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EL SR. PRESIDENT:

Bones tardes, senyores i senyors diputats. Si ocupen els seus
llocs, començarem aquesta sessió del capvespre, continuant amb
el debat de pressuposts. Aquesta presidència fa una primera
previsió de votació, l'hora de la qual serà a les 18'30 hores, i en
cas que a aquesta no s'hagi acabat, cosa que és probable, llavors
l'hora serà en acabar el debat, però així no ens equivocarem i no
hi haurà gent que estigui pendent de la votació.

Començam amb el debat número 24 de globalitat, resta
d'esmenes del debat que havia quedat pendent de l'acumulació
que havia fet el Grup Parlamentari Socialista sobre l'esmena a la
totalitat a la Conselleria de Sanitat i Seguretat Social i sobre la
globalitat i totalitat de l'organis e del Servei balear de salut i
empresa pública, aquestes fan referència a les esmenes parcials
i de globalitat que es mantenen dins la secció 18. Hi tenen
presentades esmenes els grups parlamentaris d'Esquerra Unida
de les Illes Balears, el Nacionalista-PSM i el Socialista. Pel que
fa a les esmenes que ha presentat el Grup Parlamentari
Socialista, s'ha de fer l'observació que l'esmena 3476 ha de ser
3467.

Per defensar les esmenes del Grup Parlamentari d'Esquerra
Unida de les Illes Balears RGE 3322, 3315, 3317, 3316, 3319,
3323, 3324 i 3325, té la paraula la seva portaveu, Sra. Margalida
Thomàs.

LA SRA. THOMÀS I ANDREU:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors diputats.
Esquerra Unida de les Illes Balears presenta un grup de vuit
esmenes parcials que passarem a defensar.

La primera fa referència a potenciar la salut mental
comunitària amb un programa regional per a la rehabilitació
psicosocial de crònics psiquiàtrics, pensam que els malalts
psíquics, i sobretot els crònics psiquiàtrics, mereixen una atenció
especial a través d'un programa regional per a la rehabilitació
psicosocial.

La 3315 aniria en el sentit de transferir als consells insulars
totes aquelles despeses en relació amb el programa de drogues i
una mica en base al debat que hem tengut avui al migdia.

La 3317 aniria cap a l'ampliació de dotacions del Pla de
prestacions socials bàsiques, així com el Sr. Conseller avui al
migdia ens ha explicat que s'ha reduït, pensam que, des del punt
de vista dels pressupostos del 96 de la Comunitat Autònoma, s'ha
de mantenir en 40 milions de pessetes més.

La 3316, pensam que ha d'augmentar la partida dedicada al
salari social en una quantitat de 100 milions de pessetes, per tant,
augmentam la prevista pel Govern de la Comunitat, i a la vegada,
pensam que encara és possible que sigui insuficient per donar
sortida a les necessitats del col•lectiu de persones que necessiten
aquesta prestació, aquest ajut en forma de salari social. Hi ha
altres esmenes en el mateix sentit d'altres grups parlamentaris, a
les quals, ja des d'aquí ho deim, igualment els donarem suport,
perquè fins i tot coincideixen amb les mateixes quantitats.

La 3319 fa referència a la transferència als consells insulars
de les tres illes en planificació d'equipaments en tercera edat, en
aquest sentit, pensam que ha de ser una de les transferències als
consells insulars on aquests puguin treballar conjuntament, en
aquest tema de la tercera edat.

I la 3323, la 3324 i la 3325 són esmenes sobre les quals
ja discutírem i que es plantejaren en comissió i en la
compareixença en comissió del conseller de Sanitat. La
3323 fa referència, dins la intensificació de la lluita contra
l'augment creixent d'infectats de sida, a dones i a infants, hi
proposam una campanya de vacunació voluntària de totes
aquelles dones embarassades amb la vacuna contra la sida;
n'hem tret les xifres, el nombre de gestacions dutes a terme
durant l'any 1993 varen ser 17.895 a les Illes Balears, i
comptam sempre que seria una vacunació voluntària, una
vacunació que es donaria a les dones embarassades per
prevenir la transmissió vertical mare-fill que en aquest
moment suposa entre un 15 i un 20% dels infants infectats.

A l'esmena 3324, 22 milions de pessetes, quantitats, com
es veu, no massa escandaloses, pensam que perfectament
podrien ser assumides per la Conselleria de Sanitat, es tracta
de la vacuna per a l'eradicació de la malaltia Demofilus
influens B. Com es va dir a la comissió parlamentària
pertinent, les Illes, no és que sigui una de les comunitats
autònomes on hi hagi més infectats, però pensam que seria
una mesura preventiva cap als nadons, cap als nonats.
Igualment, n'hem treta la quantitat, a partir de l'any 93, per
tant, amb una vacuna massiva a tots els nonats de l'any 96
fins i tot es podrien estalviar alguns doblers d'aquests
22.676.000 pessetes.

I amb la tercera, la 3325, que també va ser motiu de
debat en la comissió, es tractaria d'augmentar el nivell
d'immunització de la població infantil contra el virus de
l'hepatitis B. Sabem que la Conselleria de Sanitat està duent
a terme una campanya a partir dels preadolescents, a partir
de dotze anys, però pensam que una quantitat de 15.987.375
pessetes possibilitaria la vacunació de tots aquells nonats,
de tots aquells nadons, que naixessin a partir del 96 i
pensam que facilitaria la prevenció d'aquesta malaltia en
infants.

Per tant, pensam que és una mesura complementària de
la campanya que duu a terme la Conselleria de Sanitat amb
unes quantitats, les tres esmenes, de 15, 22 i 8 milions, que
no desbaraten totalment els pressupostos de prevenció de la
salut i pensam que significarien una passa endavant cap a la
promoció de la salut, cap a la prevenció de malalties prou
greus com aquelles de què parlam. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada.

Passam a la defensa de les esmenes del Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM, amb RGE 3717, 3755,
3718 i 3719. Per fer-ne la defensa, té la paraula la Sra.
Diputada Catalina Bover.

LA SRA. BOVER I NICOLAU:



Gràcies, Sr. President. Senyores diputades i senyors diputats.
Intentaré no repetir els arguments que ja ha realitzat la portaveu
d'Esquerra Unida.

La defensa de les esmenes parcials que faré fan referència als
següents punts: incrementar les ajudes a les corporacions locals
per executar el Pla nacional de drogues, increment de la dotació
del Suport transitori comunitari, campanya de vacunació de la
infància i increment de la partida pressupostària de la lluita
contra la droga i la sida, totes elles dins l'àrea d'acció social.

En el programa del Pla regional de drogues, en el capítol 4,
s'hi preveu una transferència a diferents corporacions locals de
46 milions de pessetes. La problemàtica de la drogaaddicció a les
nostres illes és prou important com per dedicar-hi un gran esforç
del pressupost i un esforç d'unificació de recursos humans, és
lògic, per tant, potenciar una coordinació entre les diferents
administracions. Quines dades tenim o sabem sobre aquest
problema de la drogaaddicció? Sabem que el 29,8% de joves i
al•lotes de 18 anys ja s'ha iniciat en el consum d'alguna droga
il•legal, se situa sobre els 17 anys l'edat en què es produeix el
major abús de consum de drogues il•legals, és ver que s'ha baixat
el consum de la droga com el cannabis, però s'augmentat el
consum també de la cocaïna. La comunitat autònoma de les
nostres illes és la tercera de tot l'Estat espanyol que té més
demandes per part de toxicòmans per acollir-se a algun programa
de desintoxicació. Podem fer la lectura positiva del que he dit,
que (...) un canal important d'informació i conscienciació per part
d'aquest col•lectiu i també ja una lectura més negativa, que el
nombre de toxicòmans de les nostres illes és el més elevat de tot
l'Estat espanyol. Entenem, per tant, que les partides del capítol
4, del Pla regional de drogues, són partides finalistes que vénen
en major part des del programa nacional de drogues, cosa que
suposa que el Govern de la nostra comunitat...

EL SR. PRESIDENT:

Demanaria, per favor, que es guardés silenci per poder seguir
les intervencions dels diputats. Gràcies.

LA SRA. BOVER I NICOLAU:

Per tant, suposa, com he dit, abans, que el Govern de la nostra
comunitat hi aporti una quantitat petita del seu propi pressupost.
Per tant, demanam amb aquesta esmena un increment d'aquesta
partida de 20 milions de pessetes.

L'esmena número 3755, que fa referència a l'increment de la
dotació dels serveis socials, ja és una esmena que l'any passat ja
vàrem defensar en aquest mateix plenari. Trobam que l'aportació
del Govern de la nostra comunitat autònoma al salari social és
insuficient, i si de veritat creim que tothom té dret a tenir el
concepte "estat del benestar", s'hauria d'augmentar aquest
pressupost. Per tant, demanam un augment de 100 milions de
pessetes, coincidint també amb el que ha comentat ja abans la
portaveu d'Esquerra Unida, Sra. Thomàs.

Les campanyes de vacunació de la infància que duu a terme
la Conselleria de Sanitat i Seguretat Social són molt positives,
malgrat hi hagi deficiències. Demanaríem , per tant, que es

destinassin 10 milions de pessetes a programa específic
sobre campanya de vacunació de la infància, ja que entenem
que la prevenció és un dels factors bàsics del control de la
salut dels futurs ciutadans i ciutadanes de les nostres illes.

L'esmena 3719 fa referència a un increment de la lluita
contra la droga i la sida. Entenem que cal realitzar
actuacions diferenciades tant en el tema de la drogaaddicció
i la sida, però també hem de ser conscients de la relació que
hi ha entre toxicomania i portadors de virus de la sida. Cal
obrir els ulls a fet que el món de la toxicomania és un dels
punts a tenir en compte per fer una actuació de prevenció,
informació i suport a diferents programes. És ver que es fan
campanyes informatives de prevenció de la sida, però
aquestes no arriben als sectors amb més risc de la nostra
població, ja que de l'estudi estadístic realitzat a un servei
d'urgència en el centre de l'Hospital General de Mallorca es
dedueix que un 61,5% de dones enquestades i un 67,5%
d'homes ignoraven allò que són les pràctiques o conductes
de risc. Voldria, per tant, que el portaveu o la portaveu que
defensàs les esmenes del Grup Parlamentari del PP no ens
contestàs que les esmenes que he defensat jo mateixa en
aquest moment o que defens ara, les actuacions que
nosaltres hi plantejam, ja es vénen fent, que no ens digués
que ja es vénen fent des de la Conselleria de Sanitat i
Seguretat Social, i, per tant, no donassin suport a cap de les
esmenes, perquè crec que a l'articulat que nosaltres hem fet
a les esmenes s'hi pot veure que són una concreció i una
ampliació de les actuacions que duu a terme la conselleria
d'aquest govern. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada.

Passam a la defensa de les esmenes del Grup
Parlamentari Socialista RGE números 3505, 3508, 3493,
3496, 3621, 3468, 3507, 3502, 3503, 3504, 3506, 3509,
3492, 3497, 3495, 3500, 3499, 3494, 3498, 3501, 3467,
3511, 3491 i 3465. Per fer-ne la defensa, té la paraula el
portaveu Sr. Miquel Gascon.

EL SR. GASCON I MIR:

Sr. President, senyors i senyors diputats. Agruparem les
esmenes en blocs per a la seva defensa. La primera, la
número 3509, es refereix a la dotació amb el 0,7% del
pressupost del Salari transitori comunitari, amb una
davallada de totes les partides de la resta del pressupost,
perquè pensam que si la nostra comunitat és una comunitat
rica, comparable a nivell europeu amb les més altes, no és
de justícia que doti només amb 100 milions de pessetes les
persones menys afavorides de la nostra societat, i per això,
demanam que es pugi el salari social fins 300 milions de
pessetes, això seria una mostra de la voluntat solidària dels
illencs cap als menys afavorits i aconseguiríem poder
integrar-los en la societat.

Hi ha un altre grup d'esmenes, les esmenes 3621, 3498,
3499, 3500, que són diverses esmenes que presentem



referides a la construcció d'escoletes infantils que són necessàries
a diverses poblacions de Mallorca i de Formentera.

Amb les esmenes 3468, 3508 i 3497 demanam la
transferència de diverses escoles als ajuntaments, atès que
pensam que la gestió, d'aquestes escoles, l'ha de fer l'organisme
que estigui més pròxim al ciutadà i, en aquest cas, són els
ajuntaments qui la fan. Passa que per gestionar bé hi ha d'haver
una partida suficient; per això, demanam augment de les partides
a totes ells, altrament, pot passar el que va succeir a Menorca
amb la transferència de Borja Moll i de Magdalena Aubert en el
seu dia, que es van haver de tornar les transferències perquè no
estaven ben dotades. Confiem que ara, quan sembla que es
tornaran a transferir, no passi això. Amb aquestes transferències
així com amb altres esmenes, que són la 3502, 3506, 3507, 3504
i 3505, sol•licitam la transferència als consells insulars del Pla
regional de drogues, del Pla d'integració gitano, del centre de Son
Tugores, del menjador a l'Ajuntament de Palma i altres, tots ells
amb augment de la partida pressupostària per a la seva gestió, i
aconseguirem fer camí per, com deia el president en el debat
sobre l'acció política i de govern, desplegar el paper autonòmic
dels consells insulars.

L'esmena 3467 està retirada, Sr. President.

A continuació, hi ha les esmenes 3494 i 3495. La primera és
per a l'habilitació de pisos a Eivissa i Formentera per a malalts
mentals crònics, per cobrir el buit existent entre els malalts aguts,
que estan a hospitals generals, i els malalts de llarga durada, a un
hospital psiquiàtric. La 3495 es refereix a pisos per a atenció a
malalts terminals de la sida.

Per últim, vull referir-me a la 3491, que és també una esmena
d'afectació, per tal de realitzar a les illes menors, a Menorca,
Eivissa i Formentera, campanyes de donació d'òrgans, les quals
es fan a Mallorca a través d'una fundació on participa la
conselleria, es fan molt bé, aquestes campanyes, i a les illes
menors, en principi, no s'hi fan mai campanyes de donació
d'òrgans a nivell general, i pensam que s'ha de sensibilitzar la
gent sempre, perquè, si no, és difícil que aconseguim en un
moment donat que els familiars donin òrgans sense saber què
fan, si no se'ls ha explicat abans mai. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per fixar la posició, per part del
Grup Parlamentari Popular, té la paraula el seu portaveu, Sr. Pere
Palau.

EL SR. PALAU I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Bé, començaré per dir que, a tot aquest
bloc d'esmenes que han presentat els diferents grups
parlamentaris pràcticament, s'ha contestat en el debat a la
totalitat que han tengut el conseller i el portaveu del grup que les
havia fetes, perquè, en línies generals, crec que s'ha parlat de tots
aquests temes, de tota aquesta problemàtica que s'ha anunciat
aquí, i veig molt bé la preocupació que hi ha des dels altres
grups, però que la conselleria també ha demostrat que la tenia en
incloure-ho dins el pressupost de l'any 1996. Més o manco, em
referiré un poc a elles, per blocs també, donat el temps que
tenim.

Per exemple, hi ha un bloc, un grup d'esmenes que presenta
Esquerra Unida de les Illes Balears, per començar voldria
dir que la majoria d'elles l'afectació de la baixa, o sigui allà
on proposen la baixa, correspon, precisament, a quantitats
que estan previstes en el conveni que hi ha firmat entre el
Govern de les Illes Balears i el Consell Insular de Mallorca
per pagar la part corresponent a l'any 1996 per allò de la
incineradora; vull dir que en cas de què s'aprovassin moltes
d'aquestes esmenes deixarien buit de contengut i buit
econòmicament un conveni que no sé si els altres companys
del Consell Insular de Mallorca estarien molt d'acord en què
s'aprovassin. Nosaltres també, conscients de què creim que
el que no es pot fer, un conveni que ja està signat entre un
consell insular i el Govern balear, que el puguem deixar buit
de contengut, doncs no li podem donar suport, primerament
per aquest motiu i llavors per altres motius que també
explicaré.

Per exemple, fan referència a les campanyes de
promoció salut i vacunacions, bé, jo del que vaig entendre
i no solament ho vaig entendre, sinó que està reflectit en el
Diari de Sessions de la comissió d'Hisenda i Pressuposts, el
conseller va explicar molt bé que es realitzaran campanyes
a 89 punts de vacunació a les diferents illes; la qual cosa,
això, ens dóna una idea de l'interès que hi té la conselleria
a combatre totes aquestes, a fer aquestes prevencions; però,
a més, que fins i tot també ens va dir i per altra banda no
crec que ningú ho hagi desmentit, que el nivell de cobertura
que té la Conselleria de Sanitat i Seguretat Social,
precisament en aquest aspecte, és dels més alts que es
puguin fer, diguem fer una cooperació a nivell nacional; la
qual cosa crec que és un motiu prou suficient de pensar que
la política que es du en aquest aspecte és l'encertada.

Després es parla d'altres temes, com puguin ser salari
social, increment; drogues, més increment; equipaments
tercera edat amb ajuntaments. Bé, jo vull dir que quant als
equipaments doncs tots sabem que hi ha, mitjançant el
conveni que estableixen puntualment la conselleria i els
diferents ajuntaments, doncs ja s'arriba a acords per als
equipaments d'aquests diferents centres, que n'hi ha molts,
com ha dit el conseller avui dematí mateix. Salari social, bé,
es preveu per a aquest any un increment de 20 milions més
que no es tenien prevists per a l'any 1995. En aquest
moment tal vegada és molt difícil de dir si és poc, si és
molt, si és suficient o si no és suficient, perquè, fins i tot
estam en una situació que les quantitats que se signaren per
a l'any 1995 encara podem dir que no s'han començat a
gestionar, que no s'han començat a repartir. Per tant, jo crec
que en vers de fer esmenes d'un caire polític el que hem de
fer primer és tenir un coneixement exacte de quines són les
necessitats; la voluntat per part del Govern crec que és un
argument que fa aquest augment, i en el moment que supòs,
que veiéssim de cara a l'any 1996, 7, que aquestes quantitats
quedassin insuficients a causa de les demandes que hi ha o
a les necessitats, jo estic segur que la sensibilitat de la
conselleria o la sensibilitat del conseller, millor dit, faria
que aquestes quantitats es poguessin veure superades per a
altres anys.



Drogues, el mateix, el conseller ho ha explicat. Malgrat el
retall que hem tengut amb l'aportació per part del Govern central
la conselleria encara continua posant-hi una quantitat molt
important, fent un sacrifici econòmic d'altres partides, una
quantitat de 25 milions de pessetes.

El PSM a algunes pràcticament podria dir que les he contestat
o les don per contestades quasi amb el mateix sentit, perquè
també fan referència, increment pla de drogues, suport
comunitari, vacunacions; o sigui que don per reproduïdes les
explicacions que he donat quant a les altres.

Després, fins i tot haver fet una referència al possible
portaveu del PP que no li diguem que allò de les drogues i la
Sida, no li sortim amb allò d'ahir que es fa, bé, al final tant de bo
que ha acabat fins i tot (...) perquè nosaltres no demanam més
que una ampliació del que està fent la conselleria. Bé,
precisament, això és un reconeixement tàcit que la conselleria
està treballant en aquest sentit i que és el que he dit: si la
conselleria en qualsevol moment ves que les quantitats
destinades en aquests pressuposts no eren suficients per dur
aquestes campanyes endavant, no dubtem que els pressuposts
tenen possibilitats també de traspàs i de fer qualsevol ampliació
que el conseller cregués necessària.

Quant al grup d'esmenes que ha presentat el Grup Socialista,
bé, començaria tal vegada pel darrer, parlen de juntes arbitrals de
consum a les diferents illes; bé, jo els vull dir que hi ha una
quantitat, la Direcció General de Consum té una quantitat
assignada, però resulta si aquesta quantitat que té signada per dur
diferents actuacions a terme les treim per muntar les juntes
arbitrals de consum, llavors la deixarem buida de contengut i no
podrà dur altres actuacions. Nosaltres pensam que la política que
s'ha duit al llarg d'aquests anys o d'aquest darrer any quant a
consum crec que ha estat encertada i en aquesta línia ens podem
moure.

Campanya donació òrgans, el mateix, fins i tot el portaveu ha
reconegut que s'està fent ja, s'està donant el màxim d'informació
possible, primerament a través de la pròpia conselleria i llavors
a través d'altres associacions; creim que és la línia adequada,
solament si hi ha manca de coneixement a les Illes, doncs
demanam que bé, que arribi, però jo crec que pot arribar en la
mateixa línia, amb el mateix programa que tenim aquí.

Salari transitori comunitari, bé, aquí demanen també un
augment, doncs en la mateixa línia que he dit abans la don per
contestada.

Residència geriàtrica Alaior, bé, jo de la nota que tenc aquí
o no sé si s'ha retirat, ah, la retirada, d'acord, perquè tenia entès
que ja era una cosa que estava solucionada entre la conselleria i
el propi batle.

Després parlen d'edificis, edificis polivalents, centres de
tercera edat; anomenen concretament alguns que s'han de
fer, bé, de les notes que tenc jo en alguns casos ja estan en
vies de solució, precisament alguns d'aquests que vostès
anomenen; però, per l'altra banda, li vull recordar que a la
memòria dels pressuposts figura, a més no solament a la
memòria sinó dins els propis pressuposts, figura una partida
que té la conselleria per a la creació de nous centres de
tercera edat; la qual cosa vol dir que segurament no seran
els que vostès diuen, perquè segurament la conselleria ho
farà amb un ordre de prioritats, amb les necessitats que
creim que tengui cada zona, però vol dir que hi ha una
política clara i ben intencionada quant al que ha de ser la
creació d'aquest tipus de centres.

I després també parlen en alguns casos de traspàs als
consells insulars de programa, d'actuacions, d'activitats, jo
només vull dir una cosa: crec que quan vulguem parlar de
traspàs de competències o traspàs d'altres coses no és,
diguem, el marc adequat quan estam aquí parlant d'una llei
de pressuposts. Tots sabem que quan vulguem parlar d'una
transferència als consells insulars hi ha la Comissió Tècnica
Interinsular, que és el lloc pertinent per fer-hi les propostes,
allà es debaten independentment que llavors pugui anar
endavant o pugui anar enrera, però és el lloc, el marc
adequat per fer la proposta i que després, des d'aquí, ja
s'actuarà en conseqüència.

Moltes gràcies, Sr. President, i anunciar que votarem que
no a totes elles.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. I passam al debat de totalitat
de la Secció 20, Conselleria de Comerç i Indústria, el debat
número 26, on s'hi han presentat dues esmenes, una per part
del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, la núm. RGE
3720, i l'altra per part del Grup Parlamentari Socialista núm.
RGE 3533. S'agruparan en un mateix debat i per fer la
defensa de l'esmena del PSM, té la paraula el seu portaveu
Sr. Orfila.

EL SR. ORFILA I PONS:

Sr. President, senyores i senyors diputats. Voldria
començar la defensa de l'esmena a la totalitat de la Secció
20 que hem presentat des del PSM fent una professió de fe
en favor del manteniment del sector industrial, comercial i
artesanal de les Illes Balears i afirmant que difícilment es
pot construir un país equilibrat si no es compte amb un
sector industrial consolidat.

Açò no obstant, hem de dir que la Conselleria de Comerç
i Indústria és una de les que consideram perfectament
prescindible en l'estructura del Govern de les Illes Balears.
És prescindible perquè entenem que la major part de les
funcions que acompleix podrien ser assumides pels consells
insulars i pel propi fet que ja avui les actuacions més
pròpies de la conselleria han estat assumides per l'empresa
pública Foment Industrial. Perquè, quin és el contingut de
la Conselleria de Comerç i Indústria i, per tant, quins és el
contingut dels seus pressuposts? Si hem de ser sincers es
redueix a poca cosa més que a l'execució del pla de comerç
i del pla de reindustrialització junt amb una transferència de
600 milions al Consell Insular de Mallorca, compromesa per



a la posada en marxa del pla de residus sòlids, segons la pròpia
memòria que acompanya els pressuposts.

Vegem, si no les grans xifres de la secció: reforma de les
estructures i promoció del comerç, 806 milions; promoció
industrial i tecnologia, 1.518 milions; pla de residus sòlids, 600.
Total, 2.924 milions, és a dir, un 80% de la totalitat del
pressupost de la conselleria. I ara em digui, Sr. Conseller, si és
o no factible que siguin els consells insulars qui gestionin
l'execució d'aquests dos plans que ja estan perfectament reglats,
amb unes prioritats en la despesa per ells establerta i amb uns
decrets que desenvolupen cada àrea d'actuació. Fins i tot, Sr.
Conseller, li han tret, li han sostret de la seva secció, un element
que podria donar un joc polític interessant, una competència que
a partir de gener tendrà una importància considerable i respecte
de la qual, fins ara, les actuacions han estat mínimes, i m'estic
referint a les competències de treball respecte de les que s'ha
produït aquests dies el nomenament d'un nou director general i
que, incomprensiblement, ha passat a engreixar la
superconselleria que gestiona el Sr. Matas. Miri per on, nosaltres
hauríem preferit que si, com es previsible, no se suprimeix la
seva conselleria, que s'omplís amb aquesta competència i,
coherentment, hem presentat algunes esmenes de foment de
l'ocupació reforçant la seva àrea, perquè creim que es poden fer
moltes coses en aquesta àrea i que des d'on millor es poden dur
a terme és des de la mateixa conselleria que gestiona unes àrees
tan lligades al treball, com són les d'indústria i comerç.

Com hem defensat sempre, d'ençà que hi ha Parlament, que
les competències en matèria firal estiguin adscrites a comerç i
indústria i aquest fet sí que ens xoca i, fins i tot, li diré que ens
costa entendre les motivacions profundes que fan que la
responsabilitat política de les actuacions en matèria firal estiguin
adscrites a la Presidència del Govern, amb la qual cosa ens
trobam amb el fet que mentre la conselleria és la conselleria de
foment de comerç i indústria, qui promou les actuacions que fan
possible ajudar al sector comercial i industrial per assistir a les
fires que es realitzen fora de les Illes Balears, quan és l'hora de
definir quines prioritats han de tenir les actuacions en matèria
firal duites a terme a les pròpies Illes, organitzades pel Govern
de la Comunitat Autònoma a través de Ficobalsa, qui té la
darrera responsabilitat, qui dirigeix políticament és la
Presidència del Govern, i per a nosaltres açò realment no és
comprensible.

Per tant, Sr. Conseller, entengui les motivacions de la nostra
esmena a la totalitat de la seva secció. D'una banda, com he dit,
bona part de les competències que té assumides podrien ser
transferides al consells, en compliment de les previsions de
l'Estatut, no és que ens inventem res; i d'altra banda, algunes de
les competències que amb més lògica haurien d'estar adscrites a
la seva conselleria es troben avui a la conselleria d'Economia i
Hisenda o a la pròpia Presidència. Si a més a més hi afegim el fet
que el nostre grup parlamentari va exposar en el seu moment la
seva divergència amb les prioritats marcades en el pla de comerç
i molt especialment en el pla de reindustrialització que se'n du la
major del seu pressupost, entendrà que és perfectament lògica i
coherent aquesta esmena nostra. 

Però és que hi ha més qüestions de divergència, Sr. Conseller,
amb el contingut dels seus pressuposts o el que és el mateix amb
les polítiques que des de la conselleria han impulsat i pensen
continuar impulsant o, per contra, han deixat d'impulsar. I les
repassarem una a una encara que de forma forçosament

superficial. Energia i medi ambient industrial, un element
importantíssim a una comunitat com la nostra, idò es fixi
amb la importància real que vostès li donen, inversions reals
en aquesta matèria, medi ambient industrial, 18 milions de
pessetes, transferències de capital, 64 milions, i aquestes
darreres prou condicionades; els mateixos 30 milions de
cada any dedicats al pla d'electrificació rural.

Però és que una cosa semblant succeeix amb les
actuacions de foment de l'estalvi i la diversificació
energètica a la qual dediquen altres 30 milions, i aquí en
podríem fer tantes de coses. Una política de diversificació
energètica en la potenciació d'energies alternatives que,
entre altres qüestions, podrien facilitar l'electrificació de les
zones agrícoles que, per la dispersió de les explotacions,
difícilment poden ser electrificades pel sistema tradicional.
Un altre atractiu, Sr. Conseller, el plantejament
d'enllumenar les zones d'ombra que encara hi queden el
camp de les Illes. Quantes plaques solars poden instal•lar-se
enguany amb els seus pressuposts? M'ha de reconèixer que
poquetes. I les campanyes d'estalvi energètic, no troba, Sr.
Conseller, que podrien començar per auditar energèticament
els propis ajuntaments que, com vostè sap, són grans
consumidors d'electricitat i posar més entusiasme en les
campanyes d'estalvi dirigides a indústries i a particulars?
Sap, per exemple, Sr. Conseller, que hi ha alguna comunitat,
la de Catalunya, la del País Basc, per exemple, que han duit
a terme campanyes prou reeixides d'estalvi energètic, fins al
punt d'haver aconseguit un estalvi de prop d'un 20% en el
sector industrial i d'un 16% en els domicilis particulars dels
ciutadans? I, en canvi, hi ha cap diputat d'aquesta cambra
que recordi haver rebut cap missatge, pel mitjà que sigui,
des de la Conselleria d'Indústria que l'indueixi a consumir
menys energia? Difícilment, Sr. Conseller, amb uns
pressuposts tan pobres podran assumir el repte d'una
campanya informativa suficient i, per suposat, difícilment
podran atractius els ajuts per induir a realitzar la reforma i
els canvis que duguin a aquesta reducció al consum
energètic.

I què faran en matèria de medi ambient industrial que no
sigui destinar els 4,5 milions a l'eliminació d'olis, de la seva
memòria, del seu pressupost. Per cert, sap, Sr. Conseller,
que l'eliminació d'olis està encara molt enfora d'abastar el
seu volum desitjable? O pensar que amb els pressuposts
d'enguany difícilment podran ampliar la xarxa de recollida
afegint-hi punts, per exemple de recollida als ports esportius
o cobrir millor el sector de la restauració? Tendrem el 96,
Sr. Conseller, un inventari dels parallamps radioactius que
encara estan instal•lats a les Illes? Es procedirà d'acord amb
el Govern de l'Estat, sabem que es competència del Govern
de l'Estat, però pensam que des de la Comunitat Autònoma



també s'hi pot incidir perfectament si hi ha voluntat política i
vostè sap que és així i que fins ara s'han tengut actuacions molt
negatives per part d'algunes institucions, algun ajuntament al
respecte que s'haurien de corregir amb una política pròpia de la
conselleria.

I què en diu del suport a les polítiques de medi ambient
industrial referides a les empreses que generen residus
contaminants? Vostè sap que les normatives comunitàries seran
cada vegada més exigents al respecte i no és l'hora de badar;
perquè encara que a la nostra comunitat no tenguem els
problemes que es donen a zones on les concentracions
d'indústries químiques, refineria, siderúrgia fan que aquest sigui
un dels primers problemes, també és cert que aquí són molts els
que viuen d'un medi ambient no degradat i qualsevol incidència
negativa sobre el mateix té unes connotacions que s'han de tenir
molt en compte.

Sap, Sr. Conseller, que al 1994 la seva conselleria no va
concedir ni un ajut destinat a empreses dedicades al reciclatge?
Perquè ningú ho va demanar, em dirà; però, ¿quina divulgació
van fer de la seva voluntat d'ajudar a la creació d'aquestes
empreses que creixen a totes les comunitats i comencen ja a
generar produccions importants, tant que es consideren un dels
sectors amb més futur? Ni un cèntim hi dediquen per al 96 de
forma explícita a aquest objectiu. I com cada any, ni una sola
pesseta pensen destinar a la gestió integral de la recollida i
tractament de residus sòlids urbans, ni els motius de divergència.

Per a quan, Sr. Conseller, la finestreta única industrial? Sap
que segons les Pimes el temps mitjà que necessita un empresari
per aconseguir superar les barreres burocràtiques li permetin
obrir una empresa qualsevol és de 12 mesos? Sap que les
gestions impliquen una dificultat i una despesa tal que són molts
els que es desanimen i abandonen el projecte? Sap que, segons
l'associació de petits empresaris de Donosti, a Euskadi, quan
s'arriba a sortir del laberint que sembla haver muntat
l'Administració per impedir que es creïn noves empreses, i són
paraules de la Pime de Donosti, han hagut de passar per 50
finestretes o instàncies legals? És o no contradictori que
succeeixi açò quan demanam un esforç inversor a les empreses,
un esforç per augmentar la competitivitat, per mantenir el teixit
industrial -que cada vegada té més escletxes? És o no
desincentivador d'aquesta carrera d'obstacles quan, a més a més,
continuam vivint en el paradís de l'especulació, del guany fàcil
sense esforç, es dóna, Sr. Conseller, des dels seus pressuposts
alguna solució a aquesta problemàtica? No, vostè sap que no.

Foment de l'artesania, pobresa absoluta. Què hi ha de l'escola
d'artesania de la qual han parlat tantes vegades? Què ja no té els
plantejaments de foment de la comercialització dels productes
artesanals a través de la creació de petits mercats artesanals a
cada illa? Què fan per a la comercialització d'aquests productes
a part de l'organització de Baleart? Quines propostes concretes
tenen per fer possible la recuperació de vells oficis artesans que
estan a punt de perdre-se? Quins incentius per incorporar els
joves a aquesta activitat, Sr. Conseller? 

Foment de l'economia social, cooperativisme, mutualisme.
Valors novament en voga que estan tenint un creixement
considerable a Europa. Què fa per promocionar aquests sectors
el Govern? Sap, Sr. Conseller, que és aquest un sector que a tot

l'Estat espanyol dóna feina a més de 600.000 persones amb
més de 30.000 empreses i genera el 4% del producte interior
brut espanyol, dades del 94? És precisament en el moment
que la crisi econòmica afecta amb més força quan
l'economia social creix amb més empenta.

Mirin, senyores i senyors diputats, entre 1993 i 1994 es
van crear 2.395 societats anònimes laborals, a nivell de tot
l'Estat, amb a prop de 16.000 socis. Vet aquí un camp de
feina per a l'Administració carregat de potencialitat i
voldríem que des de la seva conselleria s'hi incidís amb
força.

Recerca de partenaires. Si una de les solucions apuntada
per la Unió Europea per a les empreses petites i mitjanes de
l'art mediterrani és la trobada de socis, de partenaires, de les
zones motors d'Europa, ¿quina ha estat l'actuació del
Govern en aquesta matèria i quina és la prevista per a l'any
96? Sí, ja ho sé, Sr. Conseller, la festa del 94, Europa
Aliance, però convindrà amb mi que amb açò no n'hi ha
prou, com no n'hi ha prou amb haver potenciat tímidament
la participació a la trobada d'empreses que baix el nom de
"Nepartanariat" s'ha organitzat l'octubre passat a Jerusalem,
o la de novembre organitzada a Lisboa, ¿amb quin ajut, per
cert, de la seva conselleria? No, sap que no n'hi ha prou amb
açò.

Cal una feina constant, cal una presència activa en els
fòrums europeus, cal un transvasament constant
d'informació, cal assumir el paper de mediador i fins i tot
jugar de catalitzador provocant reaccions en el sector; i sé
que vostè combrega amb aquestes idees, però senyor meu
els pressuposts no l'acompanyen.

I una ràpida incursió dins les actuacions que la
conselleria pensa dur a terme a través d'una empresa
interposada i encara no he entès per què a través d'ella i no
directament. Captació de noves empreses, parlam de
Foment Industrial, i vostè ho sap, captació de noves
empreses. No troba que després dels èxits de American
Eagle, la fàbrica de bombetes de Petra i British Caledonia
valdria més no parlar-ne massa, i quan fessin actuacions,
fer-les més seriosament que no s'han fet fins ara? És un dels
primers objectius de l'empresa Foment Industrial.

Li ho pregam, Sr. Conseller, aventures no, no més
aventures ni tornar a aixecar falses expectatives, és, ho sap,
un objectiu de la nineta dels seus ulls, de Foment Industrial.
Bé, ja em dirà com s'ho farà, sí, Sr. Conseller, captació de
noves inversions, captació de noves empreses dins la llista
dels objectius de Foment Industrial, de l'empresa, a la seva
memòria, així ho vam debatre a la seva compareixença Sr.
Conseller.

Política de sòl industrial, vostè és una persona amb fama
de ser rigorós. Caurà en la mateixa malaltia, poligonitis
aguda en la que han caigut els seus antecessors? Servirà de
res el Llibre Blanc d'Industria Balear que diagnostica l'excés
de sòl industrial, per cert, en els llocs on menys demanda hi
ha a les Balears? Cap canvi es denuncia a la memòria dels
seus pressuposts.

Suport a empreses industrials. Sr. Conseller, haurem
perdut 350 milions més amb la més que previsible fallida de



Yanko? Amb quines garanties actua Foment Industrial quan
avança, quan lliura, quan atorga doblers públics?

Comerç, i acab perquè se m'estan encenent els llums, ¿no
creu, Sr. Conseller, que les dades de la diagnosi del comerç a les
Balears d'aquestes dades se n'hauria de desprendre, com a mínim,
una reflexió seriosa, rigorosa i profunda de la correcció de
l'enfocament del pla de comerç? Ha intentat aquesta reflexió amb
el sector? L'ha intentada aquí al Parlament? Amb el sector no ho
sabem, en el Parlament sabem que de cap manera. Pensa fer-ho?
Pensa comparèixer al Parlament per debatre el pla de comerç, la
viabilitat, si ha estat un èxit o no, en què ha fallat, com s'ha de
corregir?

Quatre dades respecte de comerç, simplement de recordatori:
percentatge d'establiments fracassat 1989-93, 17'4%; 4.473
comerços han hagut de tancar per fracàs evident a zones
especialment problemàtiques; fracàs a Eivissa, 19'1%; fracàs a
Formentera, 25'9%, coincidint amb les zones precisament on
pitjor s'ha desenvolupat el pla de comerç. Val o no la pena, Sr.
Conseller, intentar fer una anàlisi rigorosa del per què de totes
aquestes coses? Gràcies.

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

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Orfila. S'hi manté per part del Grup Parlamentari
Socialista l'esmena 3533, per defensar-la té la paraula la Sra.
Carme García.

LA SRA. GARCÍA I QUEROL:

Gràcies, Sr. President. Senyors diputats, senyores diputades.
El Grup Socialista presenta una esmena a la totalitat a aquesta
secció de la Conselleria de Comerç i Indústria, perquè entenem
que no respon a les necessitats del sector de la nostra comunitat
autònoma i no hi respon perquè pensam que el Govern no té
clares les polítiques en aquesta matèria, i, per tant, tampoc no
reflecteix amb claredat i justificació els objectius, les activitats
i els crèdits necessaris.

El pressupost d'aquesta secció no respon als interessos del seu
conseller, com així ho ha reconegut en comissió, però tampoc no
respon al que nosaltres considerem que hauria de ser la gestió
d'aquesta àrea. Tot i així, el que més greu és que el pressupost,
la dotació econòmica, tampoc no respon als objectius i a les
activitats que s'escriuen en lletra.

Per altra banda, el pressupost d'aquesta secció, com el de la
resta de seccions, pateix de poca claredat, poca claredat és quasi
opacitat quan rallam, per exemple, del fons europeu. Els diputats
hem anat a la recerca dels programes que es financien amb fons
europeu per totes les conselleries, hem interrogat els consellers

en aquest sentit i s'ha desdibuixat la resposta dient cada
conseller que una part dels mateixos la tenien els altres. Per
exemple, pel que fa al Pla de reindustrialització, el conseller
va donar en comissió unes xifres, ens va dir: "en
infraestructures industrials, 600 milions; en formació i
assessorament, 114; en disseny i qualitat, 82; en
investigació i desenvolupament, 227", i així. Aquestes xifres
no les trobam al pressupost. "En foment industrial, 270; en
disseny i moda, 45; en formació, 52"; no en coincideix cap
ni una. 

Constantment hem sentit en aquesta sala, aquests dies,
que el pressupost pot ser ampliable, que no ens preocupem,
si no hi ha partides, sempre es poden ampliar. En realitat,
tots els diputats saben que el pressupost de despeses és
limitatiu, no es pot gastar més que el que hi ha pressupostat.
Sé que es pot aconseguir recaptar més, però a pesar de la
forma tan peculiar que el Govern té de fer (...) de recaptació
líquida, aquest govern encara no ha demostrat una capacitat
recaptatòria tan impressionant que permeti allargar
indefinidament les despeses. I precisament perquè el
pressupost de despeses és limitatiu i perquè és la màxima
expressió de la política d'un govern, li dedicam tant de
temps a aquest debat, encara que l'atenció per part dels
diputats vagi davallant i per part de la premsa sigui
inexistent.

El conseller de Comerç i Indústria ens va confessar en
comissió que eren molt liberals, i que, per tant, igual que el
Govern al qual pertanyia, no li agradava incidir ni modificar
el lliure mercat. Però això sempre pot significar un doble
llenguatge, no s'és intervencionista, però es manté una forta
participació de forma directa a empreses públiques i a
algunes privades. Fa poc el Govern anunciava la compra
d'accions d'una nova empresa privada, quasi al mateix
temps i el mateix dia que el conseller confessava esser molt
liberal. De tota manera, l'experiència en aquest sentit, fins
ara, de la conselleria, demostra no tenir molta visió
empresarial, i ha recordat alguns exemples, fa un moment,
el diputat del PSM, i encara menys perspectiva i oportunitat
política. Ens resta l'esperança que aquest conseller tengui
més visió, almenys, empresarial que no el seu antecessor.

Nosaltres, el Grup Socialista, sí creim que
l'administració pública, el Govern de la nostra comunitat, té
responsabilitat política de planificar i d'intervenir en el
sector del comerç, la indústria, l'artesania, els residus sòlids
i en tot allò que el lliure mercat, la lliure competència no
resoldria mai. 

En el cas de l'artesania, l'artesania no té gran
transcendència econòmica, tots hi estarem d'acord, però sí
té una gran importància des d'un punt de vista social, i des
d'aquest àmbit i des del punt de vista de l'estructura
econòmica i social és necessària la seva supervivència, i el
que la conselleria li dedica és una descripció de cinc
adjectius molt ambiciosos i uns crèdits de 40 milions de
pessetes.

Pel que fa al comerç, aquest govern no té actuacions
clares en matèria de comerç. Mentre aquí, el Partit Popular
estava a favor d'una iniciativa per reclamar la competència
de comerç, el mateix Partit Popular al Senat bloquejava la
resolució d'aquest tema; així, i si el Partit Popular de Madrid
no canvia de parer, aquesta comunitat autònoma no tendrà
competència per regular els horaris comercials dia 1 de
gener del 1996, ni qualsevol de les altres competències que
possibilita la Llei de comerç en tramitació. Tenia previst ja



el Partit Popular que no donaria suport a aquesta llei perquè no
introdueix cap nova secció dins l'apartat de comerç.

En energia, un dels seus objectius és gestionar l'elaboració i
tramitació del Pla energètic de Balears, però atès que aquesta
comunitat autònoma no té directrius d'ordenació del territori, de
forma prèvia hauran de passar pel Parlament els criteris per a la
redacció del Pla. S'han compromès a presentar aquest pla dins
l'última legislatura, ara el tornen a posar a la discussió
d'activitats, però no assignen tampoc partida pressupostària ni
per portar-lo ni per desenvolupar-lo.

Un altre dels objectius: creació d'una agència regional
d'energia. No hi ha cap partida concretada. I al que hauria de ser,
al nostre entendre, una prioritat política, la promoció i
l'actualització d'energies renovables i l'estalvi energètic, hi
trobam una quantitat mínima que es podria gastar en un sol
projecte.

Pel que fa als residus sòlids, no es preveu res més que els
compromisos ja adquirits amb el Consell Insular de Mallorca, no
recullen els compromisos amb el Consell Insular de Menorca,
que estan ja fets, ni amb els del Consell d'Eivissa i Formentera,
no s'inicia cap nova actuació en residus sòlids, no es plantegen
les solucions a la resta de tipus de residus sòlids, algun altament
contaminant i per al qual, de moment, no tenim solució a les
nostres illes. No es dedica res al reciclatge ni a la promoció
d'indústries de reciclatge.

Però encara més important que la discussió i aprovació del
pressupost, és la seva execució, i aquesta conselleria ha
demostrat no estar massa al dia quant a execució pressupostària.
Alguns exemples que formen part del pressupost són l'execució
d'aquest en data 2 d'octubre del 1995, el Pla de modernització del
comerç, el capítol 4, subvencions, un 4'38 d'execució; pel que fa
a les subvencions de capital, un 58%; el foment de l'estalvi
energètic, les subvencions, un 5'5 d'aplicació; en promoció
industrial i tecnològica, un 68; i els incompliments d'execució
del Pla de comerç i del Pla de reindustrialització, també ha estat
un tema àmpliament reivindicat en aquesta cambra. 

El Sr. Conseller ja va reconèixer en comissió, ja ho he dit
abans, que el pressupost per al 1996 no era el seu pressupost, i va
anunciar canvis per al pressupost del 1997, que ja discutirem,
supòs, tal dia com avui, d'aquí un any, altres consellers no volen
fer-se responsables de les gestions i compromisos fets pels seus
antecessors. Miri, el Grup Socialista no pot esperar o suposar que
les coses canviaran, ha de rallar de realitats i tot i que és galant,
els podem donar als nous consellers un termini de, diguem,
adaptació, estem ja acostumats a promeses i bones intencions
que es produeixen any rera any amb la mateixa innocència i
naturalitat, però que no es duen a terme.

Les xifres que ens presenta són resultat d'una política
continuïsta i sense noves aportacions, amb compromisos
sense recollir, (...) les seves aplicacions, i atès que la seva
major part són de capítols 4 i 7, de subvencions, es poden
qualificar de repartidora, i tot això, juntament amb una
baixa execució del pressupost, és el que ens ha dut a
presentar l'esmena a la totalitat i per a la qual deman el
suport dels grups d'aquesta cambra. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Garcia. Per part del Govern, té la
paraula l'Hble. Sr. Conseller d'Indústria, Sr. Camps. S'obre
qüestió incidental.

EL SR. CONSELLER DE COMERÇ I INDÚSTRIA
(Guillem Camps i Coll):

Gràcies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats.
Evidentment, el pressupost del 96 és restrictiu, i açò els
empresaris i la societat ho accepta, i ho admet, i ho valora.
El pressupost del 96 ha marcat dos objectius importants: un
és el Pla de comerç i l'altre és el Pla de reindustrialització de
les Illes Balears. Són dos apartats que varen ser aprovats per
aquesta cambra i que jo he de continuar.

Miri, ha estat importantíssim que el Govern donàs un
suport decidit a tot el que fa referència al comerç. El petit
comerç pateix una de les situacions més conflictives, i
gràcies a aquest (...) que es va iniciar el 92 s'han pogut
superar moltes de les dificultats i adaptar-se als moments
actuals. Si no hagués estat per aquest pla de comerç, avui el
fracàs que vostè diu d'un 17, seria extraordinàriament més
elevat, perquè hem de dir que el fracàs comercial de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears és el menor amb
incidència de tota Espanya.

Li he de dir, a més, que l'altre dia vaig firmar un conveni
amb Arco, amb el ministre de Comerç que ha copiat el pla
nostre, per tant aquest pla és fruit de tota una sèrie
d'anàlisis, una sèrie d'estudis, una sèrie de contactes, fins i
tot Comissions, UGT i USO m'han donat suport, cosa que
ha fet possible que nosaltres acabéssim realment i amb un
gran realisme es dugués a terme aquest pla, i aquest pla
evidentment té unes directrius, i jo li puc dir que per a l'any
que ve a l'associacionisme hi haurà un suport de 93 milions;
en estudis puntuals que sempre, com que és molt volàtil ha
d'estar molt (...), 50 milions; en el tema d'equipaments, 86
milions que estam amb associacions i ajuntaments amb
actius fixos per remodelar tot el que fa referència a
immobilitzat material, hi ha 75 milions per minorar el cost
dels punts d'interès; a fons perdut, 75 milions; a formació,
50 milions, que és un dels apartats que veim més
importants, perquè crear un clima adequat i uns estudis
integrals, juntament amb la Universitat també rellançarem
un pla de comerç específic que la Universitat vagi dins
l'empresa. I després, quant a capital circulant hi dedicam 11
milions.



Però no solament açò, sinó que hem aconseguit un conveni,
com he dit, amb el ministeri, que ens permetrà dotar-lo de 130
milions més. Açò fa que puguem dir que tot el que fa referència
a les inversions del 95 han estat exhaurides, ocupades, satisfetes;
i tot el que fa referència al 96, ho podem mirar d'una forma
realment esperançadora.

Evidentment, el 97 serà diferent, però és que les
circumstàncies canvien, el que no podem fer és una foto fixa, i
ens hem d'adaptar.

Li he de dir també que gràcies a tots vostès i al Partit Popular,
també, tenim Llei de comerç, avui tenim Llei de comerç,
tendrem, per tant, més responsabilitat de regular i de legislar,
podrem incidir en horaris comercials, ho podrem fer, amb
rebaixes, i, per tant, nosaltres, aquesta comunitat autònoma que
fa tant de temps cercava, tendrà possibilitat d'equilibrar,
redistribuir i ordenar més aquest sector tan important com és el
comerç. Un comerç que representa el 16% del producte interior
brut i el 16% de les persones ocupades, 40.000 persones.

Vostè diu que no té importància la conselleria, i jo li dic que
representa pràcticament el 40% del producte interior brut, que
significa 230.000 milions i 100.000 persones, més o manco, que
depenen directament o indirectament de les decisions d'aquest
conseller.

Quant al Pla de reindustrialització, home!, 1.500 milions és
una xifra evidentment curta, tothom en voldria més, però ens
permet incidir en una sèrie d'inversions decidides i reordenar.
Gràcies a aquest pla de reindustrialització, les indústries avui
agroalimentàries, nàutiques, bijuteres, de calçat i moda, de pell,
de derivats, avui tenen il•lusió de futur; i per dos motius: perquè
el seu aparell productiu s'ha posat al dia, incidim en investigació
i moda, i som presents al mercat exterior. Evidentment, el que
hem de fer són les empreses, i l'empresa petita, si no està junta,
no ho pot fer tota sola, per açò impulsam una sèrie d'associacions
serioses i responsables, que juntament amb nosaltres i molt
directament puguin estar presents i dur les actuacions a què fa
referència.

Quant al tema del Pla energètic, evidentment, l'agència
balear, si no està creada, nosaltres no podem planificar quin
pressupost li hem de donar, però no es preocupi, que l'hi
donarem.

En estalvi energètic, hi ha 30 milions de pessetes, i el que sí
puc dir és que a més n'hi ha 30 més, eficiència energètica, i amb
aquesta quantitat hem aconseguit pràcticament que a totes les
indústries de bijuteria, els residus industrials, siguin controlats en
uns abocadors pertinents.

Quant a la formació i estudis, també hi ha 114 milions; quant
a disseny, moda i qualitat, que és un dels paràmetres on nosaltres
més incidirem, i investigació i desenvolupament, hi ha 82

milions; i dins medi ambient, 32, com he dit; i noves
indústries i noves tecnologies, 195. Quant a foment
financer, n'hi ha 150 més per a inversions a actius fixos; i de
promoció comercial, 140 milions; està present als mercats
exteriors. Jo el que li puc dir és que la indústria que fins
l'any passat estava en una taxa negativa d'un 8% d'ocupació,
enguany ja es troba a una taxa positiva d'un 1'5, però és que
el PIB de la indústria ha augmentat un 2'5 l'any passat, i està
avui en un 1'8, és a dir que la davallada aquesta que
nosaltres dèiem, gràcies a aquest pla de reindustrialització
hem aconseguit que miréssim d'una manera seriosa de cara
al futur i il•lusionada.

Nosaltres miram amb gran atenció tot el que fa
referència a residus, nosaltres dedicam 600 milions al
Consell Insular de Mallorca, estam oberts a qualsevol
modificació del Pla, igual que estam oberts a qualsevol
modificació del pla d'Eivissa, de Formentera i de Menorca,
però és que (...) s'ha de fer i després nosaltres el dotarem.
Nosaltres no ens hem negat mai a dotar les partides que
siguin adients.

Artesania. Ha de tenir en compte que enguany hem
donat 50 cartes de mestres artesans, que açò ja és una carta
qualificada de professionalitat, i ho feim basant-nos en dos
paràmetres: seriositat i molta qualitat; si no hi ha aquestes
dues condicions no es dóna la carta de mestre artesà. Avui
en tenim 236 que van exposar a la Fira d'art, on hi va haver
una participació de gent de 110.000 persones, i aleshores jo
crec que açò és un dels símptomes, si miram deu anys
enrera, que més ha evolucionat favorablement.

Per tant, jo crec que els pressuposts aquests, com veuen,
la Llei de comerç, amb tot el que donam importància als dos
temes i de cara al futur, la conselleria té sentit d'esser i està
il•lusionada de cara a un futur. Moltes gràcies.

(El Sr. President reprèn la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. S'obre un torn de
contrarèplica, té la paraula el Sr. Orfila, per part del Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM.

EL SR. ORFILA I PONS:

Gràcies, Sr. President. Hem tingut una mica la sensació
que el conseller aplicava aquella tècnica del contestador
automàtic, és a dir la tècnica de preveure per on anirien els
tirs de la intervenció, en aquest cas, no de l'interpel•lant,
sinó de qui defensava l'esmena a la totalitat, i més o manco
per aquí, preparar-se la intervenció de rèplica, que només a
la part final ha entrat a qüestions puntuals que s'havien
plantejat. És una tècnica com una altra, que
parlamentàriament serveix, però serveix, Sr. Conseller,
només per sortir del pas, no per entrar a debatre el fons de
les qüestions que es plantegen, i cregui'm que hi haurem
d'entrar a un moment o a l'altre. Però deixi que li faci uns
comentaris respecte del contingut de la seva intervenció.

Diu que els pressuposts del Govern enguany són uns
pressuposts restrictius, i clar, nosaltres li hem de dir que són
restrictius en segons què, i si vol vostè, tenim l'oportunitat
de dir-li de quantes partides podríem detreure quantitats que
serien molt més rendibles socialment i econòmicament si es



dedicassin al foment de l'artesania, al foment del sector
industrial, a polítiques de medi ambient industrial, a polítiques
de suport al petit comerç, a tota una sèrie de qüestions que
nosaltres hem detectat com insuficients al seu programa
d'actuació per a l'any que ve.

I diu que la societat admet que aquests pressuposts siguin
restrictius. I clar, quin remei li queda, què ha de dir? La
mobilització francesa?, és evident que aquesta no és la situació,
Sr. Conseller, però sí que els sectors industrials i comercials, els
sectors de l'artesania que depenen, orgànicament o
estructuralment, de la seva conselleria, han denunciat més d'una
vegada la insuficiència dels pressuposts que es destinen a les
seves àrees i han reclamat una dotació molt major, i en aquest
sentit coincideixen amb les propostes que presenta el nostre grup.

I clar, amb aquesta tècnica del contestador automàtic, ens ha
fet una lloança del Pla de comerç. No s'esforci, Sr. Conseller, no
ens l'ha de vendre, nosaltres vàrem ser dels primers a reclamar,
a insistir, anys sencers, en la necessitat de comptar amb un pla de
comerç a les Illes Balears. El problema, Sr. Conseller, és si som
capaços, si vostès són capaços en aquest moment, de revisar el
contingut del Pla, de valorar si les prioritats que es marquen al
Pla de comerç, prioritats en les despeses són les adequades per
la situació que té el sector a les Illes, perquè, Sr. Conseller, a mi
no m'importa o em pesa molt poc la comparació de la nostra
comunitat autònoma respecte de les altres en la incidència del
fracàs al sector comercial, em preocupa que el 26% dels
comerços hagin tancat a les nostres illes -Sr. Conseller, són les
dades de la seva diagnosi del sector de comerç, li ha costat
milions de pessetes-, no es considera que sigui un 26% de
fracassos, un 26% de comerços han tancat, de l'any 1989 fins al
1993, són les seves dades. Ens preocupa o no ens preocupa
aquest 16 o 17% de fracàs, que aquest sí que el consideren real,
fracàs, ens ha de preocupar o no?, i que aquest pugi, s'incrementi
de manera molt especial a les illes d'Eivissa i Formentera, és o
no preocupant per a nosaltres? Són capaços de revisar-ho?, ho
han intentat amb el sector, ho han intentat amb el Parlament, que
és la cambra on resideix la sobirania popular i la que finalment
aprova els pressuposts? Al Parlament no han dut ni una, perdoni,
ni una miserable, no, ni una comunicació ni ha demanat vostè
una compareixença per poder explicar quina era aquesta realitat
i, per tant, quins canvis volien impulsar vostès.

I cada vegada ens surten amb la mateixa història, avui matí
el conseller Reus, ara vostè, els ministeris no fan res més que
alabar l'avançats que som a les Illes Balears, l'exemple que és la
nostra comunitat autònoma per a totes les altres, i jo és que no
entenc què fa el Govern socialista de Madrid, com no arriben a
un pacte, a un acord amb vostès, que vostès els assessorin i que
d'una vegada per totes endeguem el país i el facem avançar.

Sr. Conseller, tal vegada, de la seva intervenció, el més
interessant ha estat l'anunci que ha pogut fer, del qual ja teníem
constància, d'altra banda, de l'aprovació de la Llei de comerç. I
aquí sí que hi ha una coincidència absoluta amb vostè i crec que
de tots els grups: tots ens congratulam que s'hagi aprovat aquesta

llei, però no oblidem, no oblidem, una llei que no fa res més
que posar les coses al seu lloc, érem l'única comunitat
autònoma que no podia regular els horaris comercials, era
així, Sr. Conseller, per un defecte, per un problema a
l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears, però hem de
recordar que vostès, amb la seva abstenció positiva al
Congrés dels Diputats varen propiciar que no es revisés, que
no s'aprovés la reforma de l'Estatut d'Autonomia que
preveia, entre altres coses, corregir aquest dèficit, corregit
aquest defecte. Per tant, Sr. Conseller, en castellà, menos
lobos.

La seva conselleria representa un 40% del PIB, és a dir,
el sector per al qual vostè fa feina, gestiona, representa un
40% del PIB, i no troba, Sr. Conseller, que açò reforça la
nostra posició, la nostra crítica que tenim un pressupost
insuficient per donar resposta als problemes que planteja tot
un sector que representa quasi la meitat, que aporta quasi la
meitat del PIB de la nostra comunitat autònoma?

Miri, Sr. Conseller, nosaltres vàrem reclamar igualment
la necessitat, i ho vàrem fer de forma reiterada, cada any ho
debatíem i fèiem propostes positives reclamant la
realització, l'elaboració d'un pla de reindustrialització,
vàrem ser els primers a lamentar que per a l'aprovació
d'aquest pla de reindustrialització, no es donés un consens
en aquesta cambra, es va fer de veres i corrents i ni tan sols
hi va haver el necessari consens amb els sectors econòmics,
amb els sindicats, econòmics i socials, amb els sindicats i
les organitzacions empresarials, que van ser supercrítiques,
fins i tot varen existir problemes reals perquè els
representants de les organitzacions empresarials i dels
sindicats de treballadors poguessin arribar, poguessin
accedir al Parlament per reunir-se amb els grups
parlamentaris i fer-los arribar la seva preocupació, les seves
alternatives, les seves propostes concretes. I varen
manifestar amb propostes alternatives la divergència
respecte de les prioritats d'aquest pla de reindustrialització.
Entengui, Sr. Conseller, que nosaltres no posam en dubte el
PRI, posam en dubte una altra qüestió: dubtam que les seves
prioritats siguin les adequades, unes prioritats que a un
moment determinat, Sr. Conseller, han fet possible que es
produís aquest fenomen que jo he criticat des de la tribuna
i l'he batiat com aquesta malaltia de poligonitis aguda, vostè
sap que s'ha donat perfectament, amb efecte de contradicció
amb els informes, amb els estudis que després la mateixa
conselleria ha encarregat a la Universitat, és a dir, amb allò
que contenia el Llibre Blanc de la Indústria a les Illes
Balears, s'ha donat un excés de creixement de polígons
industrials, i la política real, d'abaratiment del sòl industrial
a les zones, als polígons on de ver existia una demanda, on
de ver era interessant que es fes aquesta feina, aquesta tasca,
aquesta actuació del Govern per abaratir el cost del sòl
industrial, no s'ha donat de manera suficient i no hem
avançat en aquest sentit.

Parla vostè que l'eliminació de residus industrials ha
implicat un esforç pressupostari important, però m'ha de
reconèixer, Sr. Conseller, que amb el pressupost que té per
a l'any que ve, poques coses podrà fer al respecte. I accions
com les que es van fer gràcies a la iniciativa del grup de
bijuters de l'illa de Menorca, Sebime, són d'alabar, són de
potenciar, són elements que s'haurien d'impulsar per tot allò
on fos possible, però amb el pressupost que vostès dediquen
a medi ambient industrial difícilment podran fer totes les
qüestions que es plantegen, com succeeix amb artesania,
com succeeix amb tantes altres qüestions, Sr. Conseller,
respecte de les quals els seus pressuposts són insuficients.
Hem parlat de l'electrificació rural, hem parlat de tota una



sèrie de polítiques i d'absències de polítiques per part seva a les
quals el Govern no dóna resposta. 

I, ni una paraula, Sr. Conseller, a les qüestions que hem
plantejat aquí, referides a l'estructura organitzativa del Govern i
també pressupostària, és o no lògic, Sr. Conseller, que nosaltres
dissentim que la política firal del Govern depengui políticament
de Vice-presidència en tost de dependre de la seva conselleria?
És o no una política que va estretament lligada als sectors
industrial i comercial?, seria o no lògic que es dirigís des de la
Conselleria de Comerç i Indústria? No ha dit ni una paraula. 

Creu vostè sincerament que el Pla de reindustrialització i el
Pla de comerç es podrien gestionar des dels consells insulars?,
està disposat a impulsar alguna política al respecte?, vostè és
d'una illa menor, i sap que es podrien fer coses. Quina resposta
ha donat a la postura que (...), i sap que hi ha una esmena
concreta per intentar dur-ho a la pràctica, de la instal•lació d'una
finestreta única industrial a cadascuna de les Illes?, i de la
política de recerca de partenaires, d'aliances, de socis, amb
l'Europa comunitària?, i de la captació de noves empreses? Són
massa preguntes sense resposta, Sr. Conseller.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Orfila. En torn de contrarèplica, la
portaveu del Grup Socialista, Sra. Carme Garcia.

LA SRA. GARCÍA I QUEROL:

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, jo no seré tan llarga com
el Sr. Ramon Orfila, perquè, entre d'altres coses, tant vostè com
el Sr. Ramon Orfila, gairebé han repetit el debat que varen tenir
en comissió, i tampoc no es tracta que tota l'estona repetim el
mateix. Nosaltres vam fer preguntes, el Sr. Conseller va contestar
les que va poder, les que no, les deixà sense contestar, i vam
tornar a insistir.

Nosaltres hem explicat el perquè hem presentat l'esmena a la
totalitat d'aquest pressupost, li hem explicat per què no el volem.
Nosaltres creim que hem fet unes valoracions polítiques al
respecte i ens hagués agradat sentir per què vostè pensa que no
és així, és a dir, per què el seu grup hauria de votar en contra de
la nostra esmena. Ens hagués agradat sentir-ho, i no ho he sentit.
He tornat a sentir una descripció molt ben feta de tot el que diu
el pressupost, però jo el pressupost l'he llegit, jo sé quines xifres
hi ha i no esperava això, esperava que li donés suport o, com a

mínim, que ens digués el que ens diu sempre el Govern del
PP, el que moltes vegades fa servir de justificació: aquestes
són les nostres prioritats. No ho he sentit, tampoc. Almanco,
digui'm que aquestes són les seves prioritats, i aleshores
nosaltres sabrem que prefereixen fer unes determinades
coses en comptes de fer-ne unes altres.

L'austeritat i la contenció, són paraules que aquests dies
han sortit molt. L'austeritat i la contenció no ho justifiquen
tot, no pot ser que diguin "si no feim política d'acció social
perquè tenim uns pressuposts austers i de contenció, si no
feim política d'habitatges és perquè tenim austeritat i
contenció, si no feim política en comerç i indústria és
perquè feim política d'austeritat i contenció", no, no pot ser,
l'austeritat i la contenció no ho justifiquen tot, i, en
qualsevol cas, vostès, si decideixen al final fer uns
pressuposts austers i de contenció, han de decidir quines
coses són les més importants i les que no.

I només un apunt més, ha tornat a dir que no ens
preocupem, que vostè té compromisos, efectivament, que la
seva conselleria en té, sí, efectivament, que el seu govern en
té, efectivament, i no hi són al pressupost, efectivament,
però que no ens preocupem que el pressupost és ampliable.
I justament jo he dedicat un punt de la meva intervenció a
justificar que no em diguessin que el pressupost ho era. Si
vostès tenen uns compromisos, han d'estar reflectits al
pressupost, que per alguna cosa serveix.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. I per tancar aquesta
qüestió incidental, té la paraula el conseller d'Indústria i
Comerç, Sr. Guillem Camps.

EL SR. CONSELLER DE COMERÇ I INDÚSTRIA
(Guillem Camps i Coll):

Gràcies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats.
Evidentment, els pressuposts nostres no són els de vostès,
per tant no tenen per què ser coincidents.

El deute públic, és molt important que un govern
presenti uns pressuposts sense deute públic, la societat i els
empresaris ho valoren, perquè a la llarga ho pagaran.

El 95, tots els expedients del Pla de reindustrialització i
del Pla de comerç han estat completats i acomplerts, és a
dir, tot el que s'ha impulsat, amb un gran esforç del Govern
i del nostre personal, ha estat acomplert, és a dir que no hi
ha cap expedient pendent.

Evidentment, el 97 serà diferent del 96, ja ho he dit, el
Pla de comerç i el Pla de reindustrialització no són plans
estàtics, són dinàmics en el temps, tant de bo jo pogués
saber, el 97, com es comportarà el sector de comerç, un
sector tan volàtil, tan canviant, que està molt d'acord amb
els usos i costums de les persones, de la gent, de les
institucions, i açò ha de tenir un seguiment molt constant i
molt estret. Per tant, evidentment, a partir del 97 serà
diferent del Pla de comerç del 96, tendrem temps de parlar-
ne, àmpliament, igual que amb el tema del Pla de
reindustrialització, que també serà nou, el del 97, perquè la
incidència des del Govern som molts conscients que el
turisme és molt important per al sector comercial i tot el que



hi incideix, la imatge que açò provoca, és summament important,
també, i açò ho han entès perfectament els empresaris i els
sindicats, igual que el tema de reindustrialització.

El tema del tancament dels comerços, no és ver que el tema
de tancament sigui igual a fracàs, no és igual, si un tanca pot
tornar a obrir una altra cosa, és a dir, si un tanca una botigueta a
un lloc, pot posar un híper a una altra banda, i açò no significa
que hagi fracassat. Jo el que li he dit és que el fracàs comercial
que és de 17% és el menor de tot el país, i açò és així.

A Eivissa hi ha un gran problema d'estacionalitat, però
nosaltres juntament amb el Consell d'Eivissa elaboram uns plans
d'actuació conjunta i a més pensam potenciar tot el que fa
referència a la moda d'Eivissa, moda de vestir. Crec que açò pot
ser, a més, un bon complement de sortida d'una illa que no té
massa component industrial. A més, feim una bona inversió en
un tema d'un edifici firal que amb grans representacions de
diverses components.

Com he dit abans, el tema del nou pla de reindustrialització
del 97 serà diferent del d'ara, però és que ara nosaltres ja hem de
complir un pla aprovat pel Parlament i que s'acaba ara amb els
paràmetres que jo he dit abans, és a dir que el 97 serà diferent,
adequat a les circumstàncies. A més donarem prioritat a tres
paràmetres: un, investigació i desenvolupament en temes de
disseny i moda; tema de comercialització i tot el que fa
referència a noves tecnologies.

El tema de polígons industrials ho tenc clar, no hi haurà una
expansió, el que sí li puc dir és que, per exemple, a Menorca, que
és on conec, pel que fa referència a Ciutadella, tot el que
nosaltres teníem, no en tenim cap de parcel•la, pel que fa a
Ferreries, ho tenim tot aclarit, Es Mercadal, abans de començar,
pràcticament està llest; és a dir que a Menorca no veig que no
hagi tingut per ofertar sòl barat i sòl econòmic sigui important
perquè açò incentiva a una inversió.

El medi ambient industrial, feim nosaltres una actuació molt
estreta i molt acurada de tot el que fa, i ens preocupa moltíssim
tot el que fa referència a medi ambient industrial, i feim unes
mesures amb unes auditories d'emissions, les publicam, i el GOB
em va felicitar, no sé per què, però li ho dic perquè vull que ho
sàpiga.

A més, evidentment, tot el que fa referència a bijuteria,
sanegem totalment i absolutament tot el que es refereix a residus
industrials, però és que no estic prou satisfet, i en farem més
encara, és una política que continuarem en el temps.

La finestreta única és una ..., i jo li puc avançar que des del
Govern hem dissenyat un pla d'informació directa, fins i tot amb
tota la informació que ve de Brussel•les, amb la informació a
nivell d'Estat i a nivell de Comunitat Autònoma, per facilitar-la
a través de consells insulars i a través del Govern als empresaris
per intentar fer aquesta finestreta única.

L'artesania. Li he de dir que es beneficia, a més, dels dos
plans, a part del que hi ha, que són uns 20 milions de pessetes

d'inversió directa, li puc dir que evidentment ells s'acullen
al PRI pel que fa referència a l'apartat pertinent, i també al
Pla de comerç, és a dir, jo li puc assegurar que no hi ha cap
petició que estigui desatesa des del Govern, quant a
artesania, que és un dels sectors primordials i que més
acceptació pública té i que nosaltres cuidem de forma molt
especial.

Quant a les prioritats del Pla de comerç i del Pla de
reindustrialització, jo li puc dir a la Sra. Diputada que ja li
he explicat i que de cada vegada anirem, és a dir, disseny,
qualitat i moda, innovació tecnològica de processos
productius i presència activa en els mercats exteriors. I pel
que fa referència al pla de comerç, amb la nova llei que ens
atorga, evidentment nosaltres farem una reestructuració
global de tot el sector, mirarem quines prioritats, ara sí que
nosaltres podem decidir des d'aquí i, per tant, no es preocupi
que també quedarà assabentada sobre el tema.

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sr. Conseller, per favor.

EL SR. CONSELLER DE COMERÇ I INDÚSTRIA
(Guillem Camps i Coll):

Moltes gràcies, ja he acabat.

(Rialles).

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. I per fixar la posició dels
grups que no han intervengut, per part d'Esquerra Unida té
la paraula la seva representant Margalida Thomàs.

LA SRA. THOMÀS I ANDREU:

Gràcies, Sr. President. El Grup Parlamentari d'Esquerra
Unida donarà suport a les dues a la totalitat presentades pel
Grup Socialista i pel Grup Nacionalista, precisament perquè
coincidim amb la diagnosi que han fet de l'anàlisi d'aquests
pressuposts i tendrem ocasió de parlar-ne més endavant,
quan parlem de les esmenes parcials. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. JUANEDA I CABRISAS:

Sí, moltes gràcies, Sr. President. Per dir que nosaltres
creim que el conseller en aquest cas ha estat prou explícit i
ha deixat ben clars quins són els objectius i les prioritats que
té la conselleria per a l'any que ve amb els pressuposts de
què disposa i, per tant, creim que el nostre diagnòstic és, en
aquest cas, positiu i donarem suport als seus pressuposts,
per tant, votarem en contra d'aquestes esmenes, perquè
creim que les actuacions que els plantegen i que es duen a
terme han obtingut efectes molt positius i els continuaran



obtenint, i així ho demostra el fet que els propis sectors afectats,
el sector comercial en el cas del pla de comerç ha reconegut els
beneficis d'aquestes actuacions; en promoció industrial també
s'han fet moltes coses que han resultat positives per al sector, a
nivell de sòl industrial, de disseny i qualitat, de comercialització
dels nostres productes; i amb els altres programes pressupostaris
nosaltres també compartim les prioritats i els objectius que s'ha
plantejat per a l'any que ve la conselleria. Per tant, votarem en
contra de les esmenes que han presentat els diferents grups.
Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. I passam al debat número 27, de
globalitat, de la resta d'esmenes que fan referència a la Secció 20
del debat 26. Han presentat esmenes el Grup Parlamentari Mixt,
el Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, el Grup Parlamentari
Socialista. Pel que fa al Grup Parlamentari Mixt, les esmenes són
les NºRGE 3763, 3766, 3771, 3772, 3773 i 3764; per defensar-
les té la paraula la Sra. diputada Maria Antònia Munar.

LA SRA. MUNAR I RIUTORT:

Sr. President, senyores i senyors diputats. Pel que fa a les
esmenes 3763, 3764 i 3766, la primera d'elles d'estalvi energètic;
la segona, d'ajudes a empreses de medi ambient, i la tercera, a
reciclatge, queden defensades amb els seus propis termes.

Pel que fa a les 3771, 3772 i 3773 d'Unió Mallorquina, les
defensaré no tan sols en nom del Grup Mixt, sinó jo diria en nom
també del Consell de Mallorca i de tots els mallorquins. I em sap
greu que en aquest debat no assisteixin ni el President del
Govern actual ni l'anterior, responsables dels fets que aquí es
descriuran i que m'hagi de dirigir al Conseller d'Indústria, Sr.
Camps, que ni hi era quan es va aprovar el Pla de residus sòlids
urbans ni quan s'ha anat gestionant aquest tema, ni és del Consell
de Mallorca i que, per tant, està un poc aliè a tots aquests fets,
però que d'alguna manera també l'impliquen pel seu departament.

Crec que és important fer una mica d'història perquè es pugui
entendre l'esmena i la reivindicació del meu grup. Ens hem de
traslladar al 20 de setembre del 1990, quan es va aprovar el Pla
de residus sòlids urbans del pla insular de Mallorca; han passat
ja cinc anys des d'aquell dia. Amb aquests cinc anys hi ha hagut,
el 30 d'octubre del 91, una mesa de contractació que va decidir,
amb posterioritat, després de l'aprovació el 18 de març del 91 del
plec de condicions, que s'havia de donar i adjudicar el concurs
d'aquest Pla de gestió de residus sòlids urbans, cosa que va
succeir el dia 30 de març del 1992. Es tracta doncs de tres anys
enrera el fet d'un contracte d'adjudicació a una determinada
empresa. En el seu moment i en aquesta data el President Joan
Verger Pocoví, President del Consell Insular de Mallorca, signa
un conveni amb l'empresa Tirme en el sentit que el Consell
Insular de Mallorca abonarà al concessionari les quantitats
transferides per la Conselleria de Comerç i Indústria del Govern
balear la xifra de 1.800 milions de pessetes, d'acord amb unes
condicions: aquestes quantitats es pagaran, un terç a la
certificació aprovada pel Consell Insular de Mallorca quan hi
hagi fet el 30% de la inversió; un altre terç a la certificació

aprovada pel Consell Insular de Mallorca del 85% de la
inversió; el terç restant als tres mesos de la posada en marxa
d'aquest servei. I diu més: aquests pagaments seran
efectuats pel Consell Insular de Mallorca de conformitat
amb el conveni subscrit entre la Conselleria de Comerç i
Indústria i el Consell Insular de Mallorca que s'adjunta a
aquest contracte.

És, per tant, obvi i està ben clar que hi ha un compromís
claríssim per part del Govern balear amb el Consell Insular
de Mallorca per pagar aquests 1.800 milions i també que es
fixen les condicions de com s'han de pagar aquests 1.800
milions de pessetes.

Les esmenes que aquí defensam, la 3771, 72 i 73 tenen
com a objectiu principal fer complir al Govern aquells
compromisos que a un moment determinat va adquirir, per
tal de poder finançar el Pla de residus sòlids urbans del
Consell de Mallorca. Pla de residus urbans que he de
recordar és del Govern del Partit Popular i signat el conveni
amb senyor també del Partit Popular, President de la
Institució en aquells moments. És a dir, en el Govern de
progrés actual del Consell Insular de Mallorca ens ha vengut
aquesta situació totalment heretada i, per tant, som
totalment innocents del que es va signar en aquell moment.

D'aquests 1.800 milions se n'han pagats o se n'estan
pagant ara a raó de 50 milions mensuals els primers 600; en
aquest exercici està previst pagar-ne 600 més, però el que és
cert és que no hi ha els 1.200 milions que seran necessaris
per poder complir els compromisos que vostès tenen
adquirits. Per tant, creim que aquesta decisió és totalment
arbitrària, que de qualque manera el que fa és que dinamita
la capacitat de gestionar competències per al Consell Insular
de Mallorca i que contradiu totalment el que és la lletra i
l'esperit de la Llei de consells insulars. Vostès estan
boicotejant la gestió del Consell Insular de Mallorca, el seu
propi Pla de residus sòlids urbans, amb la sola intenció que
el Consell Insular de Mallorca sigui incapaç de gestionar i
de dur endavant un projecte que era el seu projecte i que en
aquests moments no tenen cap interès que es pugui dur
endavant.

Vostès, senyors del Govern, una vegada més estan
perjudicant les institucions autonòmiques, estan perjudicant
Mallorca i estan, per tant, perjudicant tots i cada un dels
ciutadans mallorquins. Perquè pensin que el que fan vostès
no només -agrairia al Sr. Conseller que m'escoltàs a jo
enlloc del Sr. Matas, perquè, si no, no em podrà contestar.

EL SR. PRESIDENT:

Continuï amb la intervenció, Sra. Diputada.

LA SRA. MUNAR I RIUTORT:



Dir-li que aquest tema, com li he dit abans, no només
perjudicarà al Consell Insular de Mallorca i no es facin il•lusions,
no perjudicarà el pacte de Govern del mateix, no serà aquesta la
causa de discrepàncies perquè tots sabem qui són els
responsables. Miri, els que seran realment perjudicats seran els
ciutadans d'aquestes Illes si això no es du endavant; vostès saben
perfectament que els tribunals han demanat al Consell Insular de
Mallorca que tanqui els abocadors il•legals que hi ha en aquests
moments; que s'estan contaminant el nostre subsòl per no tenir
resolt el problema dels residus sòlids urbans i, per tant, de
qualque manera estan perjudicant tots els ciutadans, estan
perjudicant les institucions tan sols per no complir allò que
vostès s'havien compromès a complir i, per tant, impedint que
funcioni el que vostès volien fer funcionar si haguessin estat en
aquesta institució.

Per tot això, és important que donin suport a aquestes
esmenes presentades, és important que afegeixin aquests 600
milions de pessetes, imprescindibles per poder endavant aquest
pla, el seu pla; i també crec que és una demanda totalment lògica
perquè la variació que afectaria els seus pressuposts, aquests 600
milions, és d'un 1'1%. Donada la quantia general del pressupost
crec que és totalment assumible. És una qüestió, senyors del
Govern, de responsabilitat i de ser conseqüents amb el que un fa;
no es pot plantejar el pagar o no pagar, el transferir o no
transferir en funció de la situació i d'on estigui cadascú a un
moment determinat. Amb aquest tema, senyors del Govern, estan
deixant a una institució en una situació de dificultat econòmica,
d'incompliment, quan aquesta institució no tendrà en absolut la
culpa, perquè la culpa i la responsabilitat serà totalment del
Govern. I no tenen excusa de dir que no se n'havien adonat
perquè des del Consell Insular de Mallorca, reiteradament, s'ha
advertit al President del Govern, s'ha advertit al Conseller
d'Economia i Hisenda i al Conseller d'Indústria de la necessitat
d'aquesta quantia econòmica. Així que, senyors del Govern,
prenguin nota i donin solucions abans que els problemes
s'agreugin i siguin encara més difícils de resoldre. Gràcies, Sr.
President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. I passam a la defensa de les
esmenes del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, que duen el
núm. RGE 3279, 3725, 3724, 3723, 3726, 3727, 3728, 3730,
3731 i 3732. Té la paraula el Sr. Orfila.

EL SR. ORFILA I PONS:

Gràcies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. Veient com es
van derrotant una a una o, de vegades, de deu en deu les esmenes
de l'oposició, em demanava avui matí, si allò d'inasequible al
desaliento es traduïa al català, amb modalitat de les Illes, o
modalitat de Menorca, amb aquella frase que diu seguim de
derrota en derrota fins a la victòria final. Sigui com sigui
nosaltres intentarem, amb el mateix convenciment, defensar les
que hem presentat.

I mirin per on la primera esmena que defensam, la 3729,
correspon a una proposta d'actuació referida a una competència
que no és de la Comunitat Autònoma. Es tracta de dur a terme un
pla per a la retirada dels parallamps radioactius que encara
resten, romanen col•locats a alguns indrets de les nostres Illes, i
és clar, en qualsevol cas, si s'accepta i s'arriba a executar, s'haurà

de fer l'actuació a través de la signatura d'un conveni amb
l'Administració central; però, creim que així i tot continua
sent interessant realitzar aquesta actuació que té molt a
veure amb el medi ambient, i respecte de la qual el conseller
sap perfectament que s'han produït vertaders disbarats per
part d'alguns alcaldes d'una illa molt concreta.

Reforçar el Planer, és a dir, el Pla d'electrificació rural,
dotat enguany amb sols 30 milions i, a la vegada, impulsar
la utilització d'energies alternatives.

EL SR. PRESIDENT:

Guardin silenci, per favor, i prestin atenció al qui està en
ús de la paraula.

EL SR. ORFILA I PONS:

I a la vegada impulsar la utilització d'energies
alternatives en l'electrificació és l'objectiu de les esmenes
3724 i 25. El que està clar és que amb la dotació prevista
per la conselleria no s'avança o s'avança a un ritme molt
lent. Sap, per exemple, el conseller que la zona d'Es
Puntarró, la deu conèixer ell personalment, espera des de fa
temps que es doti amb una quantitat suficient com per fer la
conducció amb baixa tensió i que la inversió feta amb alta
no serveix per a res si no s'acaba aquesta. I és una pena que
no es faci un esforç per enllestir en pocs anys les zones
d'ombra que encara queden a les Illes.

La recollida d'olis emprats és cada vegada més ample i
a poc a poc va desapareixent la pràctica de tirar-los al
clavegueram o, simplement, a la terra, amb tots els
problemes de contaminació que açò ha produït, però estam
encara molt enfora de poder retirar el cent per cent dels olis,
tant els provinents de cotxes i barques, com els de
restaurants. Respecte dels primers, l'esmena 3723 proposa
destinar 10 milions per dotar un pla de recollida d'olis usats,
provinents del sector nàutic instal•lant els contenidors
corresponents a cada un dels ports de les Illes.

Llegia l'altra dia que unes de les empreses amb més futur
són les dedicades al reciclatge, aposta les administracions
més deixondides estan fomentant la seva creació. Així, quan
el Parlament va debatre el Pla de reindustrialització es va
aprovar una resolució que instava el Govern a promoure la
creació d'aquest tipus d'empreses. Just aquests dies també he
rebut una resposta del Govern a una pregunta parlamentària
en la qual el Conseller d'Indústria em reconeix que en el
1994 no va ajudar a cap empresa destinada al reciclatge;
possiblement ningú no ho va demanar, però també és cert
que augmenta la sensibilitat al respecte i que si s'hi dedica
un esforç important des del Govern les poques empreses que
comencen a funcionar, i ja n'hi ha alguna en aquesta
matèria, es poden consolidar i aquest és l'objectiu de
l'esmena 3727.

La participació del Govern no ja en les inversions per
crear la infraestructura del tractament de residus sòlids
urbans, i fa un moment en parlava un altre portaveu, sinó en
la mateixa gestió integral dels residus és una vella



reivindicació del nostre grup. L'esmena 3728 pretén que des del
Govern es remetin 200 milions de pessetes als consells insulars
per fomentar la recollida selectiva i el reciclatge dels residus. El
Govern no pot restar absent, pensam, d'aquesta política de
recollida selectiva i el seu ajut al consell representarà, si s'aprova
la nostra esmena, alleugerir aquelles institucions des pes de la
gestió de residus que resulta realment feixuc.

El foment de l'artesania, tant a través de l'organització de
cursos dirigits als joves com potenciant les empreses artesanes,
és la pretensió de les esmenes 3730 i 31; l'atenció del Govern cap
els artesans, malgrat el que ens ha explicat el conseller, és
insuficient i pensam que, no obstant, és aquest un sector amb
moltes possibilitats de créixer si des de l'administració se'l
fomenta degudament.

Quan debatíem l'esmena a la totalitat de la Secció 20 ja hem
fet referència a la necessitat de facilitar la gestió d'empreses per
la via d'ajudar a superar les traves, els obstacles de la burocràcia.
El conseller ens ha parlat d'algunes iniciatives que nosaltres
consideram que són correctes i poden ser positives, però creim
que l'objectiu d'aconseguir, arribar aconseguir la instal•lació
d'aquesta finestreta única industrial a cada una de les illes a
través de la qual qualsevol empresari pugui crear una empresa
sense necessitat d'acudir a cap més instància de l'administració
és un objectiu prou ambiciós com per dedicar-hi un esforç.
Proposam dotar els consells insulars per començar a dur a terme
la primera experiència en aquest sentit.

I les esmenes 3721 i 3722 són esmenes de foment. Proposam
dur a terme una política, d'acord amb els ajuntaments, de foment
de la contractació de persones majors i aturats de llarga duració,
i ja sabem que amb 30 milions no faran actuacions però
precisament l'acord amb altres institucions ha de permetre doblar
o triplicar, com a mínim, les quantitats destinades a aquesta
finalitat. Igualment proposam una actuació concreta de foment
de l'autoocupació juvenil. Es donava fa poc unes dades sobre
l'economia social i el seu pes cada vegada major dins el conjunt
de les empreses de l'economia activa de l'Estat, idò, és entre els
joves on precisament ha tengut un creixement major aquesta
economia social; les dificultats per trobar la primera feina són
prou evidents i l'ajut des de l'administració per a la creació de
petites empreses de joves pot representar un incentiu important.
Imagin que em diran que les competències de treball i ocupació
són de la Conselleria d'Economia i Hisenda, nosaltres pensam
que no obstant des de la Conselleria d'Indústria i Comerç es
podrien dur a terme actuacions en aquest sentit, i que l'excessiva
concentració de competències a la conselleria que gestiona el Sr.
Matas no és positiva en aquest sentit. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. I passam a la defensa del grup
d'esmenes presentat pel Grup Parlamentari Socialista NºRGE
3471, 3516, 3517, 3475, 35203518, 3521, 3515, 3519, 3473,
3474, 3544 i 3472. Per defensar-les té la paraula la seva portaveu
Carme Garcia.

LA SRA. GARCÍA I QUEROL:

Gràcies, Sr. President. Senyors diputats, senyores
diputades. Sr. Orfila, tenim l'obligació de no cansar-nos i
lluitar fins al final perquè per a això estam aquí. La qualitat
del medi ambient de la nostra Comunitat Autònoma és un
dels temes més importants, no només perquè té una
implicació directa sobre el que és l'ecologia, sinó perquè
fins i tot el President de la nostra Comunitat Autònoma, en
el seu discurs d'investidura, li va donar molta importància;
té implicacions en altres sectors. Som una Comunitat
Autònoma que viu del turisme i això requereix una certa
qualitat mediambiental per poder-la vendre.

Idò, hi presentam esmenes per tal que desenvolupin un
projecte d'investigació d'energies alternatives, un estudi
d'aquestes alternatives i la promoció de les mateixes, perquè
es facin servir.

Pel que fa a la recollida selectiva i al foment del
reciclatge, bé aquestes són dues de les qüestions que també
impliquen directament el que després queda, no?, el medi
ambient, i també el que es recull; i quan s'han posat en
pràctica tots els plans de residus sòlids urbans ens hem
adonat que si de forma prèvia se selecciona i si de forma
posterior es treballa tot el que queda és molt més senzill.
Vostès diuen que volen aquest ecodesenvolupament, li deia
el President, però no promocionen ni fan especial esment a
la recollida selectiva i al foment del reciclatge, i nosaltres
volem que això es faci a través dels consells insulars i per a
això li presentam una esmena perquè transfereixi la dotació
econòmica perquè aquests ho gestionin.

Foment de les indústries de reciclatge. Totes aquelles
empreses que es puguin dedicar a reciclar i a tractar creiem
que necessiten el foment i la dedicació i tot l'assessorament
que calgui perquè el desenvolupin.

Pel que fa als residus sòlids urbans, miri, ja ens ho ha
dit, vostè té un compromís, ens ha dit el conseller, ell té un
compromís i el Consell Insular de Menorca i el Consell
Insular d'Eivissa i a Formentera saben que aquest
compromís existeix; però pel que fa al Consell Insular
d'Eivissa, malgrat que fa dos anys que està aprovat el Pla de
residus sòlids, la realitat és que el Partit Popular no ha fet
res per desenvolupar-lo en aquesta illa. I actualment no es
pot dir que a Eivissa aquesta qüestió estigui solucionada, ni
tan sols en vies de que se solucioni.

Pel que fa a Menorca, dins d'aquesta Cambra i fora, a
sales de comissió, a plenari, ara i fins i tots als passadissos
el Conseller de Comerç i Indústria s'ha compromès i ha
repetit que té un compromís amb Menorca per aportar el
30% de les noves inversions que calguin per a la planta de
compost i per a les noves inversions que cal fer envoltant
del nou abocador. També ho han repetit així els consellers
al Consell Insular de Menorca, jo els dic sempre el mateix,
ara tenen l'oportunitat, que donin suport a l'esmena perquè
consti al pressupost la quantitat necessària perquè les



inversions que s'han de fer l'any que ve, a tot estirar, tenguin la
dotació pressupostària adequada.

Cal que, a més, d'haver fet aquest primer pas dels residus
sòlids urbans cometem, i ho dèiem també a l'exposició de
l'esmena a la totalitat, altres tipus de residus que també tenen
problemàtiques i que tenen més repercussió en el medi ambient,
que són alguns fins i tot contaminants. Per tant, cal fer un pla de
residus sòlids no urbans i en aquest sentit li presentem una
esmena perquè la redacció i l'elaboració d'aquest es comenci a
dur a terme.

Pel que fa a l'artesania, home, clar que no tot el pressupost
que té artesania no surt només d'artesania, perquè també hi
hauran coses que s'hauran finançat a través dels fons europeus i,
com ja he dit, els fons europeus és una cosa bastant difícil de
perseguir al pressupost de la Comunitat Autònoma. Però, en
qualsevol cas, a nosaltres ens sembla que caldria que hi hagués
més pressupost per a cursos de formació artesanal, per tal de
propiciar que hi hagués gent que pogués aprendre algunes
activitats artesanals que, com deia abans el Sr. Orfila, corren el
perill de quedar sense que ningú les executi; i que aquests cursos
es facin a través dels ajuntaments i de les associacions que així
ho requereixin.

Creació d'un centre d'exposició artesanal permanent. I,
finalment, volia parlar també de la finestra única industrial, que
és una esmena que el nostre grup també ha presentat. Vostè diu
que posaran en marxa un pla d'informació directa i jo li dic que
en aquest pressupost no se'n ralla d'això i que altra cop li he de
dir que les intencions no es parlen, sinó que s'escriuen, amb
objectius, amb activitats i amb números, i per això el debat del
pressupost és un debat tan important. És evident que les
empreses tenen dificultats per dirigir-se a l'administració, quan
un com a contribuent va a l'administració troba cinc, sis, set
finestretes i cada una d'elles el dirigeix a la del costat, no, això és
de la Comunitat Autònoma, no, això és de l'ajuntament, no, això
és del consell insular. Tal vegada això no impedeix, com deia el
Sr. Ramon Orfila amb cert sentit catastròfic, que les empreses,
sí catastròfic, perquè no impedeix probablement que les
empreses no s'implantin perquè tenguin dificultats a l'hora de
tramitar-ho, però sí que no hi ha cap sentit ni cap motiu per
dificultar-los tots els tràmits que requereixen la implantació o la
nova inversió en empreses. Per tant, nosaltres pensem que
s'hauria de posar en marxa tot d'una i, a més, li demanem que
això també es faci en col•laboració amb els consells insulars i
que es faci a cada illa.

I una sola cosa més, una esmena perquè es doni suport a la
normalització lingüística del comerç. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, per part d'Esquerra Unida té la paraula la seva
portaveu, Margalida Thomàs.

LA SRA. THOMÀS I ANDREU:

Gràcies, Sr. President. El Grup d'Esquerra Unida donarà
suport a aquella esmena, la 3766 del Grup Mixt, que destina
300 milions de pessetes al desenvolupament de la recollida
selectiva de residus sòlids i, en canvi, no donarem suport, i
demanam votació separada de les esmenes 3771, 3772 i
3773 també del Grup Mixt, precisament perquè no
coincidim en absolut amb la política del Pla de residus
sòlids urbans que du implícita la incineració com a única
sortida a aquesta problemàtica dels residus sòlids urbans,
incineració que per al Consell Insular de Mallorca significa
augmentar amb aquestes esmenes, augmentar la partida
destinada a l'empresa que ha de posar en funcionament
aquesta incineració i que, per tant, nosaltres estam totalment
en contra com estam demostrant i com també duim
endavant al Consell Insular de Mallorca.

En canvi sí donarem suport a les esmenes del Grup
Nacionalista-PSM que parlen del pla de retirada de
parallamps, com la 3279, o la 3723 que parla de la recollida
d'oli usat; i totes aquelles esmenes, la 3728, la 3727, 3726
que signifiquen foment de recollida selectiva i reciclatge,
així com foment a la creació d'indústries dedicades al
reciclatge.

Del Grup Parlamentari Socialista igualment donarem
suport a aquelles esmenes que parlen de la promoció del
reciclatge, de la recollida selectiva i de totes aquelles que
signifiquen noves inversions per al pla de compost o per a
aspectes d'energies alternatives, investigació o ús d'energies
renovables. Pensam que també als pressuposts de la
Comunitat Autònoma, a través d'aquestes esmenes del Grup
Mixt, torna aparèixer la problemàtica, la polèmica sobre un
model de desenvolupament que tria més la incineració, el
consum sense fre i, per tant, la necessitat de cremar residus
i no tant un altre model de desenvolupament que significa
molta més consciència en els ciutadans d'allò que significa
la reducció, la reutilització i el reciclatge. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. JUANEDA I CABRISAS:

Sí, moltes gràcies, Sr. President. Dins el programa 4434
i respecte de l'esmena 3763 del Grup Mixt, dir que el Pla de
reindustrialització ja preveu partides per al foment de
l'estalvi energètic i, per tant, consideram que incrementar la
dotació i en detriment en aquest cas de la partida destinada
a Ibatur no és oportú.



Les esmenes que presenta el PSM a aquest programa per
import de 50 milions de pessetes, també proposen baixes que
afecten fons finalistes de la Unió Europea, en aquest cas per
construcció d'un edifici multiusos o, a part d'accions que
proposen, ja estan recollides a altres programes d'altres seccions
del pressupost i, fins i tot, de la pròpia Conselleria de Comerç.

En el mateix sentit van, bàsicament, les esmenes del Grup
Socialista i, per tant, tampoc no donarem suport per les mateixes
raons que acab d'exposar.

En matèria de residus sòlids urbans el Grup Mixt presenta
dues esmenes, una d'elles triple, per tal de destinar 900 milions
de pessetes al consells insulars per al finançament del Pla de
residus sòlids i mesures de foment de la recollida selectiva i
reciclatge. En aquest sentit crec que hem de dir que el Govern
està complint o complirà amb els seus compromisos amb els
convenis que té firmats, en el cas del Consell Insular de Mallorca
així serà perquè hi ha un document firmat i, tot i que hi puguin
haver hagut algunes dificultats derivades de l'execució de les
obres, el Govern té clar que complirà amb aquest compromís,
que és ineludible i té tota la voluntat de dur-lo a terme.

Respecte a la recollida selectiva i reciclatge s'ha manifestat
públicament per part de representants del Govern la voluntat de
promoure actuacions de foment de la recollida selectiva i de
reciclatge i en aquest sentit es prendran les mesures necessàries
perquè açò pugui ser efectiu, ja sigui a través d'una modificació
del pla director, si així ho creu oportú aquesta cambra, o amb
acords puntuals a què puguin arribar les administracions
implicades.

Per altra banda, i em referesc a les esmenes del Grup Mixt,
per finançar la dotació que proposen va en detriment de baixes
que afecten diverses conselleries, sol•liciten baixes a Presidència
per 260 milions, a turisme, als crèdits destinats a l'escola
d'hostaleria, per 218 milions; a Ibatur amb 300 milions; a cultura
amb 75 milions, etc., fins al total de 900 milions, i nosaltres,
evidentment, consideram que açò no és factible, no és viable i no
podem, per tant, aprovar de cap manera aquestes baixes.

En el mateix sentit planteja les seves esmenes el PSM, encara
que amb un to un poc més moderat quant a la quantia, però pels
mateixos que acab d'exposar tampoc no les podrem votar a favor.
Igualment, el Grup Socialista proposa diverses esmenes en la
mateixa línia que els grups anteriors i també en aquest cas
plantegen baixes que són improcedents, i també, amb la
motivació que he emprat en relació a l'esmena del Grup Mixt, és
aplicable a aquest cas.

A la resta de programes de la secció el PSM presenta algunes
esmenes relatives a organització de cursos de formació o foment
de l'autoocupació juvenil que creim que tenen la corresponent
cobertura a la Direcció General de Foment de l'Ocupació de la
Conselleria d'Economia i Hisenda. L'esmena 3732 d'aquest
mateix grup suposaria per part de la baixa el tancament de
l'empresa Foment Industrial, i nosaltres no compartim de cap
manera aquest criteri.

Pel que fa a les esmenes del Grup Socialista, la resta dels
programes de la secció, hem de dir que amb els pressuposts que
tenim evidentment no podem atendre totes les necessitats, hi ha
actuacions que proposen que són molt positives i molt

interessants però creim que a la conselleria s'han fixat unes
prioritats que són realistes i són executables i no es poden
assumir totes les actuacions proposades, amb les quantitats
que indiquen a cada cas, sense detriment d'altres accions
emmarcades, ja sigui al pla de reindustrialització o a altres
plans de la conselleria. Per tant i per tots aquests motius
també no podrem donar suport a cap de les esmenes que han
presentat els diferents grups. Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. I passam al debat número
28, de totalitat, Secció 21, Conselleria de Governació. Hi ha
presentada una esmena a la totalitat per part del Grup
Parlamentari Socialista, la número 3478, i per fer la defensa
d'aquesta té la paraula el seu portaveu, Sr. Xavier Tejero.

EL SR. TEJERO I ISLA:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. Por
tercera vez el Grupo Parlamentario Socialista plantea una
enmienda a la totalidad de la Conselleria de Governació y
hemos motivado y fundamentado esta enmienda a la
totalidad en tres apartados no únicos pero, el primero sería
que no se ajusta, a nuestro entender, a las necesidades
reales; en segundo lugar, existiría una descompensación
presupuestaria que intentaré desglosar posteriormente; y en
tercer lugar, falta coherencia entre programas. Además de
estas tres motivaciones que expresamos por escrito, podría
añadir alguna más, por ejemplo, faltan criterios objetivos de
cara a las subvenciones; nos preocupa la no concreción de
prioridades, nos preocupan los criterios generales de
planificación, nos preocupa una línea política discontinua
presupuesto a presupuesto y nos preocupa, asimismo, que
los compromisos de inversión no parecen los más adecuados
para las necesidades de la Comunidad Autónoma. Con trazo
grueso éstas serían básicamente las fundamentaciones de
nuestra enmienda a la totalidad.

Pero asimismo, ya que no quiero, antes de entrar en
desglose específico presupuestario, sí que me gustaría a
modo de ditada de mel, como se expresa en Menorca,
establecer seis puntos positivos para que en cualquier caso,
posiblemente haya más, pero al menos yo he visto seis que
vale reconocerlo y creemos que en alguna medida el Grupo
Parlamentario Socialista, junto con los demás grupos, a
podido contribuir a estos seis puntos positivos que pasaré a
comentarle; lo malo es que están referidos prácticamente y
nada más a las cuestiones de menores, que intentaré
referirme no sólo en términos menores, porque
conceptualmente, políticamente creo que empezamos a
divergir demasiado, pero sí que hay seis apartados que sí
que quiero manifestar públicamente que entendemos que es
un avance.

Primero, en comparecencia de 23 de noviembre del
presente año, la consellera habla de una inversión de 8
millones de pesetas en Menorca, lo cual nos congratulamos.
Segundo, la firma de convenios con Mallorca y con
Menorca, inexplicablemente no sabemos por qué no en
Ibiza, aunque tenemos un avance en base a una respuesta
que el propio Govern ha dado; tercero, se lo dije en
comisión, la modificación, talante, sobre todo de cara a la
formación de los educadores que trabajan con personas
menores de edad en situación de riesgo o desamparo social;



cuarto apartado, sería una enmienda aprobada en comisión a
nuestro grupo parlamentario, espero que en las enmiendas
parciales, si no se aprueba la enmienda a la totalidad, se pueda
aprobar alguna más; un quinto apartado, sería la reciente firma
del convenio del personal laboral que trabaja en los centros
dependientes del Govern balear, entendemos que eso es positivo
y que responde a la aprobación de unas resoluciones que
hablaremos en su momento que este parlament aprobó. Y por
último, y también se lo dije en comisión, sería el desdoblamiento
presupuestario hecho en los centros de coste relativos a atención
a menores.

Una vez hecho este reconocimiento, planteamos la enmienda
a la totalidad porque, además, la memoria que no es muy
detallada en primer lugar se produce una modificación en la
estructura organizativa de la conselleria. Entendemos que desde
julio del 93 había una estructura, en septiembre del 95 hay otra,
pero que, teniendo en cuenta que es competencia del President de
la Comunitat se establece una nueva dirección general llamada de
menores en asterisco, perdón, en cursiva, y se separa de la
Dirección General de Juventud y Familia. A nuestro entender, la
única justificación que en comisión se dio es el aumento de la
edad penal del nuevo Código Penal que entrará en vigor en mayo
de 1996, no creemos políticamente justificado un encasillamiento
en una dirección específica para tratar menores, porque menores,
y lo hemos discutido muchas veces, es un término jurídico, a
nosotros nos gusta más hablar de infancia, ya que incluso en
encuestas muy contrastadas se considera socialmente la infancia
hasta una edad aproximadamente de 16 años.

En segundo lugar, tanto en la memoria como en la
comparecencia se habla excesivamente de seguridad pública,
tengo la memoria aquí y, curiosamente, en la página 594, en una
página aparece 11 veces el concepto de seguridad. Cualquier
persona que la leyese daría la impresión de que estamos en un
estado de casi excepción, y no nos parece que los dos grandes
bloques que establece la conselleria sea, por un lado, seguridad
pública, hablando de seguridad ciudadana, orden público, etc.; y,
por otro, bienestar social. Nos parece difícil de casar y tienen
poco que ver la seguridad pública como gran bloque de la
conselleria y el bienestar social.

Entrando en programas específicos, un presupuesto que
progresivamente va aumentando, ya que sabemos que en 1994
aumentó el 50%, recuerdo que en 1993 la consellera decía que
era un presupuesto de seis ceros, ya hemos añadido uno más; en
1995 era de 1.438 millones y en 1996 el proyecto presupuestario
es de 1.666, casi 1.667 millones, es decir que es una conselleria
que va aumentando presupuestariamente. Consta como sabemos
de seis programas específicos.

En la Dirección y Servicios generales aparecen, y yo es un
hecho que me gusta remarcar y repetir, tiene 206.3 de
presupuesto aparecen dos asesores, tenía tres ahora tiene dos,
mal le asesoran Sra. Consellera, se lo aseguro que la asesoran

mal, porque esto que le decía antes de política discontinua,
de un año planteamos esto, otro año planteamos lo otro,
como queda escrito resulta que luego no se cumple y aquí
no ha pasado nada.

El segundo programa, que sería el de cooperación y
relaciones con las corporaciones, que abarca el 21.6 del
presupuesto, resulta que parece, a tenor de lo que estamos
viendo que se basa, básicamente, en una mejor
infraestructura de las policías locales pero que siempre es
insuficiente en un convenio con la escuela municipal de
Palma, que no nos parece mal, pero no nos parece que haya
elementos en relación a corporaciones locales, una de las
funciones de su conselleria sabe que es el control y
seguimiento de los actos administrativos y actas, y que
nosotros sepamos la conselleria no ha puesto jamás un
recurso a un acto o actuación de cualquier entidad. ¿Eso qué
quiere decir, que todos los ayuntamientos, consells insulares
y entidades locales todas las actas de sus actos son
correctos? Me temo que no, porque, si no, no habría
recursos y los hay y hay recursos contencioso-
administrativos.

El siguiente que, en principio, ha de desaparecer de
actividades clasificadas o desaparecer en gran medida,
actividades clasificadas desde 1 de enero de 1996 pasa a los
consells insulares. En el 95 tenía un presupuesto de 42.05
millones y parece que la traslación a los consells insulares
no es correspondiente a lo que parece que dice la Ley de
atribución de competencias en actividades clasificadas.

En cualquier caso aparece un nuevo programa que
parecería estrella, estrella y no sé si peligroso, yo tengo
puesto en mis notas ¡ojo!, es la cuestión de casinos, juegos
y apuestas. Casinos, juegos y apuestas sabe que en algunas
comunidades se han quemado con esto, por esto
simplemente le digo en tono positivo que ¡ojo! Pero lo único
que se le ocurre decir es que se hablará de un model balear
de joc. A mí realmente es que me extraña, hablan de una
normativa de juego, de una ley del juego, que realmente me
extraña muchísimo, incluso incluyen como inversión la
Comisión balear de juego, ya está creada, una inversión, eso
no es una inversión; no soy experto en presupuesto, pero
dudo mucho de que la creación de una comisión, que ya está
creada, balear de juego, sea, se pueda considerar como una
inversión.

Un apartado nuevo, pero no nuevo, es un programa
nuevo, es el de protección civil que con un presupuesto de
154.8 millones resulta que no desarrolla, como ya
reiteradamente indicamos en cada presupuesto, la Ley 2/85,
la norma básica de mayo del 92, sino que, simplemente,
nada más y nada menos se plantea una inversión para crear
un centro balear de emergencias que, según la memoria, es
la puerta donde los ciudadanos llegarán allí, bueno una cosa
realmente un poco pintoresca, tal como está planteado al
menos en la memoria y en los presupuestos, tampoco dio
mayores explicaciones.

Con respecto a policías locales, otro de los globos sonda,
llevamos tres, llevamos el último y el penúltimo, que sería
el modelo balear de juego, el penúltimo, también último,
que sería el centro de protección civil de emergencias, y el
anterior, uno de los últimos, la creación de policía
autonómica, que tenía estudios, que iba a hacer, que tal que



cual, que al final cero, bloque cero, desapareció, como el modelo
educativo.

Juventud y familia, afortunadamente esperamos, está
contemplado en los presupuestos generales que el Institut Balear
de Serveis a la Joventut desaparece en el año 96, usted dijo en el
97, según la Ley general presupuestaria, la ley de presupuestos,
parece que va a desaparecer durante el año 1996. Un instituto
balear de serveis a la joventut que con 254 millones y más de la
tercera parte del presupuesto en personal le reiteramos que no
parece que se adecua a las necesidades de la juventud, sobre todo
que da respuesta a las necesidades de la juventud a tenor de las
actuaciones que han ido promoviendo, que parece que poco más
que actuaciones en veranos, campamentos, actividades
conveniadas, etc.

Por último y, si me permite el Sr. Presidente, querría terminar
como he empezado pero el otro lado de la moneda, le he
felicitado en el aspecto del programa de más entidad que tiene su
conselleria que hemos discutido muchas veces sobre él y
posiblemente discutiremos más, como se dice en inglés last but
not least, es la cuestión de los menores. Sabe usted que, usted se
ha disculpado varias veces, que hay una resolución que no se
puede dar por decaída de este parlamento, de enero del 95, donde
se aprobaron seis puntos; algunos de ellos se han cumplido y es
de bien nacidos el reconocerlo, se lo he reconocido. Uno, el
primero, y sabe cuál es, no se lo comentaré, usted lo dirá, no se
ha cumplido, pero no sólo no se ha cumplido sino que un alto
cargo suyo, en su comparecencia, su máximo alto cargo dice
textualmente, sí, dice, una cosa muy curiosa, procuraré ser muy
breve: "no sé qué concepto se tenía cuando se encargó a la
conselleria el plan integral de atención al menor, quizá nos lo
hemos tomado con mayor seriedad y profundidad que la que nos
hubiera permitido cumplir meramente un trámite". ¿Desde marzo
de 1994 hasta noviembre de 1995 no se han dado cuenta de que
era un trámite? Es un poco "heave", como se diría en lenguaje
que usted dice que hay que utilizar para los jóvenes, un poco
"heave" decir esto a estas alturas de la película.

No insistiré en demasía en el problema planteado por su
empecinamiento excesivo con las famosas leyes sobre menores,
en todo caso, en una segunda intervención podría insistir pero no
vale la pena. Están ahí, una recurrida en parte y ahí está; pero sí
que adolecen, hay algunos problemas más y no los vemos
contemplados en su presupuesto, que nosotros intentamos
modificar, hay algunos problemas que sucintamente le diré tres
o cuatro y lo sabe: uno, no hay familias de acogimiento, no hay,
y usted lo sabe y lo ha dicho; dos, no hay ni acuerdo ni
definición competencial, el conseller responsable de acción
social lo ha dicho esta misma mañana, y sabe usted misma que
ha habido incluso discrepancias entre consells insulars y usted
entre si la infancia corresponde a consells insulares, la ley de
acción social, Governació, eso tendría que estar bastante más
claro de lo que está, porque incluso no se ponen de acuerdo entre
ustedes por lo que se ve y por respuestas que ustedes mismos
dan. Por lo tanto, un esfuerzo de coordinación nos falta. Sabemos
que la semana que viene, lo sabe usted tan bien como yo, se
aprobará la nueva ley de protección jurídica del menor, se
aprobará, que es una ley básica a nivel del Estado y que establece
una serie de nuevas situaciones, entre ellas una y es un punto del

que tendremos que discutir más adelante que ni en los
presupuestos ni particularmente este grupo ha dicho nada,
pero es un tema que aparece y que no parece que se han
dedicado mucho al menos durante este año, el tema de las
adopciones, que parece, parece, que hasta que no sale en
prensa, en vez de generar el Parlamento prensa parece que
la prensa genera Parlamento, resulta que esta especie de
mercado de adopciones internacionales, apareció hace un
tiempo, ha vuelto a aparecer ahora y sabemos que es difícil;
que a lo mejor dentro del famoso plan integral del menor
hay medidas contempladas, que la nueva ley no lo va a
resultar.

Con nosotros, se lo hemos dicho, contará siempre, pero
hasta ahora, además de estos pequeños detalles de
aprobación, pequeños grandes detalles, las pequeñas cosas
hacen las grandes cosas, no se ha contado y el
empecinamiento en su momento de los marcos básicos
como eran las leyes que tuvieron nos pareció preocupante.
En cualquier caso, sirva de reflexión, reflexión constante,
nosotros entendemos que esta conselleria no diremos que es
un cajón de sastre, está muy repetido, no lo creemos porque
no sabríamos si poner tres palabras o dos al referirnos a
cajón de sastre, no lo diremos, pero sí que, en concreto, por
sus propias palabras, parece que tiene poco que ver la
seguridad pública que expresa en su memoria con el
bienestar social, protección social o como lo queramos
llamar.

Muchas gracias y lamento el alargarme en el tiempo, Sr.
Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. I s'obre una qüestió
incidental per part de la Consellera de Governació, la Sra.
Catalina Cirer té la paraula.

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

Gràcies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. L'any passat
no va plantejar esmena, però sí que estam d'aniversari, Sr.
Tejero, perquè avui dos anys estàvem amb el mateix debat
amb una esmena a la totalitat que va defensar vostè en nom
del seu grup, avui exactament faltaven un parell d'hores, o
sigui que hauria anat més bé un poc més tard per acomplir
exactament els dos anys.

Bé, agraesc que no faci referència a allò de caixó de
sastre perquè era una expressió que esperava, però sí que fa
referència a una sèrie d'expressions, que hi ha
descompensació pressupostària, que fa falta coherència
entre programes, que falten criteris objectius a les
subvencions, que això ja s'ha anat parlant altres vegades.

EL SR. PRESIDENT:



Sra. Consellera, perdoni, simplement és una qüestió de
caràcter operatiu per a aquesta Cambra, però tenc l'obligació
d'anunciar que, com és evident, la votació és impossible
realitzar-se a les sis i mitja i que, per tant, es realitzarà una volta
hagi acabat el debat de tot el pressupost. Por continuar i moltes
gràcies i disculpi la interrupció.

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

Està disculpat, Sr. President, gràcies a vostè per deixar-me
continuar. Sí que almanco em fa il•lusió, així com sortia altres
vegades a criticar-nos tot el pressupost i a repetir de forma
insistent que no li agradava res, almanco sí reconèixer que hi ha
sis punts que fan referència a menors que és un tema que vostè
i jo n'hem parlat diferents vegades, sí que és una cosa que
almanco te fa il•lusió perquè dius qualque cosa, nosaltres creim
que tot ho feim bé, però almanco qualque cosa reconeixen els
altres que també feim bé. No li faré referència a aquests sis punts
dels quals hem parlat perquè seria donar-nos, tal vegada, una
mica de propaganda en aquests temes que estam, pareix, d'acord
amb la manera de funcionar. Sí que faré referència a una sèrie de
punts que es varen parlar a la comissió i que pareixen més també
tema de comissió, més que d'esmena a la totalitat, però sí que
faré referència, intentaré fer referència a tots els punts que vostè
ha tocat, no sé si me'n deixaré qualcun, però mirarem de parlar-
ne de tots.

Vostè critica la reforma de l'estructura de la conselleria,
nosaltres o jo crec que va ser una cosa encertada perquè, per una
banda, ens critica que hi hagi una sola direcció de menors quan
insistentment per part del seu grup i altres grups ens criticaven
al principi, quan vàrem arribar al juny del 93, que mescléssim
joventut, menors i famílies tot amb una; pareix que ara no els
pareix bé que se separi, i vostè diu que seria millor parlar
d'infància; jo li torn a repetir, vostè ho sap, que les competències
de menors no són el mateix que competències d'infància, que
quan parlam de menors parlam dels dos col•lectius que vostè ja
sap, que són protecció i reforma, i que no són el mateix, a més
del Ministeri d'Assumptes Socials amb els temes d'infància.

Vostè també critica que parlem massa d'un terme, que és
seguretat pública. Miri, és una conselleria que per ventura té a
diferència de les altres, que les altres són uns temes més
monogràfics i la nostra sí que engloba parts o temàtiques molt
diferents. A la memòria està recollit que els dos blocs o els
objectius prioritaris s'engloben en aquestes dues matèries. Per
una part, tot el que fa referència a benestar social que ve agrupat
amb menors, joventut i família, que és propi d'això; i després tot
el que fa referència a la Direcció General d'Interior on vendria
recollit tot allò de la seguretat pública. Per què aquests dos
objectius? Des que vàrem arribar va ser una constant i vostè
també ho sap i ens ha criticat que les actuacions no havien estat
del tot encertades, però sí que per ventura vàrem dedicar molts
esforços a assumir unes competències de menors, a mirar que
s'assentassin aquí aquestes competències, a estructurar menors
amb uns criteris de Comunitat Autònoma, a establir una sèrie de
millores que jo crec que s'han consolidat i, per tant, tenim tot un
tema de menors ja més assentat, ja més consolidat, amb dues

lleis autonòmiques que a vostè tampoc no li agraden però
que hi són i que nosaltres n'estam satisfets. I per una altra
part, ens queda tot el tema d'interior, que s'ha anat fent feina
però que ens quedava una mica, no estancat, però sí que ens
reclamava més actuacions que són les que es recullen amb
el tema de seguretat pública i aquí és allà on hi dedicam no
més esforços dels que li corresponen, però sí, tal vegada,
més programes d'innovació, com pugui ser el centre
d'emergències, i altres tipus de nous programes que per
ventura els havíem deixat descuidats els altres anys en favor
de tot una problemàtica que ens plantejava el tema de
menors.

Pareix que és difícil de casar, jo crec que l'estructura
pròpia de la conselleria ens permet que facem bona tasca
amb una matèria com sigui seguretat pública, a través de
diferents programes, i ens permet la mateixa estructura fer
feina amb l'altre objectiu o l'altre bloc, que seria benestar
social.

Parla dels dos assessors, jo em pensava que estarien
satisfets que se n'hagués reduït un, pareix que així i tot
tampoc no estan satisfets, i és una opinió seva que valora
que ens assessoren malament. Idò, jo crec que el personal
que hi ha a la conselleria fa feina i m'ajuda i ens ajudam tots
i som un bon equip a l'hora de prendre decisions i, per tant,
una valoració que vostè ha fet.

Passa llavors a analitzar els sis programes de la
conselleria, que jo no passaré a parlar-ne de tots, perquè
crec que estan perfectament estructurats a la memòria i en
el desglossament dels pressuposts i també se'n va parlar a la
comissió, però sí certs punts que pareix que li preocupen
deixar-los-hi per ventura una mica clars i llevar-li aquesta
preocupació que pareix que té.

Quant a un programa que vostè ha posat ojo! i que troba
perillós com és el de casinos, jocs i apostes, miri, serà el
perillós que ho vulgui considerar, jo trob que hi ha altres
coses molt més perilloses que assumir la competència en
matèria de jocs i espectacles. Hi ha un marc legal en el qual
ens movem, nosaltres tenim una tasca molt concreta i molt
determinada amb aquestes competències, unes
competències que es varen assumir recentment, són les
darreres que estan assumides; estam en un procés quasi
perfecta d'adaptació administrativa, manca un petit ajust a
nivell informàtic, i el que estam és donant passes per
continuar fent feina. Vostè diu que moltes comunitats s'han
cremat en aquest tema, supòs que no devien ni complir el
que deia la llei i devien fer coses que nosaltres mirarem de
no fer per no caure en aquest estat de quemado, com vostè
ha determinat.

Parla d'una inversió, la inversió no és per la creació de
la Comissió balear del joc, la inversió, si no record
malament, és una de 15 milions que fa referència a un estudi
per determinar la situació en què es troba el joc a les Illes
Balears, i a partir d'aquesta situació a veure si són possibles
noves modalitats de joc, no només perquè sigui un capritx
del Govern o un capritx de la Conselleria de Governació,
sinó recollint tota una sèrie de peticions tant del sector com
de gent de fora que vénen interessats per veure de quina
manera es poden establir o poden implantar-se aquí amb
noves modalitats de joc.



Quant a protecció civil, ja he dit que ha augmentat molt
l'import que s'hi destina, però sobretot és per consolidar tot el
programa de centre d'emergències, que vostè considera que és
una cosa molt pintoresca i considera també un globus sonda igual
que el tema de policia autonòmica; jo li puc dir que quan vulgui
li podem fer una demostració detallada de com funciona, de com
funcionarà d'aquí a un trimestre o d'aquí a quatre o cinc mesos
quan s'hagin consolidat una sèrie de passes que estan dins els
objectius a acomplir d'aquest centre d'emergències i que creim
que és un programa que pot ser de molta utilitat, no només en el
que fa referència a coordinació de policies locals, al tema de
protecció civil, sinó que pot donar resposta a molts altres tipus
d'emergències des d'emergència sanitària, altres tipus
d'emergència que es poden produir en aquesta comunitat.

Quant a joventut i família, no farem referència a la
desaparició de l'Institut Balear de Serveis a la Joventut que
pareix que és un tema que tothom hi està d'acord i que tothom
ens dóna l'aprovació, però sí que no estic d'acord quan vostè diu
que la política que es fa des del Govern no dóna resposta a les
necessitats de joventut. Joventut, i si vostè ho mira bé i si vostè
s'entretén a veure una mica el que s'ha fet, no només són
activitats d'estiu, no només són campaments i omplir el temps
d'oci dels joves o dels infants d'aquesta comunitat, sí que s'han
posat en marxa moltes actuacions: des de la borsa de treball, des
dels convenis que vàrem fer amb el Ministeri d'Assumptes Social
per al lloguer d'habitatges a un preu més baix per als joves i de
recollir tota una sèrie tant formatives com divulgatives dels joves
d'aquestes Illes; no respon tampoc a cap impuls nascut del
capritx del responsable de joventut, sinó de recollir les demandes
que els joves d'aquesta comunitat ens fan en matèria o bé de
formació o bé d'ocupació o bé d'habitatge.

Per acabar, vostè fa referència a un tema que és per ventura
el que coneix més de la conselleria i el que ens ha duit a tenir
més converses entre un i l'altre, que és el tema de menors. Si vol
que torni a dir, perquè quedi jo malament i vostè quedi bé, sí que
he de dir que no hem acomplert els terminis que vàrem establir
quan vàrem parlar del Pla integral del menor, no li donaré data,
no tornaré dir res perquè, possiblement, no vull dir que
m'equivoqui però seré objecte d'una crítica pública per part de
vostè o per part d'un altre grup. Jo crec que xerrar de menors i dir
que no s'ha fet res, no és que em fereixi, però sí que no respon a
la realitat, vostè sap que s'han fet coses, que vostè per ventura no
comparteix o no comparteix el seu grup o no comparteixen altres
grups, però, com he manifestat al principi, crec que vàrem fer un
esforç, des del juny del 93, un esforç per ventura excessiu, en
detriment d'altres programes de la conselleria i així ho reconec
amb el tema de menors; que hem donat passes molt importants;
que de les dues lleis n'estam plenament satisfets, que vostè diu
que una està parcialment recorreguda, està recorregut una línia
o dues línies o un paràgraf i l'article que ve darrera que és el que
fa referència a mesures alternatives; i dir-li que era per ventura

el punt més innovador de la llei de reforma que nosaltres
presentàvem i que ens ha sabut greu que això es recorri,
perquè era un punt, creim nosaltres i jo li puc assegurar,
innovador, que permetia que els menors acomplissin una
sèrie de mesures sense passar per un internament o un
centre de reforma tancat o semitancat, nosaltres crèiem que
era important, no s'ha considerat així, ja veurem com
acabarà la història.

Però sí també m'agradaria amb el tema de menors fer
referència a un punt, que és el tema de les adopcions. Pareix
que ara, no només és vostè que es despert ara amb el tema
de les adopcions i que ens dóna o ens diu que nosaltres ens
hem despert també només pel que ha sortit a la premsa;
realment han sortit molts reportatges bastant espectaculars
que han fet, no que nosaltres ens despertem, perquè la feina
que es fa des del principi fins ara és la mateixa, la feina que
es fa des del servei d'adopcions o des del departament
d'adopcions del servei de menors és exactament la mateixa
la que s'ha duit des del principi, però sí pareix que ha cridat
una mica tots els reportatges que han sortit la consciència
dels ciutadans i pareix que tothom ara se n'ha adonat que hi
havia una sèrie de col•lectius d'infants que necessitaven una
sèrie d'ajuda i que necessitaven una sèrie de resposta a les
seves necessitats. Ja li dic, la tramitació que ha fet, si vol li
podem fer arribar les memòries tant dels anys 94, com la
que està ara preparada, el primer semestre del 95, perquè
vegi que les tramitacions no s'han aturat en qualsevol
moment; que el procés d'adopcions o de peticions
d'adopcions tant internacionals com nacionals sempre ha
seguit el seu ritme, que el ritme d'entrevistes a les parelles
i d'elaboració d'informes d'idoneïtat sempre han continuat i
que, per tant, és una feina que no ens hem despert ara; sí que
ara hem hagut de donar tal vegada més informació arran de
què hem tengut més cridades pel fet d'haver vist tota una
problemàtica que molta gent per ventura desconeixia.

Sí el que m'agradaria és, per ventura, acabar amb una
frase que ho resumeix tot i que per ventura, bé, per acabar
aquesta intervenció, hi ha una frase d'En Niestzche que diu:
si tens un per què sempre tendràs el com. Nosaltres creim
tenir un per què molt ben assumit i assolit; tenim clar quins
són els nostres objectius, quines són les nostres prioritats,
quines són les nostres actuacions que hem de dur a terme, i
a través d'aquest per què la nostra actuació dia a dia, la que
farem i la que hem estat fent aquests anys i que farem tot el
96 crec que ens donarà la raó de què hem anat fent passes i
que anam fent coses.

Una frase que m'ha fet gràcia que digués, reprenent un
tema que ja havia passat, és que de menors diu posiblemente
hablaremos más. Miri, ja li agraesc que compti amb mi per
continuar discutint d'aquest tema, no era així el seu desig a
una comissió quan va desitjar que no ens tornàssim veure i
que no en parlàssim més. Estic contenta que ho hagi



reconsiderat i que desitgi parlar amb mi més del tema de menors,
si recorda la frase fa un parell de mesos era que esperava no
veure-me més a una altra comissió xerrant del tema de menors
o de temes de la conselleria, li agraesc que ho hagi repensat i
esper parlar-ne bé avui bé altres dies dels temes que ens ocupen.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera. I per contrarèplica, té la
paraula el Sr. Xavier Tejero.

EL SR. TEJERO I ISLA:

Gràcies, Sr. President. Como se suele decir no sé si en castizo,
me ha picado con su última intervención. Yo le dije que esperaba
no verla y incluso me dijeron que era el diputado de la mala uva
en una empresa, no verla no porque no quisiera verla sino porque
entendía que posiblemente sus días estaban contados, como en
la película, y que no le puedo decir lo mismo que le dije hace dos
años del título de aquel disco de Celtas Cortos "tranquilo majete
en tu sillón" porque no creo que deba estar tan tranquila en su
sillón, eso es lo que quería decir.

Con los mismos programas que ha hecho le iré diciendo el
mismo razonamiento, Dirección General de Menores. Menores,
hemos dicho y creo que concordamos los dos ...

EL SR. PRESIDENT:

Perdoni, Sr. Diputat, pregaria per favor atenció i als que
s'encarreguen de l'ordre de la sala que per favor també facin el
propi al saló d'aquí al costat. Continuï.

EL SR. TEJERO I ISLA:

Moltes gràcies, Sr. President. Menores es un concepto jurídico
y la infancia es competencia, como le he dicho, de distintas
administraciones, pero ahora mismo y se ha equivocado el
Ministerio de Asuntos Sociales, la dirección general, que se
llamaba de protección jurídica del menor, se llama Dirección
General de Infancia y Familia y abarca todo esto.

Segundo apartado, en tono jocoso, la cuestión de la policía,
tanto le debe preocupar que hasta un tabloide en inglés, aquí lo
tiene, en inglés dice: "(...); es decir que usted incluso hace
artículos a los tabloides que se publican aquí algunos, diciendo
que una serie de cuestiones sobre necesidad del incremento de
policía, yo no sé si se ha puesto de acuerdo con el Sr. Gilet, pero
me parece que no es el método ni muchísimo menos.

Con respecto a los juegos le he dicho que ¡ojo! y cuando digo
¡ojo! digo por qué. Tengo dossier, a usted se lo hacen, yo me lo
hago normalmente, pero por ejemplo simplemente anunciarle
que en prensa ha salido que dos personas, una de ellas diputado
de aquí, tiene, son empresarios de máquinas tragaperras; y eso,
en determinadas comunidades autónomas, tengo aquí el recorte,
se lo puedo enseñar después, no lo diré por respeto a esas
personas, pero eso en determinadas comunidades autónomas ha
sido peligroso, y en ese sentido le decía que ¡ojo!.

Siguiente apartado, protección civil. Protección civil ya
le dije en comisión que el gran centro coordinador y demás,
ha habido curso de formación en protección civil pero ¿en
la conselleria cuántas personas hay?, usted lo sabe: tres. Es
decir que no sé si deben ser del género masculino o
femenino, con lo cual o son superman o superwoman, pero
tres personas para hacer con los voluntarios y demás un gran
centro donde todos, no le leeré la memoria porque ya la
sabe.

En cuestión de juventud se han hecho acciones, no digo
que no, tengo la respuesta a una pregunta, respuesta suya,
pero acciones como inspecciones y visitas a los puntos de
información, los nuevos puntos autorizados, esdeveniments,
cosas como muy concretas sin integrar y es una respuesta
suya; no le digo que no sean actuaciones, faltaría más con
ese presupuesto que no se hubieran hecho acciones, pero
son unas acciones, contestación hecha por su conselleria,
bastante pobres, muy pobres diría.

Con respecto a menores, mire le voy a decir sólo dos
cosas porque sabe que sigo la prensa y me llamó la
atención, mire, políticamente el que un responsable político
diga: "hemos de protegernos de los niños que no supimos
proteger", entiendo que es inaceptable; los niños por
principio, por convención de los derechos del niño han de
ser protegidos, no nosotros protegernos de los niños, y esto
lo ha dicho un alto cargo de su conselleria. Dos cosas,
saltando en el tiempo, supuestamente tendrían que estar
solucionadas, dos recortes muy sencillos: agosto del 94, "el
número de denuncias por abusos sexuales a menores se ha
duplicado"; diciembre del 95, un año y medio después, "los
malos tratos a menores denunciados en Mallorca se han
triplicado este año"; supongo que algo deben tener que ver
la pertinencia o no pertinencia de las posibles campañas de
prevención que algunas se han aprobado y me consta que
tímidamente se lleva.

El último punto con respecto a la adopción y terminaré,
no me estaba refiriendo a las tareas que pueda hacer su
conselleria, y es un tema específico que debatiremos y sabe
que no me gusta hacer demagogia, podría haber hecho
mucha más demagogia, sabe que no me gusta hacer
demagogia en estos temas, pero sí que está claro porque no
me he despertado ahora, mire, tengo aquí parte del dossier
que pone adopció, nada más, recortes de un dossier; y en
prensa, en noviembre del 95 dice: "la Generalitat de
Cataluña desmanteló en octubre del 93 el grupo Pares per
sempre", que es un grupo que al parecer ha actuado de
manera ilegal en esta comunidad autónoma, ha actuado,
ahora parece que ha desaparecido. Y la prensa, que a veces
se dice canallesca ¿o no?, la prensa denunció en marzo del
año pasado que había una probabilidad de digamos tráfico
de niños rumanos. Y que se sepa, nosotros no hicimos
demagogia fue la prensa, que se sepa, a lo mejor la
prudencia recomendaba que las acciones que se hicieran no
fueran, pero que se sepa la conselleria no es que haya hecho
muchas acciones.

Usted acaba con Nietzsche, con una cita de Nietzsche,
yo no soy tan filósofo, yo acabaré con un fragmento de una
persona mucho más pragmática, para mí mucho más
entrañable, como es Joan Manuel Serrat, tiene una canción
que se llama "Niño silvestre" dedicada a los niños que
pululan en las calles de Brasil especialmente y, en cualquier
caso, parte de la canción dice: "Recién nacido con la
inocencia amputada que en la manada redime su pecado de
existir, niño sin niño, indefenso y asustado que aprende a



fuerza de palos como las bestias a sobrevivir". Sin que sea un
trazo grueso, posiblemente en esta comunidad no hay niños
silvestres como los que plantea Serrat en su canción, pero hay
niños que sí que posiblemente, como en alguna ocasión le he
dicho, no precisamente, si pudieran expresarse y están contentos
de vivir en una comunidad rica, que precisamente se ha de
preocupar por los mayores y por la infancia; por los mayores,
como votan, todo el mundo se preocupa, por la infancia parece
que no es tanta la preocupación.

Muchas gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. I per tancar aquesta qüestió
incidental, té la paraula la Consellera de Governació.

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

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. Sr. Tejero,
jo no sé per què és que sempre, amb el bona persona que és vostè
i jo també ho intent ser, sempre em surt a la contrarèplica com a
enfadat i diu que l'he picat, quan la meva intenció és donar
resposta a les coses que vostè planteja; i jo ja li recrimin a fora,
li dic amb el bona persona que és quan surt aquí se'm transforma
i em diu coses que seria incapaç de dir-me llavors al passadís,
per ventura jo també faig el mateix, però bé. No, a aquestes
altures del debat, que som la darrera conselleria, si mira les
cares, jo d'aquí les veig, no n'hi ha cap que rigui, tothom fa una
cara de no massa ganes de continuar fent molta feina, però hem
d'acabar aquest debat i crec que ha dit coses que hem de
contestar.

Enhorabona pel seu domini de l'inglès perquè jo no he entès
la meitat del que ha dit de la fulla, llavors m'ho explicarà; sí que
em fa gràcia que temes de Governació surtin a una publicació de
parla anglesa, vol dir que qualque cosa arriba del que nosaltres
feim per aquí; però, ara seriosament, el tema de policia no és que
ens preocupi d'una manera excessiva, però sí que ha d'entendre
que hi tenim una responsabilitat i tenim una responsabilitat amb
tot el tema de coordinació de policies locals; tenim una
responsabilitat amb la seva actuació, tenim una responsabilitat
amb la seva formació. Pensi que la figura del policia local a una
comunitat on hi ha policia autonòmica i que cregui que no
descansarem amb els esforços per arribar a tenir-ne una, sigui
unitat adscrita, sigui el que ens possibiliti el nostre Estatut, pensi
que la figura del policia local és una figura bàsica; a molts llocs
on el Govern central retira efectius de seguretat, com puguin ser
guàrdies civils a molts pobles, policia local ha d'anar assumint
una sèrie de tasques que no feia fins ara. Per tant, no em cansaré
i estic ben orgullosa d'anar potenciant i d'anar donant un sèrie de
protagonisme a un col•lectiu que consider bàsic a una conselleria
com la de Governació o a una direcció general com la d'interior
una força de seguretat com és la policia local.

Ho sabem, quant al joc ho sabem, Sr. Tejero, que hi ha
polítics d'altres comunitats autònomes que han anat a la
presó, responsables en matèria de joc, vull dir, la nostra
responsabilitat és evitar (...) i cregui que farem tot el
possible per ser escrupolosos amb el compliment de la
legalitat, per no caure en cap de les pressions del sector i per
anar fent una tasca el més impol•luta possible; pareix que és
difícil, com vostè ha dit, i li agraesc la preocupació, perquè
a altres comunitats s'han donat casos bastant desagradables
del polític responsable en aquesta situació.

No tornarem insistir en el tema de protecció civil ...

EL SR. PRESIDENT:

Perdoni, per favor, no està permès desplegar aquí cap
pancarta. Desallotgin per favor aquestes persones que han
entrat i han fet un mal ús de la Cambra! Per favor, volen fer
el favor d'abandonar la Cambra! Continuï Sra. Consellera.

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

Gràcies, Sr. President, bé, no sé ja on estava, però sí que
el que li he dit quant a protecció civil, sí que el convidaríem
a vostè i als diputats que vulguin a veure com funcionarà i
com serà el centre d'emergència, com funcionarà a partir
d'ara tota la coordinació d'emergència.

Vostè torna a insistir en el tema de menors i fa referència
a tota una sèrie de dossiers, aquests dossiers també me les
faig jo, no es pensi que un conseller té tantes persones que
li fan tantes feines, també ens toca fer-ne i tota la
documentació que volem tenir preparada també la'ns
preparam; però sí que quan fa referència a tot allò
d'adopcions, a vostè no li agrada fer demagògia i a mi
tampoc no m'agrada i també crec que hem de ser molt
respectuosos i molt seriosos amb el tema d'adopcions. Es
produeixen moltes situacions d'irregularitat, vostè ha parlat
de nins rumans, "Pares per a sempre" operava a un altre
país, com era la Unió Soviètica o Rússia, i totes les accions
que nosaltres hem li puc garantir que no hem donat la
publicitat perquè crèiem que no era l'hora de donar-la, però
sí que eren unes accions que estaven coordinades bé amb
fiscalia de menors i amb la delegació del Govern que hi
tenia molt a dir pel tema d'entrada de persones d'un altre
país. S'han fet accions coordinades per part de comunitat
autònoma, de part de Conselleria de Governació i de
Delegació del Govern i fiscalia de menors per saber i per
donar una solució a aquest tema, ja li contaré després la
solució que va donar "Pares per a sempre" que era bastant
més penosa que la situació que havien creat; però és un
tema que en podem parlar.

I jo també me'n vaig picada perquè vostè ha dit una frase
que sap que em molesta profundament, que és que no ens
preocupam de la infància perquè no voten; jo li puc dir que,
amb tota sinceritat, totes les accions que feim, i vostè em
coneix crec que bé amb aquests dos anys i mig, i no
deixarem mai de fer feina ni per als menors ni per als
col•lectius de joves votin o no votin, crec que és la nostra
responsabilitat i vostè sap bé que la tenim assumida; i vostè
també sap que em coneix i que em preocupa aquesta
situació i em preocupen moltes coses d'aquests col•lectius
i que, i no es per tirar-me flors ni res, moltes vegades intent
fer accions que sobrepassin o excedeixin la competència o
la responsabilitat política perquè, a part de tot crec que som



humà i m'he de preocupar i moltes són superiors a la
responsabilitat política, com li dic.

Per no perdre els bons costums, ja se m'ha encès el llum groc,
repetiré les darreres paraules que vaig repetir el 21 de desembre
del 93 a la meva primera compareixença en aquest Parlament,
som poquets aquí però els ho diré, aprofitaré aquesta
compareixença, som la darrera conselleria i trob que com hi diu,
de desitjar que tenguin unes bones festes i comencin molt bé
l'any. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, i passam a la intervenció dels altres grups
polítics que vulguin fixar la seva posició. Per part del Grup Mixt
no n'hi ha; Esquerra Unida, tampoc; Partit Socialista de Mallorca
i de Menorca, Sr. Morro té la paraula.

EL SR. MORRO I MARCÉ:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. Bé,
nosaltres creim que aquesta esmena presentada pel Sr. Tejero ha
tengut una sèrie de virtuts, a part de poder veure els seus
amplíssims coneixements en anglès, que ha servit per plantejar
uns temes importants i, entre d'altres coses, que la consellera
tengués oportunitat d'explicar tota una sèrie de conceptes que
crec que és important que en aquest debat pressupostari
quedassin almanco damunt la taula i es discutissin.

Nosaltres, en veure aquests pressuposts, la primera sensació
és d'una certa sorpresa, una certa incredulitat perquè, clar, des
d'un punt de vista municipalista, si aquesta conselleria és la que
té un especial esment o almanco la relació amb els ajuntaments,
d'una forma variada, amb tota una sèrie de programes, amb tota
una sèrie d'aspectes, la veritat és que ens pareixen molt
insatisfactoris aquests pressuposts. És a dir, trobam que aquests
pressuposts no reflecteixen allò que hauria de ser la relació de la
Comunitat Autònoma amb els ajuntaments; evidentment que
aquesta relació és dins el conjunt del Govern amb totes les altres
conselleries, però aquesta conselleria, com a dipositària
d'aquestes competències, no veim que exerceixi, que doni sortida
a la problemàtica, a la necessitat que tenen les corporacions
locals d'aquestes Illes d'una major atenció davant del Govern
balear; la dotació per a policies locals és irrisòria, és francament
ridícula i nosaltres creim que, efectivament, aquesta casta de
policia és important, és necessari que rebi un suport, els petits
municipis necessiten un suport quant a la formació, quant a la
coordinació, quant a les ajudes per millorar les seves
infraestructures i nosaltres aquí no veim, significativament no
veim que es doni sortida a aquest problema.

Hi ha una clara inadequació entre els objectius i les quantitats
realment consignades. Trobam a faltar una política social,

cultural, una política global voldria dir dirigida a la joventut,
en especial en allò que fa referència a l'habitatge i al treball,
més dedicació a temes ocupacionals, més suport a convenis
amb institucions públiques o privades de cara a la formació
o a la inserció laboral dels joves. Jo no sé si podem dir si és
que els joves no tenen prou atenció, els joves, els nins, els
menors, perquè voten o no, no vull entrar en aquesta
discussió, però el que sí és cert és que no reben l'atenció
adequada. I no dubtam, Sra. Consellera, que vostè fa coses,
que en fa de ben fetes i que segurament el seu equip
s'esforça, però trobam que és insuficient aquesta dotació
pressupostària més enllà de les declaracions d'intencions. I
per tant acab dient que donarem suport a l'esmena
presentada pel Grup Parlamentari Socialista. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Per part del Grup Parlamentari Popular,
el Sr. Pere Palau té la paraula.

EL SR. PALAU I TORRES:

Sí, gràcies, Sr. President. Molt breument, donat
l'avançada de l'hora que és, el llarg que ha estat el debat, les
explicacions convincents que ens donat la consellera i les
lliçons d'anglès a què hem pogut assistir, anunciar que el
nostre grup votarà que no a aquesta esmena. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Passam al debat número 29, de globalitat
de la resta de les esmenes, que fan referència, precisament,
a la Secció 21, Conselleria de Governació. Han presentat
esmenes els grups parlamentaris d'Esquerra Unida de les
Illes Balears, Nacionalista-PSM i Socialista. En primer lloc
veurem les esmenes presentades pel Grup Parlamentari
d'Esquerra Unida i que corresponen al NºRGE 3307, 3308,
3309, 3310, 3320, 3311, 3312, 3336, 3314 i 3313; per fer la
defensa, té la paraula el Sr. Portella.

EL SR. PORTELLA I COLL:

Gràcies, Sr. President. Són una sèrie d'esmenes senzilles
amb la intencionalitat de modificar en positiu els
pressuposts presentats. L'esmena 3307 fa referència a
ampliar les ajudes als ajuntaments per millorar la
infraestructura de seguretat pública; em referiré que es
tracta de policia local, després d'haver sentit el Sr. Tejero,
portaveu del Grup Socialista, per concretar a què ens
referim.

L'esmena 3308, també per afectar 30 milions de pessetes
pel que fa al Pla d'ajudes als ajuntaments, per millorar
igualment la seguretat pública local, la policia local i perquè
arribi suficientment dotat a les illes de Menorca, Eivissa i
Formentera.

La pròxima esmena és per a la promoció dels plans
municipals d'emergència, bàsics al nostre entendre per al
bon funcionament del Pla d'emergència; incrementar el
nombre d'ajuntaments amb pla d'emergència aprovat, ja que



en l'actualitat només són quatre. Recordam també les paraules de
la consellera a l'hora de presentar aquests pressuposts, que deia
i està així en el Diari de Sessions, recordem que els plans
municipals són una competència de cadascun dels ajuntaments
i aquests plans municipals ens han de servir per fer el Pla
d'emergència bàsic de la comunitat, estam disposats a donar tot
l'assessorament tècnic i de personal qualificat que pugui anar el
temps que sigui necessari per col•laborar amb els tècnics dels
ajuntaments per tal de fer possible la posada en marxa d'aquests
plans municipals. Idò bé, presentam aquesta esmena en el sentit
que es doni compliment al desig de la Sra. Consellera i aquest és
el significat de l'esmena.

La 3320, una esmena de 100 milions de pessetes, aquesta té
un contengut major per a la millora de les condicions de
col•laboració amb entitats col•laboradores amb protecció de
menors, per potenciar, lògicament, l'atenció al menor a través de
les molt diverses entitats i associacions que s'hi dediquen.

Hi ha un grup de tres esmenes, la 3310, 3311 i 3312 que
també fan referència a tres subconceptes de participació en el
programa d'ajudes a activitats concertades amb entitats per a
menors, d'adopció i protecció de menors. Totes tres fan
referència a aplicar un percentatge, són d'afectació per afectar
amb un 20% aquestes quantitats per a les illes de Menorca,
d'Eivissa i Formentera, cosa que no està plantejat així en el
pressuposts, i en el cas que s'aprovés l'esmena anterior,
d'amplicació d'aquest pressupost, també s'aplicaria el mateix
percentatge.

L'esmena 3336 és per donar una dotació bàsica a la suficient
atenció al menor en els centres privats, concertats, que donen
aquest servei. Trobam que hi ha una discriminació objectiva en
la situació dels menors atesos a centres públics o a centres
privats i per intentar corregir aquesta situació presentam l'esmena
que hem defensat.

L'esmena 3313 és també per ampliar la dotació ...

EL SR. PRESIDENT:

Perdoni, Sr. Diputat, demanaria un poc de silenci i que les
tertúlies es poguessin fer fora de la Cambra, moltes gràcies.
Continuï, Sr. Diputat.

EL SR. PORTELLA I COLL:

No dubt que a pesar que no hi hagués silenci sí que hi havia
atenció a les paraules en defensa d'aquesta esmena, que estic
convençut que tothom segueix amb molt d'interès.

L'esmena 3313 és d'ampliació per dotar els ajuntaments a
partir de transferències de majors dotacions per a activitats de
caràcter juvenil i per a aplicació a les illes de Menorca, Eivissa
i Formentera en concret.

I per últim, la 3314, una esmena senzilla que no dubt que
serà ben vista i aprovada pel conjunt de la Cambra,
d'afectació del 33% de la inversió de caràcter per a la
realització d'activitats per promoure la igualtat entre gèneres
també en el món de la joventut. Açò és en total, gràcies, Sr.
President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. I per defensar les esmenes
del grup parlamentari Nacionalista-PSM, NªRGE 3733,
3734, 3735, 3736, 3737 i 3738, té la paraula el Sr. Mateu
Morro, portaveu.

EL SR. MORRO I MARCÉ:

Moltes gràcies, Sr. President. Bé, les esmenes que
presentam, una d'elles, la 3733, proposa incrementar amb 20
milions de pessetes les transferències a ajuntaments per a la
millora d'infraestructures i equipaments de les policies
locals, que ja ho he comentat a la meva intervenció anterior.

També proposam afegir 10 milions de pessetes de cara
a elaborar els plans de protecció civil, sobretot al nivell
insular, plans insulars de protecció civil que creim que és un
tema pendent que s'hauria de resoldre com més aviat millor.

L'esmena 3735 recull una certa necessitat de
col•laboració, especialment a Menorca, de cara a fer
possible un centre d'acolliment de cara als menors
desemparats majors de dotze anys, que pensam que no ha
tengut encara una resolució i és un tema prou important
perquè en tengui.

Creim que l'objecció de consciència continua sent un
dels temes que a nivell de joventut s'hi ha de fer una feina,
a favor de la pau, perquè continua havent-hi un problema de
desinformació i és necessari fomentar els valors de
solidaritat entre els joves front al bel•licisme i altres
ideologies i altres conceptes que necessiten una labor
informativa que s'hauria de fer i, en conseqüència, creim
que hi hauria d'haver uns 3 milions de pessetes dedicats a
fomentar aquestes campanyes.

Les associacions juvenils i, en especial, el Consell de
Joventut creim que necessiten més suport, potenciar més les
seves activitats, proposam augmentar amb 5 milions
l'aportació al Consell de Joventut de les Illes Balears.

I per últim proposam dedicar 5 milions a oficines
d'informació juvenil, incrementant els ajuts que es donen en
aquesta casta d'institucions. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. I passam a les esmenes
presentades pel Grup Parlamentari Socialista que
corresponen al NºRGE 3624, 3479, 3481, 3480, 3483, 3510,
3482, 3484, 3486, 3487, 3489, 3490, 3623 i 3488. Per fer la
defensa de les mateixes, té la paraula el seu portaveu, Sr.
Xavier Tejero.



EL SR. TEJERO I ISLA:

Gràcies, Sr. President. Aquest és un conjunt de catorze
esmenes, a més a més de la de totalitat i que van en concordança
amb el nostre parer que hem dit a l'esmena a la totalitat. Són
esmenes que creiem que són reals i són possibles de dur a terme,
no són virtuals. I passaré a fer una petita descripció de cadascuna
d'elles.

L'esmena 3624 es refereix a obrir una oficina d'informació
juvenil en conveni o en concert amb l'ajuntament de Formentera.

L'esmena 3479 va referida a dotació de policies locals a
ajuntaments de menor nombre d'habitants, a un augment de la
dotació, sabem que està previst, però un augment d'aquesta
dotació.

Després hi ha un grup d'esmenes referides als plans. La
número 3481 seria per transferència a consells insulars de cara
a poder elaborar els plans insulars de protecció civil. La 3480
seria del mateix tenor, referida als ajuntaments per un import de
40 milions de pessetes. La 3483 creim que té una novetat,
almenys mai no s'havia presentat en aquest sentit, i esperem que
si hi ha possibilitats, el grup majoritari li doni suport, ja que ens
ha donat suport a una, com ja ho havia dit en comissió, referida
a transferència a ajuntaments per poder dur a terme programes
d'educadors de carrer, que està demostrat que són un dels
programes amb més efectivitat de prevenció de marginació de la
infància i de l'adolescència. La 3510 és, en general, referida a
totes les partides, de cara a la transferència d'adopció i protecció
de menors als consells insulars. La 3482, referida a la creació
d'un centre d'atenció a la infància i l'adolescència a Eivissa. I la
3484 referida a la creació, així mateix, d'un centre insular
d'atenció a la infància i adolescència, les dues serien
transferències als consells insulars d'Eivissa i Menorca,
respectivament.

La 3486 és genèrica de transferència als consells insulars per
poder dur a terme activitats de protecció i atenció a la infància i
adolescència. La 3487 és recurrent d'aquest grup i d'aquest
diputat, i em sap greu que la consellera no hi sigui, perquè és una
referida a la reforma i condicionament d'Es Torretó, una finca
que es va comprar fa bastant de temps, que en compareixença de
23 d'octubre del 93, la consellera comentava que hi havia uns
estudis, que es pensaven dur a terme unes activitats, però que a
hores d'ara no s'hi ha fet res.

Així mateix, relatiu a Eivissa, presentam una esmena per
condicionament de les instal•lacions dels campaments de Cala
Jondal. Una altra esmena per a millora i condicionament de les
instal•lacions juvenils a Menorca, i una altra esmena, de 15
milions de pessetes, per a la creació d'un alberg juvenil a
Formentera, que creim que seria adient.

I, en darrer terme, demanam una esmena de 10 milions de
pessetes que és possible, com així ho he dit abans, que es puguin
fer convenis amb ajuntaments fixats per a obertura d'oficines
d'informació juvenil. Ja sabem que n'hi ha, però hauríem d'arribar
que n'hi hagués a tots els pobles de les nostres illes.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Torn de fixació de posicions. Per
part del grup Mixt, no hi ha intervencions; per part del Grup
Popular, Sr. Pere Palau.

EL SR. PALAU I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Bé, de les esmenes que s'han
presentat i de les intervencions dels diferents portaveus,
podríem dir que hi ha diferents blocs d'esmenes que fan
referència a punts molt concrets, i algunes altres que queden
fora d'aquí. Intentaré contestar primer les que es refereixen
a temes puntuals.

La primera, que fa referència a una oficina d'informació
juvenil a Formentera, bé, aquest diputat que els parla els vol
dir que la Conselleria de Governació, la legislatura anterior,
ja va fer un conveni amb l'ajuntament de Formentera per
obrir una oficina d'informació juvenil, oficina que existeix,
oficina que crec que en aquests moments hi ha una altra
entitat, crec que és una entitat ecologista que està allí dins,
però que la conselleria continua mantenint la voluntat
d'establir els convenis que siguin necessaris i la
col•laboració que sigui necessària a l'ajuntament perquè
funcioni. Per tant, crec que no l'hem de crear, sinó que el
que s'ha de fer és fer-la funcionar.

Per altra banda, també demanen, com a tema puntual,
ajudes al Consell de la Joventut. Bé, els vull dir que la
conselleria col•labora en ajudes al Consell de la Joventut,
per una part amb una aportació econòmica, i per l'altra
donant el local, pagant el lloguer, l'electricitat, les despeses
que són necessàries, diguem, per al funcionament d'aquest
local.

També s'ha fet referència a la reforma d'Es Torretó, ja ho
vaig dir en comissió i ho repetiré aquí: la Conselleria de
Governació, i això va en sintonia amb el que s'ha dit aquí,
que havia fins i tot informat la consellera en determinada
compareixença, va demanar els estudis necessaris per poder
fer la implantació d'aquest alberg a la zona d'Es Torretó, i
els informes que li donaren de Medi Ambient, no li
aconsellaven la instal•lació atès la zona que és i que
l'impacte que es podia provocar, bé amb les reformes, bé
fins i tot amb l'assistència multitudinària de vehicles en
determinades dates, no era aconsellable, per tant ells pensen
cercar una altra situació per poder establir aquest alberg
juvenil a l'illa de Menorca.

Quant als blocs que havia anunciat abans, diré que més
o manco hi ha un bloc que fa referència a seguretat i
policies locals, a augmentar l'ajuda. Bé, els vull dir la
conselleria ha passat de 10 a 18 milions en un any, és un
augment substancial, crec que ja queda ben clara la voluntat
de la conselleria quant a col•laborar amb tot el que pugui ser
policies locals. Per altra banda, també es fa referència a
protecció civil, temes de protecció civil, principalment, i
traspassos de temes de protecció civil, bé, només recordar



que tant la Llei de bases, com l'Estatut d'Autonomia com fins i
tot la mateixa llei de l'Estat, la 2/85, de protecció civil i la norma
bàsica, deixen ben clar de qui és competència protecció civil.

Altres temes, com els de menors, que també parlen de
traspassos de competències, també em vull referir en aquests
temes en el que he dit abans en una altra intervenció. Crec que no
és via pressuposts de la Comunitat Autònoma, transferir
competències als consells insulars, la via crec que queda ben
clara i establerta, primer, via proposta a la Comissió Tècnica
Interinsular, i després, a través de la comissió corresponent en
aquest parlament, es tramitarà i s'aprovarà si es creu convenient
el traspàs d'aquestes competències.

Altres esmenes fan referència a afectació de partides a
algunes illes o per a algunes activitats concretes. Bé, nosaltres no
som partidaris d'afectació de partides, creim que les partides
quan s'afecten d'alguna manera es limiten, i pensam que tant un
ajuntament, com una entitat, un consell insular o una associació
o el que sigui, té la possibilitat de demanar les ajudes que cregui
convenients i, per tant, si no hi ha aquesta limitació, moltes
vegades poden fer moltes més actuacions que no es farien de
l'altra manera.

Campaments i ajudes als campaments per a reformes i
millores. Bé, l'any 1993 es va elaborar un pla de millora que
contempla des del 93 fins al 99, i amb aquest pla hi ha una
inversió aproximada de 220 milions de pessetes, inversió que es
fa plurianual però que es contempla amb aquest pla esmenar
totes les deficiències, fer totes les millores que es creguin
necessàries als distints campaments de la nostra comunitat.

I quant a oficines d'informació juvenil, bé en aquests
moments tots sabem que ja la conselleria subscriu els convenis
corresponents amb els diferents ajuntaments si és que ho
demanen en alguns casos, per a creació d'aquestes oficines, si es
pot, i en uns altres casos, per a manteniment.

Anunciar que votarem que no a aquestes esmenes. Moltes
gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. I passam al darrer debat dels
Pressuposts, debat 30, de totalitat i globalitat, secció 31 Serveis
comuns, despeses diverses; secció 36 Serveis comuns, despeses
de personal i programa 1269 Serveis comuns generals. Hi ha
presentades esmenes per part del Grup Parlamentari Socialista,
registrades amb els números 3537, 3523 i 3538. Per fer-ne la
defensa, té la paraula el seu portaveu, Sr. Francesc Quetglas.

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors
diputats. Em pertoca concloure aquest debat sobre una secció que
probablement no ha tengut l'atenció suficient per part dels
diputats i les diputades esmenants, jo crec que perquè aquesta era
la intenció, de fer aquesta secció així. Ens hem estimat més
presentar un debat de totalitat, una esmena a la totalitat de la
secció 31 que a la secció 14 Conselleria d'Economia, perquè és
aquí, a la secció 31 i no a la 14, on hi ha els vertaders programes
operatius d'aquesta conselleria. I per què són a la secció 31?
Aquesta és una de les incògnites i una de les raons per les quals

nosaltres volem provocar el debat perquè ens expliquin
quina és la raó que els serveis generals acullin un conjunt de
programes que mereixen, que necessiten una gestió
absolutament ordinària i que dins aquesta secció romanen
completament excepcionalitzats.

La secció de serveis generals constitueix una excepció
en si mateixa, un cos estrany dins el que és la lògica de la
pressupostació per programes, dins el que és la naturalesa
de la presentació pressupostària. En principi, les seccions de
serveis comuns, de despeses de caràcter general haurien
d'acollir aquelles despeses no imputables a programes
concrets de despesa perquè afecten de manera horitzontal a
la totalitat o a bona part d'aquelles activitats de programes
i subprogrames que desenvolupen les distintes unitats
administratives a les quals s'articula el Govern. Això ja, de
per si, significa, insistesc, una distorsió, una disfuncionalitat
dins la mateixa conceptuació del pressupost per programes
que vol i exigeix la imputació de cada concepte de despesa
als conceptes programàtics que s'expressen al pressupost.
Això fa que aquesta imputació en particular dels programes
de despesa de la Conselleria d'Economia i Hisenda a la
secció 31 li donin a la seva presència aquí un caràcter
inconnex, un caràcter incoherent i, el que més ens preocupa,
un caràcter de fugir del control ordinari de la programació
normal del pressupost fins i tot del control parlamentari, per
suposat del control del mateix govern a través d'aquesta
clàusula excepcional que ja vàrem denunciar ahir al debat
de l'articulat de la Llei de pressuposts.

Aquesta secció es divideix en quatre grans conceptes, en
quatre programes, un, el primer, Serveis comuns generals,
programa de 324 milions de pessetes on hi figuren unes
determinades aportacions patrimonials i adquisicions
d'accions d'empreses que incomprensiblement estan dins el
programa de serveis generals sense que hi hagi cap
explicació raonable. Adquisicions d'accions, participació a
empreses, adquisicions patrimonials n'hi ha a moltes altres
seccions i estan disperses, estan a Presidència, a Comerç i
Indústria, per aquí i per allà, quan el lògic seria, no que
estiguessin tots en una, no defens tal cosa, sinó que les
adquisicions patrimonials, les inversions de la Comunitat
Autònoma a distintes empreses, hagin d'estar dins el que els
fa considerar el seu mateix concepte de despesa. Si vostè
vol fer inversions patrimonials en empreses de caràcter
industrial, el lògic és que siguin imputades al programa de
despeses de la Conselleria d'Indústria; i si vol fer altre tipus
d'aportació patrimonial per a adquisició d'un patrimoni x
siguin dins la gestió patrimonial ordinària, sigui de
Presidència, sigui de qualsevol altra conselleria. Però no és
així.

Això serveix perquè aquests serveis comuns generals
acullin dins el seu si, també, una quantitat de doblers
inexplicable. Es diu que per imprevistos, així es va explicar
a la comissió, quan es va demanar quina era la finalitat de
72 milions de pessetes a capítol 2, se'm va contestar que el
lògic era que tots els pressuposts contenien una determinada
quantitat per a imprevistos. Veim com la suma de les
excepcions que l'articulat dóna a la gestió d'aquests
programes més les bosses que es van creant d'imprevistos
per un costat, d'inversions immaterials, que no tenen massa
a veure amb les seves quantitats expressades al pressupost
amb l'expressió que les memòries pressupostàries ens diuen
que són els objectius, les accions del programa en concret.



En segon lloc té un programa, el programa comunitari de
foment a l'ocupació, parlam d'un programa important, de l'ordre
de 1.400 milions de pessetes, i a més són 1.400 milions de
pessetes nets, 1.400 milions de pessetes operatius, perquè aquells
conceptes de despesa general, sigui de personal, siguin despeses
de caràcter general, no hi estan inclosos, perquè no estan en
aquest subprograma, la qual cosa significa una altra distorsió a
l'hora d'analitzar quin és el cost vertader d'aquests programes. No
sabem quines són les despeses de personal i algunes de les
despeses de capítol 2, de caràcter general, que estan imputades
a aquests programes de despesa, perquè aquí només figuren les
despeses operatives mentre que les despeses d'altre caràcter
figuren a la secció 14, fins i tot la confusió arriba a tal nivell que,
mentre que a la secció 31 el responsable d'aquests programes
figura un, a la secció 14 els responsables dels programes
corresponents a la secció 31 figura una altre, per un costat és el
director general d'Ocupació, i per l'altre el secretari general
tècnic per curullar ja la confusió analítica amb què ens trobam
els diputats de l'oposició quan volem saber exactament quina
quantitat de doblers es destina a cadascun dels conceptes de
despesa.

El tercer dels programes d'aquesta secció, és el Consell
assessor de radiotelevisió espanyola, no té més importància,
aquest sí que estaria justificat per estar en aquesta secció, només
són 9.600.000 pessetes, no té major importància i està ben
pressupostat aquí on està.

Però el quart, el quart sí que és important. Són quatre
subprogrames lligats al desenvolupament econòmic, programa de
l'Institut balear d'innovació i telecomunicacions, 473 milions de
pessetes, tampoc no hi ha cap explicació per la qual aquest
subprograma de despesa sigui excepcionat d'aquesta manera dins
la secció 31, se sostreu una vegada més del debat, del control
ordinari una gestió que hauria de ser absolutament ordinària i
completament equiparada a qualsevol altre programa de despesa.
Hi ha el programa del parc BIT, un programa que és un dels
programes estrella de la Conselleria d'Economia i Hisenda, un
programa sobre el qual gira bona part del discurs teòric que
empara el conseller Matas i és aquí, també sostret d'una manera
inexplicable a una coherència programàtica i a una coherència
pressupostària. Hi ha el programa EDI, no importa fer massa
comentaris, és un programa que si el continuam gravant amb
imposts, amb taxes, en lloc de bonificar, es convertirà en un
programa negatiu i odiat pels empresaris d'aquesta comunitat,
però això és un tema que ja vàrem discutir ahir. Finalment, dins
aquest programa lligat al desenvolupament econòmic es troba el
programa d'acció de la comarca del Raiguer, programa
especialment important, un programa que té una incidència sobre
un territori que es troba en declivi industrial, sobre el qual la
Comunitat Europea i molt especialment el Govern de la
Comunitat Autònoma hi fan un esforç en cooperació amb els
municipis de la zona per revitalitzar-lo econòmicament.

És mal d'entendre, és mal d'entendre que existint una
Conselleria de Comerç i Indústria, una conselleria amb
competències educatives, una Conselleria d'Ordenació del
Territori i Medi Ambient, una Conselleria d'Agricultura, una
conselleria que té al seu càrrec els serveis a la joventut i fins i tot
una Conselleria de Turisme, i malauradament no existint una
Conselleria de Treball -jo el convid, Sr. Matas, a reconsiderar la
nostra proposta, no necessiten aprovar l'esmena, que ja ha estat
derrotada, de creació d'una conselleria de Treball i Ocupació,
crec que al final tanmateix s'haurà de fer, no té absolutament cap
lògica que 2.500 funcionaris de la Comunitat Autònoma

mereixin una conselleria, i 200.000 persones de població
activa de les Illes Balears, no, quan el paquet competencial
que vostè rebrà a partir d'ara, vostè, m'estic referint al
Govern de la Comunitat Autònoma, reclama aquesta
importància, per donar una articulació lògica, una
estructuració programàtica i pressupostària amb sentit comú
a l'acció de Govern en matèria laboral que en aquesta
comunitat autònoma és especialment necessària,
especialment específica, si tenim en compte els problemes
d'estacionalitat.

En total parlam de 2.871 milions de pessetes, parlam del
5% del total de despesa del pressupost, 5% de despesa neta,
si li posàssim les despeses de caràcter general estaríem
parlam de més. Més d'un 5% de despesa que fuig del
control, que no segueix la lògica del pressupost per
programa, que no segueix la lògica de l'estructuració del
Govern, que està carregada d'imprevistos, d'inversions
immaterials no justificades. Jo diria, per resumir, que és una
àrea excepcional, una àrea excepcionada per aquell que fa
el pressupost, a mida del que fa el pressupost; i això ens
pareix absolutament injustificable, sense entrar com veim a
discutir les finalitats d'aquest subprograma, molts dels quals
són absolutament defensables però que no tenen cap lògica
que estiguin gestionades així com estan.

Les mateixes argumentacions de caràcter general, i ja
acab Sr. President, fan referència a l'esmena que és de
totalitat a la Secció 36. La Secció 36 contempla conceptes
de despesa importants de retribució al personal i eventuals,
de gratificacions als funcionaris, aquí sí que podríem trobar
una justificació del per què està aquest concepte ocult, ja
que les gratificacions dels funcionaris convé ocultar-les per
part del Govern de la Comunitat Autònoma tenint en
compte la discrecionalitat i l'elevada crítica que per part
sindical i dels funcionaris de la Comunitat Autònoma està
aixecant, és un altre racó excepcional, un altre racó
disfuncional, un altre racó que altera l'estructura retributiva
del Govern de la Comunitat Autònoma i sostreu del control
el que hauria de ser una cosa absolutament transparent, com
són les retribucions dels funcionaris.

I en funció de tots aquests criteris, crec que prou sobrats,
donam per defensada també l'esmena que ahir vàrem
defensar en relació amb la creació de l'agència d'ocupació
dins la nostra concepció de creació d'una nova conselleria
de treball i ocupació, donam per defensades la totalitat de
les nostres a la Secció 31 i totes les que el nostre Grup
Parlamentari Socialista ha presentat al pressupost. Moltes
gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. S'obre qüestió incidental
amb la intervenció del Govern i té la paraula el Conseller
d'Economia i Hisenda Sr. Jaume Matas.



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

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats.
Aprofitar aquesta intervenció meva del final d'aquest debat per
felicitar-los a tots vostès per aquests debats d'aquests dies sobre
el que ha estat aquest projecte de pressupost general de la
Comunitat Autònoma.

Sr. Quetglas, si és possible d'una forma molt breu, miri, la
veritat és que, sense que serveixi de precedent, si em permet,
avui volia sortir a aquesta intervenció, després d'haver-lo escoltat
molt atentament, realment a dir que estic pràcticament d'acord
amb vostè i que, efectivament, no entenc massa el per què
d'aquesta esmena a la globalitat de les seccions 31 i 36. Perquè,
si em permet, jo crec que vostè ha estat fent un repàs al que eren
les actuacions plantejades en aquest programa, jo diria més bé
com un elogi que possiblement com un rebuig frontal. De
qualsevol forma he cregut entendre de la seva exposició que
probablement el seu plantejament és un plantejament que afecte
més el que seria la classificació orgànica, econòmica, funcional
per programes d'aquest pressupost que el que és el propi
contengut d'aquests programes; amb la qual cosa jo crec que tots,
senyores i senyors diputats estaran d'acord amb mi en què el
context de la discussió canvia d'una forma frontal; és a dir, vostè
crec entendre, almanco esper entendre que dóna suport o no m'ha
dit exactament amb quines actuacions dels programes no està
d'acord i creu que són rebutjades, vostè dóna suport al contengut
del programa i més bé, efectivament, fa una especial èmfasi en
el que són la classificació i l'adequada organització d'aquest tipus
de programes.

Miri, jo insistesc per fer d'una forma breu el repàs al que és
aquest tipus d'actuacions establertes, dir-li que, lògicament, ja
vaig tenir ocasió d'explicar-li per què aquestes adquisicions
patrimonials d'accions es trobaven en aquest programa,
efectivament, li vaig recordar que pertanyien a aportacions al
Centre Balears Europa i al sector (...), però bàsicament al Centre
Balears Europa i que, per tant, entenc que estan adscrites
lògicament al programa adequat. Exactament igual que el
concepte de despesa és imprevist, que és una despesa utilitzada
a qualsevol pressupostació de qualsevol administració pública.

No em rebutja el foment de l'ocupació i, simplement, vostè el
que fa és plantejar, probablement, que les despeses generals del
que serien l'execució d'aquest programa no estiguin introduïdes
aquí dins. Miri, amb això hi podem discutir, és a dir que la
classificació per programes a vostè no li agradi i que,
efectivament, vostè, quan xerra d'indústria jo crec que
efectivament desconeix el que seria un plantejament com es fa a
la nova metodologia pressupostària, d'actuació horitzontal que,
lògicament, ha de tenir, bé, un encaix difícil en el que seria
l'estructura de pressupostació en subprogrames, però que
insistesc avui en dia és una metodologia acceptada per tots els
tècnics pressupostaris; sobretot, jo crec que comporta una visió
de futur important, una visió d'anàlisi de futur pel que fa a
actuació horitzontal damunt tots els sectors econòmics.

El que no li puc admetre sota cap concepte i em perdoni és
que vostè digui que aquests programes s'escapen del control. Jo

crec que tot el contrari, és a dir, crec que aquests programes
estan subjectes, igual que tot aquest tipus de despeses, a tota
la resta del control pressupostari aplicable segons la legalitat
vigent.

Em xerra del parc Bit, moltes gràcies per la seva
comprensió, igual que per a l'Edi, igual que per al
reconeixement del programa de l'Objectiu dos; dir-li que li
deman d'una forma absolutament humil que tengui a bé no
fer judicis de valors en el que política de treball de futur
pugui vostè pressuposar, que tengui l'amabilitat d'esperar i
de veure què feim amb les noves competències, què fa el
Govern de la Comunitat Autònoma amb la política de
treball que assolirà dia 1 de febrer de l'any 96, en què
lògicament no crec que vostè en aquest moment pugui fer
un judici de valor d'aquesta magnitud, dient que la
conselleria no serà una conselleria activa; jo crec que tant
activa pot ser una conselleria que englobi altres funcions
que una que no les englobi; i jo, insistesc, el convidaria a
què passàssim comptes, si vostè és tan amable, quan
acabéssim.

Pel que fa al tema de la Secció 36, dir-li que la Secció 36
jo crec que demostra una contenció important de la despesa
i una evolució, jo el convidaria a avaluar el que ha estat el
seguiment de la despesa que s'ha establert dins aquesta
secció, pensi que hi ha un control de despeses eventuals dins
el que són les retribucions dels funcionaris; però també
tengui en compte que la resta de partides que estan
establertes en aquesta secció són partides que,
majoritàriament, corresponen al que és la política pactada
amb els sindicats representants dels funcionaris pel que fa
al fons salarial, pel que fa, fins i tot, a les quanties de
retribucions. Les retribucions, lògicament, i vostè ho sap
millor que jo són absolutament transparents, les retribucions
als funcionaris no poden ser, per suposat, d'una altra
manera.

Res més, si puc m'agradaria també aclarir-li el tema de
l'agència d'ocupació, crec que és un tema en el qual el seu
plantejament és un plantejament que no correspon a la
realitat de la situació plantejada avui pels agents econòmics
i socials, però que, sense cap dubte, tal vegada a la
contrarèplica tendré ocasió d'aprofondir-li amb més temps.
Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. I en torn de contrarèplica,
té la paraula el portaveu del Grup Parlamentari Socialista,
Sr. Francesc Quetglas.

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Gràcies, Sr. President. Jo li vull agrair al Sr. Matas el to,
que ha canviat respecte d'altres intervencions seves, i crec
que tranquil•litza el debat i el centra sobre els aspectes de
fons, que són els importants.



Efectivament, jo no he posat ni pos en dubte la necessitat dels
programes de despesa que estan contenguts dins la secció 31, ni
ha estat aquest el sentit de la nostra esmena a la totalitat, d'algun
d'ells almanco; però sí és ver que l'excepcional sistema de gestió
que s'articula per a aquest programes fa fugir a aquests
programes del control ordinari. I explicaré una cosa molt
senzilla, per què un programa de despesa de formació
ocupacional quan el límit d'autorització i disposició de despesa
per a un conseller normal és de 20 o 25 milions de pessetes i tot
el que ultrapassi d'aquest límit ha d'anar a Consell de Govern,
amb la conseqüent discussió política, amb el conseqüent
coneixement a través dels mitjans de comunicació i del Butlletí
Oficial de la Comunitat Autònoma, de quines són les decisions
que es prenen en matèria de qualsevol despesa de qualsevol altra
conselleria; per què els programes de despeses de la secció 31
han d'estar excepcionats, i vostè, Sr. Matas, vostè, el Conseller
d'Economia i Hisenda, té capacitat per decidir, sense límits de
volum, sobre la seva finalitat i sense que, per tant, hi hagi un
coneixement dels seus companys de Govern, hi hagi una
discussió política sobre la finalitat i hi hagi un coneixement
públic del que es fa amb aquests doblers, per què? Quina és la
raó de l'excepció que vostè s'autoatribueix amb la gestió
d'aquests subprogrames, quina és la raó? Té una lògica si parlam
de la secció relativa a transferència a administracions locals o als
consells insulars on s'ha de transferir una quantitat determinada
perquè està aprovada per les lleis i, pressupostàriament, està
marcat que als consells insulars s'han de transferir tantes pessetes
amb distints conceptes que s'hagin transferit, té una lògica; però
això, programes ordinaris de despesa que necessiten una
valoració, una priorització, un debat polític i un coneixement per
part de l'opinió pública, per què estan excepcionats? I això, Sr.
Matas, és fugir del control, perquè el control no és només el
control que fa la Intervenció General, el control també és el
control polític, també és el control del coneixement públic i
social de les decisions que es prenen en relació a aquest
programa. 

Nosaltres, és tornar enrera, però jo vull contrareplicar perquè
el conseller m'ha tret l'argument, sobre la creació de la
Conselleria de Treball i Ocupació. Jo estic absolutament
convençut que al final s'acabarà fent, la lògica de les coses du a
això, i per ventura a vostè li sabrà greu, al final, abandonar
aquesta competència que acaba d'arrodonir i li dóna un caràcter
més operatiu a una conselleria que en principi té una vocació
molt més grisa en matèria de gestió, però sinó l'haurà
d'abandonar, perquè al final això agafarà una força, una
necessitat que la justifica per si mateix. Què és el que volem
nosaltres quan li proposam una esmena de creació d'una agència
de col•locació i d'una conselleria de Treball i ocupació?, volem
que es prioritzi, que en aquesta comunitat autònoma també es
prioritzi la necessitat d'atendre els problemes laborals, els
problemes de (...) i també els problemes ocupacionals derivats
d'una especificitat pròpia com és l'estacionalitat, i creim que això
necessita una resposta política per part del Govern de la
Comunitat Autònoma, i confiam que al final la pressió política
i social l'obligarà a fer-ho.

Quant a la secció 36, jo no puc deixar de veure sinó tics
de vella administració local. Una conselleria de Funció
Pública no té -insistesc- cap sentit, la lògica d'una
distribució per conselleries d'un govern que té
responsabilitat parlamentària, que està regit pel principi de
divisió de poders, és que cada conseller sigui responsable
dels seus programes de despesa, dels capítols 1, 2, 4, 6, tots,
i no que hi hagi una conselleria que li interfereix de manera
horitzontal en el que és la gestió del personal de la pròpia
conselleria a la qual són adscrits. I aquest és un principi de
lògica de la pressupostació per programes que queda romput
en a) l'existència de la Conselleria de la Funció Pública, i b)
les pressupostacions de la secció 36.

Quant a l'agència d'ocupació, per no estendre'm més en
els arguments. Sr. Matas, volem una agència de col•locació
exactament igual que la que s'ha fet a la Generalitat de
Catalunya. Aquest és el nostre model, i li proposam que ho
faci. I pensam que al final també s'haurà de fer.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per tancar aquesta qüestió
incidental, té la paraula el conseller d'Economia i Hisenda,
Sr. Matas.

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

Sí, moltes gràcies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats, la
resposta a la seva pregunta sobre aquest amor que vostè
sembla demostrar sobre aquesta falta de control, miri, perdi
la por, no existeix en absolut. La raó d'aquesta diferència
d'autorització efectivament correspon, com la mateixa
legislació indica, a les raons del contingut d'aquests tipus
d'actuacions multidisciplinars que vostè sembla no admetre
dins una pressupostació vertical per seccions. I precisament
aquest contingut és el que està en consonància amb aquest
tipus de control aplicable. De totes maneres, no passi pena,
perquè les discussions polítiques i el control, el Consell de
Govern, el mateix govern d'aquesta comunitat sap exercir-lo
ell sol, sense ajuda de què vostè li hagi de donar més
consells.

Miri, Sr. Quetglas, els problemes laborals per a aquest
govern són absolutament prioritaris, els problemes d'atur,
d'ocupació i de política laboral són prioritaris dins aquest
pressupost i ho són dins aquest govern; existeixi o no una
forma administrativa distinta, que és només potestat del
propi executiu designar. Per tant, simplement li deman que
tengui a bé discutir les polítiques, que tengui a bé valorar les
polítiques i no faci, no es perdi en aquestes anècdotes que,
sense cap dubte, no són potestat seva.

Sí li vull dir que no compartesc en absolut, lògicament,
el rebuig, jo crec que la veritat és que probablement hagi
inclòs tot dins un paquet el que seria secció 36 i secció 31
però, lògicament, vostè és el primer que reconeixerà que els
seus arguments respecta a la secció 36 són, bé, quasi
inexistents; però sí li vull, per acabar, remarcar el tema de
l'agència de l'ocupació perquè és un tema que em preocupa
especialment.



Miri, jo crec que amb un tema de la importància del que és
l'ordenació de l'ocupació, és un tema on no es pot entrar d'una
forma lleugera. Crec, entenc que del contengut de la seva
esmena, tal vegada es desprèn jo diria que una divergència
preocupant pel que fa als agents socials i econòmics de les Illes
Balears que, probablement, vostè no ha tengut ocasió d'estar al
corrent precisament d'aquestes feines. A la darrera mesa de
diàleg social que va tenir lloc fa poc més d'un mes, crec que era,
totes les parts implicades, d'una forma unànime, varen mostrar
el seu rebuig, precisament, a la utilització de forma
indiscriminada del que és aquest conveni de l'Inem de les noves
agències d'ocupació. La prova és que precisament aquesta
proliferació d'aquest tipus d'agències està ja demostrant la seva
pròpia inutilitat, insistesc, mandat unànime de tots els agents
econòmics i socials. A partir d'aquell moment el Govern va
liderar, coordinar un projecte, una mesa de feina, de treball, d'un
grup específic per poder plantejar, precisament, una ordenació
general de tot el tema de l'ocupació. Per tant, a mi em preocupa
que vostè en aquest moment pugui mostrar aquesta desintonia
total amb el que és el sentit del carrer dels agents implicats que
rebutgen de forma frontal un plantejament d'aquestes
característiques.

Jo li insistesc que els resultats ja inicials que s'han estat
desenvolupant respecte del que és l'ordenació del sistema de
l'ocupació passen, i pel Govern jo crec que de forma prioritària,
molt més pels Sipes que per les agències d'ocupació, supòs que
hi està d'acord vostè; no ho sé o almanco ho hauria de saber, però
clar, el plantejament de la seva esmena no pareix contemplar el
Sipe, vostè xerra d'una agència d'ocupació. Per tant, jo crec que
és molt preocupant que vostè realitzi un plantejament d'aquestes
característiques. I tengui clar que tot això sense tenir
competències, Sr. Quetglas, li record una altra vegada més, tenint
competències el seu Govern, tenint competències fins ara, fins
avui, fins dia 1 de febrer el seu propi Govern. A partir de dia 1 de
febrer, que si tot va bé tendrem les competències en treball, li
podrem demostrar que sabem coordinar, sabem consensuar,
sabem ordenar el sector de l'ocupació en benefici de tots els
ciutadans. I Deu ens guard, precisament, Deu ens guard d'un
govern de l'oposició que és capaç de plantejar una agència de
l'ocupació pública, com la de la Generalitat de Catalunya que,
casualment, no és pública. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Grups que volen fixar la
posició? Per part del Grup Mixt? Esquerra Unida? Grup
Parlamentari PSM? Grup Parlamentari Popular, té la paraula el
Sr. Jaén.

EL SR. JAÉN I PALACIOS:

Muchas gracias, Sr. Presidente. Vamos a fijar la posición
de nuestro grupo y diremos lo siguiente: estamos realmente
ante dos secciones importantes, sobre todo la sección 31 por
el volumen presupuestario que tiene. Y yo tengo que decir
en primer lugar que he de respaldar plenamente las palabras
del conseller Sr. Matas, porque es una técnica
presupuestaria conocida y empleada, no solamente la
presupuestación por la técnica del Pbds en criterio de
verticalidad, sino también criterio de horizontalidad que
implica la aplicación de la técnica del (...) el trabajo en
equipo, que eso es lo que se conoce por la coordinación
entre departamentos distinta.

La sección 31 engloba iniciativas que asume el Gobierno
de forma conjunta, ya se explica en el presupuesto. Y son
actuaciones que se aúnan desde la Conselleria de Hacienda
para la mejora del sector de la economía. Es cierto que hay
una heterogeneidad en esas actuaciones y de esa
denominación socorrida siempre de que nos encontramos
con una especie de cajón de sastre porque las materias que
allá se encuentran son muy heterogéneas. Pero es que
conviene que por razones de aunar esfuerzos, por razones de
visión de globalidad, por razones de coordinar esas
actuaciones esté englobada en esa técnica a través de la vía
de la horizontalidad que el conseller antes explicitaba.

Es un programa importante con objetivos europeos que
hemos de cumplir, es un programa que, en definitiva, tiene
una cuantía en esa sección, los diversos programas, de casi
3.000 millones de pesetas y que, por supuesto, con visión
global y de coordinación se han de llevar a término.

El control presupuestario, poco que añadir, el conseller
también lo ha explicado todo. Y respecto a la sección 36,
todos sabemos para qué sirve, está allí explicado, todos
sabemos la reducción que se emplea para el personal
eventual, para los servicios extraordinarios y para la acción
social. Yo tengo una preocupación, es que claro que se diga
en los debates algunas cosas que realmente pues no
corresponden con la realidad; la retribución de los
funcionarios está ajustada por la Ley 30/84 y por la propia
ley de nuestra comunidad, de la función pública, y hay una
serie de conceptos retributivos: el primero es el sueldo base
y después lo que son los complementos, el complemento de
destino, el complemento específico y el complemento de
productividad. Usted podrá estar de acuerdo o no de acuerdo
con los criterios que se aplican, pero claro, yo creo que el
Gobierno aplica los criterios razonablemente y no
discrecionalmente.

Sobre la política laboral yo creo que hay que hacer
políticas activas de empleo, pero claro lo que no se puede
pedir es que antes de tener el vehículo y el instrumento se
pida ya que el Gobierno haga políticas activas de empleo. Y
el conseller hacía referencia a los servicios integrados para
el empleo, y claro, esos servicios integrados para el empleo
con convenio con el Inem se puede llegar a hacer
actuaciones importantes de búsqueda de empleo, de
entrevistas, de formación, etc., y en esa línea estamos, pero
esperen ustedes que vengan las competencias y después
podremos actuar. Muchas gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. A les seccions 32, ens
territorials; 34, deute públic; 40, Consell Consultiu de les
Illes Balears i 71, organisme autònom: Institut d'Estudis
Baleàrics, no s'hi han presentat esmenes.



Acabat el debat, es procedirà a les votacions de les esmenes
debatudes avui capvespre i les seccions pressupostàries i
empreses públiques.

Passam ja a la votació del debat corresponent a les esmenes
presentades al debat 24, de globalitat, al qual s'ha de dir que per
part del Grup Parlamentari Socialista s'ha retirat l'esmena 3467
i que, per tant, votarem conjuntament totes les esmenes
corresponents al Grup Parlamentari Esquerra Unida,
Nacionalista-PSM i Socialista, una vegada retirada aquesta que
acab de dir.

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

Vots en contra? Poden seure, moltes gràcies.

27 vots a favor; 31 en contra; cap abstenció. Queden
rebutjades aquestes esmenes.

I passam a la votació de les esmenes corresponents al debat
número 26, de totalitat, Secció 20, Conselleria de Comerç i
Indústria. Es procedirà a la votació conjunta, hi han presentat
esmena el Grup Parlamentari Nacionalista-PSM i Socialista.

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

Vots en contra? Poden seure, moltes gràcies.

Vots a favor, 27; en contra, 31; no hi ha abstencions. Queden
rebutjades aquestes esmenes.

Al debat número 27, de globalitat, resta de les esmenes
corresponents a la Secció 20 i a petició d'Esquerra Unida, es
votaran en primer lloc les esmenes del Grup Mixt 3771, 3772 i
3773; produïda aquesta votació es farà el debat conjunt de la
resta d'esmenes presentades.

Senyores i senyors diputats que votin a favor de les esmenes
3771, 3772 i 3773, es volen posar drets per favor? Poden seure
moltes gràcies.

Vots en contra? Poden seure, moltes gràcies.

Abstencions? No n'hi ha.

Vots a favor, 23; vots en contra, 35; no hi ha abstencions.
Queden rebutjades aquestes esmenes.

I passam a la votació de la resta d'esmenes del debat número
27.

Senyores i senyors 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.

Vots a favor, 27; vots en contra, 31; abstencions no n'hi
ha. Queden rebutjades aquestes esmenes.

Passam a votar l'esmena corresponent al debat número
28, de totalitat, Secció 21, Conselleria de Governació, on hi
ha una esmena presentada per part del Grup Parlamentari
Socialista.

Senyores i senyors 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.

27 vots a favor; 31 en contra; cap abstenció. Queda
rebutjada aquesta esmena a la totalitat.

Votació de les esmenes corresponents al debat número
29, de globalitat, resta d'esmenes que fan referència a la
Secció 21. Es procedirà a la votació conjunta de totes les
esmenes presentades pels grups parlamentaris, que són les
esmenes d'Esquerra Unida de les Illes Balears, Nacionalista-
PSM i Socialista.

Senyores i senyors 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.

27 vots a favor; 31 en contra. Queden rebutjades
aquestes esmenes.

I passam a la votació de les esmenes corresponents al
debat número 30, de totalitat i globalitat, Secció 31, serveis
comuns, despeses diverses; Secció 36, serveis comuns,
despeses de personal, i programa 1269, serveis comuns
generals. Es procedirà a la votació conjunta d'aquestes tres
esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista.

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

Vots en contra? Poden seure, moltes gràcies.

27 vots a favor; 31 en contra; cap abstenció. Queden
rebutjades aquestes esmenes a la totalitat del debat número
30.

Finalment, es procedeix a la votació de totes i cadascuna
de les seccions del projecte de llei de pressuposts, així com
també de les empreses públiques.

Sr. Quetglas, té vostè la paraula.

EL SR. QUETGLAS I ROSANES:

Es votaran ara totes les seccions, si no hem entès
malament, demanam votació separada de la Secció 2, per
favor.



EL SR. PRESIDENT:

02, la qual cosa, si no hi ha inconvenient, indica que la resta
de les seccions es poden votar conjuntament? Sr. Sampol.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Sr. President, demanaríem votació separada de la O2, 03, 32,
34, 40 i 71.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a votar, la Secció 02, Parlament de les Illes Balears.

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

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 46; en contra, cap; abstencions, 12. Queda
aprovada la secció 02.

Les que m'ha indicat el portaveu del Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM, 03, 32, 34, 40 i 71, les podem votar
conjuntament o una a una?

EL SR. SAMPOL I MAS:

Sr. President, ens fa molta il•lusió votar-ne a favor qualcuna
i si votàvem la 03 la votaríem a favor.

EL SR. PRESIDENT:

Senyores i senyors diputats que votin a favor de la Secció 03,
Sindicatura de Comptes, es volen posar drets per favor? Moltes
gràcies. S'aprova per unanimitat. Perdó, repetim la votació: vots
a favor, es volen posar drets per favor? Moltes gràcies. S'aprova
per unanimitat.

Passam a votar la Secció 04, Consell Econòmic i Social de les
Illes Balears, conjuntament, Secció 04, Consell Econòmic i
Social de les Illes Balears; Secció 11, Presidència del Govern
balear; Secció 12, Conselleria de Turisme; Secció 13,
Conselleria de Cultura, Educació i Esports; Secció 14,
Conselleria d'Economia i Hisenda; Secció 15, Conselleria
d'Agricultura i Pesca; Secció 16, Conselleria de la Funció
Pública; Secció 17, Conselleria d'Obres Públiques i Ordenació
del Territori; Secció 18, Conselleria de Sanitat i Seguretat Social;
Secció 20, Conselleria de Comerç i Indústria; Secció 21,
Conselleria de Governació; Secció 31, Serveis Comuns: despeses
diverses; Secció 36, Serveis comuns: despeses de personal;
Secció 72, Organisme Autònom: Junta d'Aigües de Balears; i
Secció 74, Organisme Autònom: Servei Balear de Salut.
Senyores i senyors diputats que votin a favor, es volen posar
drets per favor? Poden seure moltes gràcies.

Vots en contra? Poden seure, moltes gràcies.

31 vots a favor; 27 en contra; cap abstenció. Queden
aprovades aquestes seccions abans esmentades.

I passam a la votació de les seccions 32, 34, 40 i 71.
Senyores i senyors diputats que votin a favor, es volen posar
drets per favor? Poden seure moltes gràcies.

Vots en contra?

Abstencions? Poden seure i moltes gràcies.

31 vots a favor; cap en contra; 27 abstencions. Queden
aprovades aquestes seccions.

Passarem a continuació a la votació dels pressuposts de
les empreses públiques. Volen que facem votació conjunta
de totes elles o hi ha petició separada? Votació conjunta de
totes elles.

Empresa Fires i Congressos de Balears SA, Ficobalsa;
Empresa Institut Balear de Promoció Turística, Ibatur;
Empresa Centre Balears Europa; Empresa Associació
General Agrària Mallorquina SA, Agama; Empresa Institut
de Biologia Animal SA, Ibabsa; Empresa Serveis
d'Aqüicultura Marina SA, Seamasa; Empresa Serveis
Forestals de Balears, Sefobasa; Empresa Serveis de Millora
Agrària SA, Semilla; Empresa Institut Balear de l'Habitatge,
Ibavi; Empresa Serveis Ferroviaris de Mallorca, SFM;
Empresa Foment Industrial SA; Empresa Institut Balear de
Disseny; Empresa Institut Balear de Serveis de la Joventut;
Empresa Institut Balear d'Aigua; Empresa Institut Balear de
Sanejament, Ibasan; Empresa Gestió Sanitària de Mallorca.
Senyores i senyors diputats que votin a favor, es volen posar
drets per favor? Poden seure moltes gràcies.

Vots en contra? Poden seure, moltes gràcies.

Queden aprovats els pressuposts d'aquestes empreses per
31 vots a favor; 27 en contra; cap abstenció.

Finalment, en aplicació de l'article 24.6 de l'Estatut
d'Autonomia i article 134.4 del Reglament d'aquesta
Cambra, procedirem a la votació computada de forma
separada dels parlamentaris elegits per illes. Passarem a
votar els pressuposts generals per les Illes Balears any 1996,
per un import total en estat d'ingressos i de despeses de
56.254.756.864 pessetes; i així mateix, també passarem a la
votació dels pressuposts per a l'exercici 1996 de les
empreses públiques de la Comunitat Autònoma per un
import d'estat de despeses i d'ingressos, els quals s'eleven
globalment a 15.371.859.000 pessetes. Prec atenció que es
votarà per illes, com hem dit. Per tant, procedirem a la
votació separada.

Illa de Menorca: vots a favor, es volen posar drets, per
favor? Poden seure, gràcies.

Vots en contra? Poden seure, gràcies.

Abstencions? No n'hi ha.



7 vots a favor, 6 en contra, cap abstenció.

Illa d'Eivissa i Formentera: vots a favor, es volen posar drets?
Poden seure.

Vots en contra?

8 vots a favor, 5 en contra i cap abstenció. Poden seure.

Illa de Mallorca: vots a favor, es volen posar drets?

Vots en contra? Poden seure.

16 vots a favor, 16 en contra. Aquesta Presidència, en
conseqüència, entén que s'acompleix la majoria necessària i, per
tant, queda aprovada la Llei de Pressuposts Generals de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'any mil nou-
cents ...

Jo demanaria a les senyores i senyors diputats que tenguin en
compte que arribats a aquesta hora supòs que tots estam un poc
cansats, però que aquest és el moment on els pressuposts s'han de
declarar aprovats i que, per tant, guardin la corresponent
composició que requereix el final de tot el debat i de tota una
votació.

Dit açò, queda aprovada la Llei de Pressuposts Generals de
la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'any 1996.
Moltes gràcies, senyores i senyors diputats, tot indicant-los que
ara en aquest moment ens reunirem tots junts per desitjar-nos
entre tots un bon Nadal i un feliç any 1996.

S'aixeca la sessió.

(Aplaudiments).
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