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EL SR. PRESIDENT: 

Senyores i senyors diputats, recomença la sessió d’aquest
debat de pressuposts, i correspon ara ... Deman atenció, per
favor, per fer el seguiment, senyors diputats ... 

Farem el debat núm. 12, de globalitat, agrupació dels
programes 4550, promoció de la cultura, i 4551, normalització
lingüística. Per part del Grup Parlamentari d’Esquerra Unida
s’han presentat les següents esmenes: 3274, 3272, 3267, 3271,
3331, 3269, 3339, 3264, 3273, 3330, 3265, 3268, 3270, 3275,
3288, 3278, 3292, 3285, 3286, 3289, 3293, 3276, 3279, 3284,
3287, 3290, 3291 i 3294. Per defensar aquestes esmenes, té la
paraula el Sr. Portella. 

EL SR. PORTELLA I COLL: 

Sr. President. Les 3274, 3272 i 3273 fan referència a la
necessitat d’aportar un major pressupost per revitalitzar l’acció
pública del museu, de la museística del Museu de Menorca, i
sobretot en aquest any 96 que sembla ser que s’obrirà
definitivament, se n’ha obert una part el 96, s’obrirà
definitivament després de 25 anys d’estar tancat al públic. En
aquest sentit fan referència la 3274, la 3275 i la 3274 fa
referència també a promoure activitats i estudis al Museu
Municipal de Ciutadella que actua també com a secció del de
Menorca. 

La 3267 és una ampliació de partida, donar una alta de 2
milions per promoure estudis sobre l’Arxiu del Regne de
Mallorca. 

La 3271, increment de les investigacions i estudis al Museu
de Mallorca per convertir-lo o ampliar la seva activitat com a
focus d’investigació i estudi, ja que trobam que és insuficient la
dotació i que es planteja per a activitat pròpia als pressuposts
presentats pel Govern. 

La 3331 és per a dotació de beques, també una ampliació de
10 milions per a beques d’investigació sobre patrimoni
arqueològic d’Eivissa, té una intencionalitat ben igual que les 
anteriors, relativa al major bé patrimonial i cultural que tenim
a les Illes Balears, que és el patrimoni arqueològic.

La 3269, d’ampliació del pressupost per a beques
d’investigació per a investigadors de Menorca, Eivissa i
Formentera, per realitzar investigacions a l’Arxiu del Regne de
Mallorca. 
És donar oportunitats a estudiants i investigadors d’altres illes
per poder accedir al material, als documents i fons existents a
l’Arxiu del Regne de Mallorca que, lògicament poden sentir-se
discriminats o amb menor facilitats que els investigadors
residents a l’illa de Mallorca. 

L’esmena 3339 és una assignació pressupostària per a la
contribució a la rehabilitació i remodelació de l’edifici de la que
va ser casa natal de Joan Alcover, amb la previsió que es 
pugui construir el centre internacional de difusió de la cultura de
les Illes Balears.

La 3264 és ampliar el pressupost que trobam esquifit, d’una
forma gran, és notablement esquifit el pressupost de la
biblioteca pública de Maó, per a promoció d’activitats i
promoció de la lectura, bàsicament no en fan cap per manca de
pressupost. 

També, un altre augment de partida per a major dotació de
la biblioteca pública de Palma, per a increment dels seus fons
bibliogràfics. 

Igualment, la 3266, hi ha una ampliació de 2 milions
proposada, per ampliar l’abast de la fonoteca, amb l’inici d’un
arxiu oral de les Illes Balears, nosaltres consideram que és de
gran importància en aquests moments iniciar i consolidar un
arxiu oral, d’entrevistes orals, per la importància que donava a
la historia oral i també per la manca de treballs en aquest sentit
en l’última generació que queda d’abans de la guerra, i tant per
qüestions de cultura popular com historiogràfiques, trobam que
seria interessant iniciar una feina en aquest sentit, d’estudis
orals. 

La 3268, per promoure divulgació del fons documental de
l’Arxiu del Regne de Mallorca, que siguin coneguts i divulgats
els fons existents perquè és una forma amb que els investigadors
poden accedir o poden saber els documents o els fons que hi
poden trobar. 

La 3270, d’ajudes a ajuntaments per a programes de
manteniment d’arxius històrics municipals, rallaran de
competències en aquesta esmena, perè no hi ha dubte que els
arxius municipals també formen part del patrimoni arxivístic de
les Illes Balears i coneixem, la conec jo personalment, la
situació dels arxius municipals a 1'illa de Menorca, que supòs
que deu ser semblant a la de l’illa de Mallorca o d’Eivissa, la
situació en que es troben és de total abandonament i
desmantellament, i creim que seria una pèrdua irreparable si no
hi ha una major preocupació i un major compromís
pressupostari en aquest sentit. 

Igualment, la 3275 fa referència a una dotació pressupostària
per a la creació d’un circuit interinsular de teatre per a
companyies de les Illes Balears, és cert que les competències en
matèria de cultura s’han traspassat als consells insulars, però no
és manco cert que el Govern balear té competències, té almanco
el compromís d’aquesta cultura interinsular, de fomentar, de
consolidar el que abans s’ha comentat d’una cultura interinsular,
de conèixer la cultura de les altres illes, i sense dubte un circuit
teatral interinsular per a companyies pròpies, seria una bona
manera també d’incidir en aquest tema. 

La 3288, ampliació de les mesures de suport genèric a la
producció editorial en llengua catalana a les Illes Balears, és una
qüestió que es va transferir, nosaltres opinam, clar que és un
altre debat, que es va transferir mancada de dotació, i la prova
més evident són les ajudes que reben les edicions de llibres en
llengua catalana, per açò, per aquesta mala dotació de
competències i per la impossibilitat dels consells insulars per
abastar el compromís i l’actuació que haurien de fer, demanam
aquesta major consignació a aquesta partida d‘impuls
d’iniciatives editorials. 
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La 3278, ja dins el tema de normalització lingüística,
demanam que els programes pilots de normalització lingüística
als ajuntaments siguin modificats en la seva adscripció, i passin
a ser transferències als mateixos ajuntaments, perquè sigui n els
ajuntaments que actuïn en aquests pressuposts al seu municipi,
els ajuntaments escollits segons el programa que hagin presentat
i que no sigui com a inversió pròpia del Govern balear. 

Quant a I’esmena 3292, dins el mateix tema, són d’afectació
aquestes, una afectació per donar suport a I’exhibició
cinematogràfica a pelAlícules doblades en llengua catalana, que
és una qüestió a les Illes Balears molt esquifida, a penes no n’hi
ha, de producció d’aquest doblatge de pelAlícules o de la
projecció de pelAlícules doblades, que sí que n’hi ha, i en aquest
sentit aniria aquesta esmena d’afectació. 

Una altra esmena d’afectació, nosaltres a la presentació dels
pressuposts que va fer el conseller, i així com a informacions de
premsa, s’ha parlat d’un impuls en el camp d’empresarials, dins
el camp social, però mai no s’ha parlat d’un impuls en el món
laboral que és allà on tal vegada faria més falta, i en aquest
sentit proposam dedicar aquests tres milions d’afectació per
donar suport als sindicats a programes de normalització
lingüística dins el món laboral. 

Una altra d’afectació seria impulsar l’ensenyament del català
per a estrangers en els centres d’adults, vincular l’ensenyament
del català per a estrangers no només a Mallorca, 
sinó als centres d’adults també de les altres illes.

Una altra esmena seria suport a publicacions periòdiques de
les Balears que s’editen íntegrament, íntegrament, en llengua
catalana. 

Una altra esmena dins l’apartat de normalització lingüística,
seria suport a les televisions locals de les Illes Balears amb la
programació exclusivament en llengua catalana. 

Igualment, una altra esmena en el mateix sentit, seria
l’elaboració i distribució als centres escolars i altres entitats,
d’un vídeo documental i un CD rom sobre l’Albufera des Grau,
està a un altre moment del debat, abans havíem parlat del
mateix material referit a Ses Salines d’Eivissa, i trobam que així
com es va fer aquest material referit a l’Albufera de Mallorca,
s’ha de fer durant aquest 1996, referit a l’Albufera des Grau de
Menorca. 

Una altra esmena seria la 3279, una campanya de
normalització lingüística als ambients juvenils de les Illes
Balears, d’afectació, també.

També és d’afectació la realització d’un programa
d’activitats a totes les Illes per celebrar el centenari de les
Rondalles Mallorquines. Aquesta és clara, també, va en el sentit
que la celebració d’aquest centenari no quedi reduïda a l’illa de
Mallorca, i que la celebració i el material que s’editi i que es
faci públic a partir d’aquesta celebració arribi també a les Illes.
Basta recordar el paper de Borja Moll en tota aquesta qüestió,
per pensar que a Menorca seria ben rebuda també aquesta
celebració. 

L’esmena 3287, d’elaboració i divulgació d’un estudi
toponímic al conjunt de les Illes Balears en una primera fase;
nosaltres consideram, almanco pel coneixement que tenim a
Menorca, que un deis grans reptes, un deis gran s problemes és
la pèrdua de la toponímia antiga, toponímia popular, i en aquest
sentit, és una esmena d’afectació, que es dediqui una part deis
pressupost a aquesta qüestió d’estudi toponímic de les Illes
Balears. 

També en feim una altra, de 15 milions, d’afectació... 

EL SR. PRESIDENT: 

Vagi acabant, senyor diputat, per favor, ja du quatre minuts
més del temps. 

EL SR. PORTELLA I COLL: 

Sí, és que n’hi ha un munt. Aquesta també és d’afectació per
posar en marxa el servei d’assessorament lingüístic telefònic,
per telèfon, d’abast també interinsular, com és normal. 

3291, seria de suport a la producció discogràfica en llengua
catalana. No sé si hi ha experiències en aquest sentit, ja que
donam suport o suportam la producció literària en llengua
catalana, la mateixa visió, el mateix suport a la producció
discogràfica. 

L’esmena 3294, campanya de retolació comercial.
informativa en català, dotada amb 15 milions, també és una
esmena d’afectació. I aquesta ja és la darrera, em sap greu, però
eren trenta esmenes i volia fer un comentari breu a cadascuna.
Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gràcies, senyor diputat. Per part del Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM, hi ha presentades les esmenes
següents: 3672, 3683, 3684, 3673, 3674, 3675,
3676,3677,3678,3679,3680,3681 i 3747. Per defensar aquestes
esmenes, té la paraula el seu portaveu Sr. Damià Pons.



788 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 23 / Fascicle 3 / 20 i 21 de desembre del 1995 

 

EL SR. PONS I PONS: 

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. En
aquesta secció 12, hi ha presentades tretze esmenes, hi ha un
bloc que fa referència a la normalització lingüística, unes altres
que tenen temàtiques més o manco diverses. La primera seria
una proposta de potenciar les escoles infantils a través dels
consells insulars; una segona, incrementar el finançament de les
transferències fetes en cultura als consells insulars; després,
creació d’una filmoteca pública a les Illes Balears, és un bon
moment per prendre aquesta decisió, tenint en compte que
dijous de la setmana que ve farà exactament cent anys que es
feren les primeres projeccions de cinema a París. 

I després ve un paquet de propostes bàsicament referides a
normalització lingüística i que tenen com a intenció, diria jo,
comuna contribuir a concretar el programa de política
lingüística que el Govern pensa executar i també procurar, a la
vegada, que s’impulsin determinades iniciatives que, segons el
nostre parer, són totalment imprescindibles i transcendentals, si
és que de veritat volem arribar a una situació de normalitat
lingüística, i de vegades en el programa de política lingüística
que el Govern pensa impulsar no les acabam de veure
suficientment explicitades ni fins i tot contemplades. 

Aquestes iniciatives passen pel foment de la nostra llengua
al món de la televisió, a fi de garantir que la recepció de les
emissores en llengua catalana que arriben a Balears continuïn i
evidentment es consolidin i s’incrementin; iniciatives de
normalització al món de l’esport, a l’àmbit social de la població
castellano-parlant, al món de les publicacions periòdiques, tant
sigui n revistes locals com publicacions d’altra cultura o
d’interès general i també al món del cinema, que és un món
totalment desvalgut fins a aquests moments. 

A més a més queda un altre conjunt d’iniciatives que fan
referència al que podríem dir normalització en l’àmbit del
carrer, ja sigui a nivell de retolació de noms de carrers i
retolacions, diríem, exteriors, comercials en general. I després
unes esmenes que fan referència a l’ensenyament, a la
potenciació de l’ensenyament en llengua catalana, d’una banda
als adults, a través dels cursos que s’haurien d’oferir a tota la
població adulta de les Illes Balears, i també a les escoles. Tot
plegat i en resum, un conjunt de mesures, repetesc, que tenen la
intenció de concretar el problema de política de normalització
lingüística, introduir algunes coses que jo tenc una mica la
percepció que el Govern no ha pensat a introduir-les. Moltes de
gràcies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gràcies, senyor diputat. I passam al grup d’esmenes
presentades pel Grup Parlamentari Socialista, números 3557,
3552, 3559, 3554, 3516, 3555, 3556, 3615, 3539, 3546, 3547,
3548 i 3545. Per fer la defensa, té la paraula el seu portaveu,
Andreu Crespí.

EL SR. CRESPÍ I PLAZA: 

Sí, gràcies, Sr. President. Són tretze esmenes que conformen
dos blocs, un en relació a la política cultural, i creim que és
necessari potenciar algunes actuacions, sobretot a les illes de
Menorca, Eivissa i Formentera, que possiblement es troben amb
mancances importants en aquest sentit: el Museu de Menorca,
proposam dues esmenes, tant per a millores d’infraestructura
com de personal; la Biblioteca de Menorca; proposam obrir una
partida perquè s’estableixin convenis amb el Consell Insular
d’Eivissa per a l’establiment de cases de cultura; volem que es
doni compliment a dos acords del Parlament per a la creació
d’una biblioteca a Formentera i d’un museu naval a Eivissa; i
també volem que s’obri un museu etnogràfic a Formentera.

Pel que fa a la política de normalització lingüística, no
presentam gaire esmenes, volem que es compleixi en part allò
que es va dir en aquest parlament, que el Govern fixi la se va
posició, només li faríem uns suggeriments: creim que s’ha de
treballar en aquells aspectes que facin més normal l’ús de la
llengua, la senyalització cultural que d’una mateixa tirada
matam dos ocells, primer la retolació d’aquells elements de la
nostra cultura, i que amés aquesta retolació es faci en català, que
es fomenti la publicació de revistes en català, publicacions que
tenen poca sortida comercial, però que poden ser ajudades
perquè arribin a tenir una certa vida, i volem també que es
promogui des de la conselleria, també, tot el tema del teatre a
les nostres illes, que ja sabem que és una competència que
també exerceixen els consells insulars, però que també té un
important component de normalització lingüística, i que crec
que no és dolent que les dues administracions, la insular i
l’autonòmica hi participin, i després una, senzilla, que per
similitud amb una transacció que ha aprovat el Grup Popular,
també és de 10 milions, i, per tant, per coincidència podria ser
aprovada, i és que materialitzant una inversió immaterial, que
la Conselleria de Cultura, Educació i Esports remetés a tots els
centres educatius d’aquesta comunitat autònoma, públics,
concertats i privats, un exemplar del nou diccionari de la llengua
catalana, nou diccionari que, a més, crec que té la satisfacció,
per a tots nosaltres, que inclou una gran part, una gran, jo diria
que, dosi de termes propis de les nostres illes, de Menorca,
d’Eivissa, de Mallorca, i que aquest és el diccionari d’ús i per
tant aquestes paraules també seran usuals o seran conegudes per
als ciutadans i ciutadanes de la resta dels països que parlen el
català. Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gràcies, senyor diputat. Per fixar la posició dels altres
grups, per part del Grup Parlamentari Mixt, no hi ha
intervencions. Per part del Grup Parlamentari Popular? Sr. Jaén,
té vostè la paraula. 
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EL SR. JAÉN I PALACIOS: 

Muchas gracias, Sr. Presidente. Estamos ante unas
enmiendas muy numerosas, yo creo que son los dos programas
que han sido más enmendados, y que proponen actuaciones muy
diversas y muy concretas como se especifica en los motivos de
las enmiendas, que afectan a materia de promoción cultural y de
normalización lingüística. 

Nosotros fijamos nuestra posición para decir que
rechazamos esas enmiendas por las razones que a continuación
voy a explicitar. La primera porque alguna ya está en vías de 
realización, tal es el caso de doblaje de películas en catalán,
otras porque ya están previstas y además se vienen realizando
habitualmente, como son las enmiendas que afectan a la
normalización lingüística en el ámbito laboral, el convenio con
los sindicatos; relativas al archivo de Mallorca y a la
adquisición de fondos bibliográficos y a las investigaciones en
materia de arqueología, así como el apoyo a publicaciones de
carácter periódico; habitualmente el Gobierno en sus
presupuestos siempre las viene contemplando. 

Por otra parte, otras enmiendas, que también vamos a
rechazar porque lo que se pide, lo que se suscita en ellas son
enmiendas que afectan ya prácticamente a las competencias
propias de los consejos insulares en función de la Ley 6/94
cuando fueron transferidas las competencias propias en materia
de cultura, animación sociocultural, depósito legal de libros y
otras a los consejos insulares. 

También rechazamos otras porque no son competencia
propia de la Comunidad Autónoma, son más bien competencia
de corporaciones locales, tal es el caso de rotulación o el caso
de las escuelas infantiles. Y otras se rechazan porque pueden
realizarse por vías distintas, en concreto se ha hablado de la casa
natal de Joan Alcover; bien, pues hay una vía para rehabilitarla,
que es a través del decreto de la Conselleria propio para
rehabilitación y no necesariamente por la vía esta que se
especifica en la enmienda. 

Tampoco entendemos que tengan que haber afectaciones y,
por último, un bloque en concreto porque entendemos que la
dotación que existe en los presupuestos ya es suficiente, tal es
el caso de la normalización lingüística en el ámbito del deporte;
la recepción de televisión en catalán; las ayudas, por ejemplo,
a las publicaciones de la prensa forana, por entendemos con un
término que todos conocemos, que suele ser habitual que el
Gobierno hace un convenio año tras año con ellos. 

Por estas razones rechazamos las enmiendas presentadas.
Muchas gracias. 

EL SR. PRESIDENT: 
 

Moltes gràcies, Sr. Diputat. I passam al debat número 13, de
globalitat, del programa 4570, promoció de l’esport. Hi han
presentat esmenes els grups parlamentaris Esquerra Unida de les
Illes Balears, el Grup Parlamentari Nacionalista- PSM i el Grup
Parlamentari Socialista. Començam pel Grup Parlamentari
Esquerra Unida de les Illes Balears, que té les esmenes NºRGE
3262, 3263, 3260, 3261 i 3332; per fer la defensa d’aquestes
esmenes té la paraula el seu portaveu, Sr. Josep Portella. 

EL SR. PORTELLA I COLL: 

Gràcies, Sr. President. La 3262, si no hi ha inconvenient, la
retiram. La 3263 parla d’una partida d’una dotació per iniciar un
estudi sobre els esports tradicionals a les Illes Balears; la
motivació és clara, en els darrers anys tota una sèrie d’esports
populars de caràcter tradicional que es realitzaven a les Illes,
diferents a cada una d’elles, s’han anat perdent i les generacions
actuals ni els coneixen, per tant trobam que és necessari, dins
aquest esforç de la Conselleria d’Esports el sentit cultural de
recuperar almanco la informació, l’estudi i la 
referència, l’existència d’aquests esports que també formen part
de la nostra cultura i expressen una forma de ser o una forma de
convivència ja passada, ja irrecuperable en molts casos. 

L’esmena 3260 és dotar d’ajuts per al desplaçament i estades
d’esportistes de Menorca, Eivissa i Formentera per participar en
activitats esportives que es realitzen a Mallorca. La 3261 va en
el mateix sentit, però ja referida a les activitats nàutiques,
desplaçament per a activitats nàutiques. Nosaltres consideram
que no és suficient que se’ns digui que hi ha un conveni signat
amb les companyies d’aviació i de la trasmediterrània per al
trasllat de persones entre illes, sinó que la vinguda a Mallorca
per participar en competicions de caràcter interinsular té una
sèrie de despeses d’estada, manutenció i altres que necessiten
d’una major intervenció del Govern de la Comunitat Autònoma
per afavorir, consolidar i garantir la igualtat d’oportunitats que
no sempre troben les persones esportistes de les Illes d’Eivissa,
Formentera i Menorca. 

La 3332 fa referència a l’increment de transferències de
capital a les corporacions locals per a la dotació
d’infraestructures esportives per ampliar, és una partida
important, de 170 milions, que surt d’altres però que no surt del
capítol 13, però que per a nosaltres creim que és important
perquè els ajuntaments vagin consolidant el teixit
d’infraestructura esportiva que en alguns casos encara és ben
insuficient. 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per part del Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM hi ha presentades les esmenes NºRGE 3685
i 3748; per a fer la seva defensa té la paraula el Sr. Damià Pons.
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EL SR. PONS I PONS: 

Gràcies, Sr. President. Esmenes 3685 i 3686 em sembla que
són, no sé, la primera és una proposta de foment de l’esport
universitari. Evidentment una perspectiva en un horitzó no gaire
llunyà de la celebració de la Universiada a les Illes Balears, que
sembla que és un fet que es produirà, el foment de l’esport
universitari diria jo que se justifica més que mai, encara que,
evidentment, és justificable sense que hi hagi d’haver cap
esdeveniment esportiu per exhibir-lo l’esport universitari. 

I la segona esmena fa referència al foment d’ajudes a
l’esport escolar canalitzades a través de les associacions de
pares; que sobretot, en un temps en que els períodes
d’escolarització moltes vegades són de jornada, per dir-ho
d’alguna manera, de matí, aleshores queden moltes hores de
lliure disponibilitat per als infants i, per tant, és una ocasió
magnífica per incrementar la pràctica de l’esport escolar, cosa
absolutament positiva. Simplement això, gràcies Sr. President.

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Si em permet només un
momentet, segons el seguiment tenim que aquestes eren les
esmenes 3685 i 3748, vostè ha fet referència a que era la 3686.
Si és així i vol colAlaborar amb aquesta Presidència i amb el
debat si pot mostrar als lletrats que han fet el seguiment dins la
comissió. Nosaltres continuarem, idò, amb l’esmena presentada
pel Grup Parlamentari Socialista NºRGE 3551, per defensar
aquesta esmena, té la paraula la Sra. Teresa Riera. 

LA SRA RIERA I MADURELL: 

Sr. President, retiram aquesta esmena, pel que, si li sembla,
passaria a fixar posició respecte a les esmenes dels altres grups.

EL SR. PRESIDENT: 

Queda retirada aquesta esmena. Fixació de posicions per
part dels altres grups parlamentaris? Per part del Grup
Socialista, té la paraula la Sra. Teresa Riera. 

LA SRA. RIERA I MADURELL: 

Gràcies, Sr. President. Ja que no tenim esmenes en aquest
debat, m’agradaria fixar la posició respecte a les esmenes dels
altres grups i que el Grup Parlamentari Socialista votarà a favor
de totes les esmenes presentades pels altres grups, perquè estam
bàsicament d’acord amb tots els arguments que s’han donat
aquí, encara que m’agradaria afegir un parell de consideracions.

Ja s’ha dit repetides vegades durant aquest debat que les
transferències als consells insulars han estat mal dotades, però
la veritat és que en el cas de l’esport aquestes dotacions han
estat francament miserables. Mirin, a nivell de Consell de
Mallorca i a títol d’exemple, diria que durant l’any 95 només
han estat transferits ingressos per poder atendre les despeses de
gener fins al mes de juny, mentre que les despeses es van
transferir des d’octubre del 1994. Això ha portat a què per poder
acabar l’any s’hagin hagut de fer una sèrie de suplements de
crèdit que fossin els que permetessin fer front als programes
compromesos per part del Consell des d’octubre del 1994. Per
tant, consideram absolutament necessari poder acabar amb

aquestes disfuncions i per això votarem a favor de l’esmena
3332 d’Esquerra Unida, perquè suposa poder millorar també les
dotacions econòmiques de les transferències fetes als consells
insulars en matèria esportiva. 

També votarem a favor de les esmenes 3260 i 3261 perquè
van en la línia d’afavorir el contacte entre les Illes, tot el que
sigui tasques de coordinació són competències clares del
Govern d’aquesta Comunitat Autònoma i, per tant, el concedir
beques que cobreixin almenys el cost d’insularitat i que
permetin que els nostres esportistes puguin desplaçar-se d’una
manera més fàcil ens sembla una bona inversió, ens sembla una
inversió molt més important que no pas seguir afavorint un cert
clientelisme en les grans competicions. 

També creiem molt important que es conegui, com ja ha dit
el portaveu del Grup d’Esquerra Unida, la nostra tradició en
matèria d’esports i que s’estudiïn i que es coordinin els esforços
en aquest sentit entre totes les Illes, i per això també votarem
l’esmena 3263. 

Respecte a les esmenes del PSM també puc dir que
compartim tots els arguments que s’han donat, que ha donat el
seu portaveu i encara que nosaltres creiem que el foment i la
promoció de l’esport és una competència dels consells insulars,
la propera celebració de la Universiada és un esdeveniment prou
important com perquè l’esport universitari mereixi un
tractament extraordinari i, en aquest sentit, votaríem també
l’esmena 3748. 

I també les ajudes a l’esport escolar a través de les Apa que
proposen vostès a l’esmena 3748 ens sembla important donar-li
suport, ja que és una bona d’establir una colAlaboració entre
institucions en un tema, lògicament, tan important com és
l’esport escolar. 

Res més, gràcies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gràcies, i fer constar en el Diari de Sessions que el
seguiment previst era el correcte i que, per tant, les esmenes que
se sotmetran a votació per part d’aquesta Presidència, referides
al Grup Parlamentari Nacionalista-PSM en el debat número 13,
programa 4570, promoció de l’esport, són les números 3685 i
3748. Per part del Grup Parlamentari Popular, el Sr. Jaén té la
paraula. 
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EL SR. JAÉN I PALACIOS: 

Muchas gracias, Sr. Presidente. Nos encontramos aquí, en
este programa, desde luego con muchas menos enmiendas, y de
nuevo casi las mismas razones que habíamos expuesto en
nuestra anterior intervención. 

Hay una que es de interés, pero seguramente por el carácter
muy local y por no constituir federación no recibe ayuda, que es
el tema de los deportes tradicionales; pero sí es cierto que el tiro
con honda, por ejemplo, que está constituido como una
federación, pues sí que recibe ayudas del Gobierno porque, en
función de los criterios de las subvenciones que establece la
conselleria. 

Se pide por ejemplo ayudas para desplazamientos de
deportistas de las islas menores, bien, ya existe, hay un
programa y unos créditos concretos destinados a este fin. Las
ayudas a las APAs, también hay algunas actuaciones del
Gobierno en este aspecto y yo me detendría en dos cosas, que
serían infraestructuras deportivas y el fomento del deporte
universitario. Respecto al primero, esas infraestructuras
deportivas, hay que recordar que el Gobierno ha hecho una gran
actuación juntamente con el Consejo Superior de Deportes en
muchos municipios para que los centros docentes dispongan de
instalaciones para la práctica del deporte. Por otra parte, como
ha dicho la Sra. Riera, efectivamente, eso ya está transferido a
los consejos insulares y existe un plan de equipamientos e
instalaciones deportivas y, en consecuencia, no me parece
correcto que sea el Gobierno el que tenga que cargar con una
competencia que ya está transferida y dotada. 

Y por último el fomento del deporte universitario ¿qué falta
hace? Muchísima falta, pero mucha, porque se cae el alma a los
pies cuando uno se pasea por el campus y observa que
solamente hay una pista para jugar a baloncesto en la Escuela de
Turismo del Gobierno; pero claro, eso no es competencia del
Gobierno, eso hace falta que cuando se construye un campus
universitario quien diseña los equipamientos tiene que
contemplar la práctica del deporte; qué lejos estamos
desgraciadamente de otras universidades y qué lejos estamos de
Europa y desde luego de Estados Unidos, donde la práctica del
deporte, como ustedes bien saben, está bien imbricada en la
universidad. El Gobierno de todas formas participa en la
fundación para la Universiada del 99 y, bueno, yo creo que hace
un gran esfuerzo junto a otras instituciones, no se le puede pedir
más. Muchas gracias, Sr. Presidente. 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gràcies, Sr. Diputat. A la Secció 14, Conselleria
d’Economia i Hisenda, no s’hi mantenen esmenes. Passam al
debat número 14, de totalitat, Secció 15, Agricultura i Pesca, i
l’agrupació de les empreses públiques de Sefobasa i Semilla. Hi
han presentat esmenes el Grup Parlamentari Nacionalista- PSM
i el Grup Parlamentari Socialista. Anem a veure primer
l’esmena a la totalitat del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM,
NºRGE 3687 i té la paraula el Sr. Orfila. 

EL SR. ORFILA I PONS: 

Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Quins can vis ha
representat amb la política agrària impulsada pel Govern de les
Illes Balears, el canvi del conseller que dirigeix políticament
aquesta àrea? Després d’haver llegit i rellegit el Diari de
Sessions de la compareixença del conseller més la dotzena
d’alts càrrecs que l’acompanyaven per presentar els seus
pressuposts i després de comparar el contingut d’aquesta
compareixença amb la que, pel mateix motiu, es va dur a terme
l’any passat, els he de confessar que sols n’he detectat quatre de
canvis: el primer, la situació en que encara es troba el conseller
i que jo m’atreviria a qualificar de permanent aterratge, va
aterrant poc a poquet a una realitat que va descobrint com a
realment dura i complex, i açò du com a conseqüència una certa
incapacitat encara per donar respostes a les preguntes concretes
que se li formulaven en comissió. La veritat és que la manca de
precisió en l’explicació de les actuacions que es pensaven dur
a terme i el fet que els pressuposts que presenta el Govern
siguin cada vegada críptics ja seria un motiu per presentar una
esmena a la totalitat de la secció. Els diputats i diputades han de
saber que voten i el fet que el Govern no acabi d’explicar-ho de
forma suficient és un motiu prou evident de rebuig. Però
continuem amb les novetats que es varen desprendre de la
compareixença, primera, com deia, la poca experiència del
conseller. 

Segona, el canvi de nom d’una direcció general que passa de
denominar-se d’estructures agràries, com es deia l’any passat,
a denominar-se enguany de desenvolupament rural i medi
natural, un canvi absolutament intranscendent. Tercer canvi:
l’anunci de la possible desaparició de Seamasa, un anunci
important. I finalment la caiguda del que el Sr. Morell va
anunciar l’any passat com l’estrella dels seus pressuposts, els
programes Oti, que han passat a ser un simple estel fugaç en el
cel del món rural de les Illes Balears.

És, per tant, lògic, Sr. Conseller, que els grups parlamentaris
esmenem la totalitat de la Secció 15, d’Agricultura i Pesca,
partint deis plantejaments que amb uns pressuposts com els que
s’han gestionat el 95 no serà tampoc possible capgirar les
tendències negatives del sector primari per al 96; no serà
possible aturar, per tant, la tendència a la desaparició de
l’agricultura a les Illes Balears, perquè, i a la vista de resultats
obtinguts a partir de la gestió del pressupost del 95 i del 94,
¿creuen que amb aquests pressuposts es canviarà la tendència
cap a l’envelliment de la població agrària a les Illes? ¿Sap el
conseller quin ha estat el volum real de les incorporacions dels
joves a l’agricultura a la nostra comunitat aquests dos anys
darrers? ¿S’han produït avanços el 95 en la millora de la
competitivitat de les empreses agropecuàries de les Illes?
¿Podem assegurar que les explotacions agrícola-ramaderes de
les Illes es comporten en la seva gestió com a empreses
modernes i que així s’ha produït, almenys en part, a partir de les
actuacions generades pel Govern? ¿S’han aconseguit millores
en un dels objectius que s’han anat marcant des de fa anys com
és el de rendibilitzar molt millor els recursos propis de les
explotacions agràries, de tal manera que es tendeixi a disminuir
l’adquisició de matèries primeres que tant encareixen la
producció? ¿S’han millorat els sistemes d’alimentació de la
ramaderia, per exemple produint-se una racionalització dels
mateixos? ¿Continuen augmentant els nivells de qualitat
genèrica del bestiar vacú? ¿Les subvencions per a millora



792 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 23 / Fascicle 3 / 20 i 21 de desembre del 1995 

 

genètica hi tenen res a veure amb aquesta millora? ¿Quin
objectiu es marca el Govern com a assolible en aquest pla? ¿Té
clar el Govern fins a quin punt és desitjable potenciar les
millores genètiques del bestiar vacú tenint en compte que com
més augmenta la qualitat del mateix més ha d’augmentar la
qualitat de l’alimentació i els sistemes de maneig? ¿Hi ha un
límit per a aquestes millores? ¿Ha estat capaç el Govern
d’explicar de manera convincent als ramaders de les Illes per
quin motiu havien d’afrontar aquestes millores genètiques? ¿A
quantes finques, Sr. Conseller, s’ha estès l’any 95
l’assessorament tècnic de gestió de les explotacions
agrícola-ramaderes? ¿S’ha promogut des del Govern la
incorporació deis ramaders als nuclis de control lleter de cada
illa? ¿Quantes noves organitzacions s’han creat per fer front de
manera comú als problemes comuns que tenen els agricultors i
ramaders? ¿Quantes noves agrupacions de defensa sanitària, per
exemple? ¿S’ha fet camí en l’objectiu d’aconseguir una major
participació dels pagesos en els processos de transformació i
comercialització deis seus productes, de tal manera que es
puguin beneficiar del valor afegit que generen aquests
processos? ¿S’ha produït algun increment en el grau, en el nivell
d’industrialització dels productes agroalimentaris produïts a les
Illes? ¿Quines noves empreses de transformació de productes
del camp s’han muntat i s’han creat aquest any darrer amb l’ajut
de la conselleria? I per contra ¿n’ha desaparegut alguna? ¿Han
augmentat les dificultats de les existents? ¿Com hi han incidit
des de la gestió dels seus pressuposts? ¿Ha contribuït la gestió
dels pressuposts a millorar la situació de les empreses de
transformació de productes lleters a cada illa? ¿Se salvarà
Coinga? ¿Agama ha continuat perdent quota de mercat? ¿Ha
contribuït el Govern d’alguna forma a la desitjable concentració
de les indústries lleteres a l’illa de Mallorca? ¿S’han produït
experiències de concentració o d’associació d’empreses
transformadores dels productes agraris o ramaders de les Illes
per aconseguir major competitivitat? ¿S’ha produït algun cas,
Sr. Conseller, de concentració d’empreses comercialitzadores de
productes agrícola-ramaders per tal d’afrontar amb majors
possibilitats l’objectiu de conquerir noves quotes de mercat?
¿S’ha avançat en la gestió dels seus pressuposts, en les
solucions dels problemes que afecten el sector transformador de
llet a l’illa de Mallorca? ¿Creu el conseller que la intervenció
del Govern a l’empresa Agama ha contribuït a la racionalització
del sector transformador a Mallorca? ¿S’ha actuat des de la
gestió dels pressuposts per potenciar la diversificació de les
produccions dels derivats de llet a les illes? ¿S’ha fet, en
qualsevol cas, únicament des d’Agama o pensant en el conjunt
de la producció i de les empreses transformadores de les Illes?
¿Quines actuacions ha duit el Govern en la gestió dels seus
pressuposts per salvaguardar els interessos del sector ramader
de Menorca davant la quasi irresistible tendència al monopoli
del sector transformador de productes lleters en aquella illa?
¿Què ha fet per diversificar les produccions? ¿La venda de El
Caserio a Kraft ha originat algun tipus d’actuació per part del
Govern per preparar el sector davant una possible, i esperem
que mai no succeeixi, trasllat de l’empresa fora de Menorca?
¿Ha potenciat el Govern via actuacions del desenvolupament
dels pressuposts la concentració dels comercialitzadors de
formatge artesanal de l’illa de Menorca, tretze, que a causa de
la seva atomització es veuen incapaços de dur a terme la
captació de nous mercats? ¿S’ha preocupat el Govern en la
gestió dels seus pressuposts pel que pot representar per a la
supervivència de la denominació d’origen del formatge de Maó
el fet que una sola empresa, fora del consell regulador, estigui

ja adquirint més del 60% de la totalitat de la producció
formatgera a aquella illa? ¿Es pot perdre per aquesta via la
concessió de la denominació d’origen? ¿Què s’ha fet d’aquells
plans que el Govern es va comprometre a impulsar a favor de la
creació de formatgeries en comú per aconseguir el doble
objectiu d’elaborar una major homogeneïtzació en l’elaboració
del formatge i una major qualitat de vida dels productors? ¿S’ha
fet alguna cosa des de la conselleria en la gestió dels seus
pressuposts per impulsar que els formatgers de Mallorca
obtenguin algun tipus de protecció per les seves produccions,
com pot ser una denominació d’origen o un ( ... ) de qualitat?
¿Ha augmentat el número d’empreses o explotacions
agropecuàries que s’han insertat dins algun consell regulador de
denominació d’origen a les illes gràcies a les actuacions de
foment duites a terme pel Govern? ¿Quants, quins nous
productes agropecuaris de les illes han rebut enguany una
etiqueta QC distintiva de la seva qualitat? ¿S’han incrementades
fins ara crics, avars, minsos, petits ajudes del Govern als
consells reguladors de les denominacions d’origen? ¿I als
productors d’aliments de qualitat controlada, se’ls ha ajudat de
forma suficient? ¿S’han creat nous mercats artesanals de
productes agraris amb l’ajuda del Govern tal i com es preveia?
¿S’ha incrementat el nivell de consum dels productes
alimentaris de qualitat controlada o denominació d’origen
elaborats o produïts a les illes? ¿S’ha arribat a produir algun
exemple pràctic d’aquella concertació intersectorial que
recomanava el fa un temps famós i avui absolutament "missing"
Llibre Verd de l’Agricultura a les Illes Balears? ¿Com es pensen
dur a terme els plans per promoure que el sector turístic i
l’agrari facin manetes, sí, allò que li agradava dir al Sr. Morell,
el germà gran, turisme, donant la ma al germà petit, agricultura?
¿Té realment projectades actuacions en aquest sentit la
conselleria tal i com va dir a la compareixença? ¿Quina partida
hi dedicarà? ¿Com s’ha previst superar el "handicap" que
representa la manca d’estructures per comercialitzar les
produccions agràries en comú si una de les exigències del sector
turístic i especialment l’hoteler és el de la concentració de
l’oferta i l’interlocució única? ¿El foment del pacte per a l’acord
intersectorial es promou de cara al sector hoteler o també des de
la restauració des de l’Administració? ¿Pensam sols en les
produccions hortofrutícoles o també amb les càrnies? ¿Què
dedicarà a cada un d’aquests aspectes? ¿Les dificultats del
sector lleter impossibilitaran un acord d’aquest tipus també
referit a ell? ¿Té previstes actuacions el Govern que permetin
superar els problemes originats per la fórmula tradicional dels
pagaments del sector hoteler, és a dir, a 90 o a 120 dies? ¿S’han
duit a terme actuacions de foment del cooperativisme de primer
i segon grau a les Illes en base a l’execució del pressupost
d’enguany? ¿S’ha creat alguna nova cooperativa el 95? ¿S’han
incrementat el número de socis de les cooperatives existents
gràcies a les actuacions del Govern? ¿Quantes vegades, Sr.
Conseller, s’ha reunit el Consell Agrari de les Illes Balears?
¿Com s’ha regulat la participació del sector en la presa de
decisions de la conselleria? ¿Quants camins rurals realment
d’interès agrícola s’han millorat enguany? ¿Quants quilòmetres
representen? ¿I el 96, quants pagesos han vist millorades les
seves condicions de vida, és a dir, quantes actuacions de millora
de l’habitatge rural s’han duit a terme dins cada una de les Illes?
¿Quants telèfons rurals s’han instalAlat a cada illa, Sr. Conseller?
¿Quantes finques resten a les Illes sense electrificar i quines
s’han electrificat enguany? ¿Què hi dedicarà per a l’any que ve?
¿S’han creat comunitats de regants per aprofitar les aigües
residuals amb l’ajuda de l’Administració? ¿Els plantejaments
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que els pagesos han de ser els gestors del medi natural, a part de
ser una idea preciosa, s’ha concretat en alguna actuació real des
de la conselleria? ¿Algú aquí dins creu sincerament que amb les
actuacions duites a terme pel Govern s’ha promogut el
manteniment de les races autòctones de les Illes? ¿S’ha
preocupat el Govern per les causes del fracàs de les
assegurances agràries en general al sector i, particularment, al
sector ramader? ¿Quina ha estat, Sr. Conseller, la rendibilitat de
les dotzenes de milions gastades en els darrers anys en estudis
per part de la Conselleria? ¿Per quin motiu no es preveuen per
al 96 les transferències als consells insulars en matèria
d’agricultura, ramaderia i pesca? ¿Hi ha algun nou plantejament
respecte de la publicitat institucional des de la conselleria, que
fins ara ha resultat un vertader exercici de tirar els doblers
públics? 

Miri, Sr. Conseller, ah no, una darrera pregunta, perdó,
¿pensen, Sr. Conseller -aquesta és molt interessant-, pensen fer
alguna cosa per eliminar, per fer desaparèixer d’una vegada per
totes i com sigui l’anacrònica i semifeudal societat rural
menorquina? 

Miri, Sr. Conseller, senyores i senyors diputats, aquestes 73
preguntes valides respecte de la utilitat dels pressuposts del 95,
que nosaltres dubtam, ho són també respecte de la utilitat dels
pressuposts que avui presenta el Govern, gairebé calcats des de
l’any passat. I la nostra opinió, Sr. Conseller, és que no, que
realment amb aquests pressuposts no es dóna resposta als
problemes que té plantejats el sector; que mínimament hem
resumit amb forma de preguntes, i es fixin que ni hem tengut
temps d’entrar a parlar del sector forestal ni de la gestió del
medi natural, ni d’Otis, ni del sector pesquer, ni de la política
del món rural, ni de la prevenció l’extinció d’incendis, ni
d’aqüicultura ni de marisqueig. 

En resum, són els seus, Sr. Conseller, uns pressuposts que
no donen respostes i aquest és l’objecte de l’esmena que
presentam. Si vostè, Sr. Conseller, puja a aquesta tribuna i ho
reconeix així, ens oferim i estic segur que coincidirem amb la
resta deis grups de l’oposició, ens comprometem a ajudar-los a
redactar de nou, a redactar uns nous pressuposts de la Secció 15;
sense més ànims, Sr. Conseller, li puc assegurar que els de
colAlaborar. Si en canvi no és així entengui, Sr. Conseller, el
nostre vot negatiu. Gràcies. 

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

EL SR. PRESIDENT: 

Gràcies, Sr. Orfila. Per part del Grup Parlamentari Socialista
es mantenen les esmenes a la totalitat 3582, 3583 i 3584. Per
defensar-les té la paraula la Sra. Amer. 

LA SRA AMER I RIERA: 

Gràcies, Sr. President. Sres. Diputades, Srs. Diputats, molts
d’interrogants estan presents en el sector, interrogants que
compartim en gran part perquè no ens agrada el panorama
agrari, no ens agraden les expectatives del sector. Per tant, hem
de dir aquí que aquests pressuposts no responen a les necessitats
reals del sector, no serveixen per dinamitzar, organitzar,
mobilitzar i animar tota l’activitat productiva del món rural.
Presentam aquesta esmena a la totalitat perquè pensam que
l’agricultura, la ramaderia i la pesca de les Illes Balears ara més
que mai necessita tenir una visió de futur; s’han d’haver pres
aquelles decisions ara importants, valentes per tal d’afrontar
amb bones perspectives el canvi de segle. I per això manca
també consensuar amb el propi sector i estudiar de ple les
solucions reals del sector. 

Amb aquests pressuposts no s’aconseguirà recuperar un
sector que any rera any veu com es deteriora, com no es valora
suficientment el seu vertader pes econòmic i social. Perquè
volem donar l’impuls definitiu a l’acció de govern en política
agrària i pesquera hem d’insistir en la importància de la
conservació del medi rural, itineraris de muntanya, vials verds,
energies alternatives o racionalització de l’aigua. Hem de
dedicar esforços a l’equilibri i control dels terrenys i del subsòl;
política de forestació, de millora de camins rurals o itineraris
d’interès; conservació i vigilància dels parcs naturals, suport a
organitzacions del medi natural; política de formació i
aprofitaments de recursos del fons social europeu; suport a
agrupacions o a associacions de pagesos; política lletera;
política pesquera; entorn mari. Manca, en tot cas, que la política
agrària estigui suportada pel propi sector, fomentar el consell
agrari i el consell regulador d’agricultura ecològica. Perquè tots
hem de ser exigents dins aquesta sensibilitar del medi natural,
per tot això, presentam aquesta esmena a la totalitat de la Secció
15. 
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Presentam també aquestes esmenes de desaparició de les
empreses públiques Sefobasa i Semilla. Observam dins el
objectius de Sefobasa la realització de treballs forestals i es
concreta per al 1996 en formació, mecanització i millora del
control tècnic i administratiu i procés de dades. Entenem i creim
que està justificat que la Conselleria d’Agricultura, Ramaderia
i Pesca ha de dur aquests serveis forestals per donar una major
transparència i, en tot cas, poder adjudicar en concursos públics
determinades tasques i evitar possibles competències deslleials.
Per tant, creim que és important mantenir un bon servei de
vigilància, gestió i control del medi rural i que la conselleria
afronti aquest servei. 

Consideram que els programes d’actuació de Semilla,
participació i promoció d’empreses, prestació de serveis per a
foment i promoció, experimentació en plantes medicinals,
compra de maquinària per cessió, en lloguer, informatització de
línies i ajudes de la Unió Europea, poden ser realitzats per la
mateixa conselleria a través d’alguna de les direccions generals
i permetre millorar, a través de convenis amb organitzacions
agràries i cooperatives. Entenem que Semilla és totalment
prescindible perquè l’actuació de Govern a través d’aquesta
empresa pública ben bé es podria canalitzar mitjançant aquestes
associacions agràries o cooperatives. És per la qual cosa que
creim que són totalment innecessàries com a tals empreses
públiques i demanam la seva desaparició. Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gràcies, Sra. Amer. Per part del Govern, té la paraula
l’Hble. Conseller d’Agricultura i Pesca Sr. Marià Socias. 

EL SR. CONSELLER D’AGRICULTURA I PESCA
(Marià Socias i Morell): 

Moltes gràcies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats ja en
aquestes hores molt breument, agrair al diputat Sr. Orfila i Sra.
Amer les seves paraules; dir-los no obstant que des del Govern
no es comparteixen la totalitat presentades pel Grup
Parlamentari Nacionalista i Grup Parlamentari Socialista a la
Secció 15. 

Amb caràcter general li he de dir que les seves dues
intervencions es resumeixen molt semblants en el sentit que els
pressuposts no serveixen per abordar els problemes del sector
o els pressuposts no serveixen per al ressorgiment de
l’agricultura. Agrair al Sr. Orfila les seves 73 preguntes, jo crec
que tendran al llarg de tot l’any amb la gestió diària que
intentarem dur a terme; agrair-li almenys el reconeixement de
què quatre coses han canviat dins la conselleria, jo crec que n’ha
canviada qualcuna més, però en qualsevol cas ja li agraesc
almenys les quatre coses i reconèixer que encara que hi hagi
poca experiència estam intentant superar-nos a poc a poc i dia
a dia.

Dir-los que els pressuposts que presenta la Conselleria
d’Agricultura són uns pressuposts que ja vàrem indicar a la
compareixença davant la Comissió d’Economia, uns pressuposts
de contenció, austers; jo crec que són uns bons pressuposts
tenint en compte a més que l’any 96 és un any que el Govern
s’ha marcat unes limitacions pressupostàries molt clares;
pretenen ser uns pressuposts molt realistes i que pretenen tenir
els peus damunt la terra. Des de la conselleria ens hem marcat
per suposat durant l’any que ve no dur a terme grans projectes,
intentar canviar o invertir la situació del sector, amb petits
projectes millorar la gestió i la burocràcia que no sempre
funciona correctament. Creim que els pressuposts que s’han
presentat serveixen, en definitiva, per abordar els principals
problemes o el principal problema que té el sector de la manca
de competitivitat que es produeix, entre altres raons, per una
falta d’adequació dels productes a la demanda, per una qualitat
variable de productes, per uns certs costs de producció o per una
edat avançada d’agricultors. 

En els pressuposts s’inclouen diverses partides, el que en
definitiva pensam és intentar resoldre aquestes qüestions i,
bàsicament, els vull dir que la política que està concretada a
nivell de pressuposts de la conselleria li puc concretar en
aquestes quatre idees: en primer lloc, una política de qualitat de
productes amb uns signes distintius de qualitat i amb una
promoció de productes de Balears, connectat evidentment amb
el que ha comentat vostè d’aquesta idea de pacte intersectorial,
que creim que amb caràcter global no es pot produir, només
hem d’intentar xerrar d’una relació interprofessional entre
agricultura i turisme o hoteleria des del moment en que xerrem
de productes de qualitat i que, per tant, s’incorporin un grup
d’hotels, però no tots els hotels, creim que l’altre sistema no ha
funcionat i crec que tampoc no podrà funcionar. En segon lloc,
segon eix fonamental, abaratiment de costs de producció. Es
començarà durant l’any que ve, sempre que no hi hagi
problemes, la dessecadora d’alfals. En tercer lloc, continuar amb
les campanyes de sanejament ramader important que hi ha hagut
durant aquests vuit anys i que han duit a que Balears s’hagi
pogut declarar indemne de determinades malalties; campanyes
de sanejament, a més, que s’augmentaran amb una campanya,
jo diria que bastant forta, de compliment de la legalitat vigent
quant al control sanitari de l’entrada d’animals ja iniciada però
que només s’ha iniciat, és a dir que pensam continuar i que
pensam dur als darrers termes, en el sentit de controlar els
animals que entren respecte a que la nostra ramaderia no es vegi
afectada per malalties que puguin entrar des de fora, combinat,
amés, amb una política de fraus alimentaris que ja s’ha iniciat
per part de la conselleria, que s’ha iniciat després de molts
problemes tot i que l’Estat va transferir dues vacants dotades de
doblers però no de personal, tota vegada que la persona no es va
poder transferir.
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Programes importants de la conselleria, intentarem canviar
totalment la política lletera que dur la Comunitat Autònoma.
Creim que es poden fer coses interessants en matèria de política
lletera que no sigui un enfrontament i una lluita entre les
centrals lleteres que hi ha a Mallorca, sinó que totes aquestes
centrals lleteres tenen la possibilitat de poder desenvolupar-se,
almenys a curt termini, dins la Comunitat Autònoma, que no
sigui una lluita entre centrals per llevar-se ramaders o per
intentar vendre preus a la baixa. 

Per altra part, almenys li he d’agrair també el reconeixement
que s’hagi pogut introduir tot el sistema de les assegurances
agràries, que creim que és important, que s’havia de tornar a
reimplantar, que hem reimplantat i que pensam potenciar durant
l’any que ve. Fins i tot, per part del ministeri i per part d’unes
reunions que hi va haver amb distints consellers d’agricultura,
distintes comunitats autònomes, perquè certs acords en intentar
avançar i millorar el sistema d’assegurances agràries. 

Per altra part, programa important de la conselleria en
matèria de foment de races autòctones. Ja s’han pres els acords
pertinents en matèria de llibres de genealogia i millora genètica
que no només assoleixi el bestiar vacum sinó també altres tipus
de bestiar. 

En matèria de pesca, seguir amb l’execució del programa
Ifop, iniciativa comunitària i pesca, en definitiva, les línies
mestres que ens marca la Unió Europea en aquesta matèria. 

I en matèria de medi natural, indicar-los que els pressuposts
pretenen resumir-lo en tres punts: foment d’energia alternativa
per intentar aprofitar la biomassa; projecte amb la Conselleria
de Comerç i Indústria, per a almenys de caràcter experimental
veure fins a quin punt es pot ajudar a subvencionar per intentar
palAliar els problemes que es creen en aquesta matèria;
consolidació de la política de pares, intentarem que durant el
primer trimestre de l’any que ve estiguin constituïdes totes les
autoritats del parc i tots els patronats o juntes rectores amb el
seu pertinent director, que, per tant, funcionin d’una manera ja
correcta. 

Per altra part, política de reforestació, ha donat bons
resultats. Es creen encara problemes en matèria de burocràcia o
en matèria de gestió diària, però que intentarem palAliar. 

Per altra part, quant a la desaparició de les empreses
indicar-los que el Govern, des de la Conselleria d’Agricultura
i Pesca, ja ha plantejat en els pressuposts de l’any que ve, per
tant el pressupost que estam discutint, la desaparició de
Seamasa. Crec que hem aportat suficientment amb la
desaparició de Seamasa i, per tant, no podem acceptar de cap
manera la desaparició de dues empreses que en aquest moment
creim que són primordials per a la política que du la Comunitat
Autònoma. Sefobasa, quant a la política de medi natural i a la
política de prevenció i extinció contra incendis. Només la
extinció d’incendis, la prevenció, justificaria que existís una
empresa com la que existeix, que per suposat s’haurà de
dimensionar correctament tenint en compte que el que no
podem fer a mig termini és anar a una empresa d’unes
extraordinàries dimensions per evitar problemes. 

Per altra part, quant a Semilla, actuacions estratègiques que
du: creim que és important, almenys durant l’any que ve,
mantenir aquesta empresa i, per tant, el Govern no es planteja
la desaparició de cap de les dues d’elles. Veig que no s’ha
presentat en el cas d’Ibabsa quant a que el sector s’ha manifestat
diverses vegades en la permanència d’aquesta empresa quant al
sector. 

I, en definitiva, per acabar, indicar-los que creim que dins
una política restrictiva, com s’ha marcat la Comunitat
Autònoma durant l’any que ve, aquests són els únics
pressuposts possibles, el més realistes possible i, possiblement,
són continuistes respecte als pressuposts d’enguany que han
estat vigents, però també hem de tenir que ens estam movent
dins una política comunitària que és, en definitiva, la que ens
marca les regles, però el que sí els puc dir és que amb la gestió
que hi ha hagut durant una sèrie de mesos crec que hi ha una
sèrie de canvis que s’han plantejat des de la conselleria i que es
plantejaran durant l’any que ve. 

Moltes gràcies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gràcies, Sr. Socias. Per al torn de replica, té la paraula el Sr.
Orfila. 

EL SR. ORFILA I PONS: 

Gràcies, Sr. President. I ara que hem de fer? Rediscutir, miri,
Sr. Conseller, és que jo tenc la sensació, la lleugera sensació de
que vostè i jo hem vist pelAlícules diferents i que l’exercici de
debat que hem fet avui no ha estat real perquè ens les hem
contat un a l’altre, sense escoltar-nos massa, i, per tant, no estam
rallant del mateix. Per tant, podem fer dues coses: o reiterar-nos
en les qüestions que plantejàvem i que nosaltres creim que
representen una radiografia del sector, un sector amb molts
problemes, amb greus problemes; o entrar a debatre les
qüestions generals que vostè ha plantejat i que són semblants a
les que va plantejar ja a la seva compareixença en comissió. I
crec que per a cap de les dues coses hi ha un ambient suficient,
ni per hora ni per oportunitat; jo el convid a que debatem més
en aquest Parlament, en comissió; nosaltres l’interpelAlarem amb
diferents sectors, apartats de la política agrícola, pesquera,
forestal, perquè no es pot fer una anàlisi superficial de la
situació agrària a les Illes i hem d’entrar a fons en els
problemes. Nosaltres entenem que vostè està en aquest procés
d’aterratge i hem de convenir que la seva és una de les
conselleries complexes, on una bona part de la política ve
marcada per una política que s’elabora a nivell d’Unió Europea,
també per la que s’elabora a nivell d’Estat; però amb
problemàtiques també específiques que necessiten de respostes
molt concretes, partint d’aquesta posada de peus a terra que
nosaltres intentarem contribuir a què sigui el més lleugera però
real possible. 
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Només una recomanació, Sr. Conseller, i acabaré, perquè
crec que el debat podria ser superflu si entràssim en detalls ara,
una recomanació: alerta amb els canvis radicals, alerta amb els
canvis radicals perquè m’ha estranyat l’únic element de canvi
del que vostè ha parlat des de la tribuna, un canvi, canviarem
totalment la política lletera de la comunitat, i he sentit un calfred
que em recorria l’esquena. Estam parlant d’un dels sectors més
sensibles de la nostra comunitat, amb uns problemes greus, molt
complexes; no hi ha cap comunitat, no hi ha hagut cap Estat de
la Unió Europea que hagi estat capaç de revolucionar el sector,
a canviar totalment el sector lleter perquè és un dels que vénen
més condicionats per la política agrària; és, precisament, el
sector on vostès no poden, la dreta conservadora, no pot aplicar
la ment, la seva filosofia, la se va ideologia liberal,
liberal-conservadora, perquè es fa, es produeix l’antítesi, el
plantejament absolutament contrari del que és liberalisme, és la
intervenció al cent per cent, fins al punt de dir-li al pagès com
aquest pot produir i per analitzar les quantitats superiors a
aquella producció, bé, no és així, no és la producció, és la
capacitat de comercialització; bé, vostè ho sap perfectament. Per
tant, amb peus de plom, amb mà de ferro, però amb guants de
seda, perquè aquest sector tan sensible, si no s’hi actua amb
aquestes característiques que li dic pot explosionar en qualsevol
moment; em cregui que del sector agrari és un dels que té uns
problemes més seriosos i, per tant, més difícils de resoldre.
Nosaltres ens oferim a colAlaborar, a ajudar en trobar les sortides
que siguin necessàries. Estic convençut que és una actitud
general de tots els grups. 

Miri, Sr. Conseller, i acab, perquè no està sent un debat de
pressuposts, és evident, la conselleria que més consens va
produir, va propiciar, va ser la d’agricultura i no és per
casualitat. El conseller anterior era dialogant, eminentment
dialogant i va topar amb portaveus dialogants també, que tenien
vertaderes ganes de construir, sinó perquè la complexitat
d’aquest sector exigeix aquesta resposta consensuada; i ha estat
la resposta consensuada i la política de front comú la que ha fet
que determinades instàncies fora de la nostra comunitat, em
referesc al Ministeri d’Agricultura, i de vegades la pròpia Unió
Europea hagin estat receptius a propostes que es feien des de la
nostra comunitat. Es deia, es detectava que no es plantejaven
problemes perquè sí, que no se cercava córrer aventures, que és
una de les qüestions que ens preocupen; i en parlarem després
Sr. Conseller, quan s’han corregut aventures s’ha fet mal al
sector, en parlarem quan parlem, quan rallem concretament del
tema de les assegurances agràries; perquè a un sector tan
complex, tan difícil, amb tants de problemes i tan sensible com
és aquest si avui li diem que hem de potenciar les assegurances
agràries i l’ajudam des de l’Administració i demà li diem tot el
contrari el desorientam i l’induïm a l’abandó i és el que mai no
podem fer respecte d’aquest sector.

Sr. Conseller, la nostra oferta de colAlaboració és total,
sabent que l’haurem d’estirar perquè toqui de ver amb els peus
a terra, serà la nostra feina i vostè ho haurà d’entendre així.
Gràcies. 

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

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per part del Grup Parlamentari
Socialista i en torn de contrarèplica, té la paraula la Sra.
Diputada Amer. 

LA SRA. AMER I RIERA: 

Gràcies, Sr. President. Sres. Diputades, Srs. Diputats, Sr.
Conseller hem d’insistir aquí en la importància de dedicar
esforços a la política agrària de les Illes Balears, perfectament
compatible, entenem, dins el marc comunitari, dins el marc de
conservació del medi natural, de defensa del paisatge rural, així,
i sobretot, l’activitat productiva sense dubtes. I ens oferim,
sense dubtes, dins aquesta colAlaboració ja que ha comentat
també el Sr. Orfila. Entenem que és important dedicar esforços
en aquest sentit. 

No ens sorprèn que no doni suport a aquestes esmenes a la
totalitat, no és estrany i des de l’esforç que any rera any des de
I’oposició el Grup Parlamentari Socialista insisteix amb
aquestes esmenes a la totalitat, perquè seguim pensant que
temes importants com és el tema de la formació, de la
revitalització i el tornar joves, entrar dins el problema de
l’envelliment o dels joves incorporar-se dins el món rural, dins
la millora d’aquestes estructures productives, amb la millora de
la imatge dels productes, a la comercialització, evitar fraus
alimentaris com el que hem pogut viure que això no millora,
hem pogut veure darrerament, i que això no millora evidentment
aquesta sortida deIs productes, no necessàriament per als
turistes, per a la pròpia gent, per als propis illencs de les Illes, i
necessiten tots aquests temes una resposta dins la política
agrària de la Comunitat i més en concret en els pressuposts del
96. 

En qualsevol cas, jo entenc que no es justifica la continuïtat
i la necessitat de mantenir aquestes empreses públiques, sí el
servei, insistesc que pot dur a través d’aquests serveis forestals,
Sefobasa, però duts des de la pròpia conselleria o a través de
Semilla, molts que poden estar en colAlaboració a través de
cooperatives, d’aquí jo entenc i hi vull insistir des d’aquí, en la
importància de tenir una major actitud de les institucions
públiques, una major intervenció, un major intercanvi en el tema
de les organitzacions i aplicar als sindicats i a les associacions
agràries, implicats directament amb el mateix sector. 

Moltes gràcies.
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EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Per tancar aquesta qüestió
incidental, el Sr. Conseller, María Socias, té la paraula. 

EL SR. CONSELLER D’AGRICULTURA I PESCA
(Marià Socías i Morell): 

Moltes gràcies, Sr. President. Agrair al Sr. Orfila i a la Sra.
Amer les seves paraules, i la proposta de colAlaboració i de
consens que jo des d’aquest moment agaf per dur a terme durant
l’any que ve, no pretenia menys que, en una matèria com
aquesta, tan delicada, puguem arribar precisament a acords, els
distints grups polítics, per intentar fer coses conjuntament, que
més m’agradaria que a les 78 preguntes que s’han fet, les
puguem contestar durant l’any que ve i les puguem contestar
precisament arribant a acords en matèries tan importants com la
política lletera. Cregui ‘m, no hi ha cosa més allunyada de la
meva intenció que dur polítiques d’aventures durant el temps
que estigui davant la Conselleria d’Agricultura, ni jo ni el meu
equip, tot el contrari, precisament el que he intentat transmetre
a distintes compareixences aquí, al Parlament, és que la política
que pensa dur la conselleria és una política que no serà de grans
projectes, i ho vull repetir, una política que haurà d’estar sempre
amb els peus a terra, perquè crec que moltes vegades no tocam
amb els peus a terra, crec que és necessari reconduir una sèrie
de qüestions, i això és el que intentava manifestar-li, en distintes
matèries, com pot ser la política lletera. Crec que la política que
s’ha dut en matèria de llet, sé que és la més delicada que hi ha
dins la Comunitat Autònoma, no només el sector ramader més
important de les Illes, sinó una part important de l’agricultura
balear, crec que en qualsevol cas el que no es pot fer és entrar
i continuar amb la política de lluita entre indústries i centrals
lleteres, com hi ha aquí, a Mallorca. 

I crec que des d’aquest punt de vista podem fer qualque
cosa, i podem fer qualque cosa, entre altres coses, explicant que
la llet de Mallorca, per raons de la campanya de sanejament
ramader que s’ha fet durant tots aquests anys anteriors, té unes
majors qualitats que la llet de fora, perquè la gent de ca seva, les
dones de ca seva creuen que la llet del nord d’Espanya és millor
que la llet de Balears, que la llet de Mallorca parlant en concret,
greu error que en definitiva no hem d’intentar transmetre i jo per
això deman la colAlaboració, per intentar explicar que aquí hi ha
un mercat suficient per poder vendre i poder canviar, per tant,
aquesta política. Això com una primera fase, sabent després que
existeix un Pla de concertació aprovat pel Parlament a l’anterior
legislatura que en definitiva hi va haver un grau de consens
pràcticament absolut i que s’hauria de dur a terme. 

Repetir-li, per tant, que esperam que durant l’any que ve
puguem tractar monogràficament tots aquests temes, perquè
puguin tenir contestació totes les preguntes que han formulat.
Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Per fixar la posició, per part
d’Esquerra Unida, té la paraula la diputada Sra. Margalida
Thomàs. 

LA SRA. THOMÀS I ANDREU: 

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors diputats.
El Grup Parlamentari d’Esquerra Unida donarà suport a les dues
esmenes a la totalitat presentades pels grups Nacionalista i
Socialista, en part perquè coincidim amb tots els interrogants
que ha plantejat el Grup Nacionalista, i també perquè
compartim totalment la filosofia de l’esmena a la totalitat que
ha presentat el Grup Socialista. Som conscients que tota la
política agrària ve marcada, com ha dit el Sr. Conseller, per la
política comunitària, és aquesta política la que mou les regles,
i precisament quan parla que tot aquest sector s’ha de tractar
tocant amb els peus aterra, és la visió que nosaltres també tenim,
però radicalment distinta en el sentit que tocar amb els peus
aterra també significa major dedicació, major intervenció del
Govern en tots aquests sectors, en tota la seva complexitat. Per
tant, pensam que major participació dels sindicats agraris, de les
cooperatives i major consulta amb els directament afectats per
tots aquests problemes, seria una política radicalment distinta de
la que planteja el Sr. Conseller en aquests pressuposts. 

Per tant, donam suport a les dues esmenes a la totalitat.

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Per part del Grup
Parlamentari Popular, té la paraula el seu portaveu, Sr. Juaneda.

EL SR. JUANEDA I CABRISAS: 

Sí, moltes gràcies, Sr. President. Per dir que, contràriament
al que pensen els grups Nacionalista i Socialista, nosaltres estam
convençuts que aquests pressuposts no s’han elaborat ni s’han
fet d’esquena als problemes del sector, evidentment tampoc no
compartim la visió catastròfica que té el Sr. Ramon Orfila sobre
la situació del sector i les mesures que du a terme el Govern per
solucionar-les. Ha dit el conseller que amb aquests pressuposts
ens movem dins un marc de restriccions i d’austeritat que és el
criteri que s’ha fixat el Govern per a l’any 96, i per tant els
pressuposts són els que tenim i amb aquestes consignacions
pressupostàries hem de fer el màxim d’actuacions que permetin
aconseguir millores dins el sector. També s’ha dit que aquest
pressupost ve marcat bàsicament per les línies fixades per la
Unió Europea, amb la reforma de la política agrària comuna, i
en aquest sentit nosaltres creim que els objectius i les actuacions
que té prevists la conselleria, amb les corresponents dotacions
pressupostàries, permetran efectivament continuar millorant el
sector amb les mesures que es contemplen en els diferents
programes que integren aquesta secció 15. Creim que durant
l’any 96, el conseller superarà àmpliament l’examen a que l’ha
intentat sotmetre el Sr. Orfila, crec que quedarà demostrat que
aquest examen el podrà superar i, a més, amb bona nota, i, per
tant, per tots aquests i pel que acab d’exposar, no donarem
suport des del Grup Popular a les esmenes a la totalitat que
s’han presentat. 
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En relació a les dues esmenes relatives a les empreses
públiques, compartim el criteri de la conselleria, que són
necessàries i que duen a terme un bon servei i amb la forma
jurídica més adient i, per tant, tampoc no donarem suport a les
esmenes de totalitat relatives a les empreses públiques, Sefobasa
i Semilla. 

Moltes gràcies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gràcies, I passam al debat núm. 15, de globalitat, de
la resta de les esmenes que resten pendents de l’anterior debato
Per part del Grup Parlamentari d’Esquerra Unida de les Illes
Balears, hi ha dues esmenes presentades, les 3333 i 3334. Per
defensar-les, té la paraula la portaveu d’Esquerra Unida, Sra.
Margalida Thomàs. 

LA SRA. THOMÀS I ANDREU: 

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors diputats.
Aquestes dues esmenes són molt senzilles, només fan referència
a la major dotació de complements específics al personal de
guarderia forestal i major dotació de recursos materials per a
aquest treball que realitza aquest personal, atès el fet que a la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears som la darrera
comunitat en nombre d’agents forestals i és tres vegades inferior
a la mitjana de totes les comunitats autònomes, així com el
nombre d’hectàrees que per agent té destinat, és
considerablement major, superior també a la mitjana de les
altres comunitats europees. Pensam que una major dotació
econòmica a aquest personal, atès que hi ha política de no
creació d’ocupació pública, afavoriria unes millores condicions
de feina, el fet que durant l’estiu s’arribin a realitzar fins a 400
hores extraordinàries d’aquest poc personal que té la Comunitat
Autònoma en guarderia forestal, faria, amb aquestes dues
esmenes, que es millorassin les condicions de treball d’aquest
personal. 

Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Per part del Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM, hi ha presentades les esmenes
RGE núm. 3688, 3689, 3690, 3691, 3692, 3693, 3694, 3752,
3695, 3696, 3698, 3699, 3700, 3686 i 3701. Per defensar
aquestes esmenes, té la paraula el Sr. Orfila. 

EL SR. ORFILA I PONS:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, Sort que
només he fet preguntes, perquè si així es desprèn per part del
Grup del PP que he estat catastrofista ... Però, anem a les
esmenes parcials. 

Ja hem deixat clar que per a nosaltres el pressupost de la
secció 15 era insuficient i amb unes prioritats que no
compartim, però, de forma constructiva hem volgut presentar un
conjunt d’esmenes parcials, el debat de les quals ha de servir,
almenys, per reforçar determinats plantejaments. Així,
proposam la realització d’un esforç des de la Conselleria
d’Agricultura en favor de l’electrificació rural, és evident que
sense energia elèctrica no és possible la modernització de les
explotacions agràries ni ho és tampoc la necessària millora de
les condicions de vida d’aquells i aquelles que fan feina al
campo Proposam fer-ho, a més a més, des del foment de les
energies alternatives, conscients com som que una de les
dificultats per electrificar el camp, és la distancia entre les
explotacions agrícoles que encareix i fa prohibitives les
instalAlacions tradicionals. En el camp de les energies
alternatives, amb la combinació d’algunes, està possiblement la
sortida a aquest problema, una sortida que permetrà, al mateix
temps, la supressió d’un element d’alt impacte paisatgístic com
són les trameses aèries. 

La gran assignatura pendent del món agrari, Sr. Conseller,
senyores i senyors diputats, és sens dubte la industrialització, la
transformació. No debades se sap que és precisament en els
processos de transformació i comercialització on més
s’incrementa el valor afegit respecte del preu final de venda deis
productes agropecuaris, la mateixa tendència del consum dels
productes alimentaris n’és clarificadora. Mirin: un 70% deis
productes agropecuaris que es consumeixen transformats a la
Unió Europea i als Estats Units, aquest percentatge arriba quasi
al 90%, i de vegades el procés de transformació és prou senzill.
Però convindran vostès que sigui com sigui és del tot vital que
els pagesos participin en aquest procés de forma activa, i ja ho
fan, encara que a la nostra comunitat, sigui aquesta una
participació molt tímida encara i que per açò és precisament
necessari potenciar-la. Però, una xifra canta per si mateixa, a
nivell de l’Estat espanyol, 3115 empreses cooperatives, amb
més d’un milió d’associats, facturen ja -són xifres del 94- més
d’un bilió de pessetes anuals en productes 
agropecuaris, empreses de transformació en la seva major part.
Intentam potenciar aquestes empreses des de les esmenes que
hem presentat. 

Les esmenes 3690, 91 i 92 es refereixen a la necessitat de
reforçar la vertebració del teixit social que té a veure amb el
món rural de les Illes Balears. Un dels dèficits que més
dificulten el progrés del món rural és la manca d’estructuració
que pateix. El nostre, les Illes Balears, és un país desvertebrat i
des de l’administració s’ha d’incentivar un canvi en aquesta
situació. Dins els cercles comunitaris, Sr. Conseller, es diu que
els sindicats agrícoles francesos poden fer caure, quan així s’ho
proposen, un govern, però que a l’Estat espanyol no tenen poder
ni per fer canviar ni un sol director general de la comunitat
Autònoma més petita de tot l’estat; i s’ha de potenciar el
sindicalisme agrari, encara que, com deia l’anterior ministre
d’Agricultura, el Sr. Romero, es faci des de l’actitud egoista i
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interessada per part de l’administració, de poder tenir així uns
interlocutors vàlids. 

Reforçar el sindicalisme, és per tant una porta de futur, i el
mateix succeeix amb els grups, les organitzacions ecologistes,
conservacionistes, compleixen unes funcions tan importants des
del punt de vista de la conservació del medi natural, que
l’administració ha de cercar protegir-los, fomentar les seves
actuacions sense cercar, no obstant, mai condicionar-los. I jo ho
entenc, que a aquell que governa li pot ser molest rebre la
constant pluja de denúncies, de recriminacions per les múltiples
equivocacions que des de les institucions els que gestionam,
sempre cometem, però no poden deixar de reconèixer que sense
la feina didàctica, constant deIs grups ecologistes, difícilment
comptaríem amb un estat d’opinió tan conscienciat respecte de
la necessitat de preservar el medi natural. Però és que, a més a
més, aquestes organitzacions duen a terme una feina molt
important des d’actituds de voluntariat que supleixen les
actuacions que l’administració no es veu capaç; de dur a terme
per si mateixa. 

Finalment, consideram que s’ha de potenciar l’òrgan de
participació del sector agrari, és a dir, el consell agrari de les
Illes Balears, aquell que segons el Llibre Verd era la base de la
reforma del sector, sense la qual res no seria possible, i és una
frase entre cometes, és a dir, la participació, aquesta, ha quedat
reduïda, Sr. Conseller, senyores i senyors diputats, a la seva
mínima expressió, pràcticament no es reuneix més que una
vegada per any, i així succeeix que el necessari consens del
sector respecte de les actuacions de la conselleria, no sols no
existeix, sinó que ni tan sols se cerca. 

Destinar 100 milions a fomentar la substitució dels sistemes
de reguiu d’alt consum d’aigua per uns altres més racionals, és
una altra de les esmenes presentades pel PSM, a tots ens ha fet
mal d’ulls veure com en ple estiu es rega encara amb sistemes
tan poc adequats com és el d’aspersió, les mateixes
organitzacions agràries estan disposades a impulsar aquesta
substitució si s’estableixen els ajuts que ho permetin. 

Com dèiem al debat de l’esmena a la totalitat de la secció,
l’estrella dels anteriors pressuposts va ser les operacions
territorials integrades, un vertader bluff, fins ara un vertader
bluff que, no obstant, va aixecar moltes expectatives i que
continuam considerant un element molt vàlid per promoure el
desenvolupament del món rural. Mirin, senyores i senyors
diputats, si hi ha una cosa que desincentivi, que desanimi,
aquesta és la practica massa corrent de qui gestionen els
interessos públics, d’aixecar falses expectatives, amb la
designació dels municipis sobre els que es durien a terme
aquestes actuacions verticals de desenvolupament, es va
aconseguir un alt nivell de mobilització social, i no es pot tirar
per terra la ilAlusió generada, l’instam, Sr. Conseller, que sigui
així.

La gestió dels pares naturals i de les zones protegides per la
legislació emanada d’aquest parlament és un altre debat que
s’ha reiterat prou vegades en aquesta santa casa, el mateix
conseller reconeixia que és ben cert, a la seva compareixença,
que no s’hi destinen suficients fons des de la conselleria. Les
esmenes 3695 i 98 proposen incrementar les partides destinades
a aquesta finalitat, posant l’accent en les actuacions per a la
conservació de l’àrea natural d’especial interès d’Es Trenc, des
Salobrar de Campos per la seva especial situació de degradació.

L’esmena 3696 podria resultar una mica insòlita si tenim en
compte que el que proposa és incrementar el capítol 1, i és
realment poc usual que sigui l’oposició qui proposi un
increment en les contractacions de personal. El fet és, però, que
la situació de la guarderia forestal de les Illes així ho exigeix.
Som, i ja ho hem discutit moltes vegades, la Comunitat
Autònoma amb menys guardes forestals per hectàrea de bosc,
la comunitat amb manco guardes per hectàrea de sòl protegit, la
comunitat amb més pocs guardes forestals per hectàrea cremada
en els darrers anys; i tots vostès saben que el paper que juga el
Servei de Guarderia Forestal en la protecció de les àrees
naturals, en la gestió de les zones boscoses, en el mateix control
d’activitats recreatives com és la caça, és fonamental; i saben,
sens dubte, que determinades actuacions sols les poden dur a
terme els guardes forestals per la seva condició funcionarial. És
per açò que no ens podem conformar amb els augments, amb les
contractacions de personal per part de l’empresa pública
Sefobasa, i açò és un dels motius de l’esmena 3696 de la qual
parlava. 

Les assegurances agràries són fonamentals, perquè ja saben
vostès, senyores i senyors diputats, que l’Administració no pot
ajudar perquè la legislació comunitària així li impedeix als
agricultors víctima d’algun desastre que hagi afectat les seves
produccions, si és que existís la possibilitat d’haver assegurat
aquestes produccions, si hi ha la possibilitat d’assegurar les
produccions mai no es podrà indemnitzar als agricultors per una
catàstrofe si ells tenien aquesta oportunitat. Saben també que la
cultura dels agricultors i ramaders de les Balears no passa per
les assegurances i que per açò és necessari incentivar la
contractació de les mateixes. Es tracta de demostrar amb la
practica fins a quin punt és necessària aquesta practica
preventiva i deixar després al sector que actuï en conseqüència.

El fet és que la política dubitativa i contradictòria de la
conselleria que uns anys ha impulsat aquestes subvencions, ha
impulsat les assegurances subvencionant-les, i altres anys les ha
suprimit, ha desorientat el sector. Volem que s’incrementin els
ajuts amb aquesta finalitat i que la conselleria assumeixi un
objectiu molt important, i això és importantíssim, Sr. Conseller,
discernir quines noves assegurances s’han d’implantar a partir
del que es considera, potser, la demanda del sector. Vostès
saben que molts deis problemes dels sectors agraris no són
assegurables pel fet que les línies d’assegurances es fan a la
carta, i fins ara s’han establert a partir de les peticions
formulades per als sectors de la Comunitat amb més pes agrari,
es tracta d’establir-ne de pròpies, adequades a les necessitats
dels agricultors i ramaders de les Illes Balears, saben, per
exemple, Sr. President, senyores i senyors diputats, que no es
poden assegurar determinades malalties, que són endèmiques en
canvi a les Illes Balears, a Menorca concretament, i no es poden
assegurar perquè ningú no ha previst una línia que cobrís
aquesta situació concreta. 
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Un altre bloc d’esmenes -i acab, Sr. President- era el que es
refereix al foment de les produccions d’aliments de qualitat
controlada, així com a la seva comercialització i al seu consum.
És conegut que hi ha una certa tendència entre el consumidor a
apreciar cada vegada més els aliments de qualitat, és per açò
que fomentar les produccions d’aliments que comptin amb el
reconeixement que representa una denominació d’origen o una
etiqueta QC, és una aposta de futur, s’ha d’incentivar l’obtenció
d’aquells distintius de qualitat per als productes agropecuaris de
les Illes Balears, prendre les mesures que garanteixin que els
controls sobre la qualitat són reals, que el consumidor, quan els
consumeixi, sàpiga, estigui convençut que està garantida
aquesta qualitat, i plantejar-se seriosament la promoció del seu
consum. Altres comunitats han fet ja una gran feina en aquest
sentit i els resultats són espectaculars, realment espectaculars en
algunes zones de l’estat espanyol. A les Illes Balears tot just
s’ha començat a encetar aquesta política, i és un vertader
desafiament dur-la a terme de manera rigorosa, i el mateix
succeeix amb l’agricultura biològica o ecològica o com se la
vulgui anomenar, és cert que té un gran futur, però
l’administració ha de procurar-li el suport suficient des del
principi per permetre que es consolidi i comenci a arribar de
manera atractiva, primer als seus productors, que ja comencen
a estar organitzats i finalment als consumidors que seran els que
garantiran que les produccions, que la feina dels que s’arrisquen
a obtenir aquesta agricultura biològica tenguin una sortida real.

El foment del cooperativisme és en aquest sentit
absolutament vital per al futur del sector, i així com fa uns anys
semblava que la conselleria havia assumit aquest repte, els
darrers tres anys ha demostrat tot el contrari fins al punt que
s’han ignorat estructures fomentades, creades des del propi
govern i que podrien i haurien de jugar un paper fonamental en
la modemització del sector i al foment de la participació dels
productors en aquests processos de transformació i molt
especialment de comercialització dels que parlava fa un
moment: Ucabal, Ucame en són dos exemples, i estam
convençuts que una i l’altra podrien assumir perfectament
moltes de les actuacions que la conselleria encarrega avui a
alguna empresa pública com és Semilla. 

Potenciar les associacions de defensa forestal em sembla un
element important en les polítiques de prevenció d ‘incendis, i
per açò proposam incrementar les partides que s’hi destinen, i
finalment, amb l’esmena 3700, pretenem que es recuperi el Pla
d’esculls artificials que sembla que està paralitzat des de fa un
temps i respecte del qual no es preveuen increments, no es
preveuen actuacions per a l’any 1996. 

Són, en suma, actuacions que pensam que una bona part
podrien ser perfectament assumibles pel grup que dóna suport
al Govern, per tant per al propi govern, i que contribuirien, i no
poc, a mostrar, per una banda, la façana, la cara amable del
Govern, aquesta capacitat per dur a terme la línia de consens
que es reclamava fa un moment. Jo no sé si succeirà avui, si se
n’aprovarà cap de les nostres esmenes, però creguin que totes
són constructives. Però, miri que li dic, Sr. Conseller, encara
que sigui així, nosaltres continuarem mantenint la mà estesa. 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per part del Grup Parlamentari
Socialista, s’han presentat les esmenes següents: 3608, 3607
3606, 3605, 3586, 3589, 3609, 3610, 3588, 3590, 3622, 3599,
3600, 3602, 3603, 3595, 3593, 3594, 3598, 3630, 3591, 3592,
3585, 3587, 3604, 3596, 3601 i 3597. Per fer-ne la defensa, té
la paraula la diputada Sra. Mercè Amer. 

LA SRA. AMER I RIERA: 

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors diputats.
L’aprofitament racional dels nostres recursos ha de ser
l’objectiu prioritari, l’esmena 3608 pretén l’estudi de la
viabilitat de tota la xarxa ferroviària analitzat en termes de cost
econòmic, social, comparativament a les carreteres, trànsit,
accidents, energia o vials verds, obrint rutes turístiques com a
complement a aquest turisme de sol i platja. 

Senyalització d’itineraris de muntanya per tal d’incentivar
o donar suport als ajuntaments en temes de camins rurals,
esmena 3607, és una altra tasca important que consideram que
la Conselleria d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, ha
d’incentivar. 

La millora de les infraestructures per tal d’adequar els
nivells de benestar, prestacions necessàries, comparativament
ciutat i món rural, per tal de facilitar i cercar alternatives viables
de millora de les infraestructures bàsiques i incentivar i atreure
d’aquesta forma els pagesos. 

Si l’electrificació rural, i aquesta és l’esmena 3606, a
Menorca s’ha cobert en gran part, les dificultats per aïllament
que encara queden, és l’objectiu d’aquesta esmena per tal
d’afrontar projectes energètics alternatius. 

L’esmena 3605, encara que s’acusa exageradament el camp,
i estam d’acord amb el conseller a les compareixences, del gran
consum d’aigua, aquest és en tot cas important i necessari i
cercar noves tècniques, nous conreus, en tot cas racionalitzar el
consum de l’aigua així com l’aprofitament de la depuració
terciària, són objectius als quals hi hem de dedicar especial
atenció. 
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Important és també dedicar esforços a la millora de la
ramaderia de les Illes i les especificitats concretes que presenta,
i més en concret en temes sanitaris, esmena 3586, evitar la
contaminació del subsòl, que afecta els aqüífers, a causa no tan
sols de nitrats sinó també pels residus produïts per les granges
animals, més coneguts per purines. 

Esmena 3589, iniciar el procés, ja que és molt poc el
patrimoni forestal o rústic que ha adquirit la Comunitat
Autònoma a les illes menors, això permetria afrontar polítiques
de forestació, d’experimentació, neteja de boscos, evitar
incendis i posar a disposició, en tot cas, del poble, per gaudir-ne.

Agrupam aquí les esmenes 3609, 3610 i 3622, perquè creim
que és competència de la Conselleria d’Agricultura, Ramaderia
i Pesca la feina que es fa dins el món rural i, per tant, de millora
dels camins rurals a totes les Illes, així com rutes alternatives i
de valor ecològic, és molt important insistir en la seva
conservació, establir convenis de colAlaboració amb ajuntaments
per tal de garantir-ne el manteniment. 

Millorar la vigilància, i aquí insistim com altres grups,
millorar la vigilància com a forma de prevenció per tal d’evitar
perjudicar el bosc i defensar, per tant, les zones boscoses és
l’objectiu de l’esmena 3589, d’ampliació de la guarderia forestal
que ha de permetre més control i resguardar, així, aquest medi
natural. 

Formació permanent de guies-natura, s’emmarcaria dins la
insistència que venim fent en temes de formació, esmena 3590.
En concret, aquí, dins aquest complement de serveis a la
producció. 

Esmenes 3599 i 3600, tal com venim exposant aquests
darrers anys, el Grup Parlamentari Socialista hem de donar
suport a aquelles associacions sense ànim de lucre,
caracteritzades per la defensa dels nostres boscos i en general
per la defensa de la natura. 

Albufera des Grau, una altra típica, esmena 3602, com a
nucli de gestió de la reserva de la biosfera de Menorca,
conservar i protegir implica inversions per part dels poders
públics i, per tant, implica el compromís del Govern. 

Esmena 3603, condicionament de l’itinerari al llarg del
torrent al barranc d’Algendar, a Ferreries i Ciutadella, amb el
mateix sentit de protecció d’aquest medi natural, que resulta un
itinerari de molt de valor paisatgístic i popular, millorar també
la senyalització. 

Aquest suport a agrupacions agràries de gestió empresarial,
esmena 3595, juntar esforços, i és una insistència, per tal de
poder aplicar tècniques empresarials per difondre, vendre,
adquirir o comercialitzar els seus productes. 

Grup d’esmenes per tal d’incentivar la formació dels
pagesos de les Illes, 3593, 3591 i 3592. Consideram aquesta
qüestió importantíssima per dotar el sector d’una gestió més
competitiva i per tal d’anar cap a una gestió més empresarial de
l’explotació. En concret, ... 

EL SR. PRESIDENT: 

Continuï, Sra. Diputada, i deman disculpes per aquestes
interrupcions que es produeixen. Srs. Diputats, per favor. 

LA SRA. AMER I RIERA: 

Gràcies, Sr. President. Insistir en aquestes esmenes en el
tema de formació, pensam que és un deIs puntals importants en
el tema agrari. I, en concret, ens referim amb aquestes esmenes,
a beques a aquells joves que estan estudiant o que han acabat,
per poder rebre un incentiu per poder-se dedicar a desenvolupar
aquella activitat estudiada o formació més directa en
colAlaboració amb agrupacions, cooperatives o sindicats agraris.

Una esmena nova, volem introduir, 3594, centres
d’informació i documentació agrària, pensam que de cada
vegada són més les necessitats contínues d’informació concreta,
actualitzada i classificada sobre qualsevol tema d’actualitat en
matèria d’agricultura, ramaderia i pesca, cosa que fa necessari
plantejar aquests centres. L’evolució i els canvis continus en
matèria agrària i pesquera necessiten un seguiment continu i de
les decisions que es puguin prendre aquí, a nivell d’Espanya o
a nivell de la Unió Europea i que exigeix aquest tipus
d’informació actualitzada i amb la corresponent classificació
informatitzada. Per tant, d’aquí aquesta esmena 3594, centre
d’informació i documentació agrària. 

Convenis amb associacions agràries, 3598, en la mateixa
línia que intenta el nostre grup per tal d’incentivar el sector
primari de la nostra comunitat, canalitzar aquestes línies d’ajut,
de compres, d’estudis, de reducció de cost d’aquest sector,
d’aquestes associacions. 

Esmena 3630, amb el mateix sentit que ens hem pronunciat
amb caràcter general, de racionalització de l’ús de l’aigua,
aquesta esmena d’aprofitament de l’aigua depurada de Ses
Salines. 

I per tal d’estimular també el sector lleter, esmena 3585, ja
ho vàrem comentar a les compareixences del Sr. Conseller,
creació d’una borsa de quotes lleteres. Ja en parlàvem i entenem
que és important establir aquestes condicions de millora i
reconducció d’un sector tan important com del que hem estat
parlant, ja se n’ha fet menció en aquest debat de pressuposts.
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Esmena 3587, si bé la conselleria, a través de la Direcció
General de Pesca, ha colAlocat esculls a diferents zones de
Balears, consideram important la seva instalAlació per
revitalitzar el medi marí a les Illes, en concret a Menorca, en
aquest sentit, també, conservació, esmena 3604, i creació de
reserves marines o parcs naturals marins. 

I ja les tres darreres esmenes, dins el programa del pla
integral del sector agrari, entenem que és un deure de les
institucions fer possible que es desenvolupin associacions i
cooperatives agràries per tal que el sector pugui afrontar els
reptes que impulsa la societat moderna, com vertadera
organització interna del sector, per motivar i ajudar i solucionar
els greus problemes que té plantejats la nostra pagesia. 

Esmena 3601, i ja ho comentàvem l’any passat, continuam
reivindicant la necessitat de dotar Formentera d’aquesta finca
experimental, entenem que com a municipi aïllat és important
mantenir unes estructures agràries pròpies, amb adequació a
l’entorn, i a les característiques productives d’una zona
típicament de secà, així i tot que coneixem l’existència d’una
finca d’aquestes característiques a Eivissa. 

I ja la darrera esmena, 3597, importància de mantenir
l’estructura organitzativa en la línia ja marcada pels altres grups,
es tracta amb aquesta esmena cobrir la necessitat d’organització
i funcionament del Consell regulador de l’agricultura ecològica,
CAE. Moltes de gràcies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Fixació per part dels altres
grups. Per part del Grup Parlamentari Popular, té la paraula el
Sr. Juaneda. 

EL SR. JUANEDA I CABRISAS: 

Gràcies, Sr. President. En general, les esmenes que han
presentat els diferents grups polítics, tot i que en alguns casos
contenen propostes interessants, creim que en general no poden
ser assumides i aprovades pel nostre grup, i açò per diferents
motius que exposaré de forma global. 

En primer lloc, perquè bona part de les esmenes, de fet,
incideixen en actuacions que la conselleria ve realitzant cada
any i que té previst continuar realitzant durant el 96, mesures de
foment de l’associacionisme, de millora de sistema de regadiu,
millora de camins rurals, en matèria de cursos de formació, de
conservació del medi rural, etc., ja són degudament
contemplades a càrrec de les diferents partides pressupostàries,
Queden molt bé aquestes grans intervencions aquí, a la Cambra,
que pretenen donar la sensació que des de la conselleria no
s’actua, però nosaltres entenem que aquesta no és la situació. 

En segon lloc, perquè moltes de les esmenes creim nosaltres
que es plantegen de forma poc rigorosa, no es poden proposar
actuacions multimilionàries solAlicitant baixes de partides del
programa corresponent a l’objectiu 5b, perquè es tracta, creim
nosaltres, de fons de la Unió Europea, que com a tals són
finalistes i, per tant, s’han de destinar a unes mesures concretes
que vénen fixades a aquest programa comunitari. Per altra
banda, també proposen baixes de partides de despeses de
funcionament de la conselleria, proposen la baixa també a les

partides corresponents a les transferències a les empreses
públiques, baixes a crèdit d’altres seccions que corresponen a
molts de casos a compromisos adquirits i per tant ineludibles i
nosaltres evidentment no compartim aquests criteris. 

Altres esmenes presenten autèntics defectes de forma, per
exemple, fan referència a programes inexistents o donen de
baixa quantitats molt superiors a les efectivament consignades
al pressupost i jo entenc que als grups de l’oposició els pugui
interessar fer el debat polític, perquè així ha de ser i que no els
interessin tant aquestes qüestions de forma que acab de dir, però
nosaltres no podem donar suport a esmenes que són
inaplicables, a esmenes que per molt que puguem discutir sobre
alguns temes, si no són d’aplicació i són d’una aplicació
inviable, no poden ser evidentment aprovades per nosaltres. 

Finalment, com he dit abans, vull dir que ens trobam davant
uns pressuposts restrictius, que, evidentment, a tots ens
agradaria poder disposar de majors recursos que ens
permetessin dur a terme moltes més actuacions, però es tracta
de fixar unes prioritats, que segurament els altres grups
n’establirien unes altres, i així queda reflectit a les diverses
esmenes, però amb el pressupost que s’ha presentat, nosaltres
estam convençuts que es contribuirà de forma molt positiva a
aconseguir els objectius que s’ha fixat la conselleria per a aquest
exercici 96. 

Per tots aquests motius, votarem en contra de les esmenes
presentades i donarem suport als pressuposts d’aquesta secció
15, excepte en una esmena que presenta el PSM, la núm. 3752,
que fa referència a afectar una quantitat de 2,5 milions de
pessetes per a la creació i el foment de les associacions de
defensa forestal, però amb una transacció en el sentit que la
partida afectada sigui la 77.000 en lloc de la 78.000, perquè
aquesta darrera està molt ajustada, cosa que no passa en el cas
de la partida que proposam que quedi afectada en aquesta
finalitat. 

I res més, moltes gràcies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gràcies, Sr. Diputat. I arribats a les dotze, passarem
a les votacions de tot el debat produït al llarg del dia. En primer
lloc, es procedirà a la votació de les esmenes presentades a
l’articulat i a les seccions i empreses, vistes fins a aquest
moment. Passam a la votació de les esmenes corresponents al
debat 1 que agrupa els títols del 2on al 8è i que inclou els
articles 2 a 30. Es procedirà a la votació conjunta de totes les
esmenes incloses en aquest debat i presentades pels diferents
grups parlamentaris. Vull fer constar que per part del Grup
Parlamentari Socialista s’ha retirat l’esmena 3364. 
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Per tant, deman, les senyores i els senyors diputats que votin
a favor de les esmenes presentades, es volen posar drets, per
favor? Poden seure. 

Vots en contra? Gràcies. 

Abstencions? No n’hi ha. 

Vots a favor, 28; en contra, 31. Queden rebutjades totes les
esmenes presentades dins el debat 1, que agrupaven els títols
2on a 8è i els articles 2 a 30. 

Passam a la votació de les esmenes corresponents al debat
2, que fa referència a disposicions addicionals, nova disposició
transitòria i exposició de motius. La votació també es farà
conjunta, i en aquest debat hi havia esmenes presentades per
part del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM i per part del
Grup Parlamentari Socialista. 

Senyores i senyors diputats que votin a favor de les esmenes,
es volen posar drets, per favor? Poden seure, gràcies. 

Vots en contra? Poden seure, moltes gràcies. 

Abstencions? No n’hi ha. 

28 vots a favor, en contra 31. Queden rebutjades aquestes
esmenes. 

Una vegada votades les esmenes, passarem a la votació de
l’articulat, comprès dins els debats 1 i 2. Deman als portaveus
si volen que facem votació separada, article per article, tal com
està previst o si es pot fer una votació conjunta de tot l’articulat.
Tot conjuntament? 

Senyores i senyors diputats que votin a favor deIs articles 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,
22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 i 30, es volen posar drets, per
favor? Poden seure, gràcies.

Vots en contra? Poden seure, moltes gràcies. 

Abstencions? 

A favor, 31; en contra 28. Queden aprovats tots els articles,
de l'1 al 30. 

Passam a la votació conjunta, si no hi ha cap inconvenient,
de les disposicions addicionals primera, segona, tercera, quarta
i cinquena.

Senyores i senyors diputats que votin a favor, es volen posar
drets per favor? Poden seure, gràcies.

Vots en contra? Poden seure, moltes gràcies. 

A favor, 31; en contra, 28. Queden aprovades les
disposicions addicionals primera, segona, tercera, quarta i
cinquena. 

Votació de la disposició derogatòria. 

Vots a favor? Poden seure, gràcies. 

Vots en contra? Poden seure, moltes gràcies. 

Abstencions? 

(Rialles) 

Supòs que consideram 28 vots d’abstenció, no és així,
senyors del Grup Mixt?, 28 d’abstenció. 

Vots a favor, 31; abstencions, 28. Queda aprovada la
disposició derogatòria. 

Votació de la disposició final primera i de la disposició final
segona. 

Vots a favor? 

Vots en contra? 

Abstencions? Moltes gràcies. 

Queden aprovades per 31 vots a favor i 28 abstencions. 

Passam a la votació de l’exposició de motius. 

Vots a favor? 

Vots en contra? 

Queda aprovada per 31 vots a favor i 28 en contra. 

Demanaria un poc d’atenció perquè entram ara dins unes
votacions on hi hem de prestar més atenció que no a l’articulat.

Passarem a la votació de les esmenes corresponents al debat
3, creació d ‘una nova conselleria de Treball i Ocupació,
esmena presentada per part del Grup Parlamentari Socialista,
núm. 3522. . 

Vots a favor? 

Vots en contra? 

A favor, 28; en contra, 31; queda rebutjada aquesta esmena.
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Passam a la votació de les esmenes corresponents al debat
4, de globalitat, secció 02, Parlament de les Illes Balears, i es
procedirà a la votació conjunta de les dues esmenes presentades
pel Grup Parlamentari Nacionalista-PSM. 

Vots a favor? 

Vots en contra? 

Abstencions? 

Vots a favor, 12; en contra, 31; abstencions, 16. Queden
rebutjades aquestes esmenes. 

Passam a la votació de les esmenes corresponents al debat
5, de globalitat, secció 04, Consell Econòmic i Social de les
Illes Balears. Es procedirà també a la votació conjunta de totes
les esmenes dels diferents grups parlamentaris, el Grup
Parlamentari Socialista, el Grup Parlamentari d’Esquerra Unida
de les Illes Balears i el Grup Parlamentari Nacionalista-PSM. 

Vots a favor? 

Vots en contra? 

Abstencions? 

28 vots a favor, 31 en contra. Queden rebutjades aquestes
esmenes. 

Sr. Ouetglas, té qualque dificultat? 

EL SR. QUETGLAS I ROSANES: 

Sí, gràcies, Sr. President. Tenc un dubte, no sé si hem votat
la secció 02. 

EL SR. PRESIDENT: 

La secció es vota al final de tot el debat pressupostari, quan
s’hagin acabat totes les esmenes de totes les seccions, es votaran
les seccions. 

EL SR. QUETGLAS I ROSANES: 

Gràcies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 

Repetim el resultat: vots a favor, 28; en contra, 31. Queden
rebutjades les esmenes presentades al debat 5. 

Passam a la votació de les esmenes corresponents al debat
6 de totalitat, secció 11, Presidència del Govern balear, i de
l’empresa pública Ficobalsa. Es procedirà a la votació conjunta
de les esmenes presentades, la del Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM i la del Grup Parlamentari Socialista.

Vots a favor? 

Vots en contra? 

Abstencions? 

Vots a favor, 28; en contra, 31; abstencions, no n’hi ha.
Queden rebutjades aquestes esmenes. 

Entram a la votació de les esmenes corresponents al debat 7,
de globalitat, i s’agrupen totes les esmenes que feien referència
al debat 6, secció 11, Presidència del Govern. Aquí s’han
presentat esmenes per part del Grup Parlamentari Mixt, per part
del Grup Parlamentari Esquerra Unida de les Illes Balears, per
part del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM i per part del
Grup Parlamentari Socialista, es votaran totes conjuntament, si
bé es produirà una votació per separat de les esmenes
d’Esquerra Unida de les Illes Balears núm. 3301 i 3302, on
s’aplica la baixa a la primera d’un milió de pessetes, es canvia
la 62000 i s’aplica la baixa 63000, i el mateix a l’esmena 3302,
de 2 milions de pessetes. 

Sres. i Srs. Diputats que votin a favor d’aquestes dues
esmenes transaccionades, es volen posar drets, per favor?
Moltes gràcies. 

S’aproven per unanimitat. 

I passam a la votació de la resta de les esmenes dels grups
parlamentaris Mixt, Esquerra Unida de les Illes Balears,
Nacionalista-PSM i Socialista. 

Sres. i Srs. Diputats que votin a favor, es volen posar drets,
per favor? 

Vots en contra? 

Abstencions? 

Vots a favor, 28; en contra, 31; abstencions, no n’hi ha.
Queden rebutjades la resta de les esmenes. 

Passam a la votació del debat 8 de totalitat, secció 12,
Conselleria de Turisme. Es procedirà a la votació conjunta de
les esmenes presentades que són dues dels grups parlamentaris
Nacionalista-PSM i Socialista, a la totalitat de la secció 12. 

Sres. i Srs. Diputats que votin a favor d’aquestes dues
esmenes, es volen posar drets, per favor? 

Vots en contra? 

Abstencions? No n'hi ha. 

Vots a favor, 28; en contra, 31. Queden rebutjades les
esmenes presentades.
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Demanaria silenci, per favor.

Votació de les esmenes corresponents al debat 9, de
globalitat, de totes les esmenes que feien referència a la secció
12 i corresponents al debat 8. També es procedirà a la votació
conjunta de totes. 

Sres. i Srs. Diputats que votin a favor de totes les esmenes
presentades al debat 9 de globalitat que fa referència a la secció
12, es volen posar drets, per favor? Poden seure, gràcies. 

Vots en contra? Poden seure, gràcies. 

Abstencions? No n’hi ha. 

Vots a favor, 28; en contra, 31. Queden rebutjades aquestes
esmenes. 

Passam a la votació de l’esmena corresponent al debat 10,
de totalitat, secció 13, Conselleria de Cultura, Educació i
Esports, esmena presentada pel Grup Parlamentari Socialista,
núm. 3635. 

Sres. i Srs. Diputats que votin a favor, es volen posar drets,
per favor? Poden seure, gràcies. 

Vots en contra? Poden seure, gràcies. 

Abstencions? No n’hi ha. 

Vots a favor, 28; en contra, 31, no hi ha abstencions. Queda
rebutjada aquesta esmena a la totalitat. 

I passam a la votació de les esmenes corresponents al debat
11, de globalitat, agrupació deis programes 4220, Sistemes i
plans educatius, i 4510, Direcció i serveis generals de la
Conselleria de Cultura, Educació i Esports. Es procedirà a la
votació conjunta de totes les esmenes dels diferents grups
parlamentaris. Cal fer constar que per part del Grup
Parlamentari Socialista, s’ha retirat l’esmena 3531 i s’ha
acceptat la transacció de I’esmena 3549 per 10 milions de
pessetes. Per tant, votarem primer aquesta esmena, separada-
ment, la 3549 que s’accepta la transacció amb 10 milions de
pessetes. 

Sres. i Srs. Diputats que votin a favor d’aquesta esmena, es
volen posar drets, per favor? Poden seure, moltes gràcies. 

S’aprova per unanimitat. 

És l’esmena 3549, transaccionada per 10 milions de
pessetes, aprovada per unanimitat. 

I passam a la votació de la resta de les esmenes del debat
núm. 11. 

Sres. i Srs. Diputats que votin a favor, es volen posar drets,
per favor? Poden seure, moltes gràcies.

Vots en contra? Poden seure, moltes gràcies

Abstencions? No n’hi ha. 

Queden rebutjades per 28 vots a favor, 31 en contra i cap
abstenció. 

Passam a la votació de les esmenes corresponents al debat
12 de globalitat, agrupació dels programes 4550, Promoció de
la cultura, i 4551, Normalització lingüística. Es procedirà també
a la votació de totes les esmenes presentades de manera
conjunta pels grups parlamentaris Esquerra Unida de les Illes
Balears, Nacionalista-PSM i Socialista. 

Sres. i Srs. Diputats que votin a favor de les esmenes
presentades, es volen posar drets, per favor? Poden seure,
gràcies. 

Vots en contra? Poden seure, gràcies. 

Abstencions? No n’hi ha. 

Vots a favor, 28; en contra, 31. Queden rebutjades aquestes
esmenes. 

I passam a la votació de les esmenes corresponents al debat
13 de globalitat, programa 4570, Promoció de l’esport. Fer notar
que la votació també serà conjunta i que s’ha retirat l’esmena
2262 per part del Grup Parlamentari Esquerra Unida de les Illes
Balears i també l’esmena 3551 per part del Grup Parlamentari
Socialista, amb la qual cosa queden vives únicament les
esmenes presentades per Esquerra Unida de les Illes Balears i
Nacionalista-PSM. 

Sres. i Srs. Diputats que votin a favor d’aquestes esmenes,
es volen posar drets, per favor? Poden seure. 

Vots en contra? Poden seure. 

Abstencions? No n ‘hi ha. 

Vots a favor, 28; en contra, 31; no hi ha abstencions. Queden
rebutjades aquestes esmenes. 

I passam a la votació de les esmenes corresponents al debat
14 de totalitat, secció 15, Agricultura i Pesca, agrupació de les
empreses públiques Sefobasa i Semilla. També es procedirà a la
votació conjunta de totes les esmenes presentades pels diferents
grups parlamentaris que, en aquest cas són els grups
parlamentaris Nacionalista-PSM i Socialista. 

Sres. i Srs. Diputats que votin a favor de les esmenes
presentades, es volen posar drets, per favor? Poden seure,
moltes gràcies.



Vots en contra, es volen posar drets? Poden seure, moltes
gràcies. 

Abstencions? No n’hi ha. 

Passam a votar les esmenes corresponents al debat 15 de
globalitat que és la resta de les esmenes que fan referència a la
secció d’ Agricultura, Ramaderia i Pesca i es procedirà a una
votació conjunta de totes les esmenes dels diferents grups
parlamentaris. A l’esmena 3752 presentada pel Grup
Parlamentari PSM, la partida que s’ha d’afectar ha de ser la 
15002,531201, 77000, i queda substituïda la 15002, 531201 i
78000, que és la transacció presentada pel Grup Parlamentari
Socialista, per tant, Popular, perdó, per tant supòs que passam
a votar primer aquesta esmena, separadament de totes les altres.

Sres. i Srs. Diputats que votin a favor d’aquesta esmena, es
volen posar drets, per favor? Poden seure, moltes gràcies, 

S’aprova per unanimitat. 

I passam a la votació de la resta de les esmenes presentades,
conjuntament, que són deis grups parlamentaris Esquerra Unida
de les Illes Balears, Nacionalista-PSM i Socialista. 

Sres. i Srs. Diputats que votin a favor, es volen posar drets,
per favor? Poden seure. 

Vots en contra? Poden seure. Moltes gràcies. 

Vots a favor, 28; en contra, 31; cap abstenció. Queden
rebutjades aquestes esmenes. 

I arribada aquesta hora se suspèn la sessió que recomençarà
demà a les 10 del matí. Moltes gràcies.
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