de Menorca, 198 milions, què hi
tenim d'inversió? Trepucó, zero -perdoni, les obres no han
començat-; Bintaufa, zero -les obres no han començat-;
centre de gent gran d'Alaior, 5 milions el 97; residència de
gent gran de Maó, 4 milions el 97; centre de tercera edat as
Migjorn, 3 milions el 1997. 12 milions de pessetes és la
quantitat que avui,  evidentment, vostè no ha especificat, ha
assenyalat que en serveis socials s'havien establert les
inversions corresponents al 97, sense especificar quin era el
compromís. Li repetesc, 12 milions, dels 198 que vostè va
anunciar per a Menorca.

Turisme. Evidentment, hi ha 60 milions que van lligats
al compliment de l'Ibatur que duen una quantitat a accions
de promoció, és cert, però vostè aquí ens assenyalava, a
l'entrevista, que hi hauria una dotació per a Menorca, "en el
mercado alemán, una dotación de 40 millones". Si vostè es
mira el conveni de l'Ibatur, hi veurà, i repetesc que és de 60
milions, i comptabilitzant-hi els 60 milions, no hi ha
problema, perquè no arriba ni, amb aquests 60 milions, a
aquests 1.200 d'inversió. En aquesta quantitat de 60 milions,
i miri's el conveni de l'Ibatur, n'hi ha 9'8 per a turisme
alemany, no són 40, per tant corregim-ho, per a Alemany,
9'8, no 40, i evidentment comptabilitzam a favor seu el 60
milions íntegrament. Per tant, li acceptam aquesta qüestió.

Però bé, Pla d'embelliment, miri's pressupostos
territorialitzats, miri-se'ls, què hi diu? Pla extraordinari
d'inversions, millora d'infraestructures a zones turístiques,
fulles territorialitzades a Menorca, 300 milions. Quant ve a
Menorca del II Pla d'embelliment? 14'4, 14'4, i no són totes
les sol•licituds que Menorca va presentar, ni fer-hi prop, açò
és tota la inversió que en un pla de dos anys fica el Govern
a Menorca, i ho tenim en resposta del Govern, del propi Sr.
González i Ortea, perquè, açò sí, de cada cosa que jo li diré
tenim la resposta del govern comptabilitzada, el conveni de
l'Ibatur a la campanya d'Alemanya, 19'3 milions de pessetes,
conveni de 60 milions; II Pla d'embelliment, 14'4 milions a
Menorca, d'una inversió del Govern de la Comunitat
Autònoma, com li dic, de 975 milions, 14'4.



1634 HISENDA I PRESSUPOSTS / Núm. 54 / 4 de març del 1998

Què més de turisme? L'Escola d'hostaleria, quina previsió
hi havia en els pressupostos territorialitzats, n'hi havia 87'4,
encara no s'ha posat en marxa, ni s'hi ha gastat un duro el 97, ni
un duro el 97. Per tant, el saldo és bastant en contra de
Menorca. Del que hi havia promès, de 427 milions en matèria
de turisme, comptant els 60 milions i 14, que és el que hi ha
arribat, 74'4 per a Menorca, un saldo, del promès per vostè al
vertaderament executat, bastant a la contra per a nosaltres.

Carreteres. Li ho puc repetir aquí i allà on vulgui, la
publicitat pagada pel Govern, les seves declaracions o els
propis pressupostos, triï'n el que vulgui. D'entrada, vostè ja
assenyala aquí que es farà la via de ronda nord, la reforma de
la carretera Maó-Fornells, l'enllaç d'es Migjorn, que s'està
treballant en allò de Ferreries, etc., tot el llistat. Es promet una
inversió en carreteres, en el quadre que supòs que vostè dóna
adjunt als periodistes, de 1.341'5 milions de pessetes. Quina ha
estat la realitat? Els 148 milions que vostè ben bé ha dit que
s'havien invertit en la carretera d'es Migjorn, i els hi
comptabilitz tots, encara que no estigui acabada, 40'7 milions,
dels quals vostè s'ha oblidat, que s'han invertit com un
complement del segon tram de la via de ronda de Maó, vostè no
ho ha dit emperò jo li don la raó que, a més a més, en
carreteres, hi han invertit 40'7 milions. Carril-bici de ses
Salines, tampoc vostè no l'ha citat, però jo li reconec que el 97
hi van invertir 5 milions, el 97, perquè tot allò altre serà en el
98. I en la conservació de carreteres, on ens tocaven 200
milions, se n'han gastat 175 en la recuperació del trespol entre
Ferreries i Ciutadella. Els comptabilitz fins i tot coses que vostè
no ha dit avui aquí i que s'han fet, i que, per tant, dins aquest
reconeixement del que s'ha fet, ho hem de dir, 368'7 milions ha
gastat en carreteres, conservació i construcció, en promet 1.341.
Estudis, sap què en fa, d'anys, que estudien la variant de
Ferreries!, sap què en fa d'anys!, en pot fer una tesi doctoral
qualsevol enginyer. Maó-Fornells, sap quan fa que es va posar
a informació pública l'estudi d'impacte ambiental, i del qual
encara no sabem ni ase ni bèstia?

Depuradores, vostè, escrit, "En las cuentas de la Conselleria
de Medio Ambiente se destinan 1.500 millones para obras de
depuradoras, siendo el proyecto de mayor envergadura la
depuradora de Maó-Es Castell", jo ho sé cert, que no faran els
800 milions en un any, és vostè qui ho diu, el disbarat, el diu
vostè. Dels 1.500 milions han invertit, perquè tenim la resposta
del Govern, i li puc dir quina és, 120 milions per a la
depuradora Maó-Es Castell, anualitat 1997. Els terciaris de
Ciutadella i es Migjorn, avui surt precisament al Diari de
Menorca que s'adudica, zero pessetes el 97. Previsions,
promeses, 1.500;  actuacions, 120; bon compliment.

Museu de Menorca. Ja ho ha dit vostè, dels 18 milions, que
ho diu també vostè, "El museo de Menorca, cuya apertura está
prevista en este año, recibirá 18 millones", vostè ho ha dit avui
a la compareixença, de 18 a 10; vertaderament, no hi comptam
la despesa corrent.

Seu del Consell, zero.

Camins rurals, promeses, 83 milions. Actuacions,
anualitat 97, resposta del conseller d'Agricultura, Comerç i
Indústria, 27.

Sanitat. Centre de salut mental, que s'ha d'obrir cada any,
que no passarà d'enguany, que la remodelació ja està feta,
Centre de salut mental de Ciutadella, promesos 25 milions,
encara no sabem si l'hem de comprar, no l'ehm de comprar,
l'hem de reconvertir, zero pessetes. I respecte dels altres
centres sanitaris, hem d'assenyalar que l'única aportació el
97 va ser la corresponent al 10% i que, per tant, són 7'8
milions, i no la quantitat del projecte global que a vostès els
encanta comptabilitzar.

En obres hidràuliques, és cert, hi han complert, 50
milions.

Treball i Formació, ni tan sols hi vull entrar, li don per
bons 600 milions, els hi don per bons, ni tan sols vostè els
ha dit, els hi don per bons, perquè no hi ha clarícia en treball
sobre les subvencions que donen o deixen de donar. Ja em
va bé, ja els hi podem comptar tots. Ja està bé, 600 milions.

Agricultura, Comerç i Indústria. De les inversions
promeses a nivell d'inversions, 172 milions, i si sumam
polígon de Ferreries, claustre del Carme, comerç de
Mercadal, comerç de Maó, altres actuacions a Ferreries,
Ciutadella i es Migjorn, i electrificació de Puntarró, 105'1
milions. Contestada una per una per part del conseller
d'Indústria, Comerç i Agricultura. (...) i per comerç, està bé,
els donam per bona, no evidentment la inversió induïda,
sinó la quantitat aportada pel Govern, perquè tot allò altre
és l'esforç de les entitats privades.

Compra d'espais naturals i àrees recreatives. Aquí també
li hem d'assenyalar que el Govern de la Comunitat
Autònoma estableix en el pressupost territorialitzat que hi
haurà una inversió de 30 milions per a compra i actuacions
en àrees recreatives. La inversió realitzada en àrees
recreatives, Es Pinaret, l'única que tenim a Menorca, per
cert, és de 450.000 pessetes, 1997. Dels 30 milions, 450.000
pessetes.
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I de compra de patrimoni, què li n'he de dir? Des de la
famosa investidura del Sr. Matas, on el Sr. Avel•lí li va posar
com a condició que havia de comprar aquell mateix any els
espais naturals i que havia de fer una inversió a Menorca el
Govern en compra de patrimoni, encara roda.  Açò no estava
comptabilitzat enlloc, ni els pressupostos territorialitzats ni en
les seves declaracions, són anuncis fets cada vegada que ve el
conseller respectiu de Medi Ambient, que diu que compraran
una ANEI, que tenen els doblers perquè açò es fa a través de
préstecs i que, per tant, existien els doblers com per pagar els
interessos d'un préstec que havia de servir per a la compra
d'espais natural, i d'açò li puc donar una relació de declaracions
de tots els presidents i de tots els consellers de Medi Ambient
que han vingut en aquesta legislatura i que ens han contat la
mateixa història cada vegada. Evident supòs que vostè ja coneix
tot el que diuen i que, per tant, miri..., tampoc no es pot
comptabilitzar dins l'any 97 el que hagin dit i fet.

Què queda, Sr. Conseller? 1.200 milions. A on són els 4.000
que ens va prometre? A on sol tan sols els 2.440 que sortien en
els pressupostos territorialitzats? Alguna cosa, com allò de la
Seu, pot ser culpa del Consell Insular de Menorca, però tota la
resta no, eh?, tota la resta són actuacions seves; totes, totes són
actuacions no fetes del Govern. Per tant, creim que no està
exercint correctament aquest paper que el Govern li encomana
de venir a presentar a Menorca els pressupostos i el deixa
després sense suport a l'hora d'anar-los executant. Per tant,
creim que s'ha de ser molt més rigorós en les explicacions que
es donen als ciutadans: si hi ha canvis o hi ha impossibilitat de
complir s'ha d'explicar i s'ha de saber rectificar i no
desqualificar l'oposició quan, vertaderament, els nombres, que
són molt poc manejables, demostren que les inversions no
arriben als nivells compromesos.

I no val, Sr. Camps, -i entenc que vostè intenti utilitzar tots
els mecanismes parlamentaris, evidentment- no val parlar aquí
de qüestions d'inversions induïdes com a xifres globals, que
està molt bé parlant d'inversions del govern, i don per bo que
totes es donin del capítol 7 i no del 4, miri si li don marge, però
no és el que vostè en el seu moment va prometre i aquí, per
tant, li hem de demanar aquesta rectificació, i no només açò,
sinó el seu compromís de fer feina, perquè el que vostè diu o el
Govern li encomana que digui, vostè pitgi el Govern perquè
compleixi; açò és el paper que li hem de demanar; si l'envien a
explicar, que l'enviïn a passar balanç i que li donin suport en el
fet que els projectes que es fan a nivell de pressupostos
territorialitzats es compleixin.

Per tant, ens agradaria que amb les explicacions o amb les
coses que vulgui, d'alguna manera, ara detallar, es limiti a
inversions de capítol 7, de capítol 6, i no inversió induïda, i no
projectes que es pensen realitzar un altre any com és el casc
històric de Ciutadella, que la darrera resposta que tenc d'aquesta
mateixa setmana del conseller d'Agricultura i Comerç, quan jo
li deman què són aquests 1.000 milions que pensen invertir, el
conseller em diu que encara no té cap sol•licitud ferma per part
de l'Ajuntament, i no em pot dir en què ho gastaran; açò aquesta
setmana, encara, eh?; dóna un marge perquè l'Ajuntament de
Ciutadella ho presenti i, vertaderament, açò s'executi, però
aquesta setmana encara no sabem aquest gran pla especial com
s'articularà. I, evidentment, no s'ha fet dins el 1997. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputada. Sr. Conseller, té vostè la paraula
per contestar.

EL SR. CONSELLER DE TREBALL I FORMACIÓ
(Guillem Camps i Coll):

Gràcies, Sr. President. Senyora diputada, quan vaig
presentar, el 96, jo a Menorca vaig dir que el pressupost per
a Menorca era de 2.440. Vaig anunciar (...) una sèrie
d'inversions; una cosa és el que diguin els titulars i l'altra el
que jo vaig dir; són 2.440. Tenint en compte les inversions
globals que té previstes el Govern, globals, però com que
són plurianuals no forçosament hem d'anar al 97, es va
treure aquesta xifra de 4.000, però no la vaig dir jo. Allà hi
ha les enregistradores i, si vol, pot repetir.

Però anem a veure punt per punt. Vam dir també que el
97 s'iniciaria el tema del Pla Mirall. Hi ha hagut petició
d'ajuntaments per valor de 4.058 milions de pessetes, que es
subvencionaran 2.037 milions, és a dir, que el que hem de
fer és, si vols una periodificació amb un bienni o un trienni
97-98-99, però el que sí és cert és que el Govern a Menorca
invertirà 2.037, 392 milions de pessetes, un 50% de les
peticions que fan tots els ajuntaments: Alaior, petició del
Pla Mirall concedida, 201; Ciutadella, 1.240; es Castell,
140; Ferreries, 176; Maó, 1.259; Mercadal, 826; es Migjorn,
89; Sant Lluís, 123. Subvenció del Govern: Alaior, 100;
Ciutadella, 620; es Castell, 70; Ferreries, 88; Maó, 628;
Mercadal, 413; es Migjorn, 53; Sant Lluís, 61. Açò està
compromès i passat per Consell de Govern i açò és la
inversió que el Govern donarà en el Pla Mirall, 2.037
milions de pessetes.

Les subvencions en agricultura, el Pla Produir, indústria
i el lleter, són 697; és el que està comptabilitzat i és el que
ha induït la inversió; jo no pos..., jo dic que açò és el que ha
estimulat la inversió dins l'economia productiva de la nostra
illa, i açò per jo és motiu de satisfacció, que s'hagin pogut
donar 697 milions de pessetes.

El tema de carreteres té raó, però d'una manera
determinada jo he de dir que, com vostè sap, per primera
vegada en molts d'anys aquestes illes gaudiran d'una
finançació en carreteres com cal, cosa que fins ara no
havíem pogut aconseguir i que, dins el pla que hi ha entre
l'Administració central i el Govern autonòmic, hi ha prevists
500 milions per Maó-Fornells, ronda nord 600, ronda sud
400 i la variant 1.200; i d'una manera immediata -ja hi ha el
projecte tot aclarit- la ronda nord estarà, d'una manera, a
contractació. I Maó-Fornells jo sé que sí, que pot semblar
que és complicat, difícil, el que passa és que és una
carretera que hem de tenir molta cura perquè l'impacte
mediambiental vostè sap quin és, i a Menorca açò ho miren
molt, i nosaltres també, i no ens importa tant un temps com
que es faci bé i a gust de tothom, però el compromís,
realment, és aquest. S'ha aconseguit que tot això estigui dins
el Pla integral de carreteres; nosaltres, una volta aquesta
elaboració de projectes, tendrem cobertes les necessitats
pràcticament immediates de la xarxa de carreters, i crec que
açò és una sortida definitiva a l'entrebanc que teníem fins
ara.
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Restauració de patrimoni, (...) 87 milions de pessetes, 84, i
dins les inversions d'expropiacions i carreteres i reformes, més
de 200 milions de pessetes. En medi ambient, en depuradores
se n'han invertit 126; 157 en obres i serveis, i del tema
d'ordenació, 41 milions de pessetes. 800 milions de pessetes és
el que costa la depuradora Maó-es Castell, 800 milions de
pessetes, i, a més a més, el que ens ha costat que els
ajuntaments de Maó i es Castell es posassin d'acord per dur-la
endavant; si nosaltres haguéssim hagut de fiar-nos de
l'Administració central quan vostès governaven, nosaltres
encara tendríem el punt negre de la Comunitat Autònoma sense
depurar, que és es Castell-Maó, però açò és el que nosaltres
invertirem; açò possiblement és el que es va recollir, la
quantitat.

President, quant a la residència d'Alaior, vostè sap que hi ha
els convenis: hi ha 50, Trepucó 60, residència de Maó 50 i es
Migjorn 34; açò són convenis que estan subscrits i són aquí.

I en el tema de turisme, jo vaig dir 40 com a...; bé, són 60;
que es gasten o no es gasten?, depèn després de les dues parts
quina prioritat donen a aquest pressupost i a aquest conveni. Jo
l'únic que puc dir és que, una volta realitzat i una volta
executades les accions, després es donen i es paguen i
compleixen; 60 milions de pessetes, com molt bé vostè ha dit.

Tema de cultura. 77 milions per al poliesportiu d'es
Mercadal; 35 de la piscina de Ciutadella. Açò també és un fet
que també és una inversió i s'ha de tenir, i és proporcional de
Sanitat, amb uns 11 milions, que afegiré com a informació, li
diré, que ja hi ha un acord Administració central i Tresoreria de
la Seguretat Social perquè el centre de Ciutadella es pugui
adquirir per part de la Comunitat Autònoma i, juntament amb
el Consell Insular, ja fer aquest centre tan esperat.

Per tant, si sumam, periodificam o el que vostè vulgui, jo
crec que superam àmpliament els 2.400 milions de pessetes.
Gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. En torn de rèplica, Sra. Barceló té la
paraula.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Gràcies, Sr. President. Miri, encara amb fatxenderia dir
que a Menorca s'inverteixen els 2.400 milions és de jutjat de
guàrdia. Si, a vostè, li pren el pèl el Govern, no vengui aquí
a prendre-nos-el, a nosaltres, no vengui aquí a prendre-nos-
el. Li comptabilitz els recursos dels tres plans "Pro",
Proagro, Prolleter i..., sumen els 600 milions; molt bé; açò
està invertit. Però passem a les altres qüestions. Tots els que
són plurianuals són plurianuals, i l'anualitat del 97 és un
10% del que vostè diu que s'està fent, i, açò, si vostè no ho
reconeix és un cínic; és un cínic, així de clar, i un mentider,
i ho dic així de clar, perquè l'anualitat del 97, i li repetiré,
perquè les anualitats del 97 són només un 5%, i a la
residència geriàtrica d'Alaior són 5 milions i no són 50, per
molts de convenis que hi hagi firmats. Les aportacions del
97, Sr. Conseller, si encara no és capaç d'entendre-ho, són
un 10% del que vostè diu, perquè és Pla 10 i açò és la gran
trampa del Govern respecte a les administracions locals.

Aquesta és la qüestió. Per tant, un 10% d'aquestes
qüestions. I li puc donar cadascuna de les respostes; inversió
feta l'any 97 a la residència de Trepucó -i Bintaufa
justament no hi són-: gent gran d'Alaior, 5.070.000 pessetes,
aportació del 97; Migjorn Gran, aportació del 97, 3.400.000;
residència de la tercera edat del Consell Insular de Menorca,
5 milions. 

Ibatur, ja li he dit, li comptabilitza els 60 milions, però
és vostè que s'equivoca, que diu que són 40 els que
plantegen a la campanya a Alemanya, i no vull entrar en
aquesta beneiteria: tenen 60 milions, molt bé (...). Pla
d'infraestructures turístiques, 300 milions en els
pressupostos territorialitzats; sap què és açò?, que ho sap
trobar, dins el pressupost? Quina és la resposta del conseller
de Turisme? 14,4, Sr. Guillem Camps, 14,4. Sumi. 

Carreteres. Carreteres; ara ens ve a dir que la culpa és
del fet que no tenen inversió; sap què ens toca d'aquest
conveni a Menorca?, que ha fet els nombres i els
percentatges? (...) no és que tenguin duros o no, és que els
duros queden aquí, i açò vostè, si aquí és incapaç de
defensar-ho, espavili, espavili, perquè vostè ve i promet
1.300 milions quan les inversions en carreteres -li repetesc-
són, han estat, de 368, manteniment inclòs, i açò, sap què
suposa, dels percentatges del que ha gastat la Comunitat?;
dels recursos que ha gastat la Comunitat el 97 no arriba ni
al 5%; al 5?, al 3; 300 milions contra 3.000, al 3%, Sr.
Guillem Camps.
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Medi ambient. És vostè, que diu 1.500 milions de pessetes
que s'invertiran a Menorca en depuradores; és vostè, que ho diu,
no ho dic jo; llegeixi, llegeixi, 1.500 milions: depura terciàries
a Ciutadella, depuradora d'es Migjorn, Maó-es Castell. N'han
gastat 120, 120 i a corre-cuita. I respecte a la depuradora i la
fatxenderia que ha tingut de dir qui ho paga. Primer, ho paguen
fons europeus; segon, el conveni signat entre Ministeri i
Comunitat Autònoma era que segons quines depuradores a
Mallorca anaven finançades per fons europeus a canvi que la de
Maó-es Castell fos finançada pel Govern de la Comunitat
Autònoma que, a hores d'ara, també intenta que es financiï per
fons europeus, cosa que em sembla perfecte, a més. Ara, no
vengui en fatxenderies, perquè, qui va boicotejar la
localització? Ho demani als del PP d'es Castell. S'ha resolt quan
els socialistes i els grups d'esquerra han tornat a es Castell a
governar. Qui ho va bloquejar varen ser vostès. Què no és ver?
a veure si en parlarem, si no és ver; i tant, si és ver!, ara s'ha
desbloquejat. Per tant, fatxenderies no, Sr. Conseller, la realitat
és la que és: 120 milions dels 1.500 que vostè diu aquí, i ho diu
aquí i no vaig veure cap rectificació seva, cap; mira que són
ràpids, en contestar l'oposició, però rectificacions, per què?, per
què? Ho llegeixi bé i quan trobi que no està d'acord rectifiqui,
amb tanta rapidesa o la meitat com rectifiquen l'oposició.

Però també, evidentment, hi ha altres coses. Les carreteres
ha quedat clar; allò de la variant de Ferreries no som nosaltres,
que ho deim, ho sabem, que no la faran per ara, però vostès,
amb la publicitat pagada, pagada, que la publicitat pagada el
mínim que haurien de fer, si volen respectar la Llei de
publicitat, és complir-la; la paguen i la diuen, i què surt?, la
variant de Ferreries; l'hi posen vostès, l'hi posen vostès.

Compra de patrimoni natural. No val la pena ni parlar-ne.

Acció social, ben igual. Ens comptabilitzen el total de les
inversions, el total, quan són Pla 10, un 10% del que vostè diu
amb incompliments flagrants: quantes vegades no ha sortit als
mitjans de comunicació: "El antiguo ambulatorio será reformado
antes de final de año"? En podem treure mils, de premsa, mils.
Paralitzat, només faltaria.

En cultura, ho ha dit vostè: 10 milions quan se n'havien
promès 18. 

El poliesportiu d'es Mercadal; sí que és cert, que s'ha
invertit, i es Mercadal, què ha aportat?, quan hi ha hagut mil
mocions en el Plenari d'es Mercadal perquè els retornassin els
interessos perquè duen quatre anys que el tenen pagat i vostès
ni tan sols..., han estat tres anys per fer-lo tenint els doblers en
el banc. No sabia açò, Sr. Camps? I què ens ve a dir ara aquí
que vostès...? Vaja...! Demanin al batle d'es Mercadal, que va
aprovar la moció en el Plenari de reclamar els interessos del
poliesportiu d'es Mercadal. Açò, tampoc no ho sabia, és ver?
Els 35 milions de la piscina, d'acord, molt bé; no vull entrar en
la comparació del que es gasta aquí a Mallorca en inversions
esportives; no hi vull ni entrar, perquè, vertaderament, vaja...,
sense comentaris. 35 milions, i es pensen que fan una
"virgueria". Passi revista aquí i ho demani als seus companys,
què s'inverteix aquí a les instal•lacions esportives, ho demani,
prop de 3.000 milions. 35, 35.

I què vol que li digui? 4 milions a la Torre de son Ganxo;
molt bé, eh?, açò. 30 milions que tenien per a àrees recreatives,
molt bé, n'han invertit 4. Està bé, però no era açò allò promès
ni allò acordat. 

Hauria de ser, d'entrada, més respectuós amb l'oposició,
perquè cada cosa que hem dit -i repetesc- està absolutament
contestada per part del Govern, està absolutament
contrastada. Del Pla Mirall jo ni tan sols li he dit res, ni tan
sols ho comptabilitzat; el Pla Mirall és una inversió que
sabíem que començava el 98, en el 97 no hi ha entrat res; ja
ho sabem, que invertirà. Li hem demanat del 97, Sr. Camps,
97, no el 98; en el 97 no hi ha un duro perquè estan firmant
ara els convenis; no hi hem entrat, nosaltres, en açò, del que
invertirà; açò ni tan sols ho comptàvem, que es faria el 97,
nosaltres no som tan beneits que, quan sabem que un pla,
quan diuen 98-99-2000, pensem que comenci un any abans.
Vostè havia de sortir per qualque banda i dir que hi ha una
inversió programa molt grossa. Molt bé, començarà el 98,
ja ho seguirem, però el 97 no, eh?, el 97 no. Per tant, el
futur, l'any que ve ens tornarem a veure, però enguany no
era objecte i els 4.000 milions són ben grossos, eh?, és ben
gros, com va dir vostè. Vostè, si no és capaç de controlar
açò, el que diu, apaga y vámonos. Què hem de demanar, una
certificació al Govern cada vegada que vostè surti, a veure
si diu la veritat? Ho podem fer açò, eh?

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Diputada, jo li he de demanar que vagi acabant.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Sí, senyor. La suma de les inversions que ha explicat el
Sr. Camps, les seves, són de 1.235 milions, les fetes, seves,
i li compta aquí el poliesportiu d'es Mercadal, els 60 milions
de l'Ibatur, i tot el que vostè ha assenyalat i, fins i tot, coses
que jo li he dit que s'han fet i que vostè no ha esmentat. 

Per tant, Sr. Camps, açò no són les expectatives ni els
compromisos del Govern de la Comunitat Autònoma, no és
el pressupost territorialitzat, que m'agradaria -que si no el té
jo li puc donar- que repassi punt per punt, començant per
explicar els 300 milions de turisme. Per tant, creim que
vostè no compleix amb la seva tasca i que vostè, molt bé,
l'envien i després aquí li posen quatre papers i, a més, rebat,
encara, amb fatxenderia temes que no coneix. 

Per tant, ens sap greu que vertaderament la presència que
vostè vol encarnar de Menorca dins el Govern de la
Comunitat Autònoma ens surti fallada, perquè en lloc de
vostè aquí establir quins són els mecanismes de pressió al
Govern perquè s'executin i es compleixin les previsions
inversores, vostè l'únic que fa és rentar la cara al Govern
que no ha complert, açò és l'únic que fa. Per tant, malament
anam quan vertaderament qui es trasllada aquí i figura que
és la veu de Menorca aquí, amb un pressupost fet i dit per
vostè de 1.200 milions de pessetes, es dóna per conforme i
ens diu el que farà l'any que ve, i ens diuen els plans
plurianuals de 10 anys. Bravo!, així anam bé.
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Sr. Camps, crec que vertaderament no compleix la funció
que té, en absolut.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Sr. Camps, en torn de contrarèplica
té la paraula.

EL SR. CONSELLER DE TREBALL I FORMACIÓ
(Guillem Camps i Coll):

Gràcies, Sr. President.Evidentment hi ha dues postures que
és difícil que es trobin. Jo mantenc unes línies d'inversió i uns
compromisos que el Govern i que es veurà any rera any com es
compleix aquest compromís que tota la xarxa de carreteres
estigui enllestida d'una manera integral per la nostra illa, tant el
conveni amb els centres de salut, que tenguin una atenció a
totes les Illes, a tots els pobles de l'illa, igual que el centre de
tercera edat amb l'assistència domiciliària.

Nosaltres creim que la inversió prevista d'una manera punt
per punt, com he explicat, tant en allò de Pla Mestral com el
tema d'indústria, com el tema d'inversions en medi ambient, en
depuració que d'una manera total estan netes les aigües de
Menorca, podem dir que les previsions previstes del Govern es
compleixen i es compliran.

Gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Altres grups que vulguin intervenir?
Per part d'Esquerra Unida té la paraula el diputat Sr. Portella.

EL SR. PORTELLA I COLL:

Gràcies, Sr. President. Jo entenc que quan arriba el mes
d'octubre i el Govern balear ha de presentar els pressuposts
anuals, es nomena el Sr. Camps sergent de guàrdia i l'envien a
Menorca i, al Sr. Cardona, l'envien a Eivissa. El Sr. Camps ve
a Menorca, fa una roda de premsa, d'acompanya del president
del Consell Insular de Menorca per donar-li major contingut,
s'omplen algunes planes d'informació que si s'equivoquen la
desmenteixen, i fins i tot es paguen amb doblers públics
campanyes de publicitat, planes de publicitat on es reitera
aquesta inversió per dir que el Govern balear inverteix molt a
Menorca.

Jo crec que és funció dels grups de l'oposició controlar
el compliment d'aquestes promeses, i també seria funció del
Grup Popular i del Consell Insular de Menorca controlar el
compliment d'aquestes promeses a Menorca, perquè ens
interessa a tots el seu compliment, i fins i tot seria obligació
del Sr. Camps controlar el compliment d'aquestes promeses
i sortir quan acaba l'any, no esperar que li demanin una
compareixença, sortir a la premsa a Menorca, igual que a la
roda de premsa de presentació i dir: "Açò, no ho hem pogut
fer per aquest, aquest i aquest motiu; ens sap greu però no
s'ha fet". No es fa, açò, no es fa. Cada mes d'octubre el
nomenen, li posen els galons de sergent de guàrdia i l'envien
cap a la roda de premsa habitual, i després ve aquí, i avui,
per ocultar l'incompliment, enreda la troca, presenta
despeses de funcionament, altres inversions, inversions dels
anys vinents, qüestions que no tenen res a veure amb les
promeses que es fan en un moment donat.

Nosaltres no hem fet una feina tan exhaustiva com el
Grup Socialista, però sí que l'hem feta agafant únicament la
roda de premsa, les declaracions, els famosos 4.000 milions
no desmentits d'inversió a Menorca, i els 24 punts concrets
on s'havien d'invertir aquests 4.000 milions. Molt breument,
esquemàticament, li diré punt per punt; en algunes coses ens
reiterarem amb el Grup Socialista i, altres, el Grup
Socialista no les ha tret però també serà així.

Restauració de façanes: es van comprometre 175 milions
i surt a la llista; el Govern ens informa que les subvencions
dins el Pla de rehabilitació amb càrrec al pressupost del
1997 han estat 47 milions de pessetes; resposta del Govern
del mes de desembre, resposta del Govern. A més, 17
milions per al Pla d'habitatge, que és un pla que es fa amb
el Ministeri de Foment a nivell espanyol. Les inversions
reals del Govern balear en açò han estat 47 milions de
pessetes. Rehabilitació de patrimoni històric: hi havia una
xifra en aquella relació, 500 milions de pessetes; pot agafar
el Diario de Menorca de dia 21 d'octubre o dia 22 d'octubre
i, a més, està escrit, 500 milions de pessetes; resposta de la
Conselleria de Cultura, que és l'única que hem rebut per part
del Govern balear: "La Conselleria de Cultura no disposa de
partides pressupostàries adients per a la rehabilitació de
patrimoni històric". Zero de la Conselleria de Cultura;
d'altres el Govern balear ni tan sols es permet el luxe de
contestar. Vostè crec que ha dit, ha fet referència a 80
milions que deuen ser d'altres conselleries, però als 500
promesos ni de prop, s'hi atraquen.
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Millora de zones comercials: 25 milions promesos;
inversions realitzades: reforma del camí de Maó a Ciutadella,
3 milions; equipament comercial es Migjorn, 3 milions;
equipament comercial es Mercadal, 4.600.000; reforma del
carrer de ses Moreres de Maó, 10 milions; dotació mercat
d'artesania, 450; total, 21.900. A aquest s'hi atraca, s'hi
aproxima. Neteja entorn viari: 50 milions; la resposta del
Govern ens diu que s'han gastat 20 milions però no en
inversions, sinó en la labor quotidiana del personal de la
conselleria a Menorca. Carrils bici: 25 milions; resposta del
Govern: "les anualitats previstes són, per al 1997, 5 milions de
pessetes"; promesa, 25 milions. Jo tenc la fotocòpia de la
resposta, li puc passar i ho podrà llegir amb tranquil•litat en el
moment en què ho trobi oportú, per veure la resposta del
Govern què diu.

Millora de camins rurals: 83 milions; resposta del Govern:
27 milions invertits l'any 97. Ronda nord de Ciutadella;
promesa: 496 milions; resposta del Govern: "El projecte de la
ronda nord de Ciutadella fou aprovat definitivament el dia 3 de
gener del 1997 amb un pressupost de contracte de 514 milions
de pessetes, però l'execució està prevista dins el conveni de
col•laboració...", etc., etc., etc.; zero milions de pessetes.
Carretera Maó-Fornells, segona fase; promesa seva: 481
milions de pessetes; resposta del Govern: "El projecte de
condicionament de la carretera PM-710 de Maó a Fornells es
contempla en el conveni de col•laboració...", etc., etc., etc.;
inversió real del 1997: zero milions de pessetes. Ronda de Maó;
promesa seva: 152 milions de pessetes; resposta del Govern,
"així mateix les inversions que es varen realitzar el 1995-96",
ens diuen, no ens interessa, ens interessa el 97, després afirma,
"així mateix el complementari de les obres s'executa al llarg del
1997, amb un pressupost de 40 milions de pessetes", de 152 a
40, després també ens diu el Govern que el tram següent i final
de la ronda té un pressupost de 206 milions de pessetes, d'anys
successius, ens importa el 97 que és la promesa que vostè va
fer.

Depuradora de Maó-Es Castell, ja s'ha dit, promesa, 800
milions de pessetes, inversió real en depuració a Menorca, el
97, 120 milions de pessetes; obres i serveis, 50 milions es van
prometre, 50 milions es van donar, com fa mil anys, són els 50
milions ..., així.

Pla de Formació Mestral, promesa seva, 800 milions de
pessetes, resposta del Govern, 300. Aquesta és la resposta del
Govern, 94 cursos, un per un, 300, aquesta és la resposta del
Govern, si està equivocada la resposta, rectifiqui-ho vostè,
vostè mateix rectifiqui i faci una altra resposta que vengui a
rectificar la que ja he rebut, ja sap que li he presentat 94
preguntes, curs per curs, per fer un seguiment més controlat de
cada curs.

Inversió Residència Trepucó, promesa, 40 milions, inversió
97, 5.999 mil pessetes. Bintaufa, promesa, 37 milions, inversió
1997, zero pessetes. Residència Gent Gran d'Alaior, 60 milions,
promesa, 60 milions, conveni final, 50, almanco aquests 10 de
diferència estaria bé que es poguessin completar, però bé,
perquè vostè en va aprovar 60, 50 al final; inversió real 1997,
5.070.000 pessetes. Centre de dia d'es Migjorn Gran, promesa,
30 milions, inversió real 1997, 3.00.453 pessetes. residència de
la tercera edat del Consell Insular de Mallorca, promesa, 41
milions, resposta del Govern, tot açò no són ..., vostè pot
suposar que no són xifres inventades, total inversió 1997,
5.088.000 pessetes. Promoció turística de Menorca, ja li han
explicat suficientment i no m'hi estendré jo.

Museu de Menorca, 18 milions de pessetes; vostè ha
parlat de 10 milions, però açò és el funcionament normal,
resposta del Govern, zero, zero pessetes, no 10 milions. Seu
del Consell Insular de Menorca, 200 milions, inversió real
1997, zero pessetes. Accés a's Migjorn Gran, vostè la va dir
a la roda de premsa, no estava comptabilitzat, no sumava els
4.000 milions, però nosaltres també, amb un excés de
generositat li sumam la despesa, que serien ja 4.000 i
busques, no?, hi sumam els 40 milions que s'hi han gastat.
Centre sanitari de Ferreries, tampoc no es determina a les
seves promeses, no entren dins els 4.000 milions, se n'han
gastat el 97, s'han invertit 2.634.000 pessetes. Centre
sanitari d'es Mercadal, tampoc no es determina dins els
4.000 milions, no entra dins els 4.000 milions promesos,
inversió el 1997, 1.348.760 pessetes. centre sanitari de Sant
Lluís, tampoc no es determina, no entren dins els 4.000
milions, inversió del 97, 3.964 pessetes.

Bé, comparam, perquè vostè no només va dir 4.000, sinó
que va cometre l'error de dir un per un els 24 projectes,
vostè hagués dit, bé, uns 4.000 milions, ara podrien vostès
dir les xifres que volguessin, però és que vostè va dir punt
per punt els projectes, i ara nosaltres li deim punt per punt
els projectes que vostè va dir en què es gastarien els 4.000
milions. Li aconsell que a la propera roda de premsa, de
l'octubre del 98, no digui els projectes, digui la xifra global
i després podrà trempejar, quan li passem comptes, podrà
trempejar i donar la xifra global, perquè és un error, jo
supòs que la inexperiència, que jo també tenc, o que tots
tenim en començar, fa cometre aquests errors, perquè
després quan passen comptes, clar, quan ja es concreta molt,
es mal de fer passar comptes.

Bé, 4.000 milions en 24 promeses concretes, resultat
final, uns 1.200, a nosaltres ens surt un poc manco que al
Grup Socialista, 1.100 i cues, els números de vegades no
són els mateixos, les sumes o algunes coses es consideren
o no es consideren. És igual, un 20% de compliment de les
promeses, un 20%, i no ens vengui a justificar aquest
incompliment amb subvencions, també hagués pogut jo, he
fet una llista, assumir subvencions a Joventut, a cases
regionals, a associacions de veïns, a clubs esportistes, a
estudiants, a esportistes singulars, i encara podrà sumar 40
i 50 milions més a aquestes xifres que dóna, perquè això no
ho ha tret, en podem treure més. Nosaltres només li passam
comptes dels 4.000 milions, de les 24 promeses concretes
fetes, ja que els comptes donen aquest compliment d'un
20%. I a més, estaria bé que passés comptes també a
Menorca, de les promeses fetes, de les promeses concretes
fetes i del compliment, i que tots, jo crec que ha de ser un
compliment de tots, no només dels grups de l'oposició que
tenim la responsabilitat de controlar l'acció de govern,
també el Parlament en general té la responsabilitat de
controlar l'acció del Govern, i el Grup Popular també té
aquesta responsabilitat, i sobretot quan es refereix a
inversions i quan afecten una illa que ja veuen vostès, els
diputats presents a aquesta compareixença, que afecten una
illa en concret Menorca. Per tant, el compliment ha de ser
complert, no només la part propagandística, sinó la part de
retre comptes, i aquests comptes són negatius, i nosaltres
estam d'acord amb les opinions que ha expressat la portaveu
del Grup Socialista en aquest sentit, que no ha complit vostè
el paper que li pertocava en aquesta qüestió. No l'ha
complit, jo no sé si és mereixedor de la confiança dels
menorquins. Però, no ha complit el paper que li corresponia
en aquest cas, i hauria de rectificar.
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(El Sr. Vicepresident substitueix el Sr. President en la direcció
del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Sr. Conseller, per contestar, té
la paraula.

EL SR. CONSELLER DE TREBALL I FORMACIÓ
(Guillem Camps i Coll):

Gràcies, president. Si vostè veu els projectes d'inversió del
Pla Mirall, el que vam dir, bé, és que vostè em diu restauració
de façanes, i jo li he de dir el que vaig dir a Menorca, perquè,
si no, sempre estam allà mateix, clar, parlam dos llenguatges
amb estructures diferents i paral•leles, i així no ens entendrem
mai. Quan vaig dir el pressupost, vaig dir exactament 2.440
milions de pessetes, inversions previstes i compromeses pel
Govern que s'anirien complint amb el pressupost, 4.000
milions, sí. Pla Mirall, el Pla Mirall encara no estava
estructurat, encara no estava fermat, vostè em parla de
rehabilitació de patrimoni i de façanes, quan açò ja no és
competència de Cultura, açò és competència, com he dit abans,
de Turisme o de Medi Ambient.

I en tot açò, hi havia tot el pla de rehabilitació, i hi havia
previst, en principi, 900 milions per a Menorca, però deien
també que era un programa 98-99, vostè ho ha de dir tot, perquè
si només diu mitges coses, home, aquí ho tenc, açò és el que jo
vaig dir, és el guió que em vaig marcar i que vostè em segueix.
Conselleria d'Agricultura, Comerç i Indústria, camins rurals,
camins rurals és l'illa que més (...) té els camins rurals, dues, els
camins rurals vénen de les peticions, si els ajuntaments només
van fer dues peticions, havíem previst 83 milions, si només fan
petició per a dos, el Govern no pot obligar un ajuntament que
faci camins rurals. Si comparam amb Eivissa, realment
Menorca està més ben dotada en camins rurals.

Quant a empreses, i ja ho he explicat a bastament i jo crec
que açò ha quedat clar per a tothom.

Conselleria de Foment, vaig denunciar Migjorn, Mercadal,
ronda nord, evidentment Fornells, Maó, jo he donat les
explicacions que ara tendrem la xarxa d'una manera total i ja
establerta dins l'illa una volta firmat el conveni amb carreteres,
i que hi ha un pla adjunt, com vostès saben, d'inici d'obres, de
manera immediata, Fornells-Maó, ronda nord de Ciutadella,
expropiacions ja bastant envant i projectes acabats.

Conselleria de Medi Ambient. Hi ha més de 800 milions
en depuració, depuradores. La depuradora de Maó-Es
Castell són més de 800 milions de pessetes, aquí ho
repeteix. Que això no es pot fer el 97, evidentment que no,
igual que una carretera, entre que expropies, fas projectes,
elabores i treus a concurs i desenvolupes la inversió, passa
més d'un any, i el compromís d'aquest govern és que la
depuració d'aigües de Maó-Es Castell es fes. Sí és cert que
gràcies a nosaltres, d'una manera integral, tendim a la
depuració integral perquè ho feim nosaltres i no ho fa
l'Administració central socialista quan en el seu moment
tant es va comprometre que es fes.

Del Pla Mestral, ... els projectes d'iniciatives europees,
són vuit projectes que es complementaran, ...

Podem cotejar, però ...

Després, amb el tema de Trepucó, Alaior, ajuntament
d'es Migjorn Gran, són els compromisos que s'han fet del
Govern, d'inversió a Menorca, encara que es faci amb un pla
10, el pla 10 l'avantatge que té es que es pot fer d'una
manera immediata, i als ajuntaments, pagant només els
interessos, els pot representar només un 25% del cost total,
i gràcies a açò nosaltres tenim a Menorca una xarxa de
tercera edat i una xarxa per a discapacitats, molt ben atesa,
que segons els plans comparatius amb altres zones, crec que
podem estar-ne més que satisfets, assistència domiciliària
inclosa.

Conselleria de Turisme, igual que amb el tema del Pla
Mestral, també la seva aportació és definitiva en totes les
zones aquestes d'embelliment turístic, i hi ha el compromís
de, repetesc, 4.058 milions per part de l'ajuntament i 2.037
dels quals 1.000 són de Medi Ambient i la resta de Turisme.
Hi ha un compromís de Turisme de 900 i busques de
milions per tot el que fa referència al Pla Mestral. La
promoció de la nostra illa a l'exterior, 60 milions; la
distribució, depèn de les necessitats puntuals que a cada
moment es puguin tenir.

Consell Insular de Menorca, es mantenen els 200 milions
de pessetes. 

Gràcies, Sr. President.

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

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Sr. Portella.
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EL SR. PORTELLA I COLL:

Gràcies, Sr. President. Seré molt breu. Gràcies, Sr.
Conseller, per la resposta i per la compareixença, que en la
primer intervenció no he tingut l'ocurrència de citar-ho.

Jo li aconsell que no profunditzi en aquestes qüestions,
perquè s'enreda i ens enreda i no és la qüestió. Açò és igual que,
una anècdota, un soci del Madrid, posem per cas, del Reial
Madrid, que va al president i li diu, "Miri, Sr. President, vostè
em va prometre que enguany guanyaríem la Copa d'Europa i
l'hem perduda", i el president li diu, "bé, però has de pensar que
hem guanyat la Copa d'Europa de bàsquet, o que vam guanyar
cinc copes d'Europa els anys 50, o que l'any que ve fitxarem
Ronaldo i guanyarem". Açò és exactament el mateix, li feim
preguntes a promeses concretes, i vostè ens respon amb altres
coses. Nosaltres li deim, què ha passat amb les promeses que va
fer de les 24 accions?, compliment, 20%, hem perdut la copa.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat.

EL SR. CONSELLER DE TREBALL I FORMACIÓ
(Guillem Camps i Coll):

President. Repetesc, són dues maneres diferents de veure la
realitat.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Pel Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, té la paraula el diputat Sr. Bosco Gomila.

EL SR. GOMILA I BARBER:

Gràcies, Sr. President. Bé, és evident que una cosa són les
promeses que es fan en el moment de presentar els pressuposts
i fins i tot el que reflecteixen els mateixos pressuposts, i després
les xifres que surten a hora de passar comptes d'aquestes
inversions que en un moment determinat es van prometre. Jo
pens que les dades i les xifres que han donat els dos grups que
m'han precedit de l'oposició són prou contundents per veure que
les inversions que es van prometre en el seu moment no s'han
realitzat o s'han ajornat a altres exercicis, i si açò ho contrastam
amb la intervenció que ha fet el Sr. Conseller a hora d'explicar
les seves inversions que hem vist que hi ha hagut de ficar
subvencions i fins i tot alguna despesa corrent per justificar-ho
com a inversió, nosaltres entenem que açò no és de rebut.

I a la segona intervenció, fins i tot hi ha ficat el Pla Mirall,
quan tothom sap que dins el 97 no hi ha hagut cap tipus
d'inversió al Pla Mirall, va ser l'any en què els ajuntaments
anaven presentant projectes i la majoria es desenvolupen a
partir d'aquest any.

Així també veim com hi ha inversions que es van
repetint al llarg d'exercicis pressupostaris, i no ja perquè
s'hagin de fer, hagin de ser plans plurianuals, sinó perquè
senzillament en el primer any que es van prometre no es van
complir o al primer any que es van posar damunt els
pressuposts no es van complir, i després s'ha de posar al
pressupost de l'any següent. I un cas, jo crec que ben clar i
quasi patètic, és la repetició reiterada, exercici rera exercici
de l'obertura del Museu de Menorca, que veim que sempre
hi estan ficant milions perquè immediatament durant aquest
exercici segur que s'obrirà, i veim com l'exercici passa i el
Museu encara resta tancat.

Per tant, donar suport a les crítiques que s'han fet des
dels grups de l'oposició, no entraré en més xifres, perquè
veig que la contundència dels dos grups que m'han precedit
és prou clara, i també apuntar-me al que deia el Sr. Portella,
que al moment en què es presenten els pressuposts o en una
compareixença diferent, s'haurien de retre comptes també de
les inversions que s'han fet durant l'exercici que es tancarà
en comparació amb les promeses que es van fer al seu
moment.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Bosco. Sr. Conseller, per contestar, té vostè
la paraula.

EL SR. CONSELLER DE TREBALL I FORMACIÓ
(Guillem Camps i Coll):

Gràcies, president. Estic d'acord que hauríem de retre
comptes a Menorca també, d'quí també, ara, després i quan
acabi la legislatura que es veurà d'una manera global i
concreta com realment el Govern compleix el que promet.
Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Pel Grup Parlamentari Popular,
té la paraula el diputat Sr. Juaneda.

EL SR. JUANEDA I CABRISAS:

Gràcies, Sr. President. Gràcies també, Sr. Conseller, per
la compareixença, per la informació que ens ha donat i que
no és altra que reiterar, aquí, davant aquesta comissió, quina
és la voluntat del Govern, quins són els compromisos del
Govern i amb explicacions sobre l'estat de situació de
cadascuna de les inversions. Nosaltres sabem que en el
moment en què es va fer la presentació dels pressuposts, va
ser precisament açò, la presentació d'uns pressuposts d'un
exercici concret, on es fan unes previsions i, a més a més, en
aquesta compareixença es va informar de la incidència amb
exercicis futurs que podien tenir aquells pressuposts,
aquelles obres, aquelles inversions que s'iniciaven o que es
continuaven amb els pressuposts concrets de l'any 97, i
nosaltres som conscients que causes sobrevingudes, la
situació de tramitació dels expedients, però en cap cas falta
de voluntat de complir amb els compromisos, potser que
hagin fet que, passant balanç d'un exercici concret, no
estiguin les actuacions del Govern en el nivell d'execució
que s'havia pressupostat, açò pot passar i passa amb molta
freqüència quan es fa un pressupost, quan s'executa un
pressupost i quan, moltes vegades no es compleixen per
causes, ja dic, no imputables a la voluntat del Govern, sinó
altres causes de força major i altres qüestions que no passaré
a analitzar ni prop fer-hi en cada cas, fan que no es pugui
avaluar una acció de govern fent un tall, fent una retxa a una
data determinada, com pugui ser 31 de desembre de l'any
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97, en aquest cas, sinó que el que s'ha de valorar és la voluntat,
la pressupostació de tots els projectes que el Govern té intenció
de dur a terme a Menorca i, en qualsevol cas, esperar i fer el
seguiment que tots els compromisos es compleixin, però no
basant les crítiques, i nosaltres no farem demagògia dient que
si a una data concreta no s'han complerts tots els compromisos,
aquí, el que fa el Govern és enganyar el poble de Menorca, sinó
tot el contrari. En haver acabat passarem comptes, passarem
comptes de tots els compromisos del Govern, de quin grau
d'execució hi ha de tots aquests compromisos, i no dubtam de
cap manera que el Govern donarà compliment a les necessitats
del poble de Menorca i als compromisos que té, també a l'illa
de Menorca.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Juaneda. Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER DE TREBALL I FORMACIÓ
(Guillem Camps i Coll):

Gràcies, president. Per agrair al Grup Popular el suport a
aquesta línia i la voluntat del Govern de complir amb les seves
inversions anunciades reiteradament i que sobrepassen
l'anualitat del 97, i que efectivament té una projecció i uns
resultats definitius al 99, i aquest conseller es compromet en
aquesta comissió per passar definitivament comptes quan
aquesta data pertoqui. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.

Conclòs el debat d'aquesta compareixença, només em resta
agrair la presència de l'Hble. Conseller, així com la
col•laboració de tots els senyors i les senyores diputats.
S'aixeca la sessió.
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